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ΓΖΛΧΖ ΑΤΘΔΝΣΗΚΟΣΖΣΑ 

«Σν άηνµν ην νπνίν εθπνλεί ηελ Γηπισκαηηθή Δξγαζία θέξεη νιφθιεξε ηελ επζχλε 

πξνζδηνξηζµνχ ηεο δίθαηεο ρξήζεο ηνπ πιηθνχ, ε νπνία νξίδεηαη ζηελ βάζε ησλ εμήο 

παξαγφλησλ: ηνπ ζθνπνχ θαη ραξαθηήξα ηεο ρξήζεο (εµπνξηθφο, µε θεξδνζθνπηθφο ή 

εθπαηδεπηηθφο), ηεο θχζεο ηνπ πιηθνχ, πνπ ρξεζηκνπνηεί (ηµήµα ηνπ θεηµέλνπ, πίλαθεο, 

ζρήµαηα, εηθφλεο ή ράξηεο), ηνπ πνζνζηνχ θαη ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ηµήµαηνο, πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ζε ζρέζε µε ην φιν θείκελν ππφ copyright, θαη ησλ πηζαλψλ ζπλεπεηψλ 

ηεο ρξήζεο απηήο ζηελ αγνξά ή ζηε γεληθφηεξε αμία ηνπ ππφ copyright θεηµέλνπ». 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία κε ηίηιν «ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ. ΠΛΑΗΗΟ – ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ – ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ - ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ» 

εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδψλ κνπ ζην Πξφγξακκα 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηε Ναπηηιία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο. θνπφο απηήο 

ηεο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε θαη εκβάζπλζε ηνπ πιαηζίνπ λαπηηθήο εξγαζίαο θαη 

απαζρφιεζεο ζηελ Διιάδα.   

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θχξην Θενδσξφπνπιν σηήξην γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ 

έδσζε λα αζρνιεζψ κε ην ζέκα απηφ θαζψο θαη γηα ηελ θαζνδήγεζε, ηελ ελζάξξπλζε 

θαη ππνζηήξημε θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία δίλεη βάζε ζην ζέκα ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο 

Ναπηηθήο εξγαζίαο ζηε ρψξα καο. ηνρεχεη ζηελ αλάιπζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο 

Ναπηηιίαο θαη ηεο λαπηηθήο εξγαζίαο , ζηελ παξνπζίαζε ηεο ζρεηηθήο εθπαίδεπζεο, 

αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηνπ λαπηηθνχ επαγγέικαηνο θαη έκθαζε πξφζθαησλ ζηνηρείσλ 

ζρεηηθά κε ηε κείσζε λαπηεξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε εζληθφ θαη φρη κφλν επίπεδν. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζα παξαθνινπζήζνπκε ηελ εμέιημε ηεο Διιεληθήο λαπηηιίαο ζην ρξφλν 

θαη ζα παξαζέζνπκε ηε ζεκεξηλή ηεο εηθφλα. 

Δπηπξφζζεηα, γίλεηαη παξνπζίαζε φινπ ηνπ θάζκαηνο εθπαίδεπζεο ησλ Ναπηηθψλ ζηε 

ρψξα καο, κε αλαθνξέο ζε ζρνιέο θαη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο. Αθνινπζεί παξνπζίαζε ησλ 

θνξέσλ πνπ ζηεξίδνπλ ην λαπηηθφ επάγγεικα θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη πεξαηηέξσ 

αλάιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζε λαπηηθή εξγαζία; Παξάγνληεο θαη πηζαλέο 

ιχζεηο. 

Πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ήηαλ βνεζεηηθή ε ρξήζε αξηζκεηηθψλ ζηνηρείσλ, εξεπλψλ θαη 

κεηξήζεσλ. 

Υξήζηκε ήηαλ θαη ε ζθνπηά ηεο εηαηξείαο, ε νπνία δηαζέηεη θξηηήξηα επηινγήο ελφο 

λαπηηθνχ θαη ππάξρεη κηα ζπλερήο εμέιημε κέρξη ην ηέινο ηεο θαξηέξαο θαη ηε 

ζπληαμηνδφηεζε. 
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1
ο
 ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΔΗΑΓΧΓΖ – ΚΟΠΟ- ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ  

Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο αληηθείκελν ηε λαπηηθή εξγαζία θαη ζθνπφ ηελ παξνπζίαζε 

ηεο ζε ζρέζε κε έλα γεληθφ πιαίζην, ηελ εθπαίδεπζε πνπ πξνεγείηαη απηήο, ηνπο θνξείο 

πνπ ηελ επεξεάδνπλ, ηα πξνβιήκαηα πνπ ηελ αθνινπζνχλ αιιά θαη πηζαλέο ιχζεηο ππ 

κπνξνχλ λα ηελ αλαδείμνπλ θαη λα ηελ αλαβαζκίζνπλ. 

Γεληθφο ζηφρνο είλαη ε αλάδεημε φισλ απηψλ ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπλζέηνπλ ην θάζκα 

ηεο λαπηηθήο εξγαζίαο θαη απαζρφιεζεο, αιιά θαη λα ζθεθηνχκε πηζαλέο ιχζεηο γηα ηα 

πξνβιήκαηα πνπ ηελ απεηινχλ. 

Παξαθάησ αθνινπζεί κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θάζε θεθαιαίνπ: 

2
ν
 Κεθάιαην: Γίλεηαη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ πνξεία ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο. 

Παξνπζηάδεηαη ε πνξεία, ε άλνδνο θαη ε θξίζε ζε ζρέζε κε ην ζηφιν θαη ηε ζεκαία. 

Δπίζεο, γίλεηαη αλαθνξά ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ην ξφιν ησλ αλζξψπσλ κε 

παξάιιειε αλάπηπθε ηεο λαπηηθήο εξγαζίαο. 

3
ν
 Κεθάιαην: Γίλεηαη κηα αλάιπζε ηεο ιεηηνπξγείαο ηεε λαπηηθήο εθαπίδεπζεο ζε 

ζρεηηθέο Αθαδεκίεο. Αλαπηχζζεηαη ε δηαδηθαζία θνίηεζεο (πξππνζέζεηο, εηζαγσγή, 

ζρνιέο, εθπαηδεπηηθά ηαμίδηα) θαη παξνπζηάδεηαη ε ζεκεξηλή δήηεζε αιιά θαη ηα 

πξνβήκαηα πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ απνξξφθεζε αφ ηηο αθαδεκίεο. Δπίζεο, 

αλαγλσξίδεηαη ε αλάγθε γηα αλαβάζκηζε ηεο εθπίδεπζεο αιιά θαη ην γεληθφηεξν 

πξφβιεκα ηεο λαπηηθήο εξγαζίαο. Παξάιιεια φκσο βιεπνπκε θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ 

θαζηζηνχλ ειπζηηθφ ην επάγγεικα. Σέινο, παξαηίζεληαη πηζαλά κέηξα γηα ηελ αχμεζε 

ηεο απαζρφιεζεο θαη παξνπζηάδεηαη θαη ε ζέζε ηεο ΔΔ. 

4
ν
 Κεθάιαην: Παξαηίζεληαη γεληθά ζηνηρεία θαη γίλνληαη αλαθνξέο ζε έξεπλεο ψζηε λα 

δνζεί κηα εηθφλα ηεο ειιεηθήο λαπηηιίαο θαη ηνπ πξνβιήκαηφο ηεο. 

5
ν
 Κεθάιαην: Παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ελφο λαπηηθνχ απφ ηε ζθνπηά κηαο λαπηηιηαθήο 

εηαηξείαο, απφ ηελ εθπαίδεπζε, ηελ αμηνιφγεζε θαη πξφζιεςε κέρξη θαη ηε 

ζπληαμηνδφηεζε ή ηελ αιιαγή θαξηέξαο. 

Σέινο, θαηαιήγνπκε ζε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα αιιά θαη παξαζέηνπκε θάπνηεο 

πξνηάζεηο πνπ πηζαλφλ λα έδηλαλ ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα ηνπ λαπηηθνχ επαγγέικαηνο. 
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2
Ο
 ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑ    ΣΟΛΟ & ΖΜΑΗΑ 

 

2.1 ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ-ΑΝΑΓΡΟΜΖ 

Ζ Διιάδα απνηειεί κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο δπλάκεηο ζηε δηεζλή νηθνλνκία(1). Αο 

αλαθεξζεί φηη ην 1894 νη Έιιελεο ήιεγραλ ην 1% ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ θαη θαηείραλ 

ηε 13
ε
 ζέζε ζηελ παγθφζκηα λαπηηιία. 

Μεηά ηνλ 1
ν
 Παγθφζκην Πφιεκν νη έιιελεο σθεινχληαη απφ ηελ παξαθκή ηνπ 

βξεηαληθνχ εκπνξηθνχ ζηφινπ θαη δηεθδηθνχλ αμηνζεκείσην κεξίδην ζηε κεηαθνξά 

ρχδελ θνξηίσλ ζηνλ Αηιαληηθφ. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ζηηγκάηηζε εθείλε ηελ πεξίνδν θη 

έηζη ππήξμε θαη αληίθηππν ζηε λαπηηιία. Σελ θαηάζηαζε απηή εθκεηαιιεχηεθαλ νη 

Έιιελεο εθνπιηζηέο πνπ αγφξαζαλ ηα δηαηηζέκελα πινία ζε πνιχ ρακειέο ηηκέο. Με ην 

ηξφπν απηφ δηπιαζίαζαλ ην ζηφιν ηνπο. 

ηε ζπλέρεηα, ν 2
νο

 Παγθφζκηνο Πφιεκνο επέθεξε αιιαγέο θαη αλαηαξάμεηο ζηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκία φζν θαη ζηε λαπηηιία, θάηη πνπ θπζηθά επεξέαζε θαη ηνλ 

ειιελφθηεην ζηφιν. Μάιηζηα, πνιιά εκπνξηθά πινία βπζίζηεθαλ απφ ηηαιηθά θαη 

γεξκαληθά ππνβξχρηα ηελ πεξίνδν πνπ νη Έιιελεο ζπκκεηείραλ ελεξγά ζε επηρεηξήζεηο 

ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ. Χο ζπλέπεηα, κε ην ηέινο ηνπ Πνιέκνπ, ν ειιελφθηεηνο ζηφινο 

είρε ράζεη πεξίπνπ ην 72% ηνπ ζπλφινπ ηνπ(2). 

 

 

 

 

 

 

(1)Αλδξεάδεο ηξ (1964):Ζ Ναπηηιία ησλ Διιήλσλ, Αζήλα 

(2)Σδ. Υαξιαπηή, Ηζηνξία ηεο Διιελφθηεηεο Ναπηηιίαο 19νο-20νο αη. Αζήλα 2001,εθδνζεηο Νεθέιε 
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Σν ειιεληθφ θξάηνο έπαημε δσηηθφ ξφιν ζηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο. 

Ζ αξρή γίλεηαη κε ηελ ηε ζπκθσλία γηα αγνξά πινίσλ ηχπνπ Λίκπεξηη απφ ηελ Ακεξηθή, 

φπνπ ην ειιεληθφ θξάηνο εγγπάηαη γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ. Μεηά ηνλ Πφιεκν, 

ζεζπίδεηαη έλαο πνιχ επηεηθήο λφκνο , ν λφκνο 2687/53, πνπ ζηφρεπε ζηελ πξνζέιθπζε 

ειιελφθηεησλ πινίσλ ππφ μέλε ζηελ ειιεληθή. Έηζη, ε ειιεληθή λαπηηιία θαηείρε ηε 

δεθαεηία ηνπ 1950 ηελ 6ε ζέζε ζπγθεληξψλνληαο ην 4,9% ηεο παγθφζκηαο 

ρσξεηηθφηεηαο. 

Παξά ηαχηα, κεηά ηνλ Πφιεκν εκθαλίζηεθε ην θαηλφκελν ησλ <<αλνηρηψλ 

λενινγίσλ>> θαη ήηαλ ζπλέπεηα ηεο πξνζπάζεηαο ησλ Ακεξηθαλψλ λα ζρεκαηίζνπλ 

ηζρπξφ ζηφιν. Απηφ δε δεκίσζε ηνπο Έιιελεο εθνπιηζηέο θαζψο ζρεδφλ ζην ζχλνιν 

ηνπ ν ζηφινο ησλ <<ζεκαηψλ επθαηξίαο>> άλεθε ζε Έιιελεο θαη Ακεξηθαλνχο 

εθνπιηζηέο. Ζ πξνζθπγή ησλ πινίσλ ζηηο ζεκαίεο επθαηξίαο επήιζε φρη κφλν ιφγσ 

ρακεινχ κεηαβιεηνχ θφζηνπο αιιά θαη γηα άιινπο ιφγνπο φπσο ε ρξήζε ηερληθψλ 

ρξεκαηνδφηεζεο. Κίλεηξα επίζεο ήηαλ ε κεησκέλε γξαθεηνθξαηία, ε επειημία ζηελ 

εθαξκνγή λφκσλ θαη ε επθνιφηεξε ηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε, εηδηθφηεξα γηα πινία 

πνπ πξνζθάησο είραλ λαππεγεζεί.  

ηε δεθαεηία ηνπ ‟60 νη Έιιελεο εθνπιηζηέο επηιέγνπλ ηελ ειιεληθή ζεκαία ζηα πινία 

ηνπο. Απηφ νθείιεηαη ζηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε θαη θπξίσο ζηελ 

άλνδν ηεο ρνχληαο ζηελ εμνπζία, ε νπνία πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη ην εζληθφ γφεηξν 

έιαβε κέηξα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο ζεκαίαο. 

εκαληηθφ κέηξν ήηαλ ε αιιαγή ζηε θνξνινγία πινίσλ πνπ ππνινγηδφηαλ βάζεη ηεο 

θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο θαη ηεο ειηθίαο ησλ πινίσλ. 

Καη ην ‟70 κέρξη ην 1981 επηθξαηνχζε ε ίδηα ηάζε. Δθηφο απφ ηελ επηζηξνθή ησλ 

πινίσλ ζηελ ειιεληθή ζεκαία παξαηεξείηαη θαη ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ ειιελφθηεηνπ 

ζηφινπ ζε αξηζκφ πινίσλ αιιά θαη ζε ρσξεηηθφηεηα. Λφγν απνηεινχζε ε πξσηνθαλήο 

αχμεζε ησλ λαχισλ κε απνηέιεζκα ηελ παξαγγειία λέσλ πινίσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

κεηαθνξηθψλ αλαγθψλ. Μπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα πξσηνθαλή άλζεζε φπνπ ν 

ειιελφθηεηνο εκπνξηθφο ζηφινο ζπγθέληξσζε ην 1965 ην 11,8% , ην 970 θαη 1975 ην 

12,6% θαη ην 1980 ην 12,3% ηεο παγθφζκηαο ρσξεηηθφηεηαο. 

Χζηφζν, κεηά απν κηα επεκεξία επήιζε θαη ε παξαθκή ζηε δεθαεηία ηνπ ‟80.                

Ζ ζεκαληηθή κείσζε ησλ λαχισλ νδήγεζε ζε θπγή απφ ηελ ειιεληθή ζεκαία κε 

ηαπηφρξνλε ζηξνθή πξνο ηηο <<ζεκαίεο επθαηξίαο>>.  
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Απνηέιεζκα απηνχ ήηαλ ην 1985 ν ζηφινο ππφ ειιεληθή ζεκαία λα αληηπξνζσπεχεη ην 

6,8% ηεο παγθφζκηαο ρσξεηηθφηεηαο, παίξλνληαο ηελ 4
ε
 ζέζε ζηνλ θφζκν. ηα ρξφληα 

πνπ αθνινχζεζαλ ε θαηάζηαζε δελ άιιαμε. 

ηηο αξρέο ηνπ ‟90, ε θπβέξλεζε κείσζε ηε θνξνινγία ζε πινία άλσ ησλ 40.001 θ.ν.ρ 

θαη ηηο νξγαληθέο ζπλζέζεηο γηα λα βνεζήζεη ζηελ επάλνδν πινίσλ ζηελ ειιεληθή 

ζεκαία. Απηέο νη κεηαξξπζκίζεηο δελ ηθαλνπνίεζαλ πιήξσο ηνλ εθνπιηζηηθφ θφζκν θαη 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαηεηακέλε θξίζε ζηε λαπιαγνξά δελ επέθεξαλ αιιαγή ζηε 

ζπλερή ηάζε γηα θπγή απφ ηε κε ειθπζηηθή ειιεληθή ζεκαία. 

 

2.2 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑ 

Ο θιάδνο ησλ δηεζλψλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ ελέρεη θηλδχλνπο . Λακβάλνληαο ππφςελ 

ηηο θξίζεηο πνπ πιήηηνπλ θαηά δηαζηήκαηα ηελ παγθφζκηα λαπιαγνξά, ε Διιεληθή 

λαπηηιηαθή επηρεηξεκαηηθφηεηα έρεη θαηαθέξεη λα αληαπνθξηζεί ζε δπζθνιίεο θαη λα 

δηαηεξήζεη ηελ εγεηηθή ηεο ζέζε ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή αγνξά κε ζπλερή αχμεζε 

ηνπ ζηφινπ ηεο. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Lloyd‟s List Intelligence , ην ειιεληθφ ηνλάδ είλαη θαηά 58 

εθαηνκκχξηα dwt  κεγαιχηεξν απφ απηφ ηεο δεχηεξεο Ηαπσλίαο θαη δηπιάζην ζρεδφλ 

απφ ηα 178 εθαη. dwt ηεο ηξίηεο Κίλα. Παξά ηηο δπζθνιίεο, ε ειιελφθηεηε πνληνπφξνο 

εμαθνινπζεί λα κεγελζχλεηαη δηαρξνληθά. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ειιελφθηεηε λαπηηιία θαηέρεη ην 16% ηεο παγθφζκηαο εκπνξηθήο 

ρσξεηηθφηεηαο ελψ ην πνζνζηφ ηνπ Διιεληθνχ Αθαζάξηζηνπ Δζληθνχ Πξντφληνο 

(ΑΔΠ) σο πξνο ην Παγθφζκην είλαη 0,4% δειαδή 40 θνξέο πην κηθξφ απφ ην πνζνζηφ 

ηεο ειιελφθηεηεο λαπηηιίαο παγθνζκίσο. 

Δίλαη ρξήζηκε ε εθηίκεζε άκεζσλ, έκκεζσλ θαη επαγσγηθψλ νηθνλνκηθψλ αληίθηππσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ειιεληθφ λαπηηιηαθφ θιάδν, γηα ηελ αμηνιφγεζε νηθνλνκηθψλ 

σθειεηψλ. Σα <<άκεζα>> νθέιε αθνξνχλ ζε έμνδα ηνπ λαπηηιηαθνχ θιάδνπ 

(πνληνπφξνο λαπηηιία, αθηνπινΐα, ιηκάληα) ζηελ Διιάδα θαη αληηπξνζσπεχνπλ ηε 

ζπλεηζθνξά ηνπ βαζηθνχ λαπηηιηαθνχ θιάδνπ ζην ειιεληθφ ΑΔΠ. 
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Σα <<έκκεζα>> νθέιε αθνξνχλ ζε ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο (πρ ηξάπεδεο, 

λαπινκεζίηεο, δηθεγφξνη, αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί, επηζθεπέο θιπ) θαη πξνκεζεπηέο 

(πρ αληαιιαθηηθψλ, εμνπιηζκνχ , πξνκεζεηψλ, θαπζίκσλ) ηνπ βαζηθνχ λαπηηιηαθνχ 

θιάδνπ ζηελ Διιάδα. Σα <<επαγσγηθά>> νθέιε αθνξνχλ ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

αληίθηππνπ ησλ λαπηηιηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ επξχηεξε νηθνλνκία. Πεξηιακβάλεη 

ηελ πξφζζεηε θαηαλάισζε ζε λνηθνθπξηά πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα εηζνδήκαηα ηνπ 

βαζηθνχ λαπηηιηαθνχ θιάδνπ, ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη φισλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ αη θιάδσλ πνπ ζπλδένληαη κε απηέο. 

εκαληηθφ θνκκάηη ησλ επελδχζεσλ ησλ Διιήλσλ εθνπιηζηψλ είλαη ηα αθίλεηα αιιά 

θαη επελδχζεηο ζε ελέξγεηα, κεηαθνξέο, θαηαζθεπέο, ηξαπεδηθή, ηνπξηζκφο, ηερλνινγία 

πνπ ππνζηεξίδνπλ ην ΑΔΠ θαη ηελ απαζρφιεζε ζηε ρψξα καο. Έηζη αλαδεηθλχεηαη ε 

ζπλεηζθνξά ηνπ ειιεληθνχ λαπηηιηαθνχ θιάδνπ ζηελ εζληθή νηθνλνκία (3).Παξά ηαχηα, 

ηα πην πνιιά ειιελφθηεηα πινία, φπσο ηζρχεη θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο  ρψξεο κε κεγάιν 

ζηφιν, επηιέγνπλ λα λενινγεζνχλ ππφ μέλε ζεκαία. Ζ ειιεληθή ζεκαία έξρεηαη ζηελ 

ηξίηε ζέζε ησλ πξνηηκήζεσλ ηεο ειιελφθηεηεο λαπηηιίαο. 

Καη ην 1
ν
 ηξίκελν ηνπ 2016 νη Έιιελεο εθνπιηζηέο πξσηαγσλίζηεζαλ ζηηο 

αγνξαπσιεζίεο πινίσλ , κε ξπζκνχο βέβαηα ρακειφηεξνπο απφ ην 2015. Σν 2016 νη 

Έιιελεο απέθηεζαλ 62 πινία, ελψ ην 2015 76 πινία ηελ ίδηα πεξίνδν. Απηά 

εθθξάδνληαη σο εμήο: γηα ην 2015 21% ησλ αγνξψλ πινίσλ θαη 2.216,9 εθαη. δνι. θαη 

γηα ην 2016 20% θαη 773,1 εθαη. δνι. αληίζηνηρα. Σα αλαθεξζέληα ζηνηρεία πξνθχπηνπλ 

απφ ην Ναπηηθφ Δπηκειεηήξην. 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ λαπινκεζηηηθνχ νίθνπ Αllied Shipbroking θαηά ην 1
ν
 εμάκελν 

ηνπ 2016 πξαγκαηνπνηήζεθαλ 294 ζπλαιιαγέο πινίσλ ζηε δεπηεξνγελή αγνξά (second 

hand), έλαληη 37 ην 2015. Οη κεησκέλεο επελδχζεηο νθείινληαη θαη ζηελ πηψζε αμίαο 

ησλ πινίσλ θαζψο ιφγσ θξίζεο έρεη επεξεαζηεί θαη ε λαπιαγνξά μεξνχ θνξηίνπ (4). 

 

 

(3)εθηίκεζε ηνπ αληίθηππνπ ηεο Ναπηηιίαο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη θνηλσλία,  The Boston 

Consulting Group 

(4)Οη  Έιιελεο εθνπιηζηέο δηαηεξνχλ ηελ πξσηηά ζηηο αγνξαπσιεζίεο, Ναπηεκπνξηθή, 5/4/2016 
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Παξά ηε κείσζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηελ αζηαζή λαπιαγνξά, νη παξαγγειίεο 

λεφηεπθησλ πινίσλ ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ αλήιζαλ ζε 407 πινία, 

αληηπξνζσπεχνληαο 44,83 εθαηνκκχξηα dwt ζε ζχλνιν 3.507 παξαγγειηψλ 

ρσξεηηθφηεηαο 260,35 εθαηνκκπξίσλ dwt 5 λέσλ πινίσλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2015. Απφ 

απηά ηα πινία, 21 ήηαλ δεμακελφπινηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 25,88% ηεο παγθφζκηαο 

ρσξεηηθφηεηαο (dwt) ππφ παξαγγειία, ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη 63 πινία 

κεηαθνξάο πγξνπνηεκέλνπ αεξίνπ LNG/LPG πνπ αλέξρνληαη ζην 19,72% ηε 

παγθφζκηαο ρσξεηηθφηεηαο (dwt) ππφ παξαγγειία θαη 3 άιια ζθάθε. 

Σελ αλαλέσζε ηνπ ζηφινπ ηνπο ζπλερίδνπλ νη Έιιελεο εθνπιηζηέο επελδχνληαο ζε 

ζχγρξνλα, ηερλνινγηθά πξνεγκέλα, απνδνηηθά θαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ πινία, κε 

ηάζε θπξίσο πξνο ηα κεγαιχηεξα. Σν 2015 νη Έιιελεο  εθνπιηζηέο ήηαλ επίζεο 

δξαζηήξηνη ζηηο αγνξαπσιεζίεο κεηαρεηξηζκέλσλ πινίσλ, θαζψο ζπκκεηείραλ ζρεδφλ 

ζην 50% φισλ ησλ αλαθεξφκελσλ ζπλαιιαγψλ ζε δεμακελφπινηα θαη θνξηεγά είηε σο 

αγνξαζηέο είηε σο πσιεηέο. Ζ κεγάιε πεξίνδνο ρακειψλ λαχισλ, εηδηθά ζηνλ ηνκέα 

πινίσλ κεηαθνξάο μεξψλ θνξηίσλ, είρε σο απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ 

παξνπιηζκέλσλ πινίσλ. Μέζε ειηθία πινίσλ ειιεληθήο ζεκαίαο ήηαλ ηα 13,2 έηε ην 

2015, ηνπ ειιελνθηεηνπ ζηφινπ ηα 11,2 έηε θαη ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ ηα 14,4 έηε (5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) ΗΖS Maritime & Trade/World Shipping Encyclopaedia, Ηαλνπάξηνο 2016 
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2.3 ΣΟ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ 

Πνιιέο είλαη νη δηαζηάζεηο θαη νη πνιιαπιάζηεο επηπηψζεηο ηεο αλάπηπμεο ηεο 

λαπηηιίαο. Αλαβαζκίδεη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηεο ρψξαο θαη πξνζδίδεη έλα εζληθφ 

γφεηξν. 

Σν κέγεζνο θαη ε ζπλεηζθνξά ηεο ζηελ εζληθή νηθνλνκία επηηξέπνπλ ηελ θαζνξηζηηθή 

ζπκβνιή ζηελ απαζρφιεζε , ηηο επελδχζεηο, ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα.  

