
 

 

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

Θέμα: ΠΕΝΕΝ: Παράταση ισχύος των πιστοποιητικών Σωστικών και 

Πυροσβεστικών Μέσων 

Η Διοίκηση της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) 

ζητά την παράταση ισχύος των Πιστοποιητικών των Σωστικών και 

Πυροσβεστικών μέσων που λήγουν στο τέλος Νοέμβρη, κάτι που αφορά την 

μεγάλη πλειοψηφία των Ναυτεργατών που είναι ναυτολογημένοι σε  όλες τις 

κατηγορίες πλοίων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει «Τα προβλήματα 

αφορούν το ελλιπέστατο προσωπικό στις αντίστοιχες σχολές και η αδυναμία 

να ανταποκριθούν αυτές στις αυξημένες ανάγκες των Ναυτεργατών για την 

παρακολούθηση της σχολής και την ανανέωση των πτυχίων τους, θέτει άμεσα 

τον κίνδυνο να απολέσουν την εργασία τους εάν και εφόσον δεν δοθεί 

παράταση στην ισχύ των πιστοποιητικών τους. Για το πρόβλημα αυτό η 

ΠΕΝΕΝ έχει κάνει επανειλημμένες παρεμβάσεις στην πολιτική ηγεσία του 

ΥΕΝ και τις αρμόδιες υπηρεσίες του, χωρίς ωστόσο να έχει, έως σήμερα, γίνει 

αποδεκτό το αίτημά της για παράταση των πιστοποιητικών. Παράλληλα η 

ανικανότητα των δημόσιων σχολείων να ανταποκριθούν στις ανάγκες των 

Ναυτεργατών οδηγεί καθημερινά δεκάδες από αυτούς σε αντίστοιχα ιδιωτικά 

κέντρα, τα οποία κερδοσκοπούν ασύστολα εκμεταλλευόμενα την κατάσταση 

που έχει διαμορφωθεί, με την ταρίφα τους να αυξάνεται όσο αυξάνεται η 

προσφυγή των Ναυτεργατών σε αυτά, με αποτέλεσμα να ζητούν εξωφρενικές 

τιμές.»  

Κατόπιν των ανωτέρω, 

Ερωτάται ο κος Υπουργός: 

 

1. Είναι ενήμερος για το αίτημα αυτό της ΠΕΝΕΝ; 

2. Αν ναι, για ποιο λόγο δεν έχει γίνει αποδεκτό το αίτημα της ΠΕΝΕΝ 

για παράταση ισχύος των πιστοποιητικών Σωστικών και 

Πυροσβεστικών μέσων που λήγουν τέλη Νοεμβρίου, αλλά και των 
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υπολοίπων πιστοποιητικών που πρέπει να είναι υποχρεωτικά σε 

ισχύ;  

3. Ποια η δυναμική της Δημόσιας Σχολής Σωστικών και 

Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου; 

4. Υπάρχει πρόβλεψη ενίσχυσης και διεύρυνσης των τμημάτων της 

Δημόσιας Σχολής Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων ώστε να 

μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των Ναυτεργατών; 

5. Ποιες άμεσες ενέργειες θα γίνουν ώστε να μπορέσει η Δημόσια 

Σχολή να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες των Ναυτεργατών 

ώστε να παρακολουθήσουν και να ανανεώσουν τα πτυχία τους; 

6. Δεσμεύεται το Υπουργείο πως οι Ναυτεργάτες δεν θα απολέσουν 

την εργασία τους από τα δεκάδες πλοία στα οποία είναι 

ναυτολογημένοι, καθώς η ανεπάρκεια σε προσωπικό στη σχολή 

του Ασπροπύργου δεν καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες του αριθμού 

των ναυτεργατών στην παρακολούθηση και ανανέωση των πτυχίων 

τους; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 Φωτεινή Μπακαδήμα 




