
 

  

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  

Θέμα: Εξετάσεις Πλοιάρχων ΚΕΣΕΝ. 

Ενημερωθήκαμε πως οι πλοίαρχοι που φοιτούν στον κύκλο σπουδών 

Πλοιάρχων του ΚΕΣΕΝ και οι οποίοι καλούνται να εξετασθούν στο τέλος 

Οκτώβρη δια ζώσης και όχι μέσω της πλατφόρμας του Microsoft teams, μέσω 

της οποίας θα εξεταστούν οι μηχανικοί που φοιτούν στους αντίστοιχους 

κύκλους σπουδών του ΚΕΣΕΝ Μηχανικών, ζητούν για λόγους δημόσιας 

υγείας να εξεταστούν και εκείνοι διαδικτυακά. 

Μάλιστα, η Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (Π.Ε.Π.Ε.Ν) 

με επιστολή της στην Ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας εκφράζει εγγράφως 

τη στήριξή της στο αίτημα των πλοιάρχων να εξετασθούν όπως οι συνάδελφοί 

τους μηχανικοί κι εκείνοι εξ αποστάσεως. 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως μιλάμε 400 περίπου 

πλοιάρχους που θα μεταβούν στον Πειραιά από όλη την Ελλάδα για τρεις 

τρίωρες εξετάσεις ημερησίως 15-20 ατόμων στην αίθουσα και 30 λεπτά χρόνο 

απολύμανσης, 

 

Ερωτάται ο κος Υπουργός: 

 

1. Είναι ενήμερος για το αίτημα των πλοιάρχων του κύκλου σπουδών 

του ΚΕΣΕΝ Πλοιάρχων να εξετασθούν διαδικτυακά όπως έγινε και 

στις εξετάσεις Ιουνίου; 

2. Αν ναι, ποια η θέση του αναφορικά με το αίτημά τους να 

εξετασθούν διαδικτυακά ακριβώς όπως οι μηχανικοί του ανάλογου 

κύκλου; 

3. Για ποιο λόγο οι μηχανικοί αποφασίστηκε να εξετασθούν 

διαδικτυακά και οι πλοίαρχοι δια ζώσης, τη στιγμή που οι χώροι 

που θα διεξαχθούν οι εξετάσεις είναι κοινό και για τις δύο 

κατευθύνσεις; 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

438

Ημερομ. Κατάθεσης:

18/10/2021



4. Ποιο είναι το πρωτόκολλο που θα ακολουθηθεί ώστε να 

καθαρίζονται και να απολυμαίνονται μέσα σε 30 λεπτά οι χώροι 

εξετάσεων μετά από τρίωρη συνεχόμενη εξέταση; 

5. Πόσο άτομα απασχολούνται στην καθαριότητα στο ΚΕΣΕΝ και πώς 

ακριβώς θα γίνεται η απολύμανση;  

6. Με δεδομένο πως στους κλειστούς χώρους ακολουθείται διαδικασία 

ελέγχου πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης ή αποτελέσματος 

rapid test 48 ωρών, ποιος αναλαμβάνει τον ανάλογο έλεγχο κατά τη 

διεξαγωγή των εξετάσεων των πλοιάρχων; 

7. Με δεδομένο αφενός πως πολλές σχολές ακολούθησαν την 

επιλογή της διαδικτυακής εξέτασης για την ασφάλεια των φοιτητών 

και αφετέρου πως στο  ΑΠΘ όταν βρέθηκε σπουδαστής θετικός, 

μπήκε καραντίνα όλο το τμήμα για 10 μέρες, ποιος αναλαμβάνει την 

ευθύνη για τυχόν νόσηση συμμετέχοντος στις εξετάσεις καθώς και 

το κόστος παραμονής των φοιτητών που θα έρθουν στην Αθήνα 

από την επαρχία, σε ανάλογο απευκταίο περιστατικό; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 Φωτεινή Μπακαδήμα 