Ζ ειιεληθή λαπηηιία δηαζέηεη 3.800 πνληνπφξα θαη 4.200 θαη πιένλ πινία , κε 17.000 

εξγαδνκέλνπο ζε πνληνπφξα θαη ζεκαληηθφ αξηζκφ εξγαδνκέλσλ ζηελ αθηνπινΐα / 

θξνπαδηέξα. Βάζεη ηεο εηήζηα έθζεζεο 2009-2010 ηεο Έλσζεο Διιήλσλ εθνπιηζηψλ, νη 

λαπηηιηαθέο εηαηξείεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Διιάδα αλέξρνληαη ζε 1300, ελψ 

200.000 άηνκα ππνινγίδεηαη φηη απαζρνινχληαη άκεζα ή έκκεζα ζην επξχηεξν 

λαπηηιηαθφ θάζκα (cluster). 

Να ζεκεησζεί φηη ην αλαθεξζέλ επξχηεξν λαπηηιηαθφ θάζκα πεξηιακβάλεη λαπηηιηαθέο 

θαη παξαλαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο. Παξαλαπηηιηαθέο είλαη απηέο πνπ θηλνχληαη κέζα 

αιιά θαη γχξσ απφ ηνλ θάδν ηεο λαπηηιίαο, ππνζηεξηθηηθά θαη ζπκπιεξσκαηηθά. 

Σέηνηεο επηρεηξήζεηο είλαη πρ λαππεγεία, λαπινκεζηηηθέο εηαηξείεο, αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο, λενγλψκνλεο θιπ.  

Ζ θχζε κηαο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο είλαη πνιπζχλζεηε θαη γηα λα απνδίδεη ζσζηά δελ 

αξθεί κφλν ην θπζηθφ ε λνκηθφ πξφζσπν. Δίλαη αλαγθαία θαη ε ζπλδξνκή πνιιψλ 

άιισλ πξνζψπσλ. Σα πξφζσπα απηά κπνξνχκε λα ηα θαηαηάμνπκε ζε 2 θαηεγνξίεο: ε 

απηά πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο πάλσ ζηα πινία κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο θαη ζε 

απηά πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζην πινίν ηαθηηθά ή έθηαθηα ρσξίο ζρέζε εμαξηεκέλεο 

εξγαζίαο. ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθεη ην πιήξσκα κε επηθεθαιήο ηνλ πινίαξρν πνπ 

θαηέρεη ηε ζεκαληηθφηεξε ζέζε ζηα βνεζεηηθά πξφζσπα ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο. 

ηε δεχηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ νη λαπηηθνί πξάθηνξεο, νη λαπινκεζίηεο , νη εξγνιάβνη, 

θνξηνεθθνξησηέο θιπ 

ε κηα πηζαλή Σξίηε θαηεγνξία ζα κπνξνχζακε λα εληάμνπκε φια εθείλα ηα πξφζσπα 

πνπ πξνζθέξνπλ κε δηάθνξεο ηδηφηεηεο ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

λαπηηιηαθήο πνπ βξίζθνληαη ζηελ μεξά. 
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Σν ζχλνιν ησλ πξνζψπσλ πνπ ζπληξέρεη ην ζαιάζζην επηρεηξεκαηία ζηελ άζθεζε ηεο 

λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο εθφζνλ είλαη λαπηνινγεκέλα ζην πινίν ιέγεηαη Πιήξσκα. 

Πξνζδηνξηζηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ έλλνηα ηνπ κέινπο ηνπ πιεξψκαηνο είλαη ε 

λαπηνιφγεζε ζην πινίν φπνπ έλα πξφζσπν πξφθεηηαη λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ, 

άζρεηα απφ ην είδνο ηεο ππεξεζίαο απηήο. πλεπψο, ζην πιήξσκα αλήθνπλ φρη κφλν 

άηνκα πνπ πξνζθέξνπλ θαζαξψο λαπηηιηαθέο ππεξεζίεο αιιά θαη φζνη πξνζθέξνπλ 

απιψο ρξήζηκεο ππεξεζίεο ψζηε λα είλαη πιεχζηκν ην πινίν. Αξθεί φια απηά ηα άηνκα 

λα είλαη λαπηνινγεκέλα ζην πινίν πνπ εξγάδνληαη.  Αληίζεηα, ηα άηνκα πνπ 

πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζην πινίν αιιά δελ είλαη λαπηνινγεκέλα ζε απηφ δελ αλήθνπλ 

ζην πιήξσκα, δε ζεσξνχληαη λαπηηθνί θαη δελ εθηεινχλ λαπηηθή εξγαζία. Σέηνηα άηνκα 

είλαη νη ζηνηβαζηέο θνξηίνπ, ηερληθνί πνπ επνπηεχνπλ θιπ. 

Αλάινγα κε ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ζην πινίν, ην πιήξσκα δηαθξίλεηαη ζε 

θαηεγνξίεο θαη πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

-Σν πξνζσπηθφ κεραλψλ (κεραληθνί, κεραλνδεγνί, ρεηξηζηέο θιπ) 

-Σν πξνζσπηθφ θαηαζηξψκαηνο, δειαδή ηα άηνκα πνπ βνεζνχλ ηνλ Πινίαξρν ζηελ 

νδήγεζε πινίνπ (θπβεξλήηεο, λαχθιεξνη, ινζηξφκνη, λαχηεο θιπ) 

-Σν πξνζσπηθφ γεληθψλ ππεξεζηψλ (κάγεηξνη, θξνληηζηέο, νηθνλνκηθνί ππάιιεινη θιπ) 

Όζν αθνξά ζηνλ Πινίαξρν ακθηζβεηείηαη αλ είλαη πξαγκαηηθά κέινο ηνπ πιεξψκαηνο 

θαζψο ε παξνχζα ηζρχνπζα λνκνζεζία ηνλ δηαρσξίδεη ζπρλά απφ ην ππφινηπν πιήξσκα 

θαη ηνλ ζέηεη ζε εηδηθή λνκνζεηηθή κεηαρείξηζε, ε νπνία ζπκπιεξψλεηαη κε 

θαη‟αλαινγία εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ην πιήξσκα. Πέξα φκσο απφ απηά 

ν Πινίαξρνο έρεη ηνλ έιεγρν ηνπ πινίνπ, έρεη αξκνδηφηεηεο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ θαη ζεσξείηαη ην ζεκαληηθφηεξν πξφζσπν ζην πινίν. 

Να αλαθεξζεί φηη ελψ γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ησλ γξαθείσλ ε αγνξά εξγαζίαο είλαη 

νξηνζεηεκέλε γεσγξαθηθά, γηα ην πιήξσκα απηφ δελ ηζρχεη θαζψο είλαη παγθφζκηα ε 

αγνξά λαπηεξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 
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Δηθφλα: δηαθξίζεηο πιεξψκαηνο 

(ΠΖΓΖ: http://www.pi-schools.gr/lessons/tee/maritime/cd/ships3.html) 
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2.4 ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

Ναπηηθή εξγαζία νξίδεηαη γεληθά ε εξγαζία πνπ παξέρνπλ ζηα πινία νη εξγαδφκελνη. 

Γηα λα γίλεη πην ειθπζηηθή, αλά ηνλ θφζκν ζεζπίδνληαη δηάθνξα κέηξα, θαζψο απφ ηε 

θχζε ηεο έρεη ηδηαηηεξφηεηεο. Ζ λαπηηθή εξγαζία δηεμάγεηαη ηφζν ζηε ζάιαζζα απφ ην 

έλα ιηκάλη ζην άιιν φζν θαη ζην ίδην ην ιηκάλη θαηά ην δηάζηεκα πνπ ην πινίν εθηειεί 

κηα εξγαζία (θνξηνεθθφξησζε, επηζθεπή, αλεθνδηαζκφ θιπ) 

εκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ νη λαπηηθνί, πνπ ζεσξνχληαη αμηνζεκείσηνο 

παξάγνληαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο λαπηηιίαο. Άιισζηε είλαη γλσζηφ φηη ζην πέξαζκα νπ 

ρξφλνπ ν Έιιελαο λαπηηθφο θεκίδεηαη γηα ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηε λαπηνζχλε ηνπ πνπ ην 

μερσξίδεη. 

 

3
ο
 ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΣΟ ΝΑΤΣΗΚΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ 

3.1 Ζ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

3.1.1 ΟΗ ΑΚΑΓΖΜΗΔ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ (ΑΔΝ) 

εκαληηθφ θνκκάηη ηνπ έζλνπο καο είλαη ε εκπνξηθή λαπηηιία. Ζ Διιεληθή Δκπνξηθή 

Ναπηηιία είλαη πξψηε κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ελψ ν 

Διιελóθηεηνο ζηφινο θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε ζηνλ θφζκν. Παξάιιεια ην ηειεπηαίν 

ηέηαξην ηνπ αηψλα καο ε εκπνξηθή λαπηηιία γλψξηζε κηα ηεξάζηηα ηερλνινγηθή 

επαλάζηαζε κε ηελ εκθάληζε πινίσλ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο ( ππεξ-δεμακελφπινηα, 

ππεξκεγέζε πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θηι.) κε απνηέιεζκα ηελ αιιαγή 

ζηε ζχλζεζε ηνπ ζηάινπ ηεο. Γηα λα παξακείλεη ε Ναπηηιία καο θπξίαξρε θαη ζηνλ 21
ν
 

αηψλα ρξεηαδφκαζηε αμηφινγα θαη άξηηα εθπαηδεπκέλα ζηειέρε. Οη Αθαδεκίεο 

Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ παξέρνπλ ζχγρξνλε εθπαίδεπζε ζηελ λαπηηιηαθή ζεσξία θαη ηε 

ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, αλνίγνληαο πξννπηηθέο γηα κηα ιακπξή ζηαδηνδξνκία 

ζηνπο Αμησκαηηθνχο ηνπ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ.  

ην ππνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ αλήθεη ε λαπηηθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα ζηελ 

θαη αξκφδηα γη‟ απηήλ είλαη πην ζπγθεθξηκέλα ε Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο Ναπηηθψλ 

ΓΔΚΝ. 
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Ζ εθπαίδεπζε ησλ Αμησκαηηθψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ γίλεηαη ζηηο Αθαδεκίεο 

Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ (Α.Δ.Ν.), νη νπνίεο ζπλνιηθά είλαη δέθα θαη ρσξίδνληαη ζε ρνιέο 

Πινηάξρσλ θαη ζε ρνιέο Μεραληθψλ θαη ιεηηνπξγνχλ ζε δηάθνξεο πφιεηο ηεο 

Διιάδαο: 

Α. Αζπξφππξγνο- ΑΔΝ Αζπξνπχξγνπ: 

 Ηδξχζεθε ην1951 ζηνλ Αζπξóππξγν 20 ρικ απó ηελ Αζήλα θαη ηνλ Πεηξαηά. Δίλαη ε 

κεγαιχηεξε ζρνιή ηεο Διιάδαο κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζπνπδαζηέο. Λεηηνπξγεί ζαλ 

ζρνιή Πινηάξρσλ αιιά θαη Μεραληθψλ. Μέρξη ην 2008 ήηαλ ε κφλε ζρνιή πνπ ζαλ 

ζπνπδαζηέο κπνξνχζαλ λα εγγξαθνχλ θαη γπλαίθεο, ζήκεξα φκσο έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα εγγξαθνχλ ζε óιεο ηηο ζρνιέο ηεο Διιάδαο. Ζ ζρνιή είλαη εμσηεξηθήο 

θνίηεζεο, δειαδή δελ παξέρεη δπλαηφηεηα εζσηεξηθήο δηακνλήο. ηα πιαίζηα ηεο 

ιεηηνπξγεί θαη ρνιή σζηηθψλ θαη Ππξνζβεζηηθψλ Μέζσλ. 

Β. Πξέβεδα- ΑΔΝ Ζπείξνπ – Πινηάξρσλ: 

 Απó ην 1973 σο ην 1992 ήηαλ γλσζηή ζαλ ζρνιή Ραδηνηειεγξαθεηψλ. Σν 1991 

παξάιιεια ιεηηνχξγεζε θαη ε ρνιή Πινηάξρσλ. Ζ ζρνιή ηεο Πξέβεδαο βξίζθεηαη 

πνιχ ιηγφηεξν απó 1ρικ απó ην θέληξν ηεο πφιεο ζηελ πεξηνρή Βαζχ. Όπσο θαη ζηηο 

ππφινηπεο ζρνιέο πέξαλ ηνπ Αζπξνπχξγνπ έρεη ηελ δπλαηφηεηα παξνρήο ζηνπο 

ζπνπδαζηέο ηεο εζσηεξηθή δηακνλή ζηελ ζρνιή. Αμηνζεκείσην γηα απηή ηελ ζρνιή 

είλαη óηη ζηα εξγαζηήξηα ηεο δηαζέηεη έλα νινθιεξσκέλν πάιαηα ζχζηεκα επηθνηλσληψλ 

πινίνπ. 

Γ. Νέα Μεραληψλα – ΑΔΝ Μαθεδνλίαο – Πινηάξρσλ/κεραληθψλ: 

Ζ ΑΔΝ Μαθεδνλίαο ηδξχζεθε ην 1969 θαη ιεηηνπξγνχζε ζαλ ζρνιή Μεραληθψλ, ην 

1975 ιεηηνχξγεζε θαη ε ζρνιή Πινηάξρσλ. Βξίζθεηαη 32ρικ απó ηελ Θεζζαινλίθε 

πεξίπνπ 500 κέηξα απó ηνλ Γήκν Νέαο Μεραληψλαο. Δίλαη ε δεχηεξε κεγαιχηεξε 

ζρνιή ζηελ Διιάδα κεηά ηνπ Αζπξνπχξγνπ. Ζ ζρνιή δελ παξέρεη ζηνπο ζπνπδαζηέο 

εζσηεξηθή θνίηεζε. Δπίζεο δίπια αθξηβψο ζηελ ζρνιή ζηεγάδεηαη ην θηήξην ηεο 

ρνιήο σζηηθψλ θαη Ππξνζσζηηθψλ Μέζσλ 

Γ. Κχκε – ΑΔΝ Κχκεο - Πινηάξρσλ: 

 Ηδξχζεθε ην 1955 κε πξσηνβνπιία ηνπ Πξσζππνπξγνχ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή θαη 

ηνπ ηφηε Τπνπξγνχ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο "Κπκαίνπ" Γεσξγίνπ Βνγηαηδή.  
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Βξίζθεηαη ζην αλαηνιηθφηεξν άθξν ηεο Δχβνηαο, ζηελ Κχκε, ζε απφζηαζε 500 κέηξσλ 

απó ην ιηκάλη. Δίλαη απνθιεηζηηθά ζρνιή Πινηάξρσλ θαη παξέρεη ζηνπο ζπνπδαζηέο ηεο 

ηε δπλαηφηεηα εζσηεξηθήο θνίηεζεο. 

Δ. Υίνο – ΑΔΝ Υίνπ - Μεραληθψλ: 

 Ζ ρνιή Μεραληθψλ ηεο Υίνπ ηδξχζεθε ην1965 παξάιιεια κε ηελ ΑΔΝ Οηλνπζζψλ. 

Βξίζθεηαη κέζα ζηελ πφιε ηεο Υίνπ ζηελ νδφ Γεκνθξαηίαο 26 δίπια ζηελ πιαηεία 

Βνπλαθίνπ. Παξέρεη δπλαηφηεηα εζσηεξηθήο θνίηεζεο 

Σ. Αξγνζηφιη – ΑΔΝ Ηνλίσλ Νήζσλ - Πινηάξρσλ:  

Βξίζθεηαη ζε Παξαιηαθή ηνπνζεζία 700κ βφξεηα ηεο θεληξηθήο πιαηείαο ηνπ 

Αξγνζηνιίνπ θαη ιεηηνπξγεί απó ην 1975 ζαλ ζρνιή Πινηάξρσλ. Παξέρεη δπλαηφηεηα 

εζσηεξηθήο θνίηεζεο. 

Ε. Ύδξα – ΑΔΝ Ύδξαο - Πινηάξρσλ: 

 Ζ πην ηζηνξηθή απó ηηο ζρνιέο. Ηδξχζεθε ην1749 σο ρνιείν ηνπ Αγίνπ Βαζηιείνπ πνπ 

κεηά εμειίρζεθε ζηελ  "Ναπηηθήηεο Ύδξαο ρνιή" κε πξσηνβνπιία ηεο Γεκνγεξνληίαο 

ηνπ λεζηνχ θαη είλαη ε παιαηφηεξε ελ ιεηηνπξγία ζρνιή ζηνλ θφζκν. Δθεί Ηηαινί θαη 

Πνξηνγάινη δίδαζθαλ ηελ Ναπηηθή ηέρλε, ηελ ζεσξία αιιά θαη μέλεο γιψζζεο. Σν 1930 

έγηλε δεκφζηα θαη νλνκάζηεθε ρνιή Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο Ύδξαο αθνχ ην 1927 είρε 

πεξάζεη ζηελ θξνληίδα ηεο Έλσζεο Ναπηηθψλ Ύδξαο θαη ιεηηνπξγνχζε σο ηδησηηθή 

ζρνιή. Καηά ηελ Γεξκαλνηηαιηθή θαηνρή ην δηνηθεηήξην ηεο ζρνιήο ην είραλ θαηαιάβεη 

νη Ηηαινί γηα λα εγθαηαζηήζνπλ ην ζηξαηεγείν ηνπο, ηφηε ε ρνιή δελ έπαςε λα 

ιεηηνπξγεί αιιά ζπλέρηζε ζηελ Αζήλα ζηα γξαθεία ηεο Έλσζεο Δθνπιηζηψλ θαη 

αξγφηεξα ζηνλ Πεηξαηά ζηελ Καζηέιια κέρξη ην 1949, ηελ 1ε Ννεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ 

έηνπο νη πξψηεο δχν ηάμεηο γχξηζαλ ζηελ Ύδξα ζην θηήξην πνπ ε ζρνιή ιεηηνπξγεί σο 

ζήκεξα. Ζ ζρνιή βξίζθεηαη ζην ιηκάλη ηνπ λεζηνχ, είλαη απνθιεηζηηθά Πινηάξρσλ φπσο 

αλέθαζελ ήηαλ θαη παξέρεη δπλαηφηεηα εζσηεξηθήο θνίηεζεο ησλ ζπνπδαζηψλ. 

Ζ. Οηλνχζεο – ΑΔΝ Οηλνπζψλ - Πινηάξρσλ:  

Βξίζθεηαη ζην ιηκάλη ηνπ λεζηνχ. Ηδξχζεθε ην 1965 θαη είλαη κφλν ζρνιή Πινηάξρσλ. 

Οη ζπνπδαζηέο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα κείλνπλ ζηελ εζηία ηεο ζρνιήο, δειαδή 

παξέρεη δπλαηφηεηα εζσηεξηθήο θνίηεζεο 
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Θ. Υαληά – ΑΔΝ Κξήηεο  - Πινηάξρσλ/Μεραληθψλ:  

Παξφιν πνπ ε ίδξπζή ηεο έγηλε ην 1963 ζαλ ζρνιή Μεραληθψλ ιεηηνχξγεζε ην 1972 

θαη αξγφηεξα, ην 1981 ε ρνιή Πινηάξρσλ. Βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Βιεηέ, νχδαο 

Υαλίσλ, ζην 2ν ρηιηφκεηξν ηεο νδνχ νχδαο - Αεξνδξνκίνπ Υαλίσλ, 8ρικ απó ηελ 

πφιε. Παξέρεη δπλαηφηεηα εζσηεξηθήο θνίηεζεο θαη έρεη ζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο (6). 

Η. χξνο – ΑΔΝ χξνπ - Πινηάξρσλ: 

 ηελ πεξηνρή Νεζάθη ζηελ παξαιία ηεο Δξκνχπνιεο βξίζθεηαη απó ην 1961 πνπ 

ηδξχζεθε ε Αθαδεκία Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ ηεο χξνπ. Ζ ζρνιή είλαη απνθιεηζηηθά 

Πινηάξρσλ θαη νη ζπνπδαζηέο κπνξνχλ λα κείλνπλ ζηελ εζηία ηεο 

 

3.1.2 ΦΟΗΣΖΖ ΣΗ ΑΚΑΓΖΜΗΔ 

Ζ εθπαίδεπζε ζηηο αθαδεκίεο πεξηιακβάλεη ηνλ ζεσξεηηθφ ηνκέα, ηνλ πξαθηηθφ αιιά 

θαη ακνηβóκελε εξγαζία επί πινίνπ γηα δχν εμάκελα. Μεηά ην ηέινο ηνπ Α' Δμακήλνπ νη 

ζπνπδαζηέο θαινχληαη λα βγάινπλ λαπηηθφ θπιιάδην, γηα ην νπνίν θξνληίδνπλ νη 

ζρνιέο λα ελεκεξψζνπλ ηνπο ζπνπδαζηέο πνπ θαη πσο ζα ην παξαιάβνπλ, αθνχ έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη θάπνηα ζεκηλάξηα κηθξήο δηάξθεηαο πεξί σζηηθψλ θαη Ππξνζσζηηθψλ 

Μέζσλ (Βαζηθά σζηηθά). ηηο ζρνιέο σζηηθψλ θαη Ππξνζσζηηθψλ κέζσλ νη 

ζπνπδαζηέο εθπαηδεχνληαη ζε ζέκαηα αζθαιείαο γηα ηελ δσή ηνπο ζην πινίν ή γηα ηελ 

δηάζσζή ηνπο ζε πεξίπησζε λαπαγίνπ, φπσο επίζεο θαη ζε ζέκαηα ππξθαγηάο θαη 

πξψησλ βνεζεηψλ. Απηά είλαη απαξαίηεηα δηφηη ζε έλα λαπηηθφ αηχρεκα πξέπεη óινη λα 

είλαη άξηηα εθπαηδεπκέλνη ζην πψο λα ην αληηκεησπίζνπλ κε ςπρξαηκία θαη λα κελ 

βάινπλ ζε θίλδπλν ηελ δσή ηνπο. 

 

 

 

 

(6) http://el.wikipedia.org/wiki/ Αθαδεκίεο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ(Διιάδα) 
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Σειεηψλνληαο ηελ εθπαίδεπζε  ηφηε παξαιακβάλνπλ απó ηα Ληκελαξρεία ηεο πεξηνρήο 

ηνπο ηα Ναπηηθά Φπιιάδηα θαη αξρίδνπλ ηελ αλαδήηεζε γηα Ναπηηιηαθή εηαηξία πνπ ζα 

ηνπο πξνζιάβεη θαη ζα ηνπο λαπηνινγήζεη ζε θάπνην απó ηα πινία ηεο ζηελ ζέζε ηνπ 

Γφθηκνπ Πινίαξρνπ/Μεραληθνχ (Apprentice Officer/Engineer ή Cadet). Με ην επηηπρέο 

πέξαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο ηαμηδίνπ επαλαπαηξίδνληαη θαη επηζηξέθνπλ ζηα ζξαλία 

γηα ην Β' θαη Γ' Δμάκελν πνπ δηαξθνχλ σο ην θαινθαίξη ηνπ επφκελνπ έηνπο. Όηαλ 

νινθιεξψζνπλ ηα δχν εμάκελα θαινχληαη λα πάλε ζην δεχηεξν εθπαηδεπηηθφ ηαμίδη 

δηάξθεηαο επίζεο 6 κελψλ. Αθνχ επαλαπαηξηζηνχλ θαη απó απηφ ην ηαμίδη ηφηε 

ζπλερίδνπλ ζηα δχν ηειεπηαία έηε ζηεο ζρνιήο (Γ' - Δ' - Σ' Δμάκελα) φπνπ θάπνπ 

ελδηάκεζα ζε απηά ζα παξαθνινπζήζνπλ θαη ηνλ 2ν θχθιν ζεκηλαξίσλ πεξί ζσζηηθψλ 

θαη ππξνζσζηηθψλ κέζσλ (Πξνρσξεκέλα σζηηθά). 

Δηδηθφηεξα νη ζπνπδαζηέο Πινίαξρνη óηαλ ηειεηψζνπλ ηελ ζρνιή παξαιακβάλνπλ ην 

Πηπρίν ηνπο θαη θάλνπλ πεξαηηέξσ εηδηθή πξαθηηθή θαη ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε δχν 

εβδνκάδσλ ζην ΚΔΔΝ ζηηο Γνξπθνξηθέο θαη Δπίγεηεο Δπηθνηλσλίεο Κηλδχλνπ θαη 

Αζθαιείαο - GMDSS φπνπ είλαη ρξήζηκε γηα ηελ απφθηεζε ηνπ δηπιψκαηνο Πινηάξρνπ 

Γ' Σάμεσο θαη απνθηνχλ ηνλ ηίηιν Γεληθνχ Υεηξηζηή GMDSS – General Operator. Αθνχ 

επηηχρνπλ ζηηο εμεηάζεηο GMDS ηφηε πεξλνχλ πγεηνλνκηθέο εμεηάζεηο απó ηελ Αλψηαηε 

Ναπηηθή Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία - ΑΝΤΔ ζην Ναπηηθφ Ννζνθνκείν Πεηξαηά νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ: Δμεηάζεηο νχξσλ θαη αίκαηνο γηα εχξεζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ θαη 

αιθνφι, Οθζαικηαηξηθέο εμεηάζεηο (Μπσπία, Αζηηγκαηηζκφ, Γπζρξσκαηνςία, 

Αρξσκαηνςία), Φπρηαηξηθέο εμεηάζεηο, Παζνινγηθέο εμεηάζεηο θαη αθνχ θξηζνχλ 

θαηάιιεινη/ιεο παξαιακβάλνπλ απó ην Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο ην δίπισκα 

θαη νλνκάδνληαη Πινίαξρνη Γ' Σάμεσο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ - CaptainClass C'. Μεηά 

ηελ απφθηεζε ηνπ δηπιψκαηνο ν θάζε αλζππνπινίαξρνο πξνθεηκέλνπ λα είλαη έηνηκνο 

λα λαπηνινγεζεί θαη λα αλαιάβεη θαζήθνληα αλάινγα ηνλ ηχπν ηνπ πινίνπ πνπ 

πξφθεηηαη λα ππεξεηήζεη πεξλά κηα αθφκα ζεηξά εηδηθήο εθπαίδεπζεο ζχκθσλα κε ηελ 

Γηεζλή χκβαζε STCW ζε δηάθνξα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα λαπζηπινΐαο, λαπηηιηαθά 

φξγαλα θαη πξνζνκνησηέο φπσο ECDIS, RADAR/ARPA, Bridge Resource Management 

- BRM, Bridge Team Management - BTM, Advanced Oil/Gas/Chemical Tanker Safety 

Training, Accident & Risk Assessment, Bridge Maneuvering Simulator - BMS, Cargo 

Handling Simulator, Crowd & Crisis Management, Ship Security Officer Training - 

SSO, Ice Navigation, Voyage Planning,    Accident & Incident Investigation,       
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Adverse Weather Course θαη πνιιά αθφκε εηδηθά πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ηα νπνία 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ ηχπν πινίνπ θαη ηηο δηαηάμεηο θαη θαλνληζκνχο πνπ νξίδεη ε 

STCW. 

Μεγάιε ζεκαζία θαη ζηηο ρνιέο Πινηάξρσλ αιιά θαη ζηηο ρνιέο Μεραληθψλ δίδεηαη 

ζην κάζεκα ησλ Αγγιηθψλ, θαζψο ε γλψζε ηνπο θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα κηα αμηφινγε 

ζηαδηνδξνκία ζην ρψξν ηεο δηεζλνπνηεκέλεο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο. Δπίζεο είλαη 

βαζηθή πξνυπφζεζε ηνπ Γηεζλνχο Ναπηηιηαθνχ Οξγαληζκνχ (IMO) γηα ηελ απφθηεζε 

νπνηνπδήπνηε δηπιψκαηνο αμησκαηηθνχ πινίνπ εκπνξηθήο λαπηηιίαο. Πέξα απó ηα 

αγγιηθά ζηηο ζρνιέο νη ζπνπδαζηέο παξαθνινπζνχλ θαη άιια καζήκαηα ζεσξεηηθήο 

αιιά θαη εξγαζηεξηαθήο θχζεσο. Σα ζεσξεηηθά καζήκαηα ζηηο ρνιέο Πινηάξρσλ είλαη 

Ναπηηιία, Μαζεκαηηθά, Φπζηθή, Μεηεσξνινγία, Αλζξψπηλεο ρέζεηο ζηελ Κνηλσλία 

ηνπ Πινίνπ, Ναπηηθέο Μεραλέο, Πιεξνθνξηθή, Αγγιηθά, Οηθνλνκηθή Δθκεηάιιεπζε 

Πινίνπ, Αιιεινγξαθία. Αξθεηά ζεκαληηθφ ζεσξείηαη ην κάζεκα ηεο Ναπηηθήο 

Γεσγξαθίαο ζην Α‟ Δμάκελν ηεο ζρνιήο. Σα εξγαζηήξηα πνπ παξαθνινπζνχλ νη 

ζπνπδαζηέο ηεο ρνιήο Πινηάξρσλ είλαη Ναπηηιία, Δπζηάζεηα, Γηεζλείο Καλνληζκνί, 

Δπηθνηλσλίεο, Ναπηηθφ Γίθαην, Ναπηηθά Ζιεθηξνληθά Όξγαλα, Τπνηχπσζε - ARPA θαη 

Ναπηηθή Σέρλε πνπ ζην εξγαζηήξην νη ζπνπδαζηέο καζαίλνπλ λα θάλνπλ λαπηηθνχο 

θάκπνπο θαη άιια δεζίκαηα. 

ηηο ρνιέο Μεραληθψλ ηα ζεσξεηηθά καζήκαηα είλαη παξóκνηα κε ηελ ρνιή 

Πινηάξρσλ βέβαηα κε δηαθνξεηηθή χιε δηακνξθσκέλε ζηα κέηξα ησλ Μεραληθψλ γηα 

ηηο αλάγθεο ηνπ επαγγέικαηνο. Απηά είλαη Μαζεκαηηθά, Φπζηθή, Υεκεία, 

Πιεξνθνξηθή, Αλζξψπηλεο ζρέζεηο ζηελ Κνηλσλία ηνπ Πινίνπ, Αγγιηθά. Καη ζηνλ 

εξγαζηεξηαθó ηνκέα νη ρνιέο Μεραληθψλ έρνπλ καζήκαηα óπσο Θεξκνδπλακηθή, 

Αληνρή Τιηθψλ, Μεραλέο Δζσηεξηθήο Καχζεο, Ναπηηθέο Μεραλέο θαη Βνεζεηηθά 

Μεραλήκαηα πινίνπ, Ζιεθηξηθέο Μεραλέο θαη πζηήκαηα Απηφκαηνπ Διέγρνπ. 

Απφξξνηα ησλ αλσηέξσ είλαη πσο νη ζπνπδέο ζηηο ΑΔΝ παξέρνπλ πςειήο πνηφηεηαο, 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο. 

 

3.1.3 ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΑΚΣΗΚΖ – ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΣΑΞΗΓΗΑ 

Δηδηθφηεξα óζν αθνξά ηε ζαιάζζηα πξαθηηθή νη ζπνπδαζηέο πνπ ηειεηψλνπλ ην Α' θαη 

ην Γ' εμάκελν νθείινπλ λα θάλνπλ εθπαηδεπηηθά ηαμίδηα, λαπηνινγεκέλνη απó 
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Διιεληθέο Ναπηηιηαθέο Δηαηξίεο πνπ έρνπλ πινία ππφ Διιεληθή εκαία ή αθφκα θαη 

πινία μέλεο εκαίαο αιιά ζπκβεβιεκέλα κε ην Ν.Α.Σ. (Ναπηηθφ Απνκαρηθó Σακείν). 

Πξηλ απó ηελ αλαρψξεζε ηνπο νη ζπνπδαζηέο γηα ην πινίν, κε έγγξαθε βεβαίσζε απó 

ηελ εηαηξία πνπ ηνπο έρεη πξνζιάβεη παξαιακβάλνπλ απó ηα γξαθεία ηεο Γηεχζπλζεο 

Δθπαίδεπζεο Ναπηηθψλ ην βηβιίν Κ.Δ.Π. (Καηεπζπλφκελε Δθπαίδεπζεο επί Πινίνπ) 

φπνπ απηφ ζεσξείηαη έλα ζεκαληηθφ βνήζεκα γηα ηνλ Γφθηκν Πινίαξρν/Μεραληθφ ζην 

λα γλσξίζεη ην πινίν θαη λα πάξεη ηα εθφδηα πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ ζρνιή θαη ην 

λαπηηθφ επάγγεικα. Σν ΚΔΠ ην παξαιακβάλνπλ νη ζπνπδαζηέο θαη ζηα δχν ηαμίδηα 

ηνπο. 

Όηαλ ν ζπνπδαζηήο θηάζεη ζην πινίν ηφηε νη αμησκαηηθνί θαη ην ππφινηπν πιήξσκα 

αλαιακβάλνπλ εθηφο απó ηελ επζχλε θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ. Ο Γφθηκνο νθείιεη λα 

ζέβεηαη ηνπο αλσηέξνπο ηνπ αιιά θαη ην ππφινηπν πιήξσκα κηαο θαη απηφο είλαη ν πην 

λένο (ηνπιάρηζηνλ ζε εκπεηξία). πλήζσο ηα σξάξηα πνπ αθνινπζνχλ νη Γφθηκνη 

Πινίαξρνη είλαη 4 ψξεο ζηελ Γέθπξα ηνπ πινίνπ θαη 4 ψξεο ζην θαηάζηξσκα ππφ ηελ 

επίβιεςε θάπνηνπ γηα ρεηξσλαθηηθή εξγαζία. Οη Γφθηκνη Μεραληθνί απαζρνινχληαη 

ζηηο δηάθνξεο εξγαζίεο ηεο Μεραλήο καδί βέβαηα κε θάπνηνλ πνπ ζα ηνπο επηβιέπεη 

κηαο θαη εθεί εγθπκνλνχλ πνιινί θίλδπλνη. Καιφ είλαη λα κελ απνθεχγεηαη ε 

ρεηξσλαθηηθή εξγαζία δηφηη απηή βνεζάεη λα κάζεη ν ζπνπδαζηήο ην πινίν, ηελ 

δηακφξθσζε ηνπ θαη ηελ ζπληήξεζε πνπ ρξεηάδεηαη. Δπίζεο ε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία 

ζην πινίν είλαη θαη πξνζθνξά ζην ζχλνιν ησλ αηφκσλ πνπ δνπιεχνπλ γηα απηφ. 

ε θάζε πινίν νη ψξεο εξγαζίαο ησλ Γνθίκσλ ζπλήζσο είλαη 8 θαη είλαη κέξα (08.00 ~ 

17.00) αιιά απηφ αιιάδεη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ πινίνπ (πρ θαηά ηελ 

αγθπξνβφιεζε ή θαηά ηελ πξνζέιθπζε δηαξθεί 20 ιεπηά θαη ζηηο 12.00 θαη ζηηο 17.00 

είλαη ην θαγεηφ φπνπ ην πιήξσκα καδεχεηαη ζηελ ηξαπεδαξία λα γεπκαηίζεη. Ζ ψξα ηνπ 

γεχκαηνο είλαη κία ψξα. Γελ είλαη απαξαίηεην νη 12 κήλεο απαξαίηεηεο ππεξεζίαο λα 

γίλνπλ 6 ζην Α' εθπαηδεπηηθφ ηαμίδη θαη 6 ζην Β'. Αλ ηχρεη θάηη κπνξεί θάπνηνο λα 

απνρσξήζεη ζηνπο 5 κήλεο θαη λα ζπκπιεξψζεη ζην 2ν εθπαηδεπηηθφ θάλνληαο 7 κήλεο 

ππεξεζία. Καιφ είλαη απηφ λα απνθεχγεηαη. Ζ έιιεηςε ππεξεζίαο θάπνηεο θνξέο είλαη 

δχζθνιν λα θαιπθζεί θαη έηζη θαζπζηεξεί ε απφθηεζε ηνπ δηπιψκαηνο. Οη ζπνπδαζηέο 

ακείβνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθή άζθεζεο επί δηακνλήο ηνπ πινίνπ ζε ιηκάλη). 

ηηο 10.00 θαη ζηηο 15.00 ην πιήξσκα καδεχεηαη ζηα θαπληζηήξηα ηνπ πινίνπ γηα θαθέ ή 

ρπκφ πνπ δηαξθεί 20 ιεπηά θαη ζηηο 12.00 θαη ζηηο 17.00 είλαη ην θαγεηφ φπνπ ην 

πιήξσκα καδεχεηαη ζηελ ηξαπεδαξία λα γεπκαηίζεη.  
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Ζ ψξα ηνπ γεχκαηνο είλαη κία ψξα. Γελ είλαη απαξαίηεην νη 12 κήλεο απαξαίηεηεο 

ππεξεζίαο λα γίλνπλ 6 ζην Α' εθπαηδεπηηθφ ηαμίδη θαη 6 ζην Β'. Αλ ηχρεη θάηη κπνξεί 

θάπνηνο λα απνρσξήζεη ζηνπο 5 κήλεο θαη λα ζπκπιεξψζεη ζην 2ν εθπαηδεπηηθφ 

θάλνληαο 7 κήλεο ππεξεζία. Καιφ είλαη απηφ λα απνθεχγεηαη. Ζ έιιεηςε ππεξεζίαο 

θάπνηεο θνξέο είλαη δχζθνιν λα θαιπθζεί θαη έηζη θαζπζηεξεί ε απφθηεζε ηνπ 

δηπιψκαηνο. Οη ζπνπδαζηέο ακείβνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθή άζθεζεο επί 

πινίνπ. 

 

3.1.4 ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ/ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΗ ΑΔΝ 

Οη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ελφο αηφκνπ ζηηο Αθαδεκίεο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ 

είλαη νη αθφινπζεο: 

▪ Να είλαη θάηνρνο ηίηινπ απφιπζεο Δληαίνπ Λπθείνπ ή άιινπ ηζφηηκνπ ηίηινπ ζρνιείνπ 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ή αληίζηνηρνπ ηίηινπ ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ 

λα παξέρεη δηθαίσκα εηζαγσγήο ζε Αλψηεξεο ρνιέο ή ηνπ European Baccalaureat πνπ 

εθδίδεηαη απó Δπξσπατθφ ρνιείσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή θάηνρνο πηπρίνπ 

ηνπ Δληαίνπ ηξηεηνχο θχθινπ ζπνπδψλ Ναπηηθνχ θαη Ναπηηιηαθνχ ηνκέα ή ηνκέσλ Β   

θχθινπ ζπνπδψλ ΣΔΔ (νξηζκέλσλ εηδηθνηήησλ). Ζ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη 

κέζσ ησλ Παλειιελίσλ Δμεηάζεσλ ηνπ ΤΠΠΘ ή θαη κε ην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα 

ηνπ ΤΔΝ. 

▪ Να έρεη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα. 

▪ Να κελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην 25ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. 

▪ Να είλαη πγηήο θαη λα γλσξίδεη θνιχκβεζε. 

▪ Να κελ έρεη ηηκσξεζεί κε ζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ ηνπ δηθαησκάησλ θαη λα κελ έρεη 

θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα ή ζε θπιάθηζε αλψηεξε ηνπ εμακήλνπ θαζ' ππνηξνπή ή 

κεγαιχηεξε ηνπ εμακήλνπ γηα ιαζξεκπφξην ή ιαζξεκπφξην λαξθσηηθψλ ή γηα παξάβαζε 

νπ λφκνπ πεξί πξνζηαζίαο ηνπ Δζληθνχ Ννκίζκαηνο ή γηα αδίθεκα αλαθεξφκελν ζηελ 

επί ηνπ πινίνπ ππεξεζία θαη λα κελ έρεη ζηεξεζεί νξηζηηθά ην δηθαίσκα λα αζθεί ην 

λαπηηθφ επάγγεικα. 
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3.1.5 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ & ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ 

▪ Οη απφθνηηνη απνθηνχλ ηίηιν ζπνπδψλ Σξίηεο Βαζκίδαο Δθπαίδεπζεο θαη ηαπηφρξνλα 

απνδεηθηηθφ λαπηηθήο ηαπηφηεηαο Γ   ηάμεο Πινηάξρνπ ή Μεραληθνχ Δ.Ν. Δπίζεο 

κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζε ζρνιέο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη 

εμσηεξηθνχ ζε εηδηθφηεηεο πνπ είλαη αλαγθαίεο ζην ρψξν ηεο Ναπηηιίαο. Απó ηε ζηηγκή 

πνπ έλαο απφθνηηνο Λπθείνπ ή Σερλνινγηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο επηιέμεη ηε 

ζηαδηνδξνκία ζηε λαπηηιία, έρεη πξννπηηθέο γηα άκεζε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε 

θαη ζηε ζπλέρεηα γηα επαγγεικαηηθή εμέιημε κε ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο απνιαβέο. 

▪ Οη απφθνηηνη Α.Δ.Ν. κπνξνχλ λα εμειηρζνχλ ζε Β‟ Πινηάξρνπο ή Μεραληθνχο θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζε Α   Πινηάξρνπο ή Μεραληθνχο αθνχ πξαγκαηνπνίεζαλ ζαιάζζηα ππεξεζία 

θαη ηελ θαηάιιειε επηκφξθσζε. ήκεξα, ε απαηηνχκελε ζαιάζζηα ππεξεζία γηα ηε 

βαζκνινγηθή πξναγσγή ζε πινηάξρνπο ή κεραληθνχο Β   είλαη 24 κήλεο (απó 36 πνπ 

ήηαλ πξηλ) θαη γηα ηελ πξναγσγή ζε πινηάξρνπο ή κεραληθνχο Α   είλαη 36 κήλεο (απó 48 

πνπ ήηαλ γηα ηνπο πινηάξρνπο). 

▪ Οη απφθνηηνη ησλ Α.Δ.Ν. απνθηνχλ ηίηιν ζπνπδψλ Σξίηεο Βαζκίδαο Δθπαίδεπζεο θαη 

ηαπηφρξνλα απνδεηθηηθφ λαπηηθήο ηαπηφηεηαο Γ   ηάμεο Πινηάξρνπ ή Μεραληθνχ Δ.Ν. 

Δπίζεο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζε ζρνιέο ηνπ 

εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ζε εηδηθφηεηεο πνπ είλαη αλαγθαίεο ζην ρψξν ηεο Ναπηηιίαο. 

Απó ηε ζηηγκή πνπ έλαο απφθνηηνο Λπθείνπ ή Σερλνινγηθήο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο επηιέμεη ηε ζηαδηνδξνκία ζηε λαπηηιία, έρεη πξννπηηθέο γηα άκεζε 

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε θαη ζηε ζπλέρεηα γηα επαγγεικαηηθή εμέιημε κε 

ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο απνιαβέο. 

▪ Οη απφθνηηνη Α.Δ.Ν. κπνξνχλ λα εμειηρζνχλ ζε Β‟ Πινηάξρνπο ή Μεραληθνχο θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζε Α   Πινηάξρνπο ή Μεραληθνχο αθνχ πξαγκαηνπνίεζαλ ζαιάζζηα ππεξεζία 

θαη ηελ θαηάιιειε επηκφξθσζε. ήκεξα, ε απαηηνχκελε ζαιάζζηα ππεξεζία γηα ηε 

βαζκνινγηθή πξναγσγή ζε πινηάξρνπο ή κεραληθνχο Β   είλαη 24 κήλεο (απó 36 πνπ 

ήηαλ πξηλ) θαη γηα ηελ πξναγσγή ζε πινηάξρνπο ή κεραληθνχο Α   είλαη 36 κήλεο (απó 48 

πνπ ήηαλ γηα ηνπο πινηάξρνπο). 
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▪ Ζ ζηαδηνδξνκία ησλ απνθνίησλ δελ πεξηνξίδεηαη φκσο κφλν ζηα πινία. Γχξσ απ' απηή 

δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη πνιινί άιινη θιάδνη νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, óπσο 

λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο, λαππεγήζεηο , επηζθεπέο, εθνδηαζκνί, πξαθηνξεχζεηο, 

λενγλψκνλεο, αζθαιίζεηο, παξεκθεξείο Γεκφζηνη θαη Ηδησηηθνί Οξγαληζκνί θ.ά. Απηνί 

πξνζθέξνπλ ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο απαζρφιεζεο θαη νπζηαζηηθέο πξννπηηθέο 

εμέιημεο, αλάινγα κε ηε ζέιεζε θαη ηε θηινδνμία θαζελφο. Με ηηο γλψζεηο θαη ηελ 

εκπεηξία πνπ απνθηά ν Αμησκαηηθφο óηαλ ππεξεηεί ζηα πινία, έρεη φιεο ηηο νπζηαζηηθέο 

πξνυπνζέζεηο πνπ ηνπ επηηξέπνπλ λα ζηαδηνδξνκήζεη αξγφηεξα θαη ζηελ μεξά. Πνιιά 

αλψηεξα θαη αλψηαηα ζηειέρε πνπ απαζρνινχληαη ζήκεξα ζηνπο παξαπάλσ θιάδνπο 

πξνέξρνληαη απó ηηο ηάμεηο ησλ Αμησκαηηθψλ ηνπ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ. 

▪ Με ηε ζπλερή θαηαζθεπή πινίσλ θαη ηελ έιιεηςε αμησκαηηθψλ ηα πινία, ν Έιιελαο 

αμησκαηηθφο γίλεηαη πεξηδήηεηνο. Γηαιέγνληαο ην επάγγεικα απηφ γίλεζαη έλαο απó ηνπο 

ιίγνπο, έλαο απó εθείλνπο πνπ κεηά απó ελλέα ρξφληα ζα κπνξείο λα είζαη "αλψηαηνο". 

Καη νη ακνηβέο ησλ αλσηάησλ αμησκαηηθψλ είλαη ζήκεξα απó ηηο πςειφηεξεο ζηελ 

Διιάδα. 

(www.yen.gr) 

 

3.1.6 Ζ ΖΜΔΡΗΝΖ ΕΖΣΖΖ 

Βαζηθφ θνκκάηη ηεο δεκφζηαο λαπηηθήο εθπαίδεπζεο απνηεινχλ νη ΑΔΝ. Οη ζρνιέο 

πινηάξρσλ θαη κεραληθψλ ηνπ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ παξνπζηάδνπλ ηελ ηειεπηαία δηεηία 

απμεκέλε δήηεζε απó ηνπο ππνςεθίνπο ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα γηα ην εθπαηδεπηηθφ έηνο 2011-2012 εηζήγαγε 804 θνηηεηέο γηα 

αμησκαηηθνχο γέθπξαο θαη 561 θνηηεηέο γηα αμησκαηηθνχο κεραλήο, δειαδή 1.365 

πξσηνεηείο θνηηεηέο ζπλνιηθά θαηαλεκεκέλνπο ζε δέθα ελ ιεηηνπξγία ΑΔΝ. Ο αξηζκφο 

ησλ εηζαθηέσλ ήηαλ πςειφο ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο ρξνληέο πηζαλφηαηα ιóγσ 

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ζ ππφζρεζε γηα πςεινχο κηζζνχο θαη κεδεληθή ζρεδφλ αλεξγία 

ζηξέθνπλ ηνπο ππνςεθίνπο ζηηο αθαδεκίεο ηνπ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ. 

 

http://www.yen.gr/
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Ζ απμεκέλε πξνζέιεπζε ππνςεθίσλ ελδέρεηαη λα έρεη κνληκφηεξν ραξαθηήξα εθφζνλ ε 

νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα ζπλερηζηεί θαη ηα επφκελα ρξφληα θαη ζπλερίζεη λα 

επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ αγνξά εξγαζίαο ζηελ ζηεξηά. 

 Όκσο, ε απμεκέλε πξνζέιεπζε ζηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα 

απνξξνθεζεί απó ηηο ΑΔΝ ππφ ηηο θξαηνχζεο ζπλζήθεο θαη έηζη απηή ε αχμεζε δήηεζεο 

Διιήλσλ αμησκαηηθψλ δελ κπφξεζε λα βξεη άκεζε αληαπφθξηζε.  

Δλψ óπσο έρνπκε πξναλαθέξεη ε αλεξγία πιήηηεη ηνπο αμησκαηηθνχο θαη γεληθφηεξα ηα 

ειιεληθά πιεξψκαηα ησλ πινίσλ, έρνπκε ηελ αλαθνίλσζε ηνπ ζπκβνπιίνπ Ναπηηθήο 

Δθπαίδεπζεο γηα ηελ αχμεζε ησλ εηζαθηέσλ ζηηο αθαδεκίεο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ θαηά 

25,65%, δειαδή ζηνπο 1.200 απó 955 πνπ εηζήρζεζαλ ην 2012 άιια θαη ηελ 

αλαθνίλσζε ησλ αξκνδίσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ζπνπδψλ θαη ηελ αλάγθε 

πξνζέιθπζεο λέσλ ζην λαπηηθφ επάγγεικα. Έλα κείδνλ πξφβιεκα πνπ πξέπεη άκεζα λα 

αληηκεησπηζηεί είλαη ην κεγάιν πνζνζηφ δηαξξνήο πνπ παξαηεξείηαη ήδε απó ην πξψην 

έηνο ησλ ζπνπδψλ θαη ζπλερίδεηαη θαη ηα επφκελα έηε, θαζψο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πξαθηηθήο άζθεζεο (7) 

Αξθεηά πςειά ήηαλ ηα πνζνζηά δηαξξνήο. ηηο ΑΔΝ Πινηάξρσλ εγθαηέιεηςαλ ηηο 

ζπνπδέο ηνπο 2.580 άηνκα δειαδή πνζνζηφ 38,0% ελψ ζηηο ΑΔΝ Μεραληθψλ ν 

αληίζηνηρνο αξηζκφο ζπνπδαζηψλ ήηαλ 1.384 δειαδή 36,6%. ε ζχλνιν 3.964 

ζπνπδαζηέο δελ νινθιήξσζαλ ηηο ζπνπδέο ηνπο κε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ λα θηάλεη ην 

37,1%. Με βάζε ηα παξαπάλσ κέζα πνζνζηά δηαξξνήο ηεο δεθαεηίαο ζα αλέκελε θαλείο 

óηη απηά ζα ήηαλ πνιχ κηθξφηεξα ιóγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Απηφ φκσο ζα 

ζπλέβαηλε ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΝ. Γπζηπρψο φκσο αθφκα θαη 

ζήκεξα νη ζπλζήθεο ζηε δεκφζηα λαπηηθή εθπαίδεπζε θάζε άιιν παξά θαλνληθέο είλαη. 

Βάζεη θπβεξλεηηθψλ δειψζεσλ ηα δηαζέζηκα θνλδχιηα γηα ηε δεκφζηα λαπηηθή 

εθπαίδεπζε ην 2012 ήηαλ κεηά βίαο 11 εθαηνκκχξηα κε πξνυπνινγηζκφ 17 εθαηνκκχξηα 

επξψ θαη πνιιά ζπζζσξεπκέλα πξνβιήκαηα. 

 

 

 (7)Έξεπλα ηνπ Δπγεληδηνπ Ηδξχκαηνο έδεημε φηη 2 ζηνπο 10 ζπνπδαζηέο είλαη πηζαλφλ λα κελ 

νινθιεξψζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο 
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Έλα κεγάιν εκπφδην κε ην νπνίν έξρνληαη αληηκέησπνη νη ζπνπδαζηέο θαη ηνπο σζεί ζε 

κεγάιν βαζκφ ζηελ εγθαηάιεηςε ησλ ζπνπδψλ ηνπο είλαη ε δπζθνιία εθπιήξσζεο ησλ 

ππνρξεσηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηαμηδηψλ πνπ πξνβιέπεηαη απó ην ζχζηεκα 

ελαιιαζζφκελεο εθπαίδεπζεο. Ζ εμαζθάιηζε κπάξθνπ κνηάδεη ζαλ ηαιαηπσξία γηα 

ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζπνπδαζηέο θπξίσο ιóγσ ηεο δηζηαθηηθφηεηαο εθ κέξνπο ησ 

λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ λα αλαιάβνπλ ην δηθφ ηνπο ξφιν ζην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα 

εθπαίδεπζεο. Ζ δηζηαθηηθφηεηα απηή έγηλε πην έληνλε κεηά ην 2008 αθελφο ιóγσ ηεο 

λαπηηιηαθήο θξίζεο θαη αθεηέξνπ ιóγσ ηεο δηαθνπήο ηεο επηδφηεζεο ηνπ πξψηνπ 

κπάξθνπ. 

πλ ηνηο άιινηο, νη αλάγθεο επάλδξσζεο ησλ πινίσλ κε ειιεληθή ζεκαία κεηψζεθαλ 

έπεηηα απó ηελ ππνπξγηθή απφθαζε Κεθαινγηάλλε ην 2005 γηα κείσζε ησλ Διιήλσλ 

αμησκαηηθψλ ζηηο ζπλζέζεηο ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ γηα ιφγνπο αληαγσληζηηθφηεηαο. Οη 

ζέζεηο απηέο έθηνηε θαιχπηνληαη απó αιινδαπνχο αμησκαηηθνχο κε ζα απηφ 

ζπλεπάγεηαη απó πιεπξάο λαπηηιηαθνχ ζπλαιιάγκαηνο. Απó ηελ άιιε πιεπξά κε ην 

παξαπάλσ κέηξν έρεη δηαηαξαρζεί ε δηαδηθαζία παξαγσγήο αλψηεξσλ θαη αλψηαησλ 

αμησκαηηθψλ ιóγσ ηεο κείσζεο ησλ ζέζεσλ γηα ηξίηνπο πινηάξρνπο θαη κεραληθνχο ζηα 

πινία κε ειιεληθή ζεκαία. 

Καζίζηαηαη απαξαίηεηε ε αλαβάζκηζε ηεο παξερφκελεο πνηφηεηαο ησλ ζπνπδψλ άιια 

αλαγθαία είλαη θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρνιεζηκóηεηαο ησλ 

Διιήλσλ λαπηηθψλ, δηαθνξεηηθά ε αχμεζε ησλ εηζαθηέσλ ρσξίο αχμεζε ηεο 

απαζρφιεζεο ίζσο λα κελ έρεη αληίθξηζκα. 

 

3.1.7 ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

Βαζηθφ γηα κηα επηθεξδή λαπηηιία είλαη ε πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεηαη 

ζηνπο λαπηηθνχο. Αθφκε θαη ζε επνρέο νηθνλνκηθψλ αλαηαξαρψλ, ε λαπηηθή εθπαίδεπζε 

δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη θφζηνο, αιιά επέλδπζε. Ζ λαπηηθή εθπαίδεπζε είλαη ε νδφο 

πξνο ηε κεγαιχηεξε αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηεο λαπζηπινΐαο. 

Γπζηπρψο φκσο αθφκα θαη ζήκεξα παξαηεξνχληαη πνιιά πξνβιήκαηα θαη 

θαζπζηεξήζεηο ζηελ παξερφκελε απó ηηο ΑΔΝ λαπηηθή εθπαίδεπζε.  
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χκθσλα κε έξεπλα πνπ εθπνλήζεθε ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ζηηο ΑΔΝ απó ην 

Σκήκα ηαηηζηηθήο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ην 2012 δηαπηζηψζεθε óηη 

νη ππνςήθηνη πινίαξρνη θαη κεραληθνί εγθαηαιείπνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ιóγσ έιιεηςεο 

επαξθνχο δηδαθηηθνχ ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ, ηνπ επηπέδνπ ησλ ππνδνκψλ, αιιά θαη 

ηεο κε ηαχηηζήο ηνπο κε ην αληηθείκελν - δελ ηνπο ηαηξηάδεη δειαδή ην επάγγεικα. 

Δίλαη έθδειε ινηπφλ ηελ αλάγθε λα ιεηηνπξγνχλ ζσζηά θαη επαξθψο εμνπιηζκέλεο νη 

δεκφζηεο ζρνιέο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ, κε θαηάιιειεο ππνδνκέο θαη κε θαηαξηηζκέλνπο 

θαη ηθαλνπνηεηηθά ακνηβóκελνπο θαζεγεηέο. 

Μεξηθέο απó ηηο πξνηάζεηο πνπ έρνπλ γίλεη θαηά θαηξνχο γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο λαπηηθήο εθπαίδεπζεο είλαη νη αθφινπζεο: 

• Βειηίσζε θηηξηαθψλ θαη ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ ζηηο ΑΔΝ. Πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε ε ζπλδξνκή ηεο Έλσζεο ησλ Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ ζα είλαη θαηαιπηηθή. 

• Ζ ίδξπζε ηδησηηθψλ ζρνιψλ, νη νπνίεο ζα παξέρνπλ πςειφ επίπεδν ζπνπδψλ θαη ζα 

βξίζθνληαη ζε επγελή άκηιια κε ηηο δεκφζηεο ζρνιέο. 

• Πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηα καζήκαηα ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ θαζψο θαη φιεο νη 

ζρνιέο πξέπεη λα εθνδηαζηνχλ κε πξνζνκνησηέο ψζηε νη ζπνπδαζηέο ζηγά-ζηγά λα 

κπαίλνπλ ζην θιίκα θαη λα είλαη έηνηκνη λα αληηκεησπίζνπλ ηηο απξφβιεπηεο 

θαηαζηάζεηο επί ηνπ πινίνπ. 

• Ζ πνηνηηθή αλαβάζκηζε νπ Κ.Δ..Δ.Ν κε ζηφρν λα αλαδεηρζεί σο ν θπξηφηεξνο θνξέαο 

πηζηνπνίεζεο λαπηηθψλ ηθαλνηήησλ. 

• πλερήο εθπαίδεπζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ ζρνιψλ. 

• Ζ εηζαγσγή ζηηο Αθαδεκίεο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ λα γίλεηαη κε μερσξηζηέο εμεηάζεηο 

θαη εηδηθά ηεζη έηζη ψζηε λα κεησζνχλ νη δηαξξνέο θαη λα εηζάγνληαη óζνη λένη είλαη 

ζίγνπξνη óηη ζέινπλ λα αθνινπζήζνπλ ην λαπηηθφ επάγγεικα. 

• Αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ελαιιαθηηθήο εθπαίδεπζεο κε ζηφρν ηελ έγθαηξε 

απνξξφθεζε ησλ θνηηεηψλ απó ηηο δηαρεηξίζηξηεο εηαηξίεο. 

• Βειηίσζε ηεο δπλαηφηεηαο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηεο αγνξάο εξγαζίαο ηεο ζάιαζζαο 

θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο ηεο ζηεξηάο. 
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• Ο ρξφλνο ζηηο ΑΔΝ δελ ζα πξέπεη λα δαπαλάηαη ζε απαξραησκέλα εγρεηξίδηα θαη 

πξαθηηθέο, αιιά λα εζηηάδεη ζηελ απνηειεζκαηηθή εξγαζία ζε νκάδεο θαη ζην loss 

prevention. 

• Δλεξγφηεξε ζπκκεηνρή ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο λαπηηιίαο ζην ρψξν ηεο λαπηηθήο 

εθπαίδεπζεο(ζήκεξα ζπκκεηέρνπλ κφλν ζην θφζηνο ηεο εηήζηαο θακπάληαο γηα ηελ 

πξνζέιθπζε λέσλ ζην λαπηηθφ επάγγεικα).Παξνρή θηλήηξσλ γηα παξακνλή ζην λαπηηθφ 

επάγγεικα κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ειάρηζηνπ ρξφλνπ γηα ζπληαμηνδφηεζε. 

πκπεξαζκαηηθά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε óηη ε λαπηηθή εθπαίδεπζε απνηειεί θξίζηκν 

παξάγνληα ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο λαπηηιίαο ηεο Διιάδαο. Μφλν κέζσ 

δηαζξσηηθψλ αιιαγψλ ζηελ παξερφκελε λαπηηθή εθπαίδεπζε κπνξεί ε Διιάδα λα 

δηαηεξήζεη ηελ καθξνρξφληα θήκε θαη παξάδνζε ηεο σο κηα απó ηηο θνξπθαίεο 

λαπηηιηαθέο δπλάκεηο. Γηαθνξεηηθά κηα παξάδνζε ρηιηάδσλ ρξφλσλ θαη αγψλσλ ζα 

ραζεί. 

 

3.2 ΦΟΡΔΗ ΑΚΖΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

-ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (ΤΔΝ): 

Ηδξχζεθε κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο Διιάδαο θαηφπηλ κηαο πνιπεηνχο εμειηθηηθήο 

δηαδηθαζίαο, δηαλχνληαο ηα ζηάδηα ελφο απινχ ηκήκαηνο, κηαο δηεχζπλζεο, ελφο 

πθππνπξγείνπ θαη ηέινο θαζηεξψζεθε ε απηνηειήο ζεκεξηλή κνξθή ηνπ κε ηηο αξκφδηεο 

δηεπζχλζεηο θαη ηελ γεληθή γξακκαηεία ηνπ. Σν ηξίπηπρν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ ΤΔΝ 

ήηαλ θξάηνο – πινίν – λαπηηθφο. έινο ην Τ.Δ.Ν. - ζηειερσκέλν κε ζηξαηησηηθφ 

(Ληκεληθφ ψκα) θαη πνιηηηθφ πξνζσπηθφ - επνπηεχεη θαη φια ηα Ηδξχκαηα ηνπ 

Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ, ηνλ λαπηηθφ ζπλδηθαιηζκφ, θαζψο θαη ηνπο Οξγαληζκνχο 

Ληκέλσλ Πεηξαηψο, Θεζζαινλίθεο θαη άιισλ παξεκθεξψλ ππεξεζηψλ ησλ ιηκέλσλ ηεο 

Διιάδαο 

-ΝΑΤΣΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ: 

Ηδξχζεθε κέζσ ηνπ Α.Ν. 191/1936 ην 1936 θαη ιεηηνχξγεζε γηα πξψηε θνξά ζηηο 18 

Μαξηίνπ ηνπ 1937 ζηνλ Πεηξαηά κε ηελ ζπκκεηνρή 83 κειψλ. Απνηειεί λνκηθφ 

πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ηειεί ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο 

Ναπηηιίαο.  
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θνπφο ηνπ είλαη ε θνηλή ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ηνπ θαη ησλ ινηπψλ παξαγφλησλ ηεο 

λαπηηιίαο κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξναγσγή ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δκπνξηθήο 

Ναπηηιίαο. 

-ΔΝΧΖ ΔΛΛΖΝΧΝ ΔΦΟΠΛΗΣΧΝ (ΔΔΔ): 

Ηδξχζεθε ην 1916 ζηνλ Πεηξαηά θη Απνηειεί σκαηείν Διιήλσλ Πινηνθηεηψλ, ην 

ζπλδηθαιηζηηθφ φξγαλν ησλ Διιήλσλ εθνπιηζηψλ ηεο ειιελóθηεηεο πνληνπφξνπ 

λαπηηιίαο. Ζ ΔΔΔ εθπξνζσπεί ηνπο Έιιελεο πινηνθηήηεο ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηελ 

Πνιηηεία, (ΤΔΝ) θαη κε ηηο Ναπηεξγαηηθέο νξγαλψζεηο, θαζψο επίζεο, óπσο ζπκβαίλεη 

ζε θάζε ζσκαηείν, κεξηκλά γηα ηελ πξνάζπηζε θαη πξναγσγή ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ. 

-ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΝΑΤΣΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ (ΠΝΟ): 

Ηδξχζεθε ην1920. Έλα κήλα κεηά ηελ ίδξπζε ηεο πξνζρψξεζε θαη έγηλε κέινο ηεο 

Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Δξγαηψλ Μεηαθνξψλ (ITF). Δίλαη ε θεληξηθή ζπλδηθαιηζηηθή 

νξγάλσζε ησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ ζηελ νπνία εθπξνζσπνχληαη φιεο νη επηκέξνπο 

θιαδηθέο ελψζεηο (Ναπηεξγαηηθά σκαηεία) ηνπο (π.ρ. Πινηάξρσλ, Μεραληθψλ, 

Αζπξκαηηζηψλ, ζεξκαζηψλ, Μαγείξσλ Ναπηψλ θ.ιπ.).. 

-ΔΝΧΖ ΔΦΟΠΛΗΣΧΝ ΜΔΟΓΔΗΑΚΧΝ ΠΛΟΗΧΝ: 

Ηδξχζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ1940 θη έρεη ζαλ ζηφρν ηελ δηαθχιαμε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ 

θιάδνπ θαη ηελ ζπλερή βειηίσζε ηνπ λαπηηιηαθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ. 

-ΝΑΤΣΗΚΟ ΑΠΟΜΑΥΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ (ΝΑΣ) (8): 

Δίλαη πξσηνγελήο αζθαιηζηηθφο θνξέαο θαη απνηειεί ην βαζηθφ ίδξπκα θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο ησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ. Δίλαη ν αξραηφηεξνο νξγαληζκφο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο ηφζν ηεο Διιάδαο φζν θαη ηεο Δπξψπεο. 

 

 

(8) “Ναπηηθφ Απνκαρηθφ 

Σακείν»Wikipediahttps://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%

BA%CF%8C_%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%B9%CE%BA%CF%8C

_%CE%A4%CE%B1%CE% BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF 
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Ηδξχζεθε κε ηνλ Νφκν ΥΛΘ ηνπ 1861, ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο κε θχξην ζθνπφ ηελ αζθάιηζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε ζάιαζζα θαη 

εδξεχεη ζηνλ Πεηξαηά. Πφξνη ηνπ Ηδξχκαηνο απνηεινχλ θπξίσο νη αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο ησλ πινηνθηεηψλ θαη ησλ λαπηηθψλ (θαηά πνζνζηφ επί ησλ απνδνρψλ ηνπο) νη 

νπνίεο θαη θαηαβάιινληαη ζην λφκηζκα πιεξσκήο ησλ λαπηηθψλ, θαζψο θαη απó άιιεο 

πεξηνξηζκέλεο φκσο πεγέο (π.ρ. έθδνζε αδεηψλ αιηείαο, ξπκνπιθψλ, άξζε λαπαγίσλ 

θιπ. Ζ αζθάιηζε πνπ παξέρεηαη ζήκεξα απó ην ΝΑΣ είλαη ηφζν ε παξνρή θχξηαο φζν 

θαη επηθνπξηθήο ζχληαμεο. ην ΝΑΣ αζθαιίδνληαη ηφζν νη ίδηνη νη λαπηηθνί (πνπ 

ιακβάλνπλ ζχληαμε ιóγσ γήξαηνο, ή αληθαλφηεηαο ή αηπρήκαηνο θαη ππφ πξνυπνζέζεηο 

επηθνπξηθή ζχληαμε) φζν θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο (πνπ ιακβάλνπλ ζχληαμε ζηε 

πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ λαπηηθνχ). 

 

3.3 ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ 

3.3.1 ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ & ΛΟΓΟΗ 

ΜΔΗΧΖ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΧΝ ΝΑΤΣΗΚΧΝ 

Σν λαπηηθφ επάγγεικα είλαη έλα επάγγεικα πνπ αληηκεησπίδεη ζνβαξφ πξφβιεκα 

πξνζέιθπζεο λέσλ ζ‟ απηφ. Δίλαη κηα ππφζεζε δειαδή πνπ δελ βξίζθεη ζήκεξα 

αληαπφθξηζε ζηελ ειιεληθή θνηλσλία παξ‟ φιεο ηηο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη θαηά 

θαηξνχο. Παξφιν πνπ ε λαπηηιία βξίζθεηαη ζε θξίζε θαη ε αλεξγία ζηε ρψξα καο έρεη 

θηάζεη ζε αλεζπρεηηθά επίπεδα, ην πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο λαπηηθψλ ζηειερψλ 

ζπλερψο νμχλεηαη. χκθσλα κε εθηηκήζεηο θνξπθαίσλ θνξέσλ ηεο λαπηηιίαο ηα 

επφκελα ρξφληα ζα ππάξμεη ζεκαληηθή έιιεηςε ρηιηάδσλ αμησκαηηθψλ ζε παγθφζκην 

επίπεδν ιóγσ ηεο ζεκαληηθήο αχμεζεο ηνπ ζηφινπ. Γη‟ απηφ ε πξνζέιθπζε λέσλ ζε 

λαπηηθέο ζπνπδέο θαη ε ελίζρπζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ζηνλ θιάδν ηεο εκπνξηθήο 

λαπηηιίαο , ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηε δηαηήξεζή ηνπο ζην επάγγεικα 

απνηειεί κεγάιε αλάγθε θαη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ηνπ 

λαπηηιηαθνχ πιέγκαηνο. 

 Μηα βαζηθή ηδηαηηεξφηεηα ηνπ λαπηηθνχ επαγγέικαηνο έγθεηηαη αθξηβψο ζε απηφ, 

δειαδή, ζην γεγνλφο óηη ην πινίν, σο εξγαζηαθφο ρψξνο, δελ είλαη ζηαζεξφ ζε κηα ζέζε 

ή πεξηνρή, αιιά θηλείηαη δηαξθψο, ζε φιε ηε Γε, ηαμηδεχνληαο κέζα ζηε ζάιαζζα.  
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Απηή ε αέλαε κεηαθίλεζε ηνπ πινίνπ κέζα ζηε ζάιαζζα, ζπλεπάγεηαη θαη πνιιψλ 

θηλδχλσλ θαη αληημννηήησλ, óπσο ε δηαξθήο κεηαβνιή θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, νη 

γεληθφηεξεο θιηκαηηθέο αιιαγέο, νη ζαιαζζνηαξαρέο, ν κεγάινο θπκαηηζκφο, θηι. 

Όια ηα αλσηέξσ δελ έρνπλ βέβαηα, επίπησζε κφλν ζην εθάζηνηε κεηαθεξφκελν θνξηίν, 

αιιά θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο λαπηηθνχο. Οη ζαιαζζνηαξαρέο θαη νη θπκαηηζκνί δελ 

θαηαπνλνχλ κφλν ην πινίν, ην νπνίν αλαγθάδεηαη λα θιπδσλίδεηαη αιιά θαη ην λαπηηθφ 

πνπ επηβαίλεη ζε απηφ. Οη θιηκαηηθέο αιιαγέο πνπ ελαιιάζζνληαη κε γξήγνξν ξπζκφ 

επηβαξχλνπλ ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ, ν νπνίνο ζπρλά αδπλαηεί λα πξνζαξκνζηεί 

εμίζνπ γξήγνξα ζε απηέο. 

Οη παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ φμπλζε ηεο αλεξγίαο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ 

θαη κεηψλνπλ ηε δήηεζε ηεο ειιεληθήο λαπηηθήο εξγαζίαο είλαη: 

1) Ζ ηάζε ζηειέρσζεο ησλ πινίσλ κε αιινδαπά πιεξψκαηα ιóγσ πξνζπάζεηαο 

κείσζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηνπ πινίνπ θαζψο ην θφζηνο εξγαζίαο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ ζην Ναπηηθφ Απνκαρηθó Σακείν 

ΝΑΣ, γηα ηελ απαζρφιεζε Διιήλσλ λαπηηθψλ, είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξν. 

2) Ζ ηάζε κεγέζπλζεο ησλ πινίσλ θαη ε απηνκαηνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη 

παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ.  

Καζψο απμάλεηαη ην κέγεζνο ησλ πινίσλ θαη βειηηψλεηαη ε ηερλνινγία ηα κεραλήκαηα 

αληηθαζηζηνχλ ζεκαληηθφ αξηζκφ απαζρνινπκέλσλ θαη έρεη νδεγήζεη ζε ζπξξίθλσζε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ λαπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη πάλσ ζηα πινία(θπξίσο ζηα ζχγρξνλα 

πινία) ζε 15-20 άηνκα. Δπίζεο, ε εηζαγσγή ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ έρεη επεξεάζεη 

ηελ εξγαζία ησλ λαπηηθψλ απó πνιιέο απφςεηο: ιηγφηεξεο ρεηξνλαθηηθέο εξγαζίεο γηα ην 

πιήξσκα απó ηε κία, αιιά αχμεζε ηεο απαίηεζεο γηα εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη 

ζπλερή εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε απó ηελ άιιε. Απηφ δελ ζεκαίλεη óηη έλα πινίν δελ 

ρξεηάδεηαη πιένλ πιήξσκα αιιά óηη ρξεηάδεηαη ιηγφηεξν πιήξσκα. Αο κελ μερλάκε óηη 

ηα κεραλήκαηα ηα ρεηξίδνληαη άλζξσπνη. 

3) Ζ θχζε ηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο πνπ αθνξά ζε επελδχζεηο κεγάιεο εληάζεσο 

θεθαιαίνπ.  

Ζ αλαβάζκηζε ηεο ηερλνινγίαο νδεγεί ζε πεξηζζφηεξεο επελδχζεηο θεθαιαίνπ óπσο γηα 

παξάδεηγκα θαιχηεξν εμνπιηζκφ θαη έηζη κεηψλεηαη θαη ν αξηζκφο ησλ 
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απαζρνινχκελσλ ζηα πινία, ε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο απμάλεηαη κε ιηγφηεξν 

λαπηεξγαηηθφ δπλακηθφ. 

4) Μείσζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηεο Διιεληθήο ζεκαίαο πξνο φθεινο ησλ ζεκαηψλ 

επθαηξίαο.  

Ηδηαίηεξα ζε πεξηφδνπο θξίζεο ζηφρνο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε κείσζε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηνπ πινίνπ ηνπο. Οη ζεκαίεο επθαηξίαο πξνζθέξνπλ νηθνλνκηθά 

πιενλεθηήκαηα ζηνπο πινηνθηήηεο θαη ηνπο επηηξέπνπλ λα κεηψζνπλ ην ιεηηνπξγηθή 

θφζηνο ησλ πινίσλ ηνπο. Έρνληαο ηα πινία ειιεληθή ζεκαία ηζρχνπλ ζπγθεθξηκέλνη 

πεξηνξηζκνί γηα ην πνζνζηφ ησλ αιινδαπψλ λαπηηθψλ πνπ κπνξεί λα απαζρνιεζεί ζην 

πινία πνπ είλαη εγγεγξακκέλα ζην ειιεληθφ λενιφγην. Έηζη ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηνπ 

πινίνπ απμάλεηαη θαζψο νη Έιιελεο λαπηηθνί είλαη πην αθξηβνί απó ηνπο αιινδαπνχο. 

Αληίζεηα ζηηο ζεκαίεο επθαηξίαο πξνζθέξεηαη δπλαηφηεηα επηινγήο πιεξψκαηνο θαη σο 

απνηέιεζκα πνιιέο λαπηηιηαθέο εγθαηέιεηςαλ ηελ ειιεληθή ζεκαία πξνθεηκέλνπ λα 

κεηψζνπλ ην θφζηνο κηζζνδνζίαο ησλ πινίσλ ηνπο αληηθαζηζηψληαο ηνπο Έιιελεο 

λαπηηθνχο κε ρακειφκηζζνπο αιινδαπνχο λαπηηθνχο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί óηη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ην πνζνζηφ ηεο ειιεληθήο ζεκαίαο κεηψζεθε απó 

77,2% ζην 41,6% ηεο ρσξεηηθφηεηαο, ελψ ζηηο αξρέο ηνπ 2008 έθηαζε ην 36% 

Αλάδεημε ζεκαηψλ επθαηξίαο θαη επαθφινπζε κείσζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηεο Διιεληθήο 

ζεκαίαο. 

5) Ζ κείσζε ησλ νξγαληθψλ ζπλζέζεσλ θαη αχμεζε ηνπ επηηξεπφκελνπ πνζνζηνχ 

απαζρφιεζεο αιινδαπψλ λαπηηθψλ ζηα ειιεληθά πινία. 

 ηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα κεηψζνπλ ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ησλ πινίσλ ηνπο θαζψο νη 

κηζζνινγηθέο δηαθνξέο κεηαμχ Διιήλσλ- αιινδαπψλ είλαη ζεκαληηθέο. 

6) Παγθνζκηνπνίεζε αγνξάο λαπηηθήο εξγαζίαο. 

Έλα άιιν θαηλφκελν ην νπνίν απμάλεη ηελ αλεξγία ησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ θαη φρη 

κφλν, είλαη ε παγθνζκηνπνίεζε ηεο αγνξάο λαπηηθήο εξγαζίαο. Σα ηειεπηαία 25 ρξφληα 

ε παγθνζκηνπνίεζε ηεο αγνξάο λαπηηθήο εξγαζίαο έρεη γίλεη κηα πξαγκαηηθφηεηα. Ζ 

κεηαθίλεζε λαπηηθψλ απó ηε ρψξα ηνπο ζε άιιε μεθίλεζε ζέινληαο νη πινηνθηήηεο λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηελ λαπηηιηαθή θξίζε ηνπ 81- 87.Έηζη πνιινί απó απηνχο χςσζαλ ζηα 

πινία ηνπο «ζεκαίεο επθαηξίαο». 
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 Σν ζεζκηθφ πιαίζην ησλ αλνηθηψλ λενινγίσλ επέηξεπε ηελ ρξεζηκνπνίεζε αιινδαπψλ 

πιεξσκάησλ κε ειάρηζηνπο πεξηνξηζκνχο, πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ησλ πινίσλ. Παξαδνζηαθέο λαπηηιηαθέο ρψξεο óπσο ε Διιάδα, ε 

Ηαπσλία, ε Ακεξηθή θ.ι.π. πξνρψξεζαλ ζηελ πξφζιεςε αιινδαπψλ πιεξσκάησλ. ηηο 

κέξεο καο ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ λαπηεξγαηψλ πνπ εξγάδνληαη ζηελ παγθφζκηα 

λαπηηιία πξνέξρεηαη απó αζηαηηθέο ρψξεο, ελψ πξψηε δχλακε είλαη κε δηαθνξά νη 

Φηιηππίλεο. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη νη ρακεινί κηζζνί θαη νη ρακειέο απαηηήζεηο γηα 

θνηλσληθή αζθάιηζε πνπ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ κεγάιε κείσζε ηνπ θφζηνπο γηα 

ηνπο πινηνθηήηεο. 

7) Ζιηθία Πινίσλ 

Πινία κεγαιχηεξεο ειηθίαο, ζχκθσλα κε έξεπλεο (ΔΤΔ 2005), δεζκεχνπλ πςειóηεξα 

πνζνζηά απαζρφιεζεο θαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απαζρφιεζεο θαηαιακβάλεηαη απó 

Έιιελεο λαπηηθνχο. ηελ εθηίκεζε απηνχ ηνπ ζπκπεξάζκαηνο ιακβάλεηαη ππφςε ν 

Μεζνγεηαθφο ζηφινο πνπ απαζρνιεί θπξίσο Έιιελεο θαη ηα πινία ζ‟ απηφλ ηνλ ζηάιν 

είλαη κεγαιχηεξεο ειηθίαο. Αληίζεηα ζηα πινία κηθξήο ειηθίαο θαηαγξάθεηαη ζεκαληηθή 

ππνθαηάζηαζε Διιήλσλ απó μέλνπο λαπηηθνχο (9) 

 (Θενηνθάο, Λεθάθνπ, Πάιιεο , πξηóπνπινο&Σζακνπξγθέιεο, 2008) 

8) Δηδηθφηεηεο Ναπηνιφγεζεο. 

Με ηε βειηίσζε ηεο ηερλνινγίαο ζηα πινία έρνπλ πεξηνξηζηεί θάπνηεο ρακεινχ 

επηπέδνπ εηδηθφηεηεο óπσο απηέο ησλ μπινπξγψλ, ζεξκαζηψλ, αξρηζεξκαζηψλ, 

ιηπαληψλ, ρεηξηζηψλ θαη καζεηεπφκελσλ κεραλήο, δνθίκσλ θαη θπιάθσλ πινίσλ θαζψο 

θαη ξαδηνηειεγξαθεηψλ Α θαη Β. 

 

 

 

 

 

(9)Θενηνθάο, Λεθάθνπ, Πάιιεο, πξηφπνπινο & Σζακππξγθέιεο, 2008 
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9) Σν θνξνινγηθφ θφζηνο. 

Σν θνξνινγηθφ θφζηνο πνπ αθνξά ηε θνξνινγία ησλ εηαηξηψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ κε ηε 

κηζζνδνζία ππνρξεψζεσλ γηα ηνπο λαπηηθνχο απνηειεί ζηνηρείν κείσζεο ηεο δήηεζεο 

γηα Έιιελεο θαη γεληθφηεξα Δπξσπαίνπο λαπηηθνχο θαη ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ 

θαζψο νη δηαθνξέο ζηα θóζηε ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ κε ηηο Σξίηεο Υψξεο είλαη πνιχ 

ζεκαληηθέο θαη θαζνξηζηηθέο γηα ηελ θπγή απó ηελ Δπξσπατθή ζεκαία. θαη ζηελ 

ζηξνθή ηνπο πξνο ηηο ζεκαίεο επθαηξίαο. 

10) Ζ απαηηεηηθή θχζε ηνπ επαγγέικαηνο 

Δπηπξφζζεηα, κηα ζεηξά απó ηδηαηηεξφηεηεο, πνπ δε βξίζθνληαη ζε επαγγέικαηα ζηεξηάο, 

θαη πνπ νθείινληαη ζηελ μερσξηζηή θχζε ηνπ λαπηηθνχ επαγγέικαηνο, επηβαξχλνπλ 

κφληκα ζρεδφλ ηελ ςπρνινγία ηνπ λαπηηθνχ θαη αληηθαηνπηξίδνληαη, έκκεζα ή άκεζα, 

ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη θπξίσο, ζηελ απφδνζε ηνπ. ηα πεξηζζφηεξα πινία, ν 

λαπηηθφο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εξγάδεηαη, κε δπζδηάθξηηα ρξνληθά φξηα εξγαζίαο- 

αλάπαπζεο, αιιά θαη λα δεη καθξηά απó ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Δλ νιίγνηο, ζηεξείηαη ηα 

βαζηθά αγαζά ηεο ζχγρξνλεο θνηλσληθήο δσήο, ηδίσο ζηα πνληνπφξα πινία, παξά ηηο 

ηερλνινγηθέο βειηηψζεηο επί ησλ πινίσλ, έρεη πξφζβαζε αθφκε ζην δηαδίθηπν, αιιά θαη 

ζε θζελφηεξε επηθνηλσλία κε ηνπο αγαπεκέλνπο ηνπ, ζπγθξηηηθά κε ην παξειζφλ. Ζ 

δηαβίσζε ζην πινίν είλαη ζπρλά κνλφηνλε θαη πιεθηηθή, παξά ηηο αλέζεηο ησλ 

ζχγρξνλσλ πινίσλ. 

11) Τπεπζπλφηεηα γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία 

Δπηπξνζζέησο, ε λαπηηθή εξγαζία απαηηεί κεγάιε ππεπζπλφηεηα απó φινπο ηνπο 

εξγαδφκελνπο, ηφζν γηα ηε δηνίθεζε ηνπ πινίνπ φζν θαη γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ, 

ηα πεξηζψξηα γηα ιάζε είλαη κεδακηλά, θαη óινη πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε πάληνηε λα 

αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά θαη έγθαηξα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα ή δπζθνιία 

πξνθχςεη. 

Χο πκπέξαζκα ησλ άλσ, πξνθχπηεη εχθνια ην ζπκπέξαζκα πσο πξφθεηηαη γηα κηα 

πνιχ ηδηαίηεξε εξγαζία κε μερσξηζηά γλσξίζκαηα πνπ ηελ θαζηζηνχλ δχζθνιε, 

ηδηφκνξθε, αιιά ζίγνπξα θαη ελδηαθέξνπζα. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ 

πξνβιεκάησλ ζα πξέπεη λα δνζνχλ ζηνπο λένπο ηα θαηάιιεια θίλεηξα ψζηε λα 

κπνξέζνπλ λα παξαβιέςνπλ ηηο παξαπάλσ ηδηαηηεξφηεηεο θαη λα εηζέιζνπλ ζην λαπηηθφ 

επάγγεικα. 
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3.3.2 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ-ΔΠΟΠΣΔΤΖ ΘΔΜΑΣΧΝ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

Ζ λαπηηιία σο ηνκέαο απνηειεί ην ηδαληθφ παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα φινπο ηνπο 

θιάδνπο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Γηαζέηεη φια εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ηνλ 

έρνπλ θέξεη ζηελ πξψηε ζέζε παγθνζκίσο, óπσο ε εμσζηξέθεηα θαη ε δηεζλνπνίεζε ηνπ 

θιάδνπ. Ζ ηδηαηηεξφηεηα θαη νη απαηηήζεηο ηεο θξίζεο ππελζπκίδνπλ óηη ε, 

απνδεδεηγκέλα αληαγσληζηηθή θαη πξσηνπφξνο, ειιεληθή λαπηηιία κπνξεί λα ζπκβάιεη 

ζηελ αλαδήηεζε δηεμφδνπ απó ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θξίζε θαη κπνξεί λα 

κεηψζεη ηελ αλεξγία, ηδηαίηεξα απηή ησλ λέσλ. 

Σα ζέκαηα λαπηηθήο εξγαζίαο ζηε ρψξα καο, νξίδνληαη απó ηα αθφινπζα(10): 

1. Σνλ Κψδηθα Ηδησηηθνχ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ (11), θαη εηδηθφηεξα απó ηα άξζξα 37- 83, 

ηα νπνία αθνξνχλ ζηνλ Πινίαξρν, ζην πιήξσκα πινίνπ θαη ζηε ζχκβαζε 

λαπηνιφγεζεο, 

2. Σνλ Κψδηθα Γεκνζίνπ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ (12), κέξνο 2ν, άξζξν 55 θαη κεηά, γηα ηα 

ζέκαηα λαπηηθήο απνγξαθήο, λαπηηθψλ θπιιαδίσλ, θιπ.  

3. Σηο πιινγηθέο πκβάζεηο Ναπηηθήο Δξγαζίαο, πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά θαη 

ξπζκίδνπλ ζέκαηα ακνηβψλ, επηδνκάησλ, πξνζαπμήζεσλ (ππεξσξηψλ) θ.ά., 

 

 

 

 

(10)https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_

%CE%B5 %CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1 

(11)Σν ηδησηηθφ Ναπηηθφ Γίθαην ξπζκίδεη ηηο δηθαηνπξαθηηθέο ζρέζεηο θαη ηηο αζηηθέο επζχλεο απφ α)ηελ 

θπξηφηεηα ή ηελ εθκεηάιιεπζε πινίνπ ή πισηνχ λαππεγήκαηνο θαη β)απφ ηελ άζθεζε ηεο λαπηηθήο 

εκπνξίαο. Σν ηδησηηθφ λαπηηθφ δίθαην δηαθξίλεηαη ζε Ναπηεξγαηηθφ Γίθαην, Γίθαην ηεο Θαιάζζηαο 

Αξσήο, Γίθαην Ναπηηθήο Αζθάιηζεο θαη Γίθαην ηεο Κνηλήο Αβαξίαο. 

(12)Σν Γεκφζην Ναπηηθφ Γίθαην αζρνιείηαη κε ζέκαηα φπσο ε νξγάλσζε ηνπ θξάηνπο γηα ηε δηνίθεζε 

ηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο θαη κε ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα έλαληη ηνπ θξάηνπο φζσλ αζρνινχληαη 

κε ηελ εκπνξηθή λαπηηιία. 
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4. Σνλ Καλνληζκφ Δξγαζίαο επί Πινίσλ, (πνπ αθνξά αξκνδηφηεηεο), 

5. Σνλ Νφκν 4005/1929 "Πεξί ηξνθνδνζίαο πιεξσκάησλ εκπνξηθψλ πινίσλ" óπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα βάζεη ηνπ νπνίνπ ζεζπίδνληαη ηα εδεζκαηνιφγηα ζηα 

πινία. 

6. Σν Ν. . 2651/1953 "Πεξί ζπλζέζεσο ησλ πιεξσκάησλ ησλ ειιεληθψλ πινίσλ" πνπ 

αθνξά ζχλζεζε απηψλ, πξνζφληα έθαζηνπ, θιπ., κε εηδηθή ζχλζεζε γηα ηα λενινγεκέλα 

πινία βάζεη ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ ΝΓ 2687/53 (Αλψλπκνο Ναπηηιηαθή Δηαηξεία). 

Ζ Ναπηηθή Δξγαζία ζηα ππφ ειιεληθή ζεκαία πινία θαη ζπκβεβιεκέλα κε ην ΝΑΣ 

επνπηεχεηαη απó ηελ αληίζηνηρε Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο. Σν 

ζχλνιν ηεο λνκνζεζίαο πεξί ηεο λαπηηθήο εξγαζίαο νλνκάδεηαη Ναπηεξγαηηθφ Γίθαην. 

 

3.3.3 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΚΑΘΗΣΟΤΝ ΣΟ ΝΑΤΣΗΚΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ 

ΔΛΚΤΣΗΚΟ 

Αλαθέξζεθαλ ζηα αλσηέξσ παξάγνληεο πνπ θαζηζηνχλ ην λαπηηθφ επάγγεικα κε 

ειθπζηηθφ. Χζηφζν ππάξρνπλ θαη θάπνηα ζηνηρεία πνπ αλ ηα αλαινγηζηεί θαλείο ζα δεη 

πσο ε ζηαδηνδξνκία ζηε ζάιαζζα έρεη θαη ηα θαιά ηεο. 

▪ Οηθνλνκηθφ θίλεηξν.   

Οη κηζζνί ζηε ζάιαζζα είλαη πνιχ πςειφηεξνη ζε ζχγθξηζε κε ηνπο κηζζνχο ζηελ μεξά. 

▪ Αλεξγία ζηε ζάιαζζα δελ ππάξρεη αθφκα θαη ζε πεξηφδνπο θξίζεο. 

Ο λένο πνπ ζα αθνινπζήζεη απηήλ ηελ ζηαδηνδξνκία , κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπ, δελ ζα 

έρεη λα πεξηκέλεη ζηελ νπξά, αιιά ακέζσο ζα μεθηλήζεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ 

ζηαδηνδξνκία, ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα θαηαθχγεη ζηε βνήζεηα ηξίησλ, ρσξίο δειαδή, 

απηφ πνπ ιέκε ζηηο κέξεο καο, «κέζνλ», θαζψο εθαηνληάδεο είλαη ηα πινία, θάζε ηχπνπ, 

κηθξά θαη κεγάια, κέζα θαη έμσ απó ηα φξηα ηεο Διιάδαο, πνπ ηνλ πεξηκέλνπλ λα 

πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ. 

▪ Σν λαπηηθφ επάγγεικα δίλεη ζηνπο λένπο ηε δπλαηφηεηα λα δηεπξχλνπλ ηνπο νξίδνληέο 

ηνπο, θαζψο μεθεχγνπλ απó ηα ζηελά φξηα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο μεξάο. 
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▪ Έλαο λένο λαπηηθφο πέξα απó ηε ζηαδηνδξνκία ηνπ ζηα πινία κπνξεί λα δηεθδηθήζεη 

κηα θαξηέξα ζηελ μεξά óπσο π.ρ. ηνπ αξρηπινίαξρνπ θαη ηνπ αξρηκεραληθνχ ζε 

λαπηηιηαθέο εηαηξίεο, ηνπ επηζεσξεηή θιπ. 

▪ Τπάξρεη επλντθή θνξνινγία γηα ηνπο λαπηηθνχο 

▪ Οη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζηα πινία έρνπλ βειηησζεί ζε ζχγθξηζε κε ην παξειζφλ, κε 

ηνπο απηνκαηηζκνχο θαη ηα ζχγρξνλα θιηκαηηδφκελα δηακεξίζκαηα θαη κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ μελνδνρεηαθνχ επηπέδνπ. Γηα παξάδεηγκα θάζε αμησκαηηθφο γέθπξαο θαη 

κεραλήο έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ επξχρσξε κνλφθιηλε θακπίλα κε ινπηξφ, μεθνπξάδεηαη 

ζε μερσξηζηφ ζαιφλη κε ηειεφξαζε, DVD PLAYER, βηβιηνζήθε θαη παίξλεη πξφγεπκα, 

γεχκα θαη δείπλν ζηελ ηξαπεδαξία ησλ αμησκαηηθψλ θαη ζηε βάζε ελφο πνηθίινπ θαη 

πγηεηλνχ εδεζκαηνινγίνπ, ρσξίο λα έρεη νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε (13). 

▪ Ζ ηερλνινγία ηεο επηθνηλσλίαο κέζσ δνξπθφξσλ θέξλεη θάζε ψξα θαη θάζε ζηηγκή 

ηνλ λαπηηθφ θνληά ζην ζπίηη θαη ζηα αγαπεκέλα ηνπ πξφζσπα, ακβιχλνληαο ην αίζζεκα 

ηνπ λνζηαιγίαο 

▪ Ζ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο επί ηνπ πινίνπ είλαη 5-7 κήλεο θάζε θνξά. 

▪ Τπάξρεη γξήγνξε εμέιημε ζηε θνξπθή ηεο ηεξαξρίαο ηνπ πινίνπ (πινίαξρνο, 

κεραληθφο). 

▪ Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα απαζρφιεζεο ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο πινίσλ, πνληνπφξα 

θνξηεγά, κεζνγεηαθά θνξηεγά, δεμακελφπινηα, θνληέηλεξ, επηβαηεγά ηεο κηθξήο θαη 

κεγάιεο αθηνπινΐαο, θξνπαδηεξφπινηα. 

▪ Με ηε γλψζε θαη ηελ εκπεηξία πνπ ζα απνθηήζεη απó ηε ζεηεία ηνπ ζην πινίν, κπνξεί 

λα γίλεη θαη απηφο αλ ην επηδηψμεη, πινηνθηήηεο, αθνχ ζήκεξα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ 

ειιεληθνχ εθνπιηζηηθνχ δπλακηθνχ πξνέξρεηαη απó ην λαπηηθφ επάγγεικα θαη ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο, αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ κεγάισλ πινηνθηεηψλ ηεο παηξίδαο 

καο. 

 

 

 

 

(13) (http://www.pi-schools.gr/lessons/tee/maritime/cd/maritime1.html 
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Δλ νιίγνηο, ε λαπηηιία γηα ηνπο λένπο ηεο παηξίδαο καο, είλαη αλνηθηφ παξάζπξν 

ειεχζεξεο θαη πξνζνδνθφξνπ ζηαδηνδξνκίαο, ρσξίο πνιιά απó ηα κεηνλεθηήκαηα 

παιαηψλ επνρψλ. Γηφηη ζηηο κέξεο καο, δηαπιένπλ ηνπο σθεαλνχο πινία 

θαηαζθεπαζηηθήο θαη ηερλνινγηθήο αξηηφηεηαο πνπ θάλνπλ ηε ζάιαζζα πην αζθαιή απó 

ηελ θνληθή άζθαιην ησλ πφιεσλ θαη ηεο ππαίζξνπ(14). 

Δίλαη ινηπφλ θαλεξφο πσο ην λαπηηθφ επάγγεικα έρεη θαη ηηο ζεηηθέο πιεπξέο ηνπ θαη 

πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο ζηνπο λένπο πνπ ζήκεξα 

καζηίδνληαη απó ηελ αλεξγία. Χζηφζν είλαη αλαγθαία ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ ελίζρπζε 

ηεο λαπηηιίαο ψζηε λα απνθηήζεη ηελ παιαηά ηεο αίγιε θαη λα πξνζειθχζεη ηνπο λένπο. 

 

3.3.4  Ζ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖΝ ΞΖΡΑ 

 

Ζ ζπκβνιή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ αλάπηπμε ηεο ειιελóθηεηεο λαπηηιίαο δελ 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζηνπο λαπηηθνχο. Οη εξγαδφκελνη ζηελ μεξά παίδνπλ εμίζνπ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε θαη αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο. Σα 

γξαθεία ζηελ μεξά ζηειερψλνληαη ζε κεγάιν πνζνζηφ απó πξψελ λαπηηθνχο , νη νπνίνη 

κεηά απó κηα επηηπρεκέλε θαξηέξα ζηε ζάιαζζα, θαηαιακβάλνπλ ζέζε ζηελ 

νξγαλσηηθή δνκή ζηελ μεξά θαη ζπλήζσο ζηελ ίδηα εηαηξία ε νπνία ηνπο απαζρνινχζε 

ζηα πινία ηεο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί νη εηαηξίεο έρνπλ ζαλ θηινζνθία ηνπο ηελ 

ζηειέρσζή ηνπο κε αθνζησκέλα θαη ηθαλά ζηειέρε ηα νπνία γλσξίδνπλ ην πινίν θαη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ θαη ζα κπνξέζνπλ έηζη λα κεηαδψζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζηα ππφινηπα 

ζηειέρε ηεο εηαηξίαο θαζψο θαη ζηνπο λαπηηθνχο κέζσ επηζθέςεσλ- επηζεσξήζεσλ επί 

ηνπ πινίνπ θαζψο επίζεο θαη απξνγξακκάηηζηα κέζα απó ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ 

πεξηζηαηηθψλ.  

Δπίζεο θαη πνιινί απó ηνπο εθνπιηζηέο (πρ. Σζάθνο), σο πξψελ λαπηηθνί κπνξνχλ λα 

επηθνηλσλήζνπλ θαιχηεξα θαη λα εκπηζηεπηνχλ άηνκα κε ηελ ίδηα εξγαζηαθή εκπεηξία 

θαη αληίιεςε. 

 

 

 

(14)Θενηνθάο, Λεθάθνπ, Πάιιεο, πξηφπνπινο θαη Σζακνπξγθέιεο, 2008 
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Κάζε λαπηηιηαθή επηρείξεζε είρε δηαζέζηκε κηα «εζσηεξηθή αγνξά εξγαζίαο», ε νπνία 

απνηειείηε απó αμησκαηηθνχο ησλ πινίσλ ηεο. Ζ εηαηξεία γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ άμησλ 

αμησκαηηθψλ ηεο θαη ηελ βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο 

ηνπο ζην πινίν , είρε ζαλ θίλεηξν ηελ κειινληηθή κεηαθίλεζή ηνπο ζην γξαθείν. Απηή ε 

κέζνδνο επηινγήο πξνζσπηθνχ ιεηηνχξγεζε σο κεραληζκφο κεηάδνζεο ηεο πινχζηαο 

γλψζεο πνπ είραλ απνθηήζεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπο ζηα πινία, ζηα 

ζηειέρε ηεο μεξάο, αιιά θαη αληίζηξνθα σο κεραληζκφο εκπινπηηζκνχ θαη επέθηαζεο 

ηεο ήδε ζπζζσξεπκέλεο γλψζεο ηνπο. 

Γηα παξάδεηγκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, νη πξψελ λαπηηθνί 

απνηεινχζαλ ηελ θπξίαξρε νκάδα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα γξαθεία, ελψ ζήκεξα 

εμαθνινπζνχλ λα θαηέρνπλ ηηο βαζηθέο ζέζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηαρείξηζε ηνπ 

πινίνπ απó ηελ μεξά. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, πνιιέο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο θαη εηδηθά απηέο πνπ δηνηθνχληαη 

απó πινηνθηήηεο λεφηεξεο γεληάο ,κε παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε, έρνπλ αξρίζεη λα 

απαζρνινχλ ζηε ζέζε ησλ πξψελ λαπηηθψλ ζηειέρε πνπ έρνπλ ζπνπδέο πάλσ ζην 

αληηθείκελν. Απηά ηα άηνκα απαζρνινχληαη θπξίσο ζε ζέζεηο πνπ δελ ζρεηίδνληαη 

άκεζα κε ηελ ιεηηνπξγηθή θαη ηερληθή δηαρείξηζε ηνπ πινίνπ, ζηφρνο ησλ επηρεηξήζεσλ 

είλαη ε εθκεηάιιεπζή ηνπο γηα ηελ επέθηαζε θαη ησλ εκπινπηηζκφ ησλ γλψζεψλ ηνπο. 

Μέρξη θαη ζηελ ζηειέρσζε ησλ λαπηηιηαθψλ ζηελ μεξά νη λαπηηθνί παίδνπλ ζπνπδαίν 

ξφιν. Έηζη γίλεηαη αθφκα πην επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα δηαηήξεζε θαη δηεχξπλζε ηεο 

πξνζθνξάο λαπηηθήο εξγαζίαο ζηελ ρψξα καο γηαηί πέξα ηνπ óηη ρσξίο επαξθή αξηζκφ 

λαπηηθψλ δελ ζα κπνξέζνπλ λα δηνηθεζνχλ ηα πινία, δελ ζα κπνξέζνπλ     λα 

ζηειερσζνχλ ηα γξαθεία ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ μεξά κε έκπεηξα ζηειέρε 

,κε απνηέιεζκα ν κεραληζκφο κεηάδνζεο ηεο γλψζεο πνπ είλαη ην ζεκέιην γηα ηελ 

αληαγσληζηηθή ηερλνγλσζία ζηε δηαρείξηζε ησλ πινίσλ, λα κε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

απνηειεζκαηηθά (15). 

 

 

 

(15) Γξαθείν Οηθνλνκηθώλ Μειεηώλ, Μειέηεο: Αξηζκόο 10, 2009 
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Κάζε λαπηηιηαθή εηαηξεία είλαη νξγαλσκέλε ζε δηάθνξα ηκήκαηα πνπ ην θαζέλα 

αλαιακβάλεη θαη δηαθνξεηηθó έξγν, κε ζθνπφ λα επηηεπρζεί ν θαιχηεξνο δπλαηφο 

ζπληνληζκφο. Ο αξηζκφο θαη ε επάλδξσζε ησλ ηκεκάησλ εμαξηάηαη ηφζν απó ην 

κέγεζνο ηεο Δηαηξείαο, óζν θαη απó ηηο επηινγέο ηεο λα αλαζέηεη θάπνηεο ιεηηνπξγίεο 

ηεο ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο (managers, πξάθηνξεο). 

 

3.3.5 ΠΟΗΚΗΛΑ ΚΗΝΖΣΡΑ ΣΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ 

Μφλν κηα έξεπλα παγθνζκίσο έρεη γίλεη γηα ην ηη ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη ηνλ αληίθηππν 

απó ηνλ ρσξηζκφ απó ηελ νηθνγέλεηα θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ λαπηηθνχ 

επαγγέικαηνο πνπ εμεηάζηεθαλ ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην. Οη Thomas, Sampson θαη 

Zhao (2003) ζπκπεξαίλεη óηη απηφ κπνξεί λα γίλεη θπξίσο κε 3 ηξφπνπο: 

• ζπλερήο απαζρφιεζε (παξά απαζρφιεζε αλά ηαμίδη) 

• πην ζχληνκα ηαμίδηα 

• επθαηξίεο ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ λαπηηθψλ λα ηαμηδέςνπλ θάπνηεο θνξέο καδί κε ηνλ 

ζχδπγφ ηνπο. 

Σν πξψην πξάγκα πνπ εμέηαζαλ Thomas, Sampson θαη Zhao είλαη ινηπφλ ην κήθνο ηεο 

ζχκβαζεο. Δίπε δειαδή πσο óζν πην κηθξφ είλαη ην κήθνο ηεο ζχκβαζεο ηφζν ιηγφηεξε 

κνλαμηά ζα ληψζνπλ νη λαπηηθνί αιιά θαη νη νηθνγέλεηεο ηνπο ζπλεπψο ζα κεηψλνληαη 

θαη ινηπά πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απó ηελ καθξφρξνλε απνπζία απó ην ζπίηη, 

εηδηθά αλ ππάξρνπλ θαη παηδηά, ηα νπνία ρξεηάδνληαη αλακθίβνια ηνλ παηέξα ηνπο θαη 

ηελ αγάπε ηνπ. Σν ζπκπέξαζκα ηνπ Sampson είλαη ινγηθφ αιιά δχζθνια ζα 

εθαξκνζηεί ζηελ πξάμε. Κακία Ναπηηιηαθή Δηαηξεία δελ ζέιεη κηθξέο ζπκβάζεηο αιιά 

ηελ απαζρφιεζε óζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ησλ λαπηηθψλ 

θαζψο έηζη έρεη πνιιά νθέιε. 

Βαζηθφ θξηηήξην είλαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ δηφηη αλ έλαο 

λαπηηθφο απαζρνιεζεί 12 κήλεο αληί γηα λα απαζρνιεζνχλ 2 λαπηηθνί γηα 6 κήλεο, ε 

Ναπηηιηαθή Δηαηξεία γιηηψλεη 2 αεξνπνξηθά εηζηηήξηα, θάηη πνπ είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ γηα ηηο κηθξέο λαπηηιηαθέο. 
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Έλαο φκσο πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη óηη ν λαπηηθφο πνπ θάζεηαη 12 κήλεο 

απνθηά κεγαιχηεξε εμεηδίθεπζε θαη είλαη πην απνηειεζκαηηθφο, ελψ αλ έρνπλ ζπλερείο 

αληηθαηαζηάζεηο ν  ρξφλνο γηα λα πξνζαξκνζηεί ν λένο λαπηηθφο είλαη ζεκαληηθφο. 

Χζηφζν, ην κήθνο ηεο θάζε ζχκβαζεο απαζρφιεζεο λαπηηθνχ επεξεάδεηαη απó πνιινχο 

παξάγνληεο. 

Πξψηνλ, απó ηελ ππεθνφηεηα, δειαδή έλαο Έιιελαο, Οπθξαλóο ή Ρψζνο λαπηηθóο 

ζπλήζσο απαζρνιείηαη γηα 6±2 κήλεο ελψ έλαο Φηιηππηλέδνο γηα 8±2 κήλεο. 

Γεχηεξνλ, απó ην βαζκó ζηελ ηεξαξρία. πλήζσο νη θαπεηάληνη θαη ηα πςειóβαζκα 

ζηειέρε θάζνληαη γηα 6 ηνπιάρηζηνλ κήλεο ελψ ηα ρακειóβαζκα ζηειέρε ιίγν δηάζηεκα 

παξαπάλσ ζπλήζσο πεξί ηνπο 8 κήλεο. Δπίζεο ε θάζε Ναπηηιηαθή Δηαηξεία έρεη 

δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο απαζρóιεζεο κε έλα κέζν óξν λα θπκαίλεηαη ζηνπο 6 κήλεο θαη 

βεβαίσο ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχκε θαη ζηνλ ξóιν πνπ παίδεη ε λαπηηιηαθή αγνξά 

(δειαδή αλ είκαζηε ζε χθεζε ή ζε άλζεζε) πνπ óπσο ηνλίζακε θαη ζε πξνεγνχκελν 

θεθάιαην είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ λαπηηιηαθή αγνξά εξγαζίαο. 

Σν δεχηεξν πνπ εμέηαζε ν Sampson είλαη ε ζπλερήο απαζρóιεζε. Γειαδή ζην ρξóλν 

άδεηαο ν λαπηηθóο λα απαζρνιείηαη ζηα γξαθεία ηεο Ναπηηιηαθήο Δηαηξείαο θαη γεληθά 

λα κελ απνθóπηεηαη απó ηνλ θιάδν, παξαθνινπζψληαο ζεκηλάξηα ή παίξλνληαο 

παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά. 

Καηά ηνλ Sampson, ν ρξóλνο άδεηαο κπνξεί λα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ λαπηηθó, 

πνπ ζηεξίδεηαη θαη ραιαξψλεη κεηά ην ηαμίδη ηνπ ζηελ ζάιαζζα. Δπίζεο κπνξεί λα 

δεζηάλεη ηε ζρέζε κε ηε γπλαίθα ηνπ θαη ηα παηδηά ηνπ. Γηα κεξηθνχο λαπηηθνχο, νη 

αλαινγίεο ηεο άδεηαο ζην ρξóλν εξγαζίαο κπνξνχλ λα είλαη πνιχ ρακειέο. Δπίζεο νη 

λαπηηθνί δελ κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ζεηξέο καζεκάησλ ελ πισ, αλαγθάδνληαη 

λα θάλνπλ ηα καζήκαηα απηά ζε πεξηóδνπο αδείαο, ιηγνζηεχνληαο αθóκε πεξηζζóηεξν 

ηνλ ρξóλν πνπ έρεη ν λαπηηθóο γηα λα δεη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ. Οη αιιαγέο ζηε βηνκεραλία 

óπσο ε απμαλóκελε απηνκαηνπνίεζε, ηα κεησκέλα επίπεδα ζηειερψζεσλ, ν 

απμαλóκελνο θóξηνο εξγαζίαο θαη ε κεησκέλε αζθάιεηα ζηελ εξγαζία έρνπλ αζθήζεη 

ηελ πίεζε ζηνπο λαπηηθνχο λα ππνβιεζνχλ νη πξóζζεηεο ψξεο γηα λα θξαηήζνπλ ηηο 

εξγαζίεο ηνπο.  
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πλεπψο είλαη ζχλεζεο θαηλóκελν ε δπζθνιία πξνζαξκνγήο θαηά ηελ κεηαβαηηθή 

πεξίνδν αδείαο ηνπ λαπηηθνχ δειαδή ηελ ζηηγκή πνπ μεκπαξθάξεη θαη γπξλάεη ζπίηη ηνπ 

γηα λα μεθνπξαζηεί. 

Έπεηηα νη Thomas, Sampson θαη Zhao (2003) εμεηάδνπλ θάηη πνπ ίζσο είλαη ην πην 

εχθνιν λα εθαξκνζηεί ζηελ πξάμε θαη κε αξθεηά επλντθή επίδξαζε ζηνπο λαπηηθνχο 

θαη ηελ νηθνγέλεηα ηνπο. Μειεηάλε ινηπóλ ην ελδερóκελν επίζθεςεο ησλ νηθνγελεηψλ 

ησλ λαπηηθψλ ζην βαπóξη πνπ ππεξεηεί ν λαπηηθóο-ζχδπγνο ηνπο. Απηó είλαη θάηη πνπ 

εθαξκóδεηαη απó θάπνηεο Ναπηηιηαθέο Δηαηξείεο ζπάληα αιιά παξά ηαχηα δελ είλαη 

απίζαλν λα ην δερζεί κηα Ναπηηιηαθή Δηαηξεία.  

ηελ πξάμε βέβαηα κóλν νη γπλαίθεο (πεξηζζóηεξν θαη ιηγóηεξν ηα παηδηά) ησλ 

αλσηέξσλ ζε βαζκó λαπηηθψλ έρνπλ απηó ην πξνλóκην. πλήζσο απηó ζπκβαίλεη ζε 

εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο παξαηεηακέλεο απαζρóιεζεο ζην βαπóξη πνπ ν λαπηηθóο ζέιεη 

λα θχγεη αιιά γηα λα ηνλ θξαηήζνπλ ζην βαπóξη, επεηδή είλαη απαξαίηεηνο ηνλ 

θαινπηάλνπλ δίλνληαο ηελ δπλαηóηεηα λα ζπληαμηδέςεη γηα θάπνην δηάζηεκα ε γπλαίθα 

ηνπ καδί. 

χκθσλα κε ηνπο Thomas, Sampson θαη Zhao (2003) εθείλεο νη γπλαίθεο πνπ έπιεπζαλ 

ήηαλ γεληθά πνιχ ζεηηθέο γηα ηελ εκπεηξία θαη ζεψξεζαλ óηη óρη κóλν ηνπο έδσζε 

πνιχηηκν ρξóλν κε ηνπο ζπδχγνπο ηνπο αιιά óηη νδήγεζε θαη ζε βαζηά θαηαλóεζε ησλ 

δπζθνιηψλ ηεο εξγαζίαο ηνπ ζπδχγνπ ηνπο. Όπνπ νη γπλαίθεο ήηαλ ζε ζέζε λα πάξνπλ 

ηα παηδηά ηνπο ζην πινίν αηζζάλζεθαλ επίζεο óηη απηó είρε κηα ζεηηθή επίδξαζε ζηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ παηδηψλ θαη ησλ παηέξσλ ηνπο. 

Έλα άιιν δήηεκα πνπ εμεηάζηεθε απó ηνπο Thomas, Sampson θαη Zhao (2003), είλαη ε 

επηθνηλσλία ηνπ λαπηηθνχ ελψ είλαη ζε ζαιάζζηα ππεξεζία κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ ζηεξηά. Οη γπλαίθεο ζεσξνχζαλ óηη ζα έπξεπε λα κπνξνχζαλ λα έιζνπλ 

ζε επαθή κε ην ζχδπγó ηνπο ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο θαη óηη ε επηρείξεζε 

óθεηιε λα ηηο θξαηήζεη ηηο νηθνγέλεηεο ελήκεξεο γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ ζθάθνπο ηνπ 

ζπδχγνπ ηνπο. Βέβαηα εδψ πξέπεη λα ηνλίζνπκε óηη ε εξγαζία ζην βαπóξη απαηηεί 

απóιπηε αθνζίσζε θαη πξνζήισζε ζην έξγν ζπλεπψο είλαη αδχλαηνλ αλά πάζα ζηηγκή 

νη γπλαίθεο ησλ λαπηηθψλ λα έρνπλ άκεζε επηθνηλσλία κε ην βαπóξη θαη ηνλ άλζξσπν 

ηνπο. Όκσο ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο πεξλάκε θαη ζην άιιν άθξν πνπ ζχδπγνη ησλ 

λαπηηθψλ έρνπλ λα κηιήζνπλ εβδνκάδεο έσο θαη κήλεο κε ηνλ άλζξσπν ηνπο. 
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Ζ αλαβάζκηζε ηεο ηερλνινγίαο επηθνηλσληψλ έρνπλ παίμεη ζεκαληηθó ξóιν ζηηο δσέο 

ησλ δεπγαξηψλ πνπ είλαη ρσξηζκέλα ιóγσ ηεο εξγαζίαο θαη ζηε δηαηήξεζε ησλ ζρέζεσλ 

κε ηελ νηθνγέλεηα. Ζ κεησκέλε ζπρλóηεηα ηεο επαθήο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ 

ραιάξσζε ηεο ζρέζεο αθóκα θαη ηελ ελδερóκελε δηαθνπή ηεο. Γηα óιεο ηηο γπλαίθεο, 

αλεμάξηεηα απó ηελ ππεθνóηεηα, ε επηθνηλσλία κε ηνπο ζπδχγνπο ηνπο ήηαλ ηδηαίηεξεο 

ζεκαζίαο γηα δηάθνξνπο ιóγνπο óπσο γηα λα θαζεζπράζνπλ ηνπο θóβνπο, λα 

δηαηεξήζνπλ ηηο ζηελέο ζρέζεηο, λα βειηηψζνπλ ην εζηθó ησλ λαπηηθψλ, λα 

αλαθνπθίζνπλ ηελ πίεζε θαη γηα λα δηαηεξήζνπλ ηηο ζρέζεηο κε ηα παηδηά. 

Ζ επηθνηλσλία γίλεηαη ζπλήζσο κε ζπκβαηηθέο επηζηνιέο, δνξπθνξηθά θαη θηλεηά 

ηειέθσλα θαη ην ειεθηξνληθó ηαρπδξνκείν.  

Ζ απμαλóκελε πξóζβαζε ζην ειεθηξνληθó ηαρπδξνκείν θαη ζηα θηελά δηεζλή 

ηειεθσλήκαηα δίλεη ζήκεξα επθαηξίεο γηα θαιχηεξε επηθνηλσλία.  

Όκσο πξέπεη λα αλαθέξνπκε óηη, νη λαπηηθνί πνπ έρνπλ θαιή ζέζε ζην πινίν 

πιενλεθηνχλ. Καηαξράο έρνπλ πξóζβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηειεπηθνηλσληψλ ηνπ 

θαηαζηξψκαηνο θαη βέβαηα óπσο είλαη ινγηθó νη κηζζνί ηνπο επέηξεπαλ νηθνλνκηθέο 

δαπάλεο γηα πεξηζζóηεξε επηθνηλσλία κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπο. 

Παξ‟óια απηά πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε πσο πνιιέο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο θαη εηδηθóηεξα 

νη πην παξαδνζηαθέο, δίλνπλ ηε δπλαηóηεηα ζηνπο λαπηηθνχο (θπξίσο ηνπο Πινηάξρνπο 

θαη ηνπο Α   Μεραληθνχο) λα θηινμελνχλ ηηο ζπδχγνπο ηνπο ζην βαπóξη γηα κεγάια 

ρξνληθά δηαζηήκαηα σο επηζθέπηεο. Μ‟ απηóλ ηνλ ηξóπν επηηπγράλεηαη ζε κεγάιν 

βαζκó ε ηθαλνπνίεζε ηνπο óπσο επίζεο θαη ε πλεπκαηηθή ηνπο ηζνξξνπία. 

Φπζηθά κηα ηέηνηα δηαδηθαζία απαηηεί ηελ ηήξεζε óισλ ησλ θαλóλσλ αζθαιείαο απó ηα 

θηινμελνχκελα κέιε, ελψ νη αμησκαηηθνί – ζχδπγνη θέξνπλ θάζε επζχλε (λνκηθή θαη 

εζηθή) γηα ηελ παξακνλή ησλ ζπγγελψλ ηνπο ζην πινίν. 

χκθσλα κε ηνπο Thomas, Sampson θαη Zhao (2003), ε πξóζβαζε ζηε θηελóηεξε 

επηθνηλσλία αλαθέξζεθε ζπρλά σο κέζν βειηίσζεο ηεο επεκεξίαο. 

Ζ έξεπλα ησλ Thomas, Sampson θαη Zhao (2003) θαη κóλν ιóγσ ηεο κνλαδηθóηεηαο ηεο 

είλαη άμηα ιóγνπ. Όκσο πζηεξεί θπξίσο ζηηο ίδηεο ηηο πξνηάζεηο νη νπνίεο είλαη 

αλεδαθηθέο óπσο πρ óηη πξνηείλνπλ 4 κήλεο απαζρóιεζε ζε óινπο ηνπο λαπηηθνχο, 

πξάγκα αδχλαηνλ θαζψο θακία Ναπηηιηαθή εηαηξεία δελ πξóθεηηαη λα δερηεί ηóζν 

βξαρεία δηαζηήκαηα απαζρóιεζεο γηα ιóγνπο πνπ πξναλαθέξακε. 
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 Ο Ζνrk (2004) δήισζε óηη νη Ναπηηιηαθέο Δηαηξείεο πξέπεη λα μεθχγνπλ απó ηελ 

ινγηθή ηεο εθκεδέληζεο ηνπ θóζηνπο θαη λα επηθεληξσζνχλ ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα 

δείρλνληαο εκπξάθησο ηελ επαηζζεζία ηνπο θαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο δπζθνιίεο ηνπ 

λαπηηθνχ επαγγέικαηνο. Γπζηπρψο ζηνλ βσκφ ηνπ θέξδνπο ζπζηάδνληαη νη αλζξψπηλεο 

αμίεο θαη ε αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα. 

Όπσο έδεημε θαη ε έξεπλα, εθηφο απó κηα αχμεζε ηνπ κηζζνχ πνπ ζε πνζνζηφ 65% ζα 

βειηίσλαλ ηελ απφδνζε ησλ λαπηηθψλ, ηα θίλεηξα κε ηελ έλλνηα ηεο απαζρφιεζεο ζηα 

γξαθεία κειινληηθά αλαθέξζεθαλ λα είλαη ζε πνζνζηφ 30% γηα παξαπάλσ απφδνζε.  

Οη λαπηηθνί ζε πνζνζηφ 3,3% δήηεζαλ θαιχηεξε επαθή κε ηνπο άιινπο λαπηηθνχο πάλσ 

ζην πινίν ελψ ην κφιηο ην 1,7% ήζειε πεξηζζφηεξν ζεβαζκφ θαη ην 1,7% ήζειε λα έρεη 

πεξηζζφηεξεο ππεπζπλφηεηεο πάλσ ζηελ δνπιεηά ηνπ. 

Καηά ηνλ θαζεγεηή Γνπιηέικν (2002) ζεηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ αγλνήζεθε ή 

ηηκσξήζεθε ή δελ αληακείθζεθε είλαη πνιχ πηζαλφ λα κελ επαλαιεθζεί. Απηφ νδεγεί ζε 

απνζάξξπλζε αληί ζε παξαθίλεζε. Σν ζχζηεκα απηφ θπζηθά δελ ηζρχεη κφλν ζηε 

λαπηηιία. ηηο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο bonuses εηζεγνχληαη ν Πινίαξρνο θαη ν Α‟ 

Μεραληθφο θαη νη δηεπζπληέο ησλ Σκεκάησλ. Οη δηεπζπληέο ησλ Σκεκάησλ εηζεγνχληαη 

bonuses γηα ηνλ Πινίαξρν θαη ηνλ A‟ Μεραληθφ. 

Φπζηθά ε πνιηηηθή bonuses πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη απó ην Manager (ή ηνλ Πινίαξρν γηα 

ηνλ Πινίν κε νδεγίεο απó ην γξαθείν) θαη λα έρεη ζηα άπιπηα ζηνηρεία ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα απó ηνλ εθάζηνηε εηζεγεηή θαη λα κελ πξνθαιείηαη απó θηιία ή 

ζπγγεληθφ δεζκφ ή ππνρξέσζε ή ζπκπφληα αιιά λα είλαη αληακνηβή γηα ζπγθεθξηκέλε 

εμαηξεηηθή πξάμε ή ζπκπεξηθνξά. Όκσο άηνκα κε πςειά εηζνδήκαηα δελ δείρλνπλ 

επαηζζεζία ζε ρξεκαηηθά θίλεηξα αιιά κάιινλ επαηζζεηνπνηνχληαη ζε κηα εζηθή 

ακνηβέο ή απιά αλαγλψξηζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ κε κηα πξναγσγή ή θάηη ζπλαθέο.        

Οη Πινίαξρνη ι.ρ. εθηηκνχλ βαζχηαηα ην αίζζεκα εκπηζηνζχλεο ην νπνίν 

απνιακβάλνπλ απó ηνλ ίδην ηνλ πινηνθηήηε óηαλ ηνπο αλαζέηεη ην πινίν ελ ιεπθψ ή 

πηνζεηεί δξάζεηο πνπ πξνηείλνπλ νη Πινίαξρνη ζε δηάθνξεο πεξηπηψζεηο ζεκαληηθέο θαη 

κε.  
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Αληηζέησο, άηνκα ρακειψλ εηζνδεκάησλ ελεξγνχλ αληίζηξνθα κε ηα πην πάλσ άηνκα 

θαη επηζπκνχλ βαζχηαηα ηα νηθνλνκηθήο θχζεο θίλεηξα. 

Πέξα απó ηα νηθνλνκηθά θίλεηξα πξνηείλνληαη πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο πάλσ ζην 

πινίν πνπ νχησο ή άιισο νη λαπηηθνί πεξλάλε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δσήο ηνπο.   

Έηζη νη λαπηηθνί ζα κπνξνχλ λα μεραζηνχλ αθφκε θαη λα δηαζθεδάζνπλ πεξλψληαο 

επράξηζηα ηελ ψξα ηνπο (θαηά ηελ νπνία δελ δνπιεχνπλ) πάλσ ζην πινίν. 

Μπνξνχλ λα παίδνπλ επηηξαπέδηα παηρλίδηα, ραξηηά, ειεθηξνληθά θαη άιια παηρλίδηα ή 

λα ιέλε κεηαμχ ηνπο αλέθδνηα θαη ραξνχκελεο ηζηνξίεο. 

Με απηφ ελλννχκε óηη óιν ην πιήξσκα, óινη óζνη δνπιεχνπλ πάλσ ζην βαπφξη λα 

γίλνπλ κηα παξέα ρσξίο λα ηνπο ελδηαθέξεη αλ ν άιινο πνπ βξίζθεηαη απέλαληη ηνπο 

είλαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ή φρη θαη ρσξίο λα ηνπο λνηάδεη αλ είλαη Ρψζνο, Οπθξαλóο ή 

θάπνηαο άιιεο εζληθφηεηαο.  

Σαπηφρξνλα, πάλσ ζην πινίν ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί κηα αληί-ξαηζηζηηθή πνιηηηθή, 

πξσηίζησο απó ηνλ θαπεηάλην. 

Πνηθίινη θαλνληζκνί απνδίδνπλ ζηνλ Πινίαξρν παηεξλαιηζηηθφ ξφιν, δειαδή ν 

πινίαξρνο νθείιεη λα αθνινπζήζεη κηα πνιηηηθή δηνίθεζεο κε έλα ηξφπν ηέηνην σο λα 

είλαη παηέξαο ησλ κειψλ ηνπ πιεξψκαηνο.    

Καηά ηνλ θαζεγεηή Γνπιηέικν (2002), ν Πινίαξρνο νθείιεη λα εθκεηαιιεχεηαη θάζε 

επθαηξία γηα λα εθδειψλεη πξνο ηα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο παηξηθή κέξηκλα, λα 

δηαηππψλεη παξαηλεηηθνχο ιφγνπο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ θαη λα αλαπηχζζεη 

ζην πιήξσκα ηηο πςειέο έλλνηεο θαη θαζήθνληα πξνο ηε ζξεζθεία, ηελ παηξίδα θαη ηελ 

νηθνγέλεηα. Δίλαη ζαθήο ν επεξεαζκφο εδψ ηεο πεξηγξαθήο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ 

πιεξψκαηνο απó ηελ ζηξαηησηηθή λννηξνπία. 

Δπίζεο, ν πινίαξρνο νθείιεη λα δίδεη ην παξάδεηγκα ηεο θαιήο ζπκπεξηθνξάο, ηεο 

ζχλεζεο, ηεο εηνηκφηεηαο, ηεο απνθαζηζηηθφηεηαο, ηεο δηθαηνζχλεο, ηεο αθνζίσζεο ζην 

θαζήθνλ, ηνπ ζάξξνπο θαη ηεο απηνζπζίαο, κεηαμχ άιισλ. Βαζηθή ζηελ πεξηγξαθή 

θαζεθφλησλ ηνπ πινηάξρνπ είλαη ε πεηζαξρία.  
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Ο πινίαξρνο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ πεηζαξρία ζην πινίν θαη λα δηδάζθεη ην 

πιήξσκα.  

Δπηβιέπεη ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε δηαγσγή γεληθά ησλ κειψλ ηνπ πιεξψκαηνο. 

Λεηηνπξγεί φκσο θαη ζαλ manager αλζξψπηλσλ πφξσλ, δηφηη νθείιεη λα επηιακβάλεηαη 

ησλ ηπρφλ παξαπφλσλ ηνπ πιεξψκαηνο. 

 

3.3.6 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ ΣΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

 

Γηα ηελ Διιάδα ε λαπηηιία απνηειεί έλα δσηηθφ εζληθφ θεθάιαην. Ζ δηαζθάιηζε ηεο 

εξγαζίαο εηδηθφηεξα ζηηο ζεκεξηλέο δχζθνιεο ζπλζήθεο είλαη ζεκαληηθή. Γηα λα 

αλαβαζκηζηεί ν Έιιελαο λαπηηθφο αιιά θαη λα απμεζνχλ νη ζέζεηο εξγαζίαο 

ρξεηάδνληαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα. ηφρνο πξέπεη λα είλαη ε πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 

αλαβάζκηζε ηνπ ειιεληθνχ λενινγίνπ. Κάπνηεο πξνηάζεηο γηα ηελ ζηήξημε ηεο 

ειιεληθήο λαπηηιίαο έρνπλ σο εμήο: 

• Μείσζε ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ ζηα πνληνπφξα πινία ηνπ εζληθνχ λενινγίνπ, 

αλάινγα κε ηνλ ηχπν θαη ηελ ρσξεηηθφηεηα ηνπ πινίνπ. 

• απαιιαγή Ναπηηθψλ θαη εθνπιηζηψλ νιηθψο ή κεξηθψο ησλ εηζθνξψλ θαη ηνπ θφξνπ 

εηζνδήκαηνο (π.ρ. α) λα κελ θαηαβάιιεηαη εηζθνξά λαπηηθνχ ζην ΝΑΣ ππέξ ΝΑΣ, 

ΣΠΑΔΝ, ΣΠΚΠΔΝ, ΚΔΑΝ, ΔΛΟΔΝ, ΔΣΗΑ ΝΑΤΣΗΚΧΝ γηα φινπο ηνπο Έιιελεο 

λαπηηθνχο ζε ζέζεηο θαηψηεξνπ πιεξψκαηνο θαη λα κελ παξαθξαηείηαη απó ηε 

κηζζνδνζία ηνπο β) ν πινηνθηήηεο λα κελ θαηαβάιιεη ηελ δηθή ηνπ εηζθνξά γηα φζνπο 

Έιιελεο λαπηηθνχο ππεξεηνχλ πέξα απó απηνχο πνπ θαζνξίδνληαη ζηε ζχλζεζε ηνπ 

πινίνπ). 

• Δπηδφηεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ζηα θξνπαδηεξφπινηα (ην ζπγθεθξηκέλν 

κέηξν ην 2006 είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ εγγξαθή 4 θξνπαδηεξφπινησλ ζην ειιεληθφ 

λενιφγην θαη ζην λα βξεη δνπιεηά ην 13% ησλ αλέξγσλ λαπηηθψλ). 

• Καηά πξνηεξαηφηεηα πξφζιεςε ησλ αλέξγσλ λαπηηθψλ ζε Οξγαληζκνχο Ληκέλσλ ηεο 

Διιάδαο κέζσ ΑΔΠ. 
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• χζηαζε ηακείνπ αλεξγίαο γηα λαπηηθνχο αιιά θαη γηα εξγαδφκελνπο ζε ζπλαθείο 

επηρεηξήζεηο, π.ρ. εξγαδφκελνπο λαππεγνεπηζθεπαζηηθψλ επηρεηξήζεσλ . 

• Παξνρή θηλήηξσλ γηα εδξαίσζε ηνπ Πεηξαηά σο λαπηηιηαθνχ θέληξνπ Αλαβάζκηζε ηεο 

λαπηηθήο εθπαίδεπζεο κε αλσηαηνπνίεζε ησλ παξαγσγηθψλ ζρνιψλ ηνπ εκπνξηθνχ 

λαπηηθνχ. 

ε απηφ ην ζεκείν είλαη ζεκαληηθή ε παξάζεζε ησλ κέηξσλ πνπ έρνπλ ιάβεη δηάθνξεο 

επξσπατθέο ρψξεο κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηνπ ζηφινπ ηνπο. 

 Ζ Οιιαλδία εθήξκνζε ηε θνξνιφγεζε κε βάζε ηελ ρσξεηηθφηεηα θαη άθεζε ηελ 

επζχλε γηα ηελ ζχλζεζε ησλ πιεξσκάησλ ζηηο πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο.  

Κάπνηεο ρψξεο επηρνξεγνχλ ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο θαη θαιχπηνπλ ην 50% ησλ 

εμφδσλ επαλαπαηξηζκνχ ησλ πιεξσκάησλ (Φηιαλδία, Ννξβεγία, Ζλσκέλν Βαζίιεην).  

Σν Βέιγην, ε Ννξβεγία óπσο θαη ε Γαλία έρνπλ ζεζπίζεη ην θφξν ρσξεηηθφηεηαο κε 

ζηφρν νη πινηνθηήηεο λα κπνξνχλ λα πξνβιέπνπλ ηνπο θνξνινγηθνχο ινγαξηαζκνχο 

ηνπο γηα έλα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα.  

Ζ Ννξβεγία ζηηο αξρέο ηνπ 2003 έιεγρε έλα ζηφιν απó 1.670 πινία 45,9 εθ. dwt 

(θαζαξφ βάξνο ζε ηφλνπο). Απó απηά 983 έθεξαλ ηε λνξβεγηθή ζεκαία. Οη λαπηηθνί 

ήηαλ ζπλνιηθά 64.500 κε 18.750 (29%) απó απηνχο λα είλαη Ννξβεγνί ππήθννη θαη 

20.700 απó απηνχο λα είλαη Φηιηππηλέδνη. 

