
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

- / - 

ΠΡΟΣ :  Γενική                        ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ 
                         Αριθμ. Φακ. :  070/395/2470 
                        Αριθμ. Σχεδ. :  1039 
        Ημερομηνία  :  30 Ιουλίου 2020 
                   
ΚΟΙΝ. :  ΓΕΝ (υ.τ.α.) – ΑΣ (υ.τ.α.)  
 ΔΦΓ – ΔΑΔ – Α/Γ ΛΕΣΒΟΣ 
 Φ/Γ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ                       
 

ΔΙΑΤΑΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΣΝΔ  ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 395/2020 
(Συντ. Τίτλ. Δ/γη Δ/ΣΝΔ Υπ’ Αριθμ.   395/2020) 

 
ΘΕΜΑ : Θερινός Εκπαιδευτικός πλους 2020 
ΣΧΕΤ. : EUQ  210933Ζ ΙΟΥΛ 20/ ΓΕΝ 

 
          Κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, 
 
  Η παρουσία σας στην τελετή αγιασμού και επιθεωρήσεως των Ναυτικών δοκίμων 
προ αναχωρήσεως τους για τον Θερινό Εκπαιδευτικό τους Πλου, καταδεικνύει τη σημασία 
που δίδει το Πολεμικό Ναυτικό στην εκπαίδευση των μελλοντικών αξιωματικών και 
ηγητόρων του.  
 
   Ναυτικοί Δόκιμοι, 
 
 2. Σήμερα στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της ναυτικής σας εκπαίδευσης,  αποπλέετε με 
πλοία του Στόλου μας, το Αρματαγωγό ΛΕΣΒΟΣ και τη Φρεγάτα ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ για τον 
Ετήσιο  Θερινό  Εκπαιδευτικό Πλου της Σχολής, ενώ με την ευκαιρία αυτή καλωσορίζω  και 
τους μαθητές των άλλων παραγωγικών σχολών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων 
(ΣΣΕ), της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) και της Σχολής 
Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ), που συμμετέχουν στο φετινό ταξίδι. 

 
3. Ο φετινός πλους είναι διαφορετικός από τον καθιερωμένο που είθιστο να 

οργανώνεται  μέχρι σήμερα από τη Σχολή, καθόσον είναι μικρότερος σε διάρκεια, μόλις 29 
ημέρες από τις οποίες οι 20 εν πλω, ενώ πραγματοποιείται μόνο εντός της Ελληνικής 
επικράτειας, καθώς δεν περιλαμβάνει πλου σε ύδατα του εξωτερικού και κατάπλου σε 
ξένους λιμένες, λόγω των μέτρων που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του 
κορωνοϊού. 

 
 4. Σε μια εποχή οικονομικής στενότητας, περιορισμένου προϋπολογισμού και 
νωπών προκλήσεων και εντάσεων που έθεσαν σύσσωμο τον Ελληνικό  Στόλο άμεσα σε 
πλήρη εγρήγορση,   το Πολεμικό Ναυτικό δε σας στερεί, αλλά  διαθέτει  τα απαιτούμενα 
μέσα και πόρους, προκειμένου να εκπαιδευθείτε και να αποκτήσετε το κατάλληλο  
πρακτικό υπόβαθρο γνώσεων, για την  ορθή εκτέλεση των μελλοντικών σας καθηκόντων 
ως Αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού. Πρέπει να γνωρίζεται ότι η  εκπαίδευση αυτή  
υλοποιείται και ολοκληρώνεται επιτυχώς μόνο επί Πολεμικών Πλοίων, δεν υποκαθίσταται 
με καμία άλλη και είναι ιδιαίτερα υψηλού κόστους.  
 
 5. Για το λόγο αυτό απαιτείται η εκμετάλλευση του Θερινού Εκπαιδευτικού Πλου  
από εσάς στο έπακρο, με σκοπό: 
 
  α. Να μάθετε και να εξοικειωθείτε σε βάθος με το θαλάσσιο στοιχείο. 
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  β. Να συνηθίσετε να ζείτε και να κινείστε με άνεση στο πλοίο που σε λίγο θα 
αποτελεί το δεύτερο σπίτι σας και παράλληλα να αναπτύξετε υγιείς σχέσεις με τους 
μαθητές των άλλων παραγωγικών σχολών που συνταξιδεύουν μαζί σας. 

 
  γ. Να συμπληρώσετε με την πρακτική εκπαίδευση που θα λάβετε,  τη 
θεωρητική που ήδη έχετε διδαχθεί και να θεμελιώσετε την αντίληψη για τη σπουδαιότητα 
και αποτελεσματικότητα της ομαδικής εργασίας και της συναδελφικής αλληλεγγύης. 
 
  δ. Να εκπαιδευθείτε στις διαδικασίες λήψης απόφασης σε πραγματικές 
συνθήκες εργασίας και όχι πάντα κάτω από ευνοϊκές συνθήκες 
 
  ε. Να διευρύνετε το πολιτισμικό σας επίπεδο με τα μέρη που θα επισκεφθείτε 
και θα δείτε.   
 
  στ. Να επιδείξετε το άριστο παράστημά σας και να δημιουργήσετε τις βέλτιστες 
εντυπώσεις στους κατοίκους των ελληνικών νησιών που θα επισκεφθείτε , τονώνοντας το 
ηθικό τους και  προάγοντας την εικόνα του Πολεμικού μας Ναυτικού. 
 
 6. Τέλος να έχετε κατά νου ότι η πανδημία του κορωνοϊού δεν έχει εξαλειφθεί, 
ακόμα, υπάρχει και βρίσκεται ανάμεσα μας, ενώ είναι πολύ πιθανό σύμφωνα με τους 
ειδικούς να έχουμε και  δεύτερο κύμα του ιού. Για τον λόγο αυτό και προκειμένου να 
διασφαλίσετε την υγεία σας, την υγεία των συναδέλφων σας και κατά συνέπεια την ομαλή 
ροή του Θερινού Εκπαιδευτικού πλου, απαιτείται να επιδείξετε όλοι ευλαβικά ατομική 
ευθύνη και να εφαρμόζετε σχολαστικά τα  μέτρα ατομικής υγιεινής και τα ενδεικνυόμενα 
ισχύοντα μέτρα που σας έχουν  ανακοινωθεί από τη  Διοίκηση και τα οποία θα 
επικαιροποιούνται ανάλογα.  
 
  Κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, 
 
 7. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω θερμά το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού και το 
Αρχηγείο Στόλου τα οποία παρά τις ιδιαίτερες  συνθήκες που βιώνουμε φέτος, αφενός λόγω 
της παγκόσμιας πανδημίας  του κορωνοϊού και αφετέρου λόγω της εγρήγορσης στην οποία 
ευρίσκονται λόγω των προσφάτων περιστάσεων της έντασης συνετέλεσαν, ώστε να 
πραγματοποιηθεί το φετινό ταξίδι. 
 
  Στους κυβερνήτες των πλοίων, τα πληρώματά τους και στους Ναυτικούς 
Δοκίμους, 
 
 8. Εύχομαι καλό ταξίδι, απολαύστε τις εμπειρίες και τις γνώσεις που θα σας 
προσφέρει η θάλασσα, καλή αντάμωση με τον επανάπλου και ο Άγιος Νικόλαος να είναι 
στην πλώρη σας. 
  

  
                                                                         Υποναύαρχος Ι. Καλογερόπουλος ΠΝ  

                                                                                                       Διοικητής                                                            


