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«Το Υπουργείο Ναυτιλίας υποτιμά για ακόμη μια φορά τον ρόλο της Δημόσιας Ναυτικής
Εκπαίδευσης»
Ερώτηση κατέθεσε ο Τομεάρχης Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, και
άλλοι 33 βουλευτές του κόμματος, σχετικά με την καθυστέρηση του Υπουργείου Ναυτιλίας
για την προετοιμασία του πλαισίου διεξαγωγής των εξετάσεων στις Σχολές που εποπτεύει.

Στην Ερώτηση τους οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορούν το Υπουργείο για ολιγωρία και
υποτίμηση του ρόλου της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης. Αναλυτικότερα, αν και έχει
προσδιοριστεί, σε γενικές γραμμές, το χρονικό πλάνο που θα ξεκινήσει η εξεταστική
περίοδος των εκπαιδευτικών δομών, εντούτοις δεν έχει υπάρξει κανένας σχεδιασμός
σχετικά με τις συνθήκες και τον τρόπο που θα διεξαχθούν οι εξετάσεις, αφήνοντας στην
αβεβαιότητα πολλούς σπουδαστές των ΑΕΝ, των ΚΕΣΕΝ και των λειτουργούντων Ειδικών
Σχολείων, καθώς και τις οικογένειες αυτών. Έτσι, ενώ ο Υπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής έχει δηλώσει αόριστα ότι οι προαγωγικές εξετάσεις πρόκειται να
ξεκινήσουν «στο τέλος του δεύτερου δεκαημέρου του Ιουνίου και θα διεξαχθούν
κλιμακωτά», ακόμη δεν έχει συγκροτηθεί κάποια εκπαιδευτική επιτροπή, στο πρότυπο
αυτών του Υπουργείου Παιδείας, ώστε να εξετάσει τον τρόπο διεξαγωγής τους, με την
ταυτόχρονη εφαρμογή των οδηγιών του ΕΟΔΥ.

Θέματα όπως η θερμομέτρηση των μαθητών, η πρόσφατη άφιξη σπουδαστών από ταξίδια
εξωτερικού, η δυνατότητα κατανομής των εξεταζόμενων σε αίθουσες, η ύπαρξη ατόμων που
ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου- είτε αυτοί είναι καθηγητές και μαθητές, είτε πρόσωπα
του οικογενειακού τους περιβάλλοντος-, η τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας, κα.
οφείλουν να εξεταστούν διεξοδικά από το αρμόδιο Υπουργείο. Ακόμη, με δεδομένο ότι ήδη
τρέχει ο μήνας Ιούνιος, πρέπει να δοθούν άμεσα διευκρινιστικές οδηγίες, ώστε
εκπαιδευτικό προσωπικό και σπουδαστές να γνωρίζουν επ΄ ακριβώς τους όρους διεξαγωγής
των εξετάσεων, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας και ακολουθώντας τους
προβλεπόμενους κανόνες για τη διαφύλαξη της δημόσιας Υγείας.

Περαιτέρω, όπως παρατηρεί ο Νεκτάριος Σαντορινιός στην Ερώτηση που κατέθεσε, η
απουσία ενός ολοκληρωμένη σχεδίου στήριξης και ενίσχυσης της Δημόσιας Ναυτικής
Εκπαίδευσης, ιδίως μέσα στις συνθήκες της πανδημίας, φάνηκε και από την σημαντική
καθυστέρηση (αρχές Απρίλη) με την οποία ξεκίνησαν τα εξ αποστάσεως μαθήματα στις
ΑΕΝ, με κίνδυνο να χαθεί το εξάμηνο, ενώ η έναρξη των τηλεμαθημάτων έγινε μετά από
πολλές πιέσεις τόσο των ίδιων των φοιτητών, όσο και των κομμάτων της Αντιπολίτευσης.
Αντίστοιχες μεγάλες καθυστερήσεις, επίσης, συνέβησαν και για τη συνέχιση λειτουργίας
των Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού.
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Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν από τον αρμόδιο Υπουργό να αποσαφηνίσει το ακριβές
χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής των εξετάσεων και να ενημερώσει ανοιχτά σχετικά με το τι
κάνει ώστε να εκκινήσει με ασφάλεια, για μαθητές και καθηγητές, η εξεταστική περίοδος
των Σχολών του ΥΝΑΝΠ, τηρώντας τους κανόνες του ΕΟΔΥ.

Τέλος, ο Τοεμάρχης του ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει ότι η Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση αποτελεί
ένα σημαντικό πυλώνα για την ναυτιλία της χώρας μας και στις εκπαιδευτικής της δομές
συμμετέχουν εκατοντάδες νέες και νέοι που έχουν συνδέσει το μέλλον τους με τα
αντίστοιχα θαλάσσια επαγγέλματα. Το ελάχιστο που το Υπουργείο έχει να κάνει είναι
επιδείξει σοβαρότητα και να ανακοινώσει άμεσα τον σχεδιασμό για τη διεξαγωγή των
εξετάσεων λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια των συμμετεχόντων.
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