Έλα άιιν κέηξν πνπ έρεη πάξεη ε Διιάδα ζηελ πξνζπάζεηα πξνζέιθπζεο πινίσλ ζηελ 

ειιεληθή ζεκαία είλαη ε πξφζθαηε θαηάξγεζε ηνπ θφξνπ 1,0% επί ηεο ζπγθεληξψζεσο 

θεθαιαίσλ, βάζεη ηνπ λ. 3763/2009, φζνλ αθνξά θαη ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο.  

Ζ Διιάδα αθνινχζεζε ηελ δηεζλή ηάζε εμαιείςεσο ηνπ θφξνπ εηζθνξάο, ζχκθσλα θαη 

κε ηηο ζρεηηθέο Οδεγίεο ηεο ΔΔ-27. Ζ ηάζε απηή μεθίλεζε ην 1988, óηαλ ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην πξνρψξεζε ζηελ θαηάξγεζε ηνπ θφξνπ ζε πάζεο θχζεσο ζπγθεληξψζεηο 

θεθαιαίσλ. 
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Έηζη, ην 2008, κφλν 7 θξάηε-κέιε (ε Διιάδα, ε Ηζπαλία, ε Κχπξνο, ην Λνπμεκβνχξγν, 

ε Απζηξία, ε Πνισλία θαη ε Πνξηνγαιία) απó ηελ ΔΔ εμαθνινπζνχζαλ λα επηβάινπλ 

απηφλ ηνλ θφξν εηζθνξάο.  

Δηδηθφηεξα, ζηελ Κχπξν ν ζπληειεζηήο ηνπ θφξνπ είλαη 0,6%, ζηελ Πνισλία θαη ηελ 

Πνξηνγαιία 0,5% ή κηθξφηεξν θαη κφλν ζηα ππφινηπα ηξία θξάηε-κέιε ν ζπληειεζηήο 

εμαθνινπζεί λα είλαη 1%, κεηά ηελ θαηάξγεζή ηνπ απó ηελ Διιάδα. 

 

 

3.3.7 Ζ ΘΔΖ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΔΝΧΖ : ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΚΑΗ ΟΗ 

ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ 

 

Παξαηεξήζεθε ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο κεγάιε πηψζε ζηελ αλεχξεζε θαιά 

εθπαηδεπκέλσλ λαπηηθψλ, ηδίσο αμησκαηηθψλ. ε πξφζθαηε ζρεηηθή κειέηε (16) γίλεηαη 

γλσζηφ óηη ζήκεξα ππάξρεη παγθνζκίσο έιιεηςε αμησκαηηθψλ θαηά 4% επί ηνπ 

ζπλφινπ ηεο εξγαηηθήο δχλακεο (16000 αμησκαηηθνί) θαη πξνβιεπφηαλ έιιεηςε 12% 

(46000 αμησκαηηθνί) ην έηνο 2010.  

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε αληηκεησπίδεη ην ίδην πξφβιεκα, αιιά ζε κεγαιχηεξε έθηαζε, θαη 

ε έιιεηςε λαπηηθψλ θζάλεη πεξίπνπ ηνπο 13000 αμησκαηηθνχο ην 2001 θαη 

ππνινγηδφηαλ λα θζάζεη πεξίπνπ ηνπο 36000 αμησκαηηθνχο ην 2006. Απó ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ '80 ν ζπλνιηθφο ζηφινο ηεο ΔΔ κεηψζεθε, óπσο θαη ν αξηζκφο ησλ 

λαπηηθψλ ηεο.  

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ππεθφσλ ηεο ΔΔ εξγαδφκελσλ ζε ζθάθε κε ζεκαία θξάηνπο 

κέινπο ηεο ΔΔ είλαη ζήκεξα πεξίπνπ 120000, πηψζε 40% ζε ζχγθξηζε κε ην 1985, ελψ 

ν αξηζκφο κε ππεθφσλ ηεο ΔΔ εξγαδνκέλσλ ζε ζθάθε κε ζεκαία θξάηνπο κέινπο ηεο 

ΔΔ απμήζεθε απó ην 1983, απó πεξίπνπ 29000 ζε πεξίπνπ 34500 ζήκεξα. 

 

 

 

 

(16)BIMCO (Baltic & International Maritime Council)/ISF (Γηεζλήο Οκνζπνλδία Δθνπιηζηψλ) 2000 

ManpowerUpdate -Ζ δήηεζε θαη ε δηάζεζε λαπηηθψλ παγθνζκίσο– Απξίιηνο 2000 
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Ο θιάδνο ησλ ηαθηηθψλ επηβαηηθψλ θαη πνξζκεηαθψλ κεηαθνξψλ ζηελ ΔΔ απνηειεί 

εμαίξεζε ζηελ ηάζε απηή: ε αγνξά απηή εμππεξεηείηαη αθφκε πξνο ην παξφλ απó 

ζθάθε ππφ ζεκαία θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ επαλδξσκέλα θπξίσο απó ππεθφνπο ηεο ΔΔ 

θαη απαζρνιεί ζρεδφλ ην 50% ηνπ λαπηηιιφκελνπ πξνζσπηθνχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο 

ΔΔ (20% ζε ελδνθνηλνηηθέο κεηαθνξέο θαη 30% ζε ελδνκεηαθνξέο).  

ηηο ελδνθνηλνηηθέο κεηαθνξέο απαζρνινχληαη πεξίπνπ 30300 λαπηηθνί, ελψ νη κε 

ππήθννη ηεο ΔΔ θαηαιακβάλνπλ κφλνλ 651 ζέζεηο εξγαζίαο.  

Ο θιάδνο, ηα θξάηε- κέιε θαη ε Δπηηξνπή έρνπλ ήδε ηνλίζεη επαλεηιεκκέλα ην ζέκα ηεο 

πηψζεο ηνπ αξηζκνχ λαπηηθψλ ηεο ΔΔ θαη ηεο έιιεηςεο λαπηηθψλ κε ηα απαξαίηεηα 

πξνζφληα θαη ζπκθψλεζαλ óηη ρξεηάδεηαη λα θαζνξηζηνχλ δξάζεηο αληηκεηψπηζεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο.  

Σν 1996 ε Δπηηξνπή παξνπζίαζε κηα αλάιπζε ζηελ αλαθνίλσζή ηεο κε ηίηιν "Πξνο κηα 

λέα λαπηηιηαθή ζηξαηεγηθή"(17), φπνπ πξνζδηνξίδεηαη ε αλάγθε λα δνζεί κεγαιχηεξε 

έκθαζε ζηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο λαπηηθψλ ηεο ΔΔ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ λενινγίσλ ηεο ΔΔ θαη ηελ αζθαιή εθκεηάιιεπζε ησλ πινίσλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(17) COM (96) 81 ηειηθό "Πξνο κηα λέα λαπηηιηαθή ζηξαηεγηθή", 13.3.1996 
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ην ςήθηζκα ηεο 24
εο

 Μαξηίνπ 1997 ζρεηηθά κε κηα ζηξαηεγηθή αληαγσληζηηθφηεηαο 

ηεο θνηλνηηθήο λαπηηιίαο, ην πκβνχιην Τπνπξγψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

απνδέρζεθε ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο θαη κεηαμχ άιισλ αλαγλψξηζε óηη 

ρξεηάδνληαη ζεηηθά κέηξα γηα λα πξνσζεζεί ε απαζρφιεζε ησλ θνηλνηηθψλ λαπηηθψλ.  

πγθεθξηκέλα, ηνπκβνχιην ζπκθψλεζε óηη πξέπεη λα αλαιεθζεί δξάζε, πξνθεηκέλνπ 

λα βνεζεζεί ε θνηλνηηθή λαπηηιία λα ζπλερίζεη λα κάρεηαη ππέξ ηεο πςειήο πνηφηεηαο 

θαη λα βειηησζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο. Απηφ ζα επηηεπρζεί, κεηαμχ άιισλ, κε 

ζπλερή, πςειήο πνηφηεηαο εθπαίδεπζε ησλ θνηλνηηθψλ λαπηηθψλ φισλ ησλ βαζκψλ θαη 

ηνπ πξνζσπηθνχ μεξάο θαη κε βέιηηζηε ρξήζε ησλ πφξσλ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ησλ 

θνηλνηηθψλ κέζσλ. 

Σν Γεθέκβξην ηνπ 1996 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ε Ηξιαλδηθή Πξνεδξία ηνπ 

πκβνπιίνπ Τπνπξγψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δηνξγάλσζαλ δηεζλή δηάζθεςε ζην 

Γνπβιίλν κε ηίηιν: "Δίλαη ν λαπηηθφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απεηινχκελν είδνο;". 

θνπφο ηεο δηάζθεςεο ήηαλ λα πξνρσξήζεη ε ζπδήηεζε πνπ έρεη σο ζέκα ηελ 

αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο "Πξνο κηα λέα λαπηηιηαθή ζηξαηεγηθή" κε αλάιπζε ηεο 

θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζηελ απαζρφιεζε ησλ λαπηηθψλ ηεο Κνηλφηεηαο, κειέηε ησλ 

αηηίσλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο εμαθάληζήο ηνπο θαη αλεχξεζε ιχζεσλ ζην 

πξφβιεκα. ηε δηάζθεςε εηπψζεθε θαηά θνηλή νκνινγία óηη νη επξσπαίνη λαπηηθνί 

είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ επξσπατθνχ λαπηηιηαθνχ θιάδνπ 

θαη ηνλίζηεθε óηη ρξεηάδνληαη δξάζεηο γηα λα δεκηνπξγεζεί θαη πάιη έλα ζψκα λαπηηθψλ 

φισλ ησλ ζεηξψλ κε πςεινχ επηπέδνπ πξνζφληα. ηε δηάζθεςε πξνηάζεθαλ νξηζκέλα 

πξαθηηθά κέηξα θαη ζπζηάζεθε ζηηο βηνκεραλίεο θαη ηηο δηνηθήζεηο λα ηα 

ελζσκαηψζνπλ ζηηο απνθάζεηο ηνπο.  

ην ίδην ζέκα εθδφζεθαλ νξηζκέλεο ζπζηάζεηο ζηελ Οινκέιεηα ηνπ Ναπηηιηαθνχ 

Φφξνπκ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Διζίλθη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2000. 
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Δλδεηθηηθφ ηνπ γεληθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ έρεη πξνθαιέζεη ε ζεακαηηθή πηψζε ησλ 

επξσπαίσλ λαπηηθψλ είλαη πφζεο κειέηεο θαη εξεπλεηηθά έξγα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

ζην πεδίν απηφ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ε κειέηε ηνπ 1996, 

"Μειέηε ησλ λαπηηιηαθψλ επαγγεικάησλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε" (πνπ 

ρξεκαηνδφηεζε ε Δπηηξνπή), ε θνηλή κειέηε ησλ FST and ECSΑ (18) ην 1998, θαη ην 

εξεπλεηηθφ έξγν METHAR (πνπ ρξεκαηνδφηεζε ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή βάζεη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ΔΣΑ Μεηαθνξψλ ηνπ 4νπ πξνγξάκκαηνο- πιαηζίνπ). ε φιεο απηέο ηηο 

κειέηεο πξνηείλεηαη ε ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηεο ηαρείαο πηψζεο ζηελ 

απαζρφιεζε ησλ λαπηηθψλ ηεο ΔΔ. Χζηφζν, κφλνλ θάπνηεο ελψζεηο εθνπιηζηψλ ή 

θάπνηα θξάηε κέιε αλέιαβαλ κεξηθέο κεκνλσκέλεο δξάζεηο. 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή απνβιέπεη ζηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ κείσζεο ηνπ 

αξηζκνχ λαπηηθψλ ηεο ΔΔ θαη ζηελ αλάιπζε ησλ αηηίσλ ηνπ θαηλνκέλνπ, ησλ πηζαλψλ 

ζπλεπεηψλ γηα ηε λαπηηιηαθή θνηλφηεηα ηεο ΔΔ θαη ησλ δξάζεσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα 

ηελ αλαηξνπή ηεο ηάζεο.  

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γλσξίδεη óηη θάζε κέηξν πνπ αθνξά ην αλζξψπηλν ζηνηρείν έρεη 

επίπησζε ζηελ αληαγσληζηηθή ζέζε ησλ πινηνθηεηψλ. Κξίλεη φκσο, óηη δελ είλαη 

δπλαηφλ λα αλαβιεζεί άιιν ε αμηνιφγεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ εθφζνλ ππάξρεη ε 

επηζπκία λα βειηησζεί ε αλεζπρεηηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζήκεξα. 

Ζ εθπαίδεπζε θαη ε απαζρφιεζε είλαη δχν ζέκαηα γηα ηα νπνία είλαη θαη' αξρήλ 

αξκφδηα ηα θξάηε- κέιε. Ζ Δπηηξνπή δελ πξνηίζεηαη λα ππνθαηαζηήζεη ηα θξάηε- κέιε 

ζην πεδίν απηφ. Δπηζπκεί φκσο λα πξνσζήζεη γξήγνξα κηα επνηθνδνκεηηθή ζπδήηεζε 

επί ηνπ ζέκαηνο, ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρνπλ óινη νη ελδηαθεξφκελνη, óπσο επίζεο 

πξνηίζεηαη λα δηεπθνιχλεη θαη λα παξαθνινπζήζεη απó θνληά ηελ εθαξκνγή ησλ 

ελδερφκελσλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ. Tα κέηξα απηά πξέπεη λα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή 

ηαπηφρξνλα ζε εζληθφ θαη θνηλνηηθφ επίπεδν.  

 

 

 

___________________________________________________________________ 

(18) European Corporate Security Association – ECSA 

ζπλζήθεο. 
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Δπεηδή ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο πνηθίιιεη εληóο ηεο ΔΔ, ελαπφθεηηαη ζηα θξάηε - 

κέιε λα πξνζαξκφζνπλ ηηο πξνηεηλφκελεο πξσηνβνπιίεο ζηηο δηθέο ηνπο εηδηθέο αλάγθεο 

θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ν παγθφζκηνο ζηφινο απμήζεθε θαη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2000 ε 

ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα αλεξρφηαλ ζε άλσ ησλ 506 εθαη. θφξσλ (gt).  

ην ίδην δηάζηεκα, ε θάπνηα ειαθξά αχμεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ ζηφινπ πνπ 

λενινγήζεθε ζηελ ΔΔ απó ην 1998 έσο ην 1999, δελ απέηξεςε ηελ πηψζε ηνπ πνζνζηνχ 

ηνπ ζηφινπ ηεο ΔΔ επί ηνπ παγθνζκίνπ ζηφινπ ηα ηειεπηαία ρξφληα, θζάλνληαο ζήκεξα 

ην 13% πεξίπνπ. Χζηφζν, ν ζηφινο πνπ ειέγρεηαη απó επξσπατθά ζπκθέξνληα 

παξακέλεη ζεκαληηθφο θαη ππνινγίδεηαη ζην 33% πεξίπνπ ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ. 

 ε πξφζθαηε κειέηε (19) ππνινγίδεηαη óηη ε παγθφζκηα πξνζθνξά λαπηηθψλ ην 2010 

ήηαλ 404000 αμησκαηηθνί θαη 823000 θαηψηεξνη λαπηηθνί, ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

παγθφζκηα δήηεζε λαπηηθψλ ε νπνία αλέξρεηαη ζε 420000 αμησκαηηθνχο θαη 599000 

θαηψηεξνπο λαπηηθνχο. Tα δεδνκέλα απηά δείρλνπλ óηη ππάξρεη κέηξηα έιιεηςε 

αμησκαηηθψλ γηα ηελ επάλδξσζε ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ (16000 αμησκαηηθνί, δει. 4% 

ηνπ ζπλνιηθνχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ). ηε κειέηε ηνλίδεηαη óηη ζηελ πξάμε απηή, ε 

έιιεηςε 16000 αμησκαηηθψλ είλαη αθφκε ζνβαξφηεξε εάλ ιεθζνχλ ππφςε ηα εκπφδηα 

πνπ ππάξρνπλ ζηελ απνξξφθεζε ηνπ πιενλάζκαηνο λαπηηθψλ νξηζκέλσλ εζληθνηήησλ 

απó άιιεο ρψξεο φπνπ παξνπζηάδεηαη ε έιιεηςε απηή.  

Tα εκπφδηα απηά είλαη κεηαμχ άιισλ νη πνιηηηζηηθέο θαη γισζζηθέο δηαθνξέο, ε έιιεηςε 

δηεζλνχο πείξαο θαη νη πεξηνξηζκνί ζρεηηθά κε ηελ ππεθνφηεηα πνπ ηζρχνπλ ζε 

νξηζκέλα λενιφγηα.  

Ο αξηζκφο ησλ λαπηηθψλ ηεο ΔΔ ζεκείσζε ηαρχηεξε πηψζε απó εθείλε ηνπ ζηφινπ ηεο 

ΔΔ: ην 2010 νη λαπηηθνί αλήιζαλ ζε 120000 πεξίπνπ, αληηπξνζσπεχνληαο κείσζε 

πεξίπνπ 40% ζε ζχγθξηζε κε ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80. 

Σν 2001 ε έιιεηςε λαπηηθψλ έθηαζε ηνπο 13.000 πεξίπνπ αμησκαηηθνχο ζηελ ΔΔ θαη 

ην 2006 απμήζεθε ζε πεξίπνπ 36.000 λαπηηθνχο.  

 

 

_____________________________________________________________________ 

(19)BIMCO/ ISF 2000 Manpower Update 
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Ζ δπζάξεζηε απηή θαηάζηαζε επηδεηλψλεηαη απó ηνλ παξάγνληα ειηθία: ν κέζνο óξνο 

ειηθίαο ησλ αμησκαηηθψλ ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο απó εθείλνλ 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηελ Άπσ Αλαηνιή, ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ηελ Ηλδία.  

Σν γεγνλφο νθείιεηαη θπξίσο ζε δχν ιφγνπο: πξψηνλ, ε ππεξεζία ζηε ζάιαζζα ζηηο 

ρψξεο ηνπ ΟΟΑ απνβαίλεη βξαρχηεξε, δηφηη νη πεξηζζφηεξνη λαπηηθνί κεηαθέξνπλ ηε 

ζηαδηνδξνκία ηνπο ζηελ μεξά πνιχ πξηλ θζάζνπλ ηελ ειηθία ησλ ζαξάληα εηψλ θαη 

δεχηεξνλ, εμαηηίαο νηθνλνκηθψλ πηέζεσλ.  

Πνιιέο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο έρνπλ αλαγθαζζεί λα πξνζιάβνπλ ζηα πινία ηνπο λένπο 

αμησκαηηθνχο απó ηξίηεο ρψξεο δηφηη είλαη ιηγφηεξν αθξηβνί απó εθείλνπο ησλ ρσξψλ 

ηνπ ΟΟΑ. ήκεξα, νη πεξηζζφηεξνη λαπηηθνί ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ είλαη παιαηφηεξεο 

ζεηξάο. (ην 60% ησλ λαπηηθψλ ηεο ΔΔ είλαη άλσ ησλ 40), ελψ νη πεξηζζφηεξνη πνπ 

πξνέξρνληαη απó αλαπηπζζφκελεο ρψξεο είλαη λεψηεξεο ζεηξάο. Σν επαθφινπζν 

αλακέλεηαη λα είλαη óηη νη κεγάινη ζε ειηθία αμησκαηηθνί ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ, κεηά ηε 

ζπληαμηνδφηεζε ηνπο ηα πξνζερή έηε, ζα αληηθαηαζηαζνχλ απó ππεθφνπο ιηγφηεξν 

αλεπηπγκέλσλ θξαηψλ. 

Σν ζαθέο κήλπκα είλαη óηη ε ππάξρνπζα έιιεηςε αμησκαηηθψλ ζα νμπλζεί, εθηφο εάλ 

ιεθζνχλ άκεζα δηνξζσηηθά κέηξα. Όζνλ αθνξά ην πηζαλά ζεκαληηθφ πιεφλαζκα 

θαηψηεξσλ λαπηηθψλ, απηφ πξέπεη λα αλαιπζεί πξνζεθηηθά δηφηη είλαη ακθίβνιν óηη 

óινη απηνί νη θαηψηεξνη λαπηηθνί έρνπλ ηα απαξαίηεηα πξνζφληα γηα δηεζλή 

δξνκνιφγηα. Δπίζεο, αμίδεη λα ιεθζεί ππφςε ην γεγνλφο óηη νη θαηψηεξνη λαπηηθνί 

κπνξνχλ κε θαηάιιειε εθπαίδεπζε λα γίλνπλ αμησκαηηθνί.  

Δίλαη ζεκαληηθφ επνκέλσο λα εμαζθαιηζζεί óηη δελ ζα ρεηξνηεξεχζεη ε επάξθεηα ζε 

θαηψηεξνπο λαπηηθνχο ηεο ΔΔ πνπ ππάξρεη ζήκεξα. Σα θξάηε κέιε θαη νη θνηλσληθνί 

εηαίξνη πξέπεη λα ην έρνπλ απηφ ππφςε ηνπο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ δξάζεσλ πνπ 

απνζθνπνχλ λα ηεζεί ηέξκα ζηελ πηψζε ηνπ αξηζκνχ λαπηηθψλ ηεο ΔΔ. 

Ζ δήηεζε λαπηηθψλ ηεο ΔΔ κεηψλεηαη óπσο θαη ε πξνζθνξά εθπαηδεπκέλσλ λαπηηθψλ. 

Σα θχξηα αίηηα είλαη νη ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πινηνθηήηεο 

ηεο ΔΔ θαη ε αξλεηηθή θνηλσληθή εηθφλα πνπ έρνπλ νη λένη óηαλ εμεηάδνπλ ην 

ελδερφκελν λα ζηαδηνδξνκήζνπλ ζηε ζάιαζζα. 
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Όπσο πξναλαθέξζεθε, ν ζηφινο ηεο ΔΔ κεηψζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα, ελψ ν 

παγθφζκηνο ζηφινο απμήζεθε.  

Απηφ είλαη θαηαλνεηφ εάλ ιεθζεί ππφςε ην γεγνλφο óηη ηα πνζνζηά λαχισλ ηεο ΔΔ 

παξέκεηλαλ ζηάζηκα κεηά ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή χθεζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90, ελψ 

ηα πνζνζηά ησλ δηεζλψλ λαχισλ αλέθακςαλ πνιχ γξήγνξα. ε κηα απφπεηξα ηνπο λα 

αληηδξάζνπλ ζηελ νηθνλνκηθή πίεζε πνπ αληηκεηψπηδαλ απó ηελ ππεξπξνζθνξά 

ρσξεηηθφηεηαο ζηελ παγθφζκηα αγνξά θαη απó ηνλ απμαλφκελν αληαγσληζκφ απó ηα 

ζθάθε ηξίησλ ρσξψλ, νξηζκέλνη πινηνθηήηεο ηεο ΔΔ απνθάζηζαλ λα κεηψζνπλ ην 

θφζηνο ηνπο λενινγψληαο ηα πινία ηνπο ππφ ζεκαία ρσξψλ εθηφο ηεο ΔΔ ή ζε δεχηεξα 

εζληθά λενιφγηα. 

Καηά ηνλ ηξφπν απηφ, νη πινηνθηήηεο ηεο ΔΔ είραλ ηελ επθαηξία λα αληηθαηαζηήζνπλ 

ηνπο λαπηηθνχο ηεο ΔΔ κε εξγαηηθφ δπλακηθφ απó ρψξεο εθηφο ΔΔ θαη θαηά ζπλέπεηα, 

κεηαμχ άιισλ, λα κεηψζνπλ ην θφζηνο κηζζνδνζίαο.  

Ζ νπζηαζηηθή δηαθνξά ησλ κηζζψλ κεηαμχ λαπηηθψλ ηεο ΔΔ θαη εθηφο ΔΔ είλαη 

νπσζδήπνηε βαζηθφ ζηνηρείν ηεο πνιηηηθήο ησλ πινηνθηεηψλ ζην ζέκα ηεο 

απαζρφιεζεο.  

Τπνινγίδεηαη óηη ν κεγαιχηεξνο κηζζφο ελφο εηδηθεπκέλνπ λαπηηθνχ είλαη 15 θνξέο 

πςειφηεξνο απó εθείλνλ ελφο λαπηηθνχ εθηφο ΔΔ (θαη ζηνπο δχν κηζζνχο 

πεξηιακβάλνληαη νη θνηλσληθέο θξαηήζεηο) θαη θαηά 5,6 θνξέο πςειφηεξνο γηα ηνπο 

πινηάξρνπο. Απηέο νη κηζζνδνηηθέο δηαθνξέο είλαη αθφκε ζνβαξφηεξεο  εάλ ιεθζεί 

ππφςε ην γεγνλφο óηη ην θφζηνο ησλ κηζζψλ απνηειεί ην 40% ηνπ θφζηνπο εκεξήζηαο 

εθκεηάιιεπζεο ελφο πινίνπ θαη αληηπξνζσπεχεη ην κεγαιχηεξν κεηαβιεηφ θφζηνο απó 

φια ηα ππφινηπα ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πινίσλ. 

Χζηφζν, είλαη αλαγθαίν λα γίλεηαη δηαρσξηζκφο κεηαμχ θαηψηεξσλ λαπηηθψλ θαη 

αμησκαηηθψλ.  

