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Την  Τετάρτη  20/5  πραγματοποιήθηκε  ΣΑΕΝ  με  θέμα  την  εξεταστική  που  θα

πραγματοποιηθεί  σε  λίγες  εβδομάδες,  και  σαν  σύλλογος  θέσαμε  το  σοβαρό  ζήτημα  του

εκπαιδευτικού ταξιδιού, το οποίο δεν βρισκόταν καν στην ημερήσια διάταξη!! Ο αγώνας και οι

διεκδικήσεις  που  ως  σύλλογος  βάλαμε  μπροστά  όλο  το  προηγούμενο  διάστημα την

προστασία  της  δημόσιας  υγείας  τόσο  των  σπουδαστών  όσο  και  των  καθηγητών  και

διοικητικού προσωπικού, έφεραν αποτέλεσμα. 

Συγκεκριμένα η εξεταστική θα διεξαχθεί από τις 15/6-17/7. Έχει πραγματοποιηθεί

απολύμανση σε όλους τους χώρους της ακαδημίας και αποσπάσαμε τις εξής δεσμεύσεις: θα

δίνονται δωρεάν μάσκες και γάντια, θα υπάρχουν αντισηπτικά σε όλους τους χώρους. Με

βάση  τις  ειδικές  συνθήκες  θα  αξιοποιηθούν  όλες  οι  αίθουσες  για  την  αποφυγή

συγχρωτισμού  και  υπήρξε  αίτημα  του  ΣΑΕΝ  να  προσέλθει  κλιμάκιο  του  ΕΟΔΥ  για  να

εκτιμήσει  με  βάση  επιστημονικά  κριτήρια  την  δυνατότητα  χωρητικότητας  των

εγκαταστάσεων. Τέλος η κάλυψη των κενών θέσεων από τις ευπαθείς ομάδες καθηγητών

που  δεν  θα  μπορούν  να  παρευρίσκονται,  θα  γίνει  με  αίτηση  από  την  διοίκηση  στο

Υπουργείο, για αξιοποίηση και των καθηγητών από το ΚΕΣΕΝ, πράγμα το οποίο σε καμία

περίπτωση δεν λύνει το πρόβλημα των κενών σε καθηγητές. 

Κανένας εφησυχασμός!!! Χρειάζεται ως σύλλογος να δείξουμε ετοιμότητα και

αντανακλαστικά, για να υλοποιηθούν όλες οι δεσμεύσεις, για την ισότιμη πρόσβαση όλων

στην εξεταστική, με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας!!!

Υπάρχουν  και  κάποια  ζητήματα  όμως  που  παραμένουν  σοβαρά  ως  προς  την

διεξαγωγή  των  εξετάσεων  και  την  ισότιμη  πρόσβαση  όλων  των  σπουδαστών. Αρχικά

χρειάζεται,  υπολογίζοντας  όλες  τις  δυσκολίες  λόγω  της  πανδημίας,  να  επισπευτούν  οι

διαδικασίες  για  την  ανακοίνωση  και  της  ύλης  σε  κάθε  μάθημα  και  των  αναγκαίων

προσαρμογών της  και  του προγράμματος της  εξεταστικής, με  δεδομένο τον  διαφορετικό

προγραμματισμό  που  θα  χρειαστεί  να  κάνουν  οι  σπουδαστές  για  να  επιστρέψουν  και  να

προετοιμαστούν κατάλληλα για την εξέταση των μαθημάτων. Αντίστοιχα χρειάζεται να γίνουν

και  οι  απαραίτητες  ενέργειες  για  εύρεση  αιθουσών  σε  συνεργασία  με  δήμους  και  την

περιφέρεια σε περίπτωση που οι αίθουσες της Ακαδημίας δεν επαρκούν.

 Ένα πολύ σοβαρό ζήτημα είναι αυτό της μετακίνησης των σπουδαστών που είναι από

επαρχία  και  μπορεί  να  επέστρεψαν  στον  τόπο  διαμονής  τους,  ή  να  έμειναν  εδώ  και  να

συνέχισαν να πληρώνουν νοίκια και άλλα έξοδα. Για να επιτευχθεί η ισότιμη πρόσβαση όλων

των σπουδαστών χρειάζεται το Υπουργείο να μεριμνήσει για την δωρεάν μετακίνηση τους

από την μόνιμή κατοικία τους και αλλά και ανακούφιση όσων έχουν επωμιστεί το βάρος του

ενοικίου λόγω έλλειψης εστιών.

Επίσης  θεωρούμε επικίνδυνο ότι, κατά την συζήτηση στο ΣΑΕΝ,  δεν υπήρχε καμία

πρόβλεψη για τις ευπαθείς ομάδες σπουδαστών (ή ανθρώπων στο οικείο περιβάλλον τους)

και μέχρι στιγμής θα πρέπει  να έρχονται κανονικά, κάτι  που γίνεται  ακόμα χειρότερο αν

σκεφτούμε τον πιθανό συνωστισμό έξω από τις αίθουσες πριν και μετά το τέλος της εξέτασης.

Ζητάμε  από  την  διοίκηση  να  κάνει  άμεσα  καταγραφή  του  ακριβούς  αριθμού

σπουδαστών που ανήκουν  η  συνδέονται  άμεσα με  ευπαθή  ομάδα,  και  καταγραφή των

σπουδαστών  που  αδυνατούν  να  προσέλθουν  από  την  επαρχία  λόγω  οικονομικών

δυσκολιών ή που αντιμετώπισαν οποιοδήποτε πρόβλημα με την διαμονή τους εδώ και με

βάση αυτή,  την καταγραφή να εξασφαλιστούν όλοι οι  απαραίτητοι  εναλλακτικοί  τρόποι

εξέτασης για τους συγκεκριμένους σπουδαστές. Να δοθεί άμεσα κονδύλι στήριξης από το



Υπουργείο,  για  να  εξασφαλιστεί  η  απρόσκοπτη  πρόσβαση  όλων  στην  εκπαιδευτική

διαδικασία.

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ!!! Μην τολμήσουν να στερήσουν το μπάρκο από τους

σπουδαστές. Θα μας βρουν μπροστά τους. 

Τέλος, ως εκπρόσωποι του σπουδαστικού συλλόγου, θέσαμε το πολύ οξυμένο ζήτημα

του  εκπαιδευτικού  ταξιδιού. Είναι  γνωστό  ότι  υπάρχει  η  συζήτηση,  οι  σπουδαστές  των

Μηχανικών και  των Πλοιάρχων του Γ’  εξαμήνου να μην ναυτολογηθούν αμέσως μετά την

εξεταστική, αλλά να μετατεθεί για το επόμενο εξάμηνο. Πιστεύουμε ότι αυτή η εξέλιξη είναι

απαράδεκτη,  τόσο  γιατί  είναι  απαραίτητο  στην  ολοκλήρωση  των  σπουδών  μας  σαν

εκπαιδευτικό κομμάτι, όσο και γιατί προγραμματίζουμε και τις ζωές μας συνολικά με βάση

αυτό. Ειδικά σπουδαστές με οικονομικές δυσκολίες, αποκομίζουν ένα σημαντικό έσοδο που

αποσκοπεί και στην ολοκλήρωση της σχολής, και στην στήριξη των οικογενειών τους. Αποτελεί

κοροϊδία και από το Υπουργείο και από την διοίκηση, να χύνουν από την μία κροκοδείλια

δάκρυα για το ήδη μεγάλο ποσοστό του 49% που δεν ολοκληρώνουν τις σπουδές τους και από

την άλλη να βάζουν ένα ακόμα μεγάλο εμπόδιο που για πολλούς μπορεί να σημαίνει ακόμη

και διακοπή σπουδών. Αναδεικνύεται ότι οι όποιες αλλαγές στον εσωτερικό κανονισμό, με τον

τρόπο που έγιναν, δημιούργησαν ένα ακόμα εμπόδιο στις σπουδές μας,  και μια εκρηκτική

κατάσταση που εμείς θα καλεστούμε να πληρώσουμε.

Απαιτούμε  να  μην  τολμήσουν  να  αλλάξουν  την  περίοδο  του  εκπαιδευτικού  μας

ταξιδιού,  να  γίνει  κανονικά,  και  να  εξασφαλιστεί  για  κάθε  σπουδαστή με  αποκλειστική

ευθύνη του Υπουργείου και όχι ατομική. Κανένας εφησυχασμός, μέσα από τον σύλλογό μας

διεκδικούμε τα σύγχρονα δικαιώματά μας στην απρόσκοπτη και ολοκληρωμένη πρόσβαση

στις σπουδές μας. Δυναμώνουμε τον αγώνα μας, οργανώνουμε την συλλογική διεκδίκηση

και δράση, με συζήτηση σε κάθε έτος και τμήμα, απαντάμε στα σχέδια που τσακίζουν τις

σπουδές και τις ζωές μας.
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