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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  

 

 Με την επιστολή του Διευθυντή της σχολής Σωστικών του 
Ασπροπύργου την οποία επισυνάπτουμε, επιβεβαιώνονται οι επανειλημμένες 
καταγγελίες μας για το οξυμμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι 
ναυτεργάτες των οποίων λήγουν ή έχουν λήξει τα πιστοποιητικά σωστικών - 
πυροσβεστικών μέσων. 
 Είναι χαρακτηριστική η αναφορά για τις τεράστιες ελλείψεις που 
υπάρχουν σε εκπαιδευτικό και υπαλληλικό προσωπικό σε συνδυασμό με τις 
μεγάλες ανάγκες και δεν αποτελεί λύση η παράταση ισχύς των διπλωμάτων. 
 Η ευθύνη είναι του Υπουργού Ναυτιλίας και των υπηρεσιών του, με τη 
στάση τους και μη δίνοντας άμεση λύση στο πρόβλημα, οδηγούν τους 
ναυτεργάτες σε ιδιωτικές σχολές, που εκδίδουν πιστοποιητικά άλλων κρατών 
έναντι αμοιβής. 

Καλούμε τους ναυτεργάτες να συμμετέχουν στην παράσταση 
διαμαρτυρίας την Πέμπτη 4 Νοέμβρη στις 10 π.μ στο Υπουργείο 
Ναυτιλίας, απαιτώντας άμεσα μέτρα για την επίλυση του οξυμμένου 
προβλήματος στην έκδοση και ανανέωση των πιστοποιητικών στα σωστικά 
αλλά και συνολικά στα διπλώματα, πιστοποιητικά ναυτικής εκπαίδευσης.  

 

ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
 

● ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
● ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ  Ε.Ν    
   «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»  
● ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΓΕΙΡΩΝ Ε.Ν  
● ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ – ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ 

  
Επισυνάπτεται η επιστολή του Διευθυντή Σωστικών Ασπροπύργου 

 

ΣΧΟΛΗ ΣΩΣΤΙΚΩΝ & ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Με αυτή την επιστολή θα ήθελα να επισημάνω κάποια ζητήματα 
σχετικά με την λειτουργία της σχολής και την εξυπηρέτηση των συναδέλφων 
ναυτικών που αντιμετωπίζουν οξύ πρόβλημα (ιδιαίτερα με την ανανέωση των 
διπλωμάτων τους.  

1. Παρατηρείται πολύ μεγάλη προσέλευση σπουδαστών διότι μετά την 
ανανέωση όλων των υφιστάμενων πιστοποιητικών το 2010-2011 (νέες 
απαιτήσεις της STCW) η επόμενη ανανέωση έγινε το 2015 – 2016. Η νέα 
ανανέωση έπρεπε να γίνει το 2020 – 2021 (σταδιακά) όμως λόγω COVID, 
λόγω των παρατάσεων που δόθηκαν από το ΥΝΑΝΠ και λόγω αμέλειας 



μερίδας των συναδέλφων που τα αφήνουν όλα τελευταία στιγμή, η ανανέωση 
θα πρέπει να γίνει μέχρι το τέλος του 2021  

2. Η σχολή λειτουργεί από 27/09/2021 με 9 Πλοίαρχους Α καθηγητές 
ναυτικών μαθημάτων (8 καθηγητές έχουν 4 εβδομάδες και 1 καθηγητής 2 
εβδομάδες), 5 Πλοιάρχους Β-Γ πρακτικών εφαρμογών και 2 Γιατρούς.  

3. Μέχρι τώρα σε 1 μήνα λειτουργίας έχουν γίνει τα παρακάτω σχολεία. 
30 Τμήματα REFRESH (βασικού και προχωρημένων), 10 Τμήματα βασικού 
κύκλου, 3 Τμήματα προχωρημένων σωστικών, 1 ταχύπλοο.  

4. Οι εγγραφές γίνονται διαδικτυακά (Δευτέρα refresh, Τετάρτη 
προχωρημένα και Παρασκευή Βασικό) η πλατφόρμα δέχεται αιτήσεις από το 
πρωί μέχρι και το μεσημέρι και σε αυτήν γράφονται κάθε φορά εκατοντάδες 
συνάδελφοι και όχι μόνο 30. (πάρτε υπόψιν σας ότι κάθε εβδομάδα τρέχουν 
10 refresh και εξυπηρετούνται σε αυτά περίπου 300 συνάδελφοι 
εβδομαδιαίος και 1000 μηνιαίως περίπου) (υπάρχουν αυτή την στιγμή πάνω 
από 1000 εκκρεμείς αιτήσεις για refresh).  

5. Επίσης ταυτόχρονα πρέπει να εξυπηρετηθούν οι σχολές 
Υπαξιωματικών και Αξιωματικών του Λιμενικού σώματος (250 άτομα για 
φέτος – οι Ακαδημίες ΕΝ για προχωρημένα (για διπλώματα αξιωματικών που 
λόγω της αλλαγής του συστήματος εκπαιδεύσεως θα πρέπει να τελειώσουν 
μέχρι τον Φεβρουάριο του 2022) και βασικά (για έκδοση ναυτικού φυλλαδίου 
για να μπορέσουν να ταξιδέψουν και πρέπει να γίνει μέχρι Μάιο 2022) 
(προχωρημένα γύρω στους 200 και βασικό γύρω στους 600)  

6. Ο διευθυντής σπουδών ανέλαβε τον Σεπτέμβρη του 2021 (λόγω 
θανάτου του προηγούμενου.  

7. Στην Γραμματεία της σχολής δεν υπάρχουν άτομα να εξυπηρετούν 
λόγω μεγάλης ελλείψεως προσωπικού. (δέχονται αιτήσεις – καταχωρούν 
αιτήσεις – δημιουργούν τμήματα και στέλνουν κωδικούς – είναι σε επιφυλακή 
αν δημιουργηθούν προβλήματα στην πλατφόρμα ΤΕΑΜ να τα λύσουν – 
εκδίδουν διπλώματα -εξυπηρετούν κόσμο που έρχεται στην σχολή – 
παραδίδουν διπλώματα κλπ.), ταυτόχρονα έχουν και βάρδιες και όλα αυτά με 
ελάχιστο προσωπικό.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα ανωτέρω (υφιστάμενο 
καθηγητικό και γραμματειακό προσωπικό) δηλαδή περίπου 900 σπουδαστές 
refresh μηνιαίως και με υπολογισμό ότι υπάρχουν ακόμα γύρω στους 6000 
υποψήφιοι η αποκλιμάκωση θα γίνει το Ιούνιο του 2022. Άρα χρειάζονται 
παράλληλα  

1. Περισσότεροι Πλοίαρχοι καθηγητές (καθένας από αυτούς μπορεί να 
κάνει 7 επιπλέον refresh μηνιαίως δηλαδή γύρω στους 200 σπουδαστές)  

2. Περισσότερα άτομα στην γραμματεία της σχολής.  
3. Κατεύθυνση των σπουδαστών και προς ΣΣΠΜ Μηχανιώνας Τα 

ανωτέρω πρέπει να γίνουν παράλληλα για να φέρουν κάποιο αποτέλεσμα.  
 

Μετά τιμής Κάπτ Μάρκελλος Θεοδωράκης Διευθυντής ΣΣΠΜΑ 


