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ΘΕΜΑ: «Απάντηση της υπ' αριθ. πρωτ. 6502/14-5-2020 Ερώτησης των Βουλευτών κ. Ι. Δελή, κ.
Ι. Γκιόκα, κ. Ν. Καραθανασόπουλου, κας Μ. Κομνηνάκα, κ. Γ. Μαρίνου και κ. Μ. Συντυχάκη».

Σε απάντηση της εν θέματι Ερώτησης  σας γνωρίζουμε ότι η ναυτική εκπαίδευση είναι μία
πολυσύνθετη,  απαιτητική  και  ιδιαιτέρως  εξειδικευμένη  δραστηριότητα  εθνικής  παιδείας.
Aποτελεί  πυλώνα  της  ναυτιλίας  της  χώρας  μας  και  η  απρόσκοπτη  λειτουργία  αυτής  βασικό
μέλημα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

Λαμβάνοντας  υπόψη  τις  καθημερινές  εξελίξεις  αναφορικά  με  τα  μέτρα  αποφυγής  και
περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού και τη συνακόλουθη αναστολή λειτουργίας όλων των
Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού για την προάσπιση της δημόσιας υγείας και την αποφυγή
του  συγχρωτισμού  σπουδαστών  -  καθηγητών  σε  χώρους  διδασκαλίας,  έχουν  προβλεφθεί
νομοθετικά  διαδικασίες  που  αφορούν  τη  δυνατότητα  αναπλήρωσης  των  μαθημάτων  μέσω
προηγμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης (τηλε-εκπαίδευση). 

Σε εφαρμογή του άρθρου 65 της από 30-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄
75),  εκδόθηκε  η  με  αριθμ.  πρωτ.  2231.2-13/22758/2020/10-04-2020  Υπουργική  Απόφαση  (Β’
1345),  βάση της οποίας υλοποιείται ήδη η εξ΄ αποστάσεως διδασκαλία των σπουδαστών των
Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.),  με τη μορφή της ασύγχρονης ή/ και  της  σύγχρονης
τηλεκπαίδευσης  και  τηλεκατάρτισης.  Επισημαίνεται  ότι,  η  αρμόδια  Διεύθυνση  Ναυτικής
Εκπαίδευσης  του  Υπουργείου  Ναυτιλίας  και  Νησιωτικής  Πολιτικής  βρίσκεται  σε  συνεχή
συνεργασία με το καθηγητικό προσωπικό και τις Διοικήσεις των ΑΕΝ, δεδομένου ότι η υποβολή
προτάσεων των Εκπαιδευτικών Συμβουλίων των ΑΕΝ εκτιμάται ότι θα συμβάλλει καθοριστικά
προς τον σκοπό της εξεύρεσης της βέλτιστης διαδικασίας για την κάλυψη της διδακτέας ύλης,
συμπεριλαμβανομένης  πιθανά και  της  παράτασης  του τρέχοντος  εξαμήνου  με  τη  μορφή της
τηλεκπαίδευσης, εφόσον η εκπαίδευση με φυσική παρουσία σπουδαστών δεν καταστεί εφικτή. 

Αναφορικά με τη σίτιση των σπουδαστών των ΑΕΝ, έχει ήδη εξασφαλιστεί μέσω του ΠΔΕ
2020,  ποσό  ύψους  1.930.000  ευρώ  για  τη  χορήγηση  ετήσιου  επιδόματος  σίτισης,  για  το
εκπαιδευτικό  έτος  2019-2020  και  αναμένεται  η  υπογραφή  και  δημοσίευση  σχετικής  Κοινής
Υπουργικής Απόφασης. 

Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη
Ταχ. Κώδικας : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλ. : 213 137 1464
Fax  : 213 137 4336
Ε-mail : ke@yna.gov.gr

ΠΡΟΣ: τη Βουλή των Ελλήνων 
             Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
             Τμήμα Ερωτήσεων 

Κοιν.: 1. Βουλευτή κ. Ι. Δελή
2. Βουλευτή κ. Ι. Γκιόκα
3. Βουλευτή κ. Ν. Καραθανασόπουλο
4. Βουλευτή κα Μ. Κομνηνάκα
5. Βουλευτή κ. Γ. Μαρίνο
6. Βουλευτή κ. Μ. Συντυχάκη

Αριθ. σελίδων: Απάντηση (02)
                            Σύνολο (02 )

mailto:ke@hcg.gr


Με πρωτοβουλία του ΥΝΑΝΠ και βάσει της υπ΄ αριθμ. 2232.11-2/25924/2017/05-04-2017
Κ.Υ.Α.  (B’  1289) «Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης της παροχής μειωμένου κομίστρου
μετακίνησης  στους  σπουδαστές  των  ΑΕΝ/Ασπροπύργου  και  ΑΕΝ/Μακεδονίας»,  έχoυν  ήδη
υπογραφεί σχετικές συμβάσεις για τη μετακίνηση των σπουδαστών των ΑΕΝ/Ασπροπύργου και
ΑΕΝ/Μακεδονίας, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με μειωμένο εισιτήριο. 

Για την προστασία της υγείας των σπουδαστών,  του διοικητικού και  του εκπαιδευτικού
προσωπικού των ΑΕΝ, έχουν διατεθεί από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες του ΥΝΑΝΠ, οι
απαιτούμενες πιστώσεις μέσω του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης, για τον επαρκή καθαρισμό
των χώρων, την απολύμανση των κτιριακών εγκαταστάσεων και  την  προμήθεια υγειονομικού
υλικού,  ενώ  έχουν  δοθεί  κατάλληλες  οδηγίες  περί  απολύμανσης  και  περί  τήρησης  μέτρων
ατομικής προστασίας,  εναρμονισμένες με τον ΕΟΔΥ. Επιπρόσθετα, έχει χορηγηθεί υγειονομικό
υλικό, κατόπιν αιτήματός της, στην ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ για την προστασία των υπηρετούντων σε
αυτή στελεχών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.

 Τέλος, προβλέφθηκε η επέκταση των μέτρων διευκόλυνσης ευπαθών ομάδων/αυξημένου
κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη από COVID-19.  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

   ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Εσωτερική Διανομή:                                                                                                                  
1. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. Υπουργού
2. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
3. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. Α’ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
4. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. ΔΚΒ’
5. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΥΥ-ΔΕΚΝ
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