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ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΝ
Ερχόμαστε τώρα στην με αριθμό 341/25.9.2012 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β'

Πειραιά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κ. Διαμάντως Μανωλάκου προς τον Υπουργό
Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων των σπουδαστών των
Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.

Η συνάδελφος κ. Μανωλάκου έχει το λόγο, για δυο λεπτά.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, τα προβλήματα των σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

έχουν οξυνθεί και κυρίως το θέμα της πραγματοποίησης των εκπαιδευτικών τους ταξιδιών, όπως
και η μη έγκαιρη εξασφάλιση πλοίου έχουν σαν αποτέλεσμα να διακόπτουν και τις σπουδές τους
και να διαγράφονται και από τις σχολές, γιατί για το δεύτερο έτος είναι προαπαιτούμενο να έχουν
κάνει το πρώτο εκπαιδευτικό ταξίδι.

Παρά τις καταγγελίες που υπάρχουν -και είμαι σίγουρη ότι και εσείς έχετε δεχθεί
αντίστοιχες- και από την ΠΕΜΕΝ, αλλά και από τους ίδιους τους σπουδαστές, δεν έχει παρθεί
κανένα μέτρο, αν και αυτό είναι υποχρέωση σας, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 251/1999.
Με βάση μάλιστα τον κανονισμό των σπουδών για τη συνέχιση, προβλέπεται ο σπουδαστής να
έχει πραγματοποιήσει το πρώτο εκπαιδευτικό ταξίδι διάρκειας τουλάχιστον τριών μηνών, ενώ μαζί
με το δεύτερο εκπαιδευτικό ταξίδι να έχει τουλάχιστον οκτώ μήνες θαλάσσια υπηρεσία

Ποιο είναι το αποτέλεσμα σήμερα; Εκατοντάδες σπουδαστές δεν έχουν πραγματοποιήσει
το πρώτο εκπαιδευτικό ταξίδι και δεν μπορούν να συνεχίσουν από τον Σεπτέμβριο τις σπουδές
τους Αντίστοιχο κίνδυνο διατρέχουν και αυτοί που αναζητούν αυτή την περίοδο το δεύτερο
εκπαιδευτικό ταξίδι και μάλιστα κινδυνεύουν να διαγραφούν από τη Σχολή. Κάποια παιδιά έχουν
σταματήσει τις σπουδές τους.

Επίσης, υπάρχουν και άλλα προβλήματα, όπως με την κατάργηση της σπουδαστικής
κάρτας -για να έχουν μειωμένο εισιτήριο στις συγκοινωνίες- και τη διακοπή της δωρεάν σίτισης.
Αυτό προσθέτει ιδιαίτερα προβλήματα. Υπάρχουν ελλείψεις στο εκπαιδευτικό προσωπικό και
χρηματοδότησης στη λειτουργία των σχολών.

Τι ζητάμε, κύριε Υπουργέ; Να εξασφαλιστούν τα εκπαιδευτικά ταξίδια των σπουδαστών και
να αποτραπεί κάθε περίπτωση διαγραφής ή παύσης των σπουδών τους. Δεύτερον, να
επαναφέρει η Κυβέρνηση τη δωρεάν σίτιση και το πάσο. Ζητούμε λοιπόν, να μάθουμε τι μέτρα θα
πάρετε για να καλύψετε τα κενά των καθηγητών και βεβαίως τη χρηματοδότηση των σχολών.

Ευχαριστώ πολύ,
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νσκος): Ευχαριστούμε, κυρία συνάδελφε.
Θα ήθελα και εγώ, κύριε Υπουργέ, να συμφωνήσω τουλάχιστον στο πρώτο σκέλος της

ερώτησης της κ. Μανωλάκσυ, διότι στην περιοχή μου υπάρχουν πράγματι παιδιά που εναγωνίως
ψάχνουν να κάνουν την πρακτική τους και δεν βρίσκουν πλοίο. Κυρίως μάλιστα αυτό συμβαίνει σε
κορίτσια που τελειώνουν αυτές τις σχολές και είναι αδύνατον να βρουν πλοίο. Ιυνενώνω και εγώ
τη φωνή μου με την κ. Μανωλάκου γι' αυτό το θέμα.

Το λόγο έχει ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου κ Μουσουρούλης.
ΚΠΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Ευχαριστώ

πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, το σύστημα δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης δεν βρίσκεται στο επίπεδο

ττου θα έπρεπε να βρίσκεται. Υπάρχουν διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας που πασχίζουμε να τις
εξυπηρετήσουμε με τις αναδιαρθρώσεις και αναμορφώσεις του συστήματος. Υπάρχουν
προβλήματα χρηματοδότησης. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ποια είναι η κατάσταση σήμερα στο
κεφάλαιο της ναυτικής εκπαίδευσης.

Γενικότερα υπάρχουν προβλήματα οργάνωσης, διασποράς των διοικητικών όομών εντός
του Υπουργείου, αλλά και άλλα προβλήματα υποδομών, τεχνολογικών και φυσικών υποδομών
στις σχολές.

Πολύ σύντομα θα παρουσιάσουμε τον τρόπο με το οποίο θα αναδιαρθρώσουμε αυτό το
σύστημα ναυτικής εκπαίδευσης, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις ενός
συστήματος ναυτικής εκπαίδευσης που να αρμόζει στην πρώτη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο,
που είναι η Ελλάδα.
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Επί των συγκεκριμένων ερωτήσεων, κυρία συνάδελφε, θέλω να σας πω τα εξής: Σε
συνεννόηση και συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους κάνουμε ό,τι μπορούμε για να
στηρίξουμε αυτό το ττολύ σωστό σύστημα εναλλασσόμενης εκπαίδευσης.

Η ττολιτεία μέχρι τώρα έχει επιχειρήσει αρκετά μέτρα: για παράδειγμα το οκτάμηνο
αθροιστικά -δηλαδή, να μπορείς να προβιβάζεσαι με ένα τρίμηνο ταξίδι- τη δυνατότητα να
μττορείς να κάνεις την εκπαίδευση σου σε πλοία μη συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, πλοία ξένης
σημαίας, καθώς και κίνητρα προκειμένου να καλυφθεί μέρος του κόστους του εκπαιδευτικού
ταξιδιού.

Θέλω να σας ενημερώσω ότι στο πακέτο των μέτρων που πρόκειται να παρουσιάσουμε
εντάσσουμε και ένα Γραφείο Σταδιοδρομίας, το οποίο θα ιδρυθεί στο Υπουργείο και θα αποτελεί
το μοναδικό κόμβο επικοινωνίας με τις ναυτιλιακές εταιρίες ενημέρωσης των σπουδαστών και
διευκόλυνσης τους στο να έχουν πρόσβαση σε αυτό το σύστημα εναλλασσόμενης εκπαίδευσης,
δηλαδή στα δβηαννίοΗ οουΓ8ς$ όπως λέγονται, στα πρώτο και στο δεύτερο εκπαιδευτικό ταξίδι. Να
είστε βέβαιη γΓ αυτό.

Όμως, θέλω εδώ πέρα από αυτό να σας διαβεβαιώσω επίσης ότι καταβά'λουμε κάθε
δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, να καλύψουμε φέτος το
κόστος σίτισης που διεκόπη το 2011, ακριβώς λόγω των προβλημάτων χρηματοδότησης του
κεφαλαίου ναυτικής εκπαίδευσης. Και μη νομίζετε ότι λύθηκαν αυτά τα προβλήματα ως δια
μαγείας

Και δεύτερον, πάλι σε συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας να δούμε αν
μπορούμε για τους σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού να χρησιμοποιήσουμε και
το λεγόμενο ττάσο, προκειμένου να ανακουφίσουμε τις οικογένειες που έχουν οι σπουδαστές στις
ακαδημίας και περνούν δύσκολες μέρες να μπορούν να συνεχίσουν και να στηρίξουν της
προσπάθειες των παιδιών τους.

Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Νάκος): Το λόγο έχει η συνάδελφος κ. Μσνωλάκου.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κύριε Υπουργέ, δεν μου απαντήσατε στο κύριο και οξυμένο

ζήτημα, δηλαδή όσοι από τους σπουδαστές δεν έκαναν τα εκπαιδευτικά ταξίδια -όχι με δική τους
υπαιτιότητα, εσείς έπρεπε να έχετε δώσει λύση- θα διαγραφούν, θα σταματήσουν τις σπουδές
τους; Οφείλετε νσ πάρετε μέτρα άμεσα ότι κανένα παιδί δεν θα διαγραφεί, κανένας σπουδαστής
δεν πρέπει να σταματήσει τις σπουδές του, επειδή δεν έγινε το εκπαιδευτικό ταξίδι.

