100 νέες θέσεις εκπαιδευτικών στις ΑΕΝ
Δευτέρα, 05 Μάρτίου 2018 21:36

Την πολιτική του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής περιέγραψε ο
Υπουργός Παναγιώτης Κουρουμπλής, μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών για
την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα.
Ο κ. Κουρουμπλής
αναφέρθηκε στις νέες ακτοπλοϊκές γραμμές που δρομολογήθηκαν σε Ιόνιο και Αιγαίο,
καθώς και στη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για την υλοποίηση του μεταφορικού
ισοδυνάμου, με εντολή του πρωθυπουργού, με στόχο τη στήριξη των νησιών και τον
περιορισμό του αποκλεισμού τους από την ηπειρωτική χώρα.

Ο κ. Κουρουμπλής εξέφρασε την πεποίθηση ότι το μεταφορικό ισοδύναμο θα υλοποιηθεί
μέσα στο 2018. Ο Υπουργός Ναυτιλίας τόνισε την επιτυχή αντιμετώπιση της κρίσης στις
ναυλαγορές, από το μοντέλο λειτουργίας των ελληνικών εφοπλιστικών επιχειρήσεων, εν
μέσω κλίματος στήριξης της Ποντοπόρου Ναυτιλίας από την κυβέρνηση και το Υπουργείο
Ναυτιλίας, ειδικά στα θέματα ανταγωνισμού.

Αναφέρθηκε στην γοργή ανάπτυξη του λιμανιού του Πειραιά και στην νέα προβλήτα
εμπορευματοκιβωτίων που εγκαινιάστηκε την περασμένη εβδομάδα. Όπως είπε, «η
ναυτοσύνη των Ελλήνων και ο εφοπλισμός σε συνεργασία με το Υπουργείο μπορούν να
φέρουν στην Ελλάδα σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη». Ο Υπουργός Ναυτιλίας
σημείωσε την ισχυρή παρουσία της Ελλάδας σε όλα τα παγκόσμια ναυτιλιακά φόρα και
στην επανεκλογή στην πρώτη κατηγορία του Συμβουλίου του ΙΜΟ και μάλιστα στην 5η θέση
μεταξύ 10 υποψηφίων.

Ο κ. Κουρουμπλής επανέλαβε το αίτημα να έρθουν περισσότερα πλοία στην ελληνική
σημαία και σημείωσε πρωτοβουλίες που έχει πάρει προς διευκόλυνση το Υπουργείο όπως η
απόκτηση πλοίων με leasing, για να υψώνουν ελληνική σημαία. Ο κ. Κουρουμπλής τόνισε ότι
είναι ανοιχτός σε ένα άνευ προκαταλήψεων διάλογο με τους εφοπλιστές. Σε ότι αφορά την
εκπαίδευση ο κ. Κουρουμπλής δήλωσε ότι οι κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβαν μια
εκπαίδευση υπό κατάρρευση. «Σημάναμε συναγερμό για να αποκαταστήσουμε τις
καταργημένες θέσεις καθηγητών, εντάξαμε στα περιφερειακά προγράμματα 10
εκατομμύρια ευρώ για τον εξοπλισμό των Σχολών, αποκαταστήσαμε τη σίτιση σε όλες τις
σχολές, συνεργαστήκαμε με την ΕΕΕ και το ΝΕΕ για να επισκευάσουμε τις κτιριακές
εγκαταστάσεις στις ΑΕΝ και συνεργαζόμαστε με το Ίδρυμα Ευγενίδου για την αναμόρφωση
του Προγράμματος Σπουδών. Τις προσεχείς ημέρες καταθέτουμε τροπολογία για τη
σύσταση 100 νέων, μονίμων θέσεων εκπαιδευτικών σε ΚΕΣΕΝ και ΑΕΝ», δήλωσε ο κ.
Κουρουμπλής και πρόσθεσε ότι άνοιξε ο διάλογος για την αναβάθμιση των σπουδών στα
Ναυτικά Λύκεια και για την επαγγελματική εξέλιξη των αποφοίτων τους.
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Ο κ. Κουρουμπλής τόνισε τις προσπάθειες που έχουν για να είναι ανταγωνιστικές οι
ελληνικές μαρίνες. Τέλος κατήγγειλε την «αιμορραγία» που υφίσταται η Ελλάδα χάνοντας
στο εξωτερικό τα νέα της παιδιά και κάλεσε τους νέους να προχωρήσουν με θέληση και
πείσμα στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους και του μέλλοντός τους. Η συμβουλή μου
προς τους νέους είναι “Αρνηθείτε την παραίτηση μπροστά στις δυσκολίες”», κατέληξε ο κ.
Κουρουμπλής.
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