Παξά ηε δηαθνξά κηζζνχ, θαίλεηαη óηη νη πινηνθηήηεο πξνηηκνχλ λα πξνζιακβάλνπλ 

αμησκαηηθνχο απó ηελ ΔΔ γηα δηαθφξνπο ιφγνπο κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη ηα ζέκαηα 

αζθαιείαο, ν ηχπνο ηνπ πινίνπ θαη ηα ηερληθά πξφηππα πινήγεζεο (νη πιένλ αθξηβνί 

αμησκαηηθνί ηείλνπλ λα είλαη νη θαιχηεξα εθπαηδεπκέλνη θαη εμαζθεκέλνη), θαζψο θαη νη 

πνιηηηζηηθνί δεζκνί. 
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Μνινλφηη ππάξρεη έιιεηςε λαπηηθψλ κε ηα απαξαίηεηα πξνζφληα, óιν θαη ιηγφηεξνη 

λένη ζηελ Δπξψπε επηιέγνπλ ηε ζηαδηνδξνκία ζηε ζάιαζζα. Οη λένη θξίλνπλ óηη ε 

ζηαδηνδξνκία απηή δελ είλαη ειθπζηηθή εάλ ζπγθξηζεί θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά κε ηελ 

αληίζηνηρε ζηελ μεξά. Αθφκε θαη ηα πςειά επίπεδα αλεξγίαο ησλ λέσλ ζηελ ΔΔ δελ 

θαίλεηαη λα έρνπλ αληηζηξέςεη ηελ ηάζε απηή. Οη λένη δπζθνιεχνληαη óιν θαη 

πεξηζζφηεξν λα παξακείλνπλ γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηε ζάιαζζα καθξηά απó 

ηνπο ζπγγελείο, ηα παηδηά θαη ηνπο θίινπο ηνπο. Αθφκε θαη νη ειθπζηηθέο πιεπξέο ηεο 

δνπιεηάο ηνπο, óπσο ε δπλαηφηεηα λα εμεξεπλνχλ ηνλ θφζκν θαη λα επηζθέπηνληαη 

εμσηηθά κέξε, έρνπλ κάιινλ εθιείςεη κε ηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο πινήγεζεο, ηα δε 

πινία παξακέλνπλ ζηα ιηκάληα γηα ηηο εκπνξηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο είηε γηα πνιχ 

ιίγν είηε κέλνπλ έμσ απó ην ιηκάλη. Δπίζεο, ηα ζχγρξνλα πινία έρνπλ νιηγάξηζκν 

πιήξσκα, πνιχ ζπρλά δηαθφξσλ εζληθνηήησλ θαη δηαθνξεηηθψλ γισζζψλ, πξάγκα πνπ 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θνηλσληθή απνκφλσζε. 

εκαληηθή έλδεημε ηνπ γεγνλφηνο óηη νη λένη δελ ζεσξνχλ ελδηαθέξνπζα απαζρφιεζε 

ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ζηε ζάιαζζα είλαη ε απφηνκε πηψζε ζηε λαπηηθή εθπαίδεπζε θαη 

εμάζθεζε: ην κέζν πνζνζηφ πηψζεο ζηελ ΔΔ είλαη απó 22% έσο 32%, αιιά ζε 

νξηζκέλα θξάηε κέιε θζάλεη ην 60% ή ην 70%. 

Ζ Δπηηξνπή θξίλεη óηη είλαη βαζηθφ λα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή δξάζεηο γηα λα αλαηξαπεί ε 

θαηάζηαζε. Αλάκεζα ζε φιεο ηηο δπλαηέο ιχζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα, 

εθείλε πνπ επείγεη πεξηζζφηεξν είλαη λα δεκηνπξγεζεί λέα εηθφλα γηα ηελ απαζρφιεζε 

ζηε ζάιαζζα εηδηθφηεξα, θαη γηα ην λαπηηιηαθφ θιάδν γεληθά.  

Οη δεκφζηεο αξρέο θαη νη θνηλσληθνί εηαίξνη πξέπεη λα ζπλεξγαζζνχλ έηζη ψζηε ε 

απαζρφιεζε ζηε ζάιαζζα λα πξνζθέξεη ειθπζηηθή ζηαδηνδξνκία θαη λα ηξαβήμεη έηζη 

ε ζάιαζζα λένπο επξσπαίνπο. 

Ζ έιιεηςε λαπηηθψλ απó ηελ ΔΔ ζήκεξα κπνξεί λα έρεη δξακαηηθά απνηειέζκαηα.  

Καιά εμαζθεκέλνη λαπηηθνί ζεκαίλεη αζθαιή πινήγεζε, απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία, 

θαιή ζπληήξεζε ηνπ πινίνπ θαη κείσζε ησλ αηπρεκάησλ θαη ζαιάζζηαο ξχπαλζεο (ην 

80% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ αηπρεκάησλ νθείινληαη ζε αλζξψπηλν ζθάικα).  
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Σα κέιε πιεξψκαηνο απó νξηζκέλεο ρψξεο εθηφο Κνηλφηεηαο, πνπ πξνζθέξνπλ 

εξγαδφκελν δπλακηθó δελ είλαη, ζε γεληθέο γξακκέο, ηóζν θαιά εθπαηδεπκέλα óπσο ηα 

πιεξψκαηα ηεο ΔΔ (παξαδείγκαηνο ράξηλ, λαπηηθνί θάηνρνη πηζηνπνηεηηθψλ απó ηξίηεο 

ρψξεο ηα νπνία δελ είλαη ζχκθσλα πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο γηα ηα 

Πξóηππα Δθπαίδεπζεο, Έθδνζεο Πηζηνπνηεηηθψλ θαη Σήξεζεο Φπιαθψλ ησλ Ναπηηθψλ 

(STCW) θαη δελ αλαγλσξίδνληαη απó ηα θξάηε- κέιε).  

Δάλ ιεθζεί ππóςε πóζν δσηηθή είλαη ε λαπηηιία γηα ηελ ΔΔ θαη óηη ην 90% ηνπ 

εμσηεξηθνχ ηεο εκπνξίνπ θαη πεξηζζóηεξν απó ην 35% ηνπ εκπνξίνπ κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ κειψλ ηεο πξαγκαηνπνηείηαη απó ζαιάζζεο, ε ΔΔ δελ κπνξεί λα αθήζεη λα 

απνιεζζεί απηή ε ζεκειηψδεο πείξα εάλ δελ ζέιεη λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα θαη 

ην πεξηβάιινλ θαη λα δηαθπβεχζεη ηελ αληαγσληζηηθóηεηα ηνπ λαπηηιηαθνχ θιάδνπο ηεο 

θαη ησλ ζπλαθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  

Δίλαη ζεκαληηθó λα δηεπθξηληζζεί óηη απηά ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο αμησκαηηθνχο θαη γηα 

ηνπο θαηψηεξνπο λαπηηθνχο, θαζóζνλ ε αζθαιήο θαη απνδνηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ 

πινίσλ εμαξηάηαη απó ηα ηερληθά πξνζóληα θαη ηελ νκαδηθή εξγαζία óινπ ηνπ 

πιεξψκαηνο, αλεμαξηήησο βαζκνχ. 

ην πιαίζην απηó, ε κεηαθνξά πεηξειαίνπ ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή.   

Ζ θνηλóηεηα εηζάγεη ην 80% ησλ ζπλνιηθψλ εζσηεξηθψλ ηεο αλαγθψλ ζε πεηξέιαην θαη 

ζρεδóλ óιν ην πεηξέιαην απηó κεηαθέξεηαη κε πινία.  

Δίλαη ζεκαληηθó επνκέλσο λα εμαζθαιηζζεί ε αλεμαξηεζία θαη ε αζθάιεηα ηεο 

κεηαθνξάο πεηξειαίνπ ζηελ ΔΔ. 

Απηó ην ζηξαηεγηθó ζέκα ζπλεπάγεηαη óηη νη αξκóδηεο αξρέο ηεο Κνηλóηεηαο πξέπεη λα 

εμαζθαιίζνπλ óηη ζα δηαηεξεζεί ε λαπηηιηαθή ηερλνγλσζία ηεο ΔΔ θαη ζα ζπλερηζζεί ν 

απζηεξóο έιεγρνο ηνπ ζηóινπ ησλ πεηξειαηνθóξσλ ηεο ΔΔ θαηά ηελ θαηάζηξσζε ηεο 

λαπηηιηαθήο πνιηηηθήο ελ γέλεη θαη ηεο πνιηηηθήο γηα ηνπο λαπηηθνχο εηδηθóηεξα. 

Δπίζεο, ε έιιεηςε λαπηηθψλ ηεο ΔΔ κπνξεί λα έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζε νιóθιεξν 

ην θάζκα ησλ ζπλαθψλ θιάδσλ.  
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Τπάξρεη κηα επξεία ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ ζηελ μεξά ζηηο νπνίεο ε πείξα ζηε ζάιαζζα 

ζεσξείηαη πιενλέθηεκα ή πξνυπóζεζε γηα ηελ πξóζιεςε πξνζσπηθνχ.  

Οη ιηκέλεο, νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, νη νξγαληζκνί επηζεψξεζεο (λενγλψκνλεο, αξρέο 

ειέγρνπ ηνπ θξάηνπο ηνπ ιηκέλα, αξρέο λενιóγεζεο), αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, εηαηξείεο 

λαππεγείσλ θαη επηζθεπήο πινίσλ, θαηαζθεπαζηέο λαπηηιηαθνχ εμνπιηζκνχ, θ.α. 

πξνηηκνχλ ή είλαη ππνρξεσκέλνη λα πξνζιακβάλνπλ πξψελ λαπηηθνχο. 

 Γηα ιóγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλή παηδεία, ηε γιψζζα θαη ηε γλψζε ησλ 

ηνπηθψλ/εζληθψλ εζίκσλ θαη θαλνληζκψλ, νη ζέζεηο ζηηο εηαηξείεο απηέο δελ 

θαηαιακβάλνληαη εχθνια απó πξψελ λαπηηθνχο κε επξσπαίνπο.  

Δίλαη πξνθαλέο ινηπóλ óηη ε αλακελóκελε έιιεηςε λαπηηθψλ ηεο ΔΔ ζα νδεγήζεη πην 

καθξνπξóζεζκα ζε έιιεηςε πξνζσπηθνχ ζηηο δξαζηεξηóηεηεο ηεο ΔΔ πνπ ζπλδένληαη 

κε ηε λαπηηιία.  

Ζ ηερλνγλσζία θαη ε πείξα πνπ έρνπλ απνθηήζεη νη λαπηηθνί ηεο ΔΔ ζηε ζάιαζζα 

ρξεηάδεηαη λα δηαηεξεζεί εθóζνλ ε ΔΔ δελ ζέιεη λα ράζεη νιóθιεξν ην λαπηηιηαθó ηεο 

θιάδν. 

Σν ζπκπέξαζκα είλαη óηη εάλ ζπλερηζζεί ε παξαηεξνχκελε κείσζε ησλ λαπηηθψλ ηεο 

ΔΔ, ε Κνηλóηεηα κπνξεί λα ράζεη κηα ζεκαληηθή επαγγεικαηηθή θιεξνλνκηά.   

Οη λαπηηθέο ζρνιέο ζα θιείζνπλ ελδερνκέλσο θαη ε λαπηηιηαθή ηερλνγλσζία ζα εθιείςεη 

ζην ζχλνιó ηεο, κε δξακαηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο, ηελ 

αζθάιεηα εθνδηαζκνχ θαη ηελ αληαγσληζηηθóηεηα óινπ ηνπ λαπηηιηαθνχ θιάδνπ. 

ε θνηλνηηθó επίπεδν ππάξρεη ήδε έλα ζχλνιν απó λνκνζεηήκαηα ηα νπνία ηζρχνπλ γηα 

ηα άηνκα πνπ απαζρνινχληαη ζηα πινία.  

Σα λνκνζεηήκαηα απηά ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: λνκνζεηήκαηα θνηλσληθήο 

θχζεσο πνπ θαιχπηνπλ óινπο ηνπο εξγαδóκελνπο θαη λνκνζεηήκαηα εηδηθά γηα ηνπο 

λαπηηθνχο. 

ηελ πξψηε θαηεγνξία εκπίπηνπλ óιεο νη νδεγίεο γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ (είθνζη λνκνζεηήκαηα πεξίπνπ ζπλνιηθά).  

Καιχπηνπλ πεδία πνιππνίθηια, óπσο ε πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ ζε πεξίπησζε 

έθζεζήο ηνπο ζε ρεκηθέο, βηνινγηθέο θαη θαξθηλνγóλεο νπζίεο, ζηνλ ακίαλην ή ζε 

ηνληίδνπζεο αθηηλνβνιίεο, ν ππνρξεσηηθóο θαξκαθεπηηθóο εμνπιηζκóο ησλ πινίσλ θαη ε 

ρξήζε ησλ εμνπιηζκψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 
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Ζ πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη επίζεο ηηο νδεγίεο γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε αλδξψλ 

θαη γπλαηθψλ. Παξά ην γεγνλóο óηη ε απαζρóιεζε γπλαηθψλ ζηα πινία δελ βξίζθεηαη ζε 

ηθαλνπνηεηηθó επίπεδν, είλαη ζαθέο óηη ε χπαξμε λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ απνηξνπή 

ησλ δηαθξίζεσλ νπσζδήπνηε ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο. 

Μηα ηξίηε νκάδα λνκνζεηεκάησλ αθνξά ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε θαη ηηο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο.  

Ο θαλνληζκóο 1408/71, ν νπνίνο επλνεί ηελ θηλεηηθóηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ 

εμαζθαιίδνληαο κε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε απέλαληί ηνπο óηαλ κεηαθηλνχληαη απó ην 

έλα θξάηνο κέινο ζην άιιν, ηζρχεη γηα ηνπο λαπηηθνχο. 

 Όζνλ αθνξά ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, óιεο νη νδεγίεο πνπ έρνπλ εθδνζεί ηζρχνπλ γηα 

ηνπο λαπηηθνχο εμαηξνπκέλσλ εθείλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζε πεξίπησζε κεηαθνξάο ηεο επηρείξεζεο, θαη ηηο καδηθέο απνιχζεηο, θαζψο θαη ηεο 

νδεγίαο 96/71/EΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο 

Γεθεκβξίνπ 1996 γηα ηελ απóζπαζε εξγαδνκέλσλ ζην πιαίζην παξνρήο ππεξεζηψλ, (ην 

πκβνχιην Τπνπξγψλ έθξηλε óλησο óηη ηα λνκνζεηήκαηα απηά δελ είλαη 

πξνζαξκνζκέλα ζηηο ηδηαηηεξóηεηεο ησλ λαπηηθψλ). 

Ζ νδεγία ζρεηηθά κε ηελ αθεξεγγπφηεηα ηνπ εξγνδóηε επηηξέπεη ζηα θξάηε κέιε λα 

απνθιείζνπλ ηνπο λαπηηθνχο θαη νξηζκέλα θξάηε κέιε ην έπξαμαλ. 

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία λνκνζεηεκάησλ θαιχπηεη ηηο εηδηθέο νδεγίεο γηα ηνπο λαπηηθνχο 

óπσο είλαη εθείλε γηα ην ρξóλν εξγαζίαο ζηα πινία θαη ε νδεγία γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

λαπηηθψλ. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ην 80% ησλ λαπηηιηαθψλ αηπρεκάησλ νθείινληαη ζε 

αλζξψπηλα ζθάικαηα.  

Απηέο νη δχν νδεγίεο είλαη ινηπóλ ζεκαληηθέο δηóηη εληζρχνπλ ηνλ αλζξψπηλν 

παξάγνληα πξνιακβάλνληαο ηελ θóπσζε θαη εμαζθαιίδνληαο óηη ηα πιεξψκαηα έρνπλ 

θαηάιιειε εθπαίδεπζε. 

Ζ νδεγία γηα ην ρξóλν εξγαζίαο είλαη ε πξψηε θιαδηθή ζπκθσλία κεηαμχ θνηλσληθψλ 

εηαίξσλ ε νπνία βαζίδεηαη ζην θνηλσληθó θεθάιαην ηεο πλζήθεο.  

 

 

 



61 
 

πλνδεχεηαη επίζεο απó κηα νδεγία ε νπνία εμαζθαιίδεη ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ηεο 

ζηνπο επξσπατθνχο ιηκέλεο.  

Ζ νδεγία γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ λαπηηθψλ πεξηιακβάλεη ηε δηεζλή ζχκβαζε ηνπ ΗΜΟ 

γηα ηα πξóηππα εθπαίδεπζεο ησλ λαπηηθψλ, ρνξήγεζεο πηζηνπνηεηηθψλ θαη θπιαθήο 

(χκβαζε STCW). Ζ νδεγία πξνβιέπεη θνηλνηηθή δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο ησλ πηπρίσλ 

ηξίησλ ρσξψλ θαη απνηειεί κεγάιν βήκα πξνóδνπ πξνο ηελ εμαζθάιηζε πνηóηεηαο ησλ 

πιεξσκάησλ θαη απνθαηάζηαζεο ησλ λαπηηιηαθψλ επαγγεικάησλ. 

Δθηóο απó ηηο νδεγίεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ, ε Έλσζε δηαζέηεη έλα κέζν 

πην επηθεληξσκέλν ζηελ πξνψζεζε ηεο απαζρóιεζεο.  

Πξóθεηηαη γηα ηηο θαηεπζχλζεηο γηα ηηο εληζρχζεηο ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο.  

Οη πξψηεο θαηεπζχλζεηο ρξνλνινγνχληαη απó ην 1989 θαη αλαζεσξήζεθαλ ην 1997. 

Απνβιέπνπλ ζηελ πξνψζεζε ηεο αληαγσληζηηθóηεηαο ησλ επξσπατθψλ ζηóισλ (νη 

νπνίνη απεηινχληαη ζνβαξά απó ηα αλνηθηά λενιóγηα πνπ πξνζθέξνπλ θνηλσληθνχο θαη 

θνξνινγηθνχο óξνπο ηειείσο δηαθνξεηηθνχο απó εθείλνπο ησλ θξαηψλ κειψλ), ελψ 

ηαπηóρξνλα ελζαξξχλνπλ ηελ απαζρóιεζε επξσπαίσλ λαπηηθψλ βνεζψληαο έηζη ζηε 

δηαηήξεζε ηεο λαπηηιηαθήο ηερλνγλσζίαο ζηελ Έλσζε θαη ζηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο 

ζηα πινία.  

Πξνβιέπνπλ ηνπο óξνπο ππó ηνπο νπνίνπο ηα θξάηε- κέιε κπνξνχλ λα ρνξεγνχλ 

εληζρχζεηο ππó κνξθή θνξνινγηθψλ απαιιαγψλ θαη εληζρχζεηο ππέξ ηεο απαζρóιεζεο 

θαη ηεο εθπαίδεπζεο ησλ επξσπαίσλ λαπηηθψλ.  

Δπηηξέπνπλ, πην ζπγθεθξηκέλα α) κείσζε ησλ θνηλσληθψλ θξαηήζεσλ ησλ λαπηηθψλ ηεο 

Κνηλóηεηαο πνπ εξγάδνληαη ζε πινία λενινγεκέλα ζε θξάηνο κέινο θαη β) κείσζε ηνπ 

θóξνπ εηζνδήκαηνο γηα ηνπο λαπηηθνχο ηεο Κνηλóηεηαο πνπ εξγάδνληαη ζε πινία 

λενινγεκέλα ζε θξάηνο κέινο. 

Μεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ αλαζεσξεκέλσλ θαηεπζχλζεσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ γηα ηηο 

θξαηηθέο εληζρχζεηο ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, αξθεηά θξάηε- κέιε έζεζαλ ζε 

εθαξκνγή ηα κέηξα ζρεηηθά κε ηελ απαζρóιεζε ή εηζήγαγαλ εηδηθά εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα.  
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Σξία ρξóληα πεξίπνπ απó ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ησλ αλαζεσξεκέλσλ θαηεπζχλζεσλ, νη 

πξψηεο εθζέζεηο παξαθνινχζεζεο δείρλνπλ óηη ηα κέηξα έρνπλ ζεηηθó απνηέιεζκα, θαη 

ηδίσο κείσζε ηεο εγγξαθήο ησλ πινίσλ ζε μέλα λενιóγηα είηε αθóκε θάπνηα ηάζε 

επηζηξνθήο ησλ πινίσλ ζηα λενιóγηα ησλ θξαηψλ κειψλ.  

Γηα ηνλ ιóγν απηó ε Δπηηξνπή θαιεί óια ηα θξάηε- κέιε λα εμεηάζνπλ πψο ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηά ηνλ θαιχηεξν ηξóπν, ζε εζληθó επίπεδν, ηηο δπλαηóηεηεο πνπ 

πξνζθέξνπλ νη θαηεπζχλζεηο γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο. 

ε δηεζλέο επίπεδν, δχν είλαη νη εηδηθεπκέλνη νξγαληζκνί ηνπ ΟΖΔ πνπ πξαγκαηεχνληαη 

ηα θνηλσληθά ζέκαηα ππó ηελ επξεία έλλνηα: ν ΗΜΟ (Γηεζλήο Ναπηηιηαθóο Οξγαληζκóο) 

ππó ην πξίζκα ηεο "αζθάιεηαο" θαη ε ILO (Γηεζλήο 

Οξγάλσζε Δξγαζίαο) ππó ην θνηλσληθó πξίζκα. Σα θξάηε κέιε ηεο Έλσζεο έρνπλ 

θπξψζεη óια απηά ηα λνκνζεηηθά θείκελα θαη επνκέλσο δεζκεχνληαη απó απηά. Απηó 

ηζρχεη βέβαηα θαη γηα ηελ λέα χκβαζε Ναπηηθήο Δξγαζίαο, ILO MLC 2006 (ε νπνία 

επηθπξψζεθε απó ηελ Διιάδα ζηηο 20 επηεκβξίνπ 2012).  

Όζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή, ζε γεληθέο γξακκέο, ε ππάξρνπζα θνηλνηηθή λνκνζεζία γηα 

ηα πινία ζην πεδίν ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαηά ηελ εξγαζία έρεη κεηαθεξζεί 

νξζά ζηα θξάηε- κέιε. Χζηóζν, ε Δπηηξνπή αλαιακβάλεη λα ειέγμεη θαηά πóζνλ ε 

λνκνζεζία απηή εθαξκóδεηαη πιήξσο ζηε λαπηηιία. Σνλ έιεγρν απηóλ είρε δεηήζεη 

ζπγθεθξηκέλα ην πκβνχιην ησλ Τπνπξγψλ Μεηαθνξψλ ζηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ ζηηο 21 

Γεθεκβξίνπ 2000 γηα ηελ αζθάιεηα ζηε λαπηηιία. 

Ζ Δπηηξνπή θαηαβάιεη επίζεο θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηα 

θνηλνηηθά κέηξα, κε ηα νπνία κεηαθέξζεθε ε ζχκβαζε STCW θαη ν Γηεζλήο Κψδηθαο 

Γηαρείξηζεο ηεο Αζθάιεηαο (ISM) ζην θνηλνηηθó δίθαην, θαη ηα νπνία εμαθνινπζνχλ λα 

εθαξκóδνληαη νξζά απó ηα θξάηε - κέιε. Παξάιιεια, ζα ειέγμεη εάλ ηεξνχλ νη ηξίηεο 

ρψξεο πνπ παξέρνπλ κεγάιν εξγαηηθó δπλακηθó ηηο δηαηάμεηο ηεο ζχκβαζεο STCW.  

Δπίζεο, ε Δπηηξνπή εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηεο ζηε ζπλεπή θαη απνηειεζκαηηθή 

εθαξκνγή ησλ λνκνζεηεκάησλ απηψλ ζε παγθóζκην επίπεδν ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ην 

Γηεζλή Ναπηηιηαθó Οξγαληζκó (IMO) θαη ζε ζπλδπαζκó κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

θνηλνηηθήο νδεγίαο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θξάηνπο ηνπ ιηκέλα 
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. Όζνλ αθνξά ηελ νδεγία γηα ην ρξóλν εξγαζίαο ησλ λαπηηθψλ, ε Δπηηξνπή ππελζπκίδεη 

ζηα θξάηε- κέιε óηη ε νκαιή εθαξκνγή ηεο απαηηεί ηελ θχξσζε ηεο ζχκβαζεο ηεο ΓΟΔ 

γηα ην ρξóλν εξγαζίαο ησλ λαπηηθψλ θαη ηελ επάλδξσζε ησλ πινίσλ (Αξηζ. 180) θαη ην 

Πξσηóθνιιν ηεο ζχκβαζεο ηεο ΓΟΔ γηα ηελ εκπνξηθή λαπηηιία (Διάρηζηα πξóηππα) 

(Αξηζ. 147). 

Ο κελ έιεγρνο ηνπ θξάηνπο ηνπ ιηκέλα ζα βνεζήζεη λα παξαθνινπζείηαη ε νξζή 

εθαξκνγή ηεο ππάξρνπζαο θνηλνηηθήο θαη δηεζλνχο λνκνζεζίαο, ε δε δηαθάλεηα ζα 

παξέρεηαη κέζσ ηνπ EQUASIS (20). Δπεηδή ε θαιή εθπαίδεπζε ησλ λαπηηθψλ ζηα πινία 

αλαγλσξίδεηαη παγθνζκίσο σο έλα απó ηα θχξηα ζηνηρεία πνπ εγγπψληαη ηελ αζθάιεηα 

ζηε ζάιαζζα, ε Δπνπηηθή Δπηηξνπή θαη ην Γηνηθεηηθó πκβνχιην ηνπ EQUASIS 

ζπκθψλεζαλ λα εηζαγάγνπλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ κηα ελóηεηα γηα ην αλζξψπηλν 

ζηνηρείν έηζη ψζηε, γηα θάζε πινίν, λα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα 

αζθαιείαο.  

Ζ ελóηεηα γηα ην αλζξψπηλν ζηνηρείν δελ έρεη αθóκε αλαπηπρζεί, πξνηείλεηαη óκσο λα 

πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο STCW, ηα ςεπδή πηζηνπνηεηηθά, 

ηελ ηήξεζε ηνπ ρξóλνπ εξγαζίαο θαη ηηο ζπκβάζεηο ηεο ΓΟΔ, ηηο πεξηπηψζεηο 

εγθαηαιειεηκκέλσλ λαπηηθψλ ή κε θαηαβνιήο ησλ κηζζψλ, ηα πηζηνπνηεηηθά αζθαινχο 

επάλδξσζεο, ηηο θαηαγγειίεο πιεξσκάησλ θαη ηελ χπαξμε ζπιινγηθψλ ζπκθσληψλ. 

Ηζρχνπλ ήδε ζηελ Κνηλóηεηα ζεκαληηθά κέηξα πνπ απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηεο 

πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο, θαζψο θαη ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ζηα 

πινία. Έρνπλ εθδνζεί επίζεο θαηάιιεια λνκνζεηήκαηα, γηα λα πξνσζεζεί ε 

απαζρóιεζε ησλ θνηλνηηθψλ λαπηηθψλ ή είλαη ππó ζπδήηεζε ζηα αξκóδηα óξγαλα.  

 

 

 

  

(20) Σν EQUASIS είλαη έλα ζχζηεκα δεδνκέλσλ ην νπνίν ζπγθεληξψλεη ηα ππάξρνληα ζηνηρεία 

αζθαιείαο ησλ πινίσλ ηφζν απφ ηηο δεκφζηεο φζν θαη απφ ηηο ηδησηηθέο πεγέο θαη ηηο δηνρεηεχεη ζην 

Γηαδίθηπν (www.equasis.org ). