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ΕΡΩΣΗΗ  

 
Ππορ ηoςρ κ.κ. Τποςπγούρ 

 
-Παιδείαρ και Θπηζκεςμάηυν 

 
- Τγείαρ 

 
- Ναςηιλίαρ και Αιγαίος 

 
Θέμα: Να εξαζθαλιζηεί η πλήπηρ ιζοηιμία για όζοςρ νέοςρ επιθςμούν 
να διεκδικήζοςν ηην ειζαγυγή ηοςρ ζηιρ Ακαδημίερ Εμποπικού 
Ναςηικού επιλύονηαρ ηο ππόβλημα ηηρ δςναηόηηηαρ έγκαιπηρ 
καηάθεζηρ ηυν δικαιολογηηικών ειζαγυγήρ 
 
 
Με επείγνπζα επηζηνιή από ηηο 19 Ινπλίνπ πξνο ηνπο Υπνπξγνύο Παηδείαο θαη 
Θξεζθεπκάησλ, Υγείαο θαη Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ επηζεκαίλακε όηη 
δεκηνπξγείηαη ζνβαξό πξόβιεκα γηα ηνπο ππνςεθίνπο ησλ Αθαδεκηώλ 
Εκπνξηθνύ Ναπηηθνύ (ΑΕΝ) θαζώο ηα δεκόζηα λνζνθνκεία αδπλαηνύλ λα ηνπο 
δερζνύλ εγθαίξσο πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ αθηηλνγξαθίεο 
ζώξαθνο, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά 
ηνπο γηα εηζαγσγή ζηηο ΑΕΝ.  Δπζηπρώο νη αξκόδηνη Υπνπξγνί όρη κόλν δελ 
απάληεζαλ ζηελ επηζηνιή καο αιιά θαη δελ πξνέβεζαλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 
ελέξγεηεο γηα λα επηιύζνπλ ην πξόβιεκα ην νπνίν εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί ηελ 
επηθαηξόηεηα ηνπ, δεδνκέλνπ όηη γηα ηε δεύηεξε θαηεγνξία ππνςεθίσλ 
ζπνπδαζηώλ ησλ ΑΕΝ ε πξνζεζκία θαηάζεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ δελ έρεη 
αθόκα ιήμεη.  
 
Εηδηθόηεξα, ζηηο 13-6-2014, δεκνζηεύηεθε ε κε αξηζ. 3621/32/14 πξνθήξπμε 
ηνπ Υπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ, αλαθνξηθά κε ηελ εηζαγσγή 
ζπνπδαζηώλ / ζπνπδαζηξηώλ ζηηο Αθαδεκίεο Εκπνξηθνύ Ναπηηθνύ (ΑΕΝ) 
Αθαδεκατθνύ Έηνπο 2014 – 2015. Με ηελ ελ ιόγσ πξνθήξπμε, κεηαμύ άιισλ , 
θαινύληαη νη ππνςήθηνη εηζαθηένη ησλ Αθαδεκηώλ Εκπνξηθνύ Ναπηηθνύ, λα 
ππνβάιινπλ ειεθηξνληθή αίηεζε, γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηηο ΑΕΝ. Πξνθεηκέλνπ 
λα γίλεη δεθηή ε αίηεζή ηνπο, όινη νη ππνςήθηνη -κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 
ππνβνιήο ηεο ειεθηξνληθήο αίηεζεο- νθείινπλ λα ππνβάιινπλ ζε 
νπνηαδήπνηε ΑΕΝ θαλνληθά θαη πιήξε ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο, κέρξη θαη ηηο 10 
Ινπιίνπ 2014 γηα ηελ πξώηε γεληθή θαηεγνξία θαη κέρξη ηηο 14 Απγνύζηνπ 
2014 γηα ηε δεύηεξε γεληθή θαηεγνξία. .  
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Σηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξεη ε πξνθήξπμε, πεξηιακβάλεηαη θαη 
γλσκνδόηεζε Επηηξνπήο Απνγξαθνκέλσλ Ναπηηθώλ θαη Εξγαηώλ Θαιάζζεο 
(Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ.), κε ηελ νπνία λα πξνθύπηεη όηη ν/ε ππνςήθηνο/α είλαη 
ζσκαηηθά θαη πλεπκαηηθά θαηάιιεινο/ε, γηα θνίηεζε. Σεκεηώλεηαη, όηη ε 
Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ πξνθεηκέλνπ λα εθδώζεη γλσκνδόηεζε, απαηηεί από ηνπο 
ππνςεθίνπο λα πξνζθνκίζνπλ από δεκόζην λνζνθνκείν αθηηλνγξαθία 
ζώξαθνο κε γλσκάηεπζε ηνπ λνζνθνκείνπ. Ωζηόζν, ζύκθσλα κε θαηαγγειίεο 
πνπ δέρζεθα από γνλείο ππνςεθίσλ, δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα θιεηζηεί 
ξαληεβνύ ζηα δεκόζηα λνζνθνκεία ζε δηάζηεκα κηθξόηεξν ηνπ ελόο κήλα, 
πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη αθηηλνγξαθίεο ζώξαθνο. Τν απνηέιεζκα 
απηνύ ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη λα κελ κπνξνύλ έγθαηξα νη ππνςήθηνη 
ζπνπδαζηέο λα θαηαζέζνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά εηζαγσγήο ηνπο ζηηο ΑΕΝ.  
  
Επεηδή ε δπλαηόηεηα όισλ ησλ καζεηώλ, λα έρνπλ πξόζβαζε ζηε θνίηεζε 
ζηηο Αθαδεκίεο Εκπνξηθνύ Ναπηηθνύ πξέπεη λα είλαη ηζόηηκε, είλαη αλαγθαίν, λα 
εμαζθαιηζηνύλ νη όξνη απηήο ηεο ηζνηηκίαο θαη λα δνζεί ε δπλαηόηεηα λα 
θαηαηεζνύλ ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά. 
  
Η θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί, έρεη θέξεη πνιινύο γνλείο ζε απόγλσζε, ελώ 
άιινπο, ηνπο αλαγθάδεη λα αλαδεηνύλ ηξόπνπο παξάθακςεο ησλ 
πξνβιεπόκελσλ δηαδηθαζηώλ, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνύλ. 
     
 
 
 Με βάζη ηα παπαπάνυ επυηώνηαι οι κ.κ. Τποςπγοί:   
 
ε ποιερ ενέπγειερ πποηίθενηαι να πποβούν  ώζηε να δοθεί λύζη ζηο 
ππόβλημα ηηρ αδςναμίαρ έγκαιπηρ ππαγμαηοποίηζηρ ηυν εξεηάζευν 
ακηινογπαθίαρ θώπακορ από ηα δημόζια νοζοκομεία και καη’ 
επέκηαζη ηηρ καηάθεζηρ ηυν δικαιολογηηικών ειζαγυγήρ ζηιρ ΑΕΝ, 
για ηο οποίο οι μόνοι πος δεν έσοςν εςθύνη, είναι οι ςποτήθιοι για 
ηιρ ΑΕΝ και οι γονείρ ηοςρ; 

 

 

Ο επυηών βοςλεςηήρ 

 

Θοδυπήρ Δπίηζαρ 

 


