
 

 

Αθήνα, 20 Απριλίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Θέμα: Οι μαθητές των ΕΠΑΛ Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων για άλλη μια 

φορά παραμένουν χωρίς βιβλία  

Η ΕΛΜΕ Πειραιά επισημαίνει με ανακοίνωσή της πως για 5η συνεχόμενη 

χρονιά, οι μαθητές του τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων των ΕΠΑΛ δεν έχει 

ακόμα παραλάβει βιβλία και βγάζουν τη χρονιά με φωτοτυπίες και ζητά την 

άμεση αποστολή βιβλίων στα σχολεία. 

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «Οι μαθητές της Β' τάξης ΕΠΑΛ Ναυτικού 

Τομέα δεν έχουν τα βιβλία: ΝΑΥΤΙΛΙΑ Ι, ΝΑΥΠΗΓΙΑ, ΜΕΚ (τομ. Α και Β), 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΛΟΙΟΥ, MARITIME ENGLISH (I και ΙΙ) κ.α., 

ενώ οι μαθητές της Γ' τάξης τα βιβλία των αντίστοιχων μαθημάτων ειδικότητας 

Πλοιάρχων και Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού. Τα μαθήματα δε 

ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ, ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ και ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ είναι 

πανελλαδικώς εξεταζόμενα με τη διδακτέα και εξεταστέα ύλη τους να 

περιλαμβάνεται αποκλειστικά και μόνο σε βιβλία εκδόσεων ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

ΕΥΓΕΝΙΔΗ. Πρόκειται για απαράδεκτη κατάσταση, που υποβαθμίζει 

κατάφωρα την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Αντί το βιβλίο να αποτελεί δημόσιο αγαθό, με ευθύνη του Κράτους 

(συγγραφή, ανατύπωση, διανομή) και φυσικά δωρεάν για όλους τους 

μαθητές, τα συγγράμματα του Ναυτικού Τομέα των ΕΠΑΛ αποτελούν, με 

ευθύνη των κυβερνήσεων, εμπόρευμα, που εκμεταλλεύεται ένα Ίδρυμα, 

προφανώς με σκοπό το κέρδος. Εκεί βρίσκεται και η ουσία του προβλήματος. 

Απαιτούμε την άμεση αποστολή των βιβλίων στα σχολεία, έστω και τώρα, 

χωρίς άλλη καθυστέρηση!» 

Κατόπιν των παραπάνω, 
Ερωτάται η κα Υπουργός: 

1. Για ποιο λόγο καθυστερεί η αποστολή των βιβλίων στους μαθητές του 

τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων τα τελευταία 5 χρόνια; 
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2. Ποια άμεσα μέτρα θα ληφθούν ώστε να αποσταλούν άμεσα τα βιβλία 

στους μαθητές για τη φετινή χρονιά; 

3. Ποια μέτρα θα ληφθούν ώστε εφεξής να μην παρατηρείται 

καθυστέρηση στην αποστολή των βιβλίων του συγκεκριμένου τομέα, 

αλλά να ακολουθείται η αποστολή τους σε ανάλογο χρονικό πλαίσιο με 

εκείνο των άλλων τομέων; 

4. Αν το πρόβλημα απορρέει από το Ίδρυμα Ευγενίδη που εκδίδει 

μονοπωλιακά τα βιβλία που περιλαμβάνουν την εξεταζόμενη ύλη, 

ποιες άμεσες ενέργειες θα γίνουν ώστε είτε το Ίδρυμα να δεσμευθεί 

στην έγκαιρη έκδοση, επανατύπωση και διανομή των βιβλίων με 

σαφείς ρήτρες σε περίπτωση καθυστερήσεων είτε να αναθεωρηθεί η 

ύλη ώστε να περιλαμβάνεται και σε βιβλία άλλων εκδόσεων; 

 

                      Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