Λέτε ότι υπάρχουν προβλήματα λόγω κρίσης κ.λπ.. Ναι, υπάρχουν. Όμως, υπάρχει και μία
ιεράρχηση από πού θα κόψουμε λεφτά και πού θα δώσουμε. Ας πούμε τις τράπεζες τις
μπουκώνουμε με δισεκατομμύρια. Στην εκπαίδευση και μάλιστα σε ένα κλάδο όττου<είμαστε
πρώτοι στον κόσμο, εκεί βάζουμε φραγμούς και περιορισμούς; Για τους καθηγητές δεν μου
απαντήσατε τίποτε, για τα κενά που υπάρχουν. Και ξέρετε καλά ότι καλύπτονται με ωρομίσθιους,
ενώ θα έπρεπε να υπάρχει μόνιμο προσωπικό.

Να δεχτώ ότι θα λύσετε τουλάχιστον από φέτος το πρόβλημα της σίτισης και το πρόβλημα
του πάσο. Γιατί; Γιατί δυσκολεύουν οι καταστάσεις για όλους. Αλίμονο! Το είχανε στα
προηγούμενα χρόνια και δεν θα τα έχουνε τώρα που είναι στην κυριολεξία, ανάγκη;

Αλλά να σας πω κάτι, ακόμα. Υπάρχουν πόροι και θέλουμε να μάθουμε πώς γίνεται η
χρήση τους. Σας ρωτάμε καθαρά: Τα χρήματα για τη ναυτική εκπαίδευση από πόρους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πόσα είναι; Καθώς και από τα πλοία από το κεφάλαιο «Ναυτική
Εκπαίδευση» τι ποσά προέρχονται, πού και πώς τα κατανέμετε; Επανειλημμένα σας τα ζητούν τα
ναυτεργατικά σωματεία και αρνείστε να τους δώσετε στοιχεία. Τα αναμένω λοιπόν, μέσω του
Κοινοβουλίου, εδώ και τώρα- Κάθε πρωτοετής φοιτητής-σπουδαστής επιδοτείται με 1.000 ευρώ το
τμήμα. Ποιος τα παίρνει; Πώς αξιοποιούνται;

Έλεγχο και διαφάνεια δεν υποστηρίζετε; Ορίστε, λοιπόν, δώστε συγκεκριμένα στοιχεία από
τους δόκιμους που έπρεπε να μπαρκάρουν πόσοι είναι, πόσοι μπάρκαραν, πόσοι θα διαγραφούν
γιατί δεν μπάρκαραν, αν και δεν φταίνε, γιατί είναι δική σας αποκλειστική ευθύνη και πρέπει να
πάρετε μέτρα.

Αναμένουμε με τη δευτερολογία σας να μας πείτε συγκεκριμένα πώς θα πάρετε μέτρα,
ώστε να μην πάνε χαμένα τα χρόνια, τα λεφτά που ξόδεψαν και ο κόπος που έκαναν για να
εξασφαλίσετε τη συνεχίσεων σπουδών τους. Αυτό είναι το δίκαιο και τα σώΰτό, 'Διαψορετικά
είσαστε υπόλογοι ότι δεν εφαρμόζετε το Προεδρικό Διάιαγμα.



,
ΚΕ
 ΟΡ.ΦΡΞ :02103707410 02 ΟΚΤ. 2012 11:37 Ρ 3

Ούτε ένας σπουδαστής δεν πρέπει να σταματήσει τις σπουδές του! Πρέπει να'δώσετε
λύσεις! Αυτό περιμένουμε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάβισς Νάκος): Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Κυρία

συνάδελφε, θα είμαι ο τελευταίος που θα θελήσει να μειώσει την αξιοπιστία του συστήματος
εναλλασσόμενης εκπαίδευσης. Αν πίσω από τις προτροπές σας -αφήνω στην άκρη το ύφος-
υποδεικνύετε το να καταργηθεί το πρώτο ταξίδι και να συσσωρεύσουμε το διάστημα που
χρειάζεται με το οκτάμηνΰ στο δεύτερο εκπαιδευτικό ταξίδι, εγώ δεν θα το κάνω.

ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Δεν προτρέπουμε για κάτι! Σας λέμε να δώσετε λύση!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): Με πολλή

χαρά, λοιπόν, να ακούσω ποια είναι η λύση, κυρία συνάδελφε. Γιατί πολύ εύκολα κουνάτε το
δάχτυλο «δώστε λύση, δώστε λύση!», αλλά δεν μας λέτε ποια είναι αυτή η λύση που προτείνετε.
Αν, λοιπόν, προτείνετε να καταργηθεί το πρώτο ταξίδι, εγώ δεν θα το κάνω, γιατί θα μειώσει την
αξιοπιστία του συστήματος και θα μας εκθέσει στη διεθνή κοινότητα.

Σας είπα ότι προσπαθούμε με τους κοινωνικούς εταίρους να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, για
να γίνουν τα ταξίδια αυτά και τα παιδιά να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Έχουμε επίγνωση της
κατάστασης. Εσείς δεν έχετε.

Σε σχέση με τους ωρομίσθιους καθηγητές, ξεκίνησε η αξιολόγηση για διακόσιους δύο
ωρομίσθιους. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να κάνουμε προσλήψεις μονίμων. Αναγνωρίζω πως η
έλλειψη μονιμότητας στο εκπαιδευτικό προσωπικό είναι ένα πρόβλημα. Αλλά ξέρετε;; Τα βλέπετε
όλα επιδερμικά. Δεν συζητάτε για την ποιότητα της εκπαίδευσης, για τα εγχειρίδια, για τη διδακτέα
ύλη, για τον τρόπο, με τον οποίο γίνεται σήμερα η ναυτοδιδισκαλία, αλλά ποσοτικά πάντα τα
βλέπετε «πόσοι καθηγητές, πόσοι μόνιμοι». Αυτός είναι ο καημός και η έγνοια σας.

Θέλω να σας καλέσω εδώ σε επόμενη ερώτηση -διότι ειδικά για το θέμα της ναυτικής
εκπαίδευσης τέτοιου είδους ερωτήσεις παίρνω- να προκαλέσουμε δηλαδή μια συζήτηση στη
Βουλή και να μας υποδείξετε, να μας πείτε ένα προς ένα αυτά που προτείνει το Κομμουνιστικό
Κόμμα Ελλάδας..,

ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Το έχουμε ζητήσει!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου): ...και εγώ

δεσμεύομαι ότι θα τα συζητήσω μαζί σας και αν κάποια από αυτά δεν εκθέτουν τη χώρα, δεν
υποβιβάζουν και δεν υποβαθμίζουν την αξιοπιστία του συστήματος ναυτικής εκπαίδευσης, εγώ θα
τα δεχθώ. Σας διαβεβαιώ.

Νομίζω ότι απάντησα αε όλα τα ερωτήματα σας και στο θέμα της σίτισης και στο θέμα του
πάσου και στο Θέμα των ωρομισθίων καθηγητών και σας λέω και σας διαβεβαιώνω ότι κάνουμε
κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου τα παιδιά να μην χάσουν το χρόνο τους. Το θέμα της
εκπαίδευσης, ο πυλώνας της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας, ενός τομέα οικονομικής
δραστηριότητας που πιστεύω ότι μπορεί να μας βγάλει από την κρίση, δεν μπορεί να
χρησιμοποιείται και εδώ στην Αίθουσα για πολιτική αντιπαράθεση.

Πρέπει όλοι να συνταχθούμε με την προσπάθεια που γίνεται και είμαι βέβαιος πως θα το
κάνετε, όταν ακούσετε τις ανακοινώσεις του Υπουργείου σχετικά με το συνολικό σύστημα ναυτικής
εκπαίδευσης και πώς θα το αναβαθμίσουμε τα επόμενα χρόνια, με σχεδιασμό, με
χρονοδιάγραμμα, με συγκεκριμένους στόχους και με δράσεις -όχι εξαγγελίες- που έχουμε ήδη
κάνει.

Ευχαριστώ.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Μέχρι τότε πόσα παιδιά θα έχουν διαγραφεί και θα έχουν

σταματήσει!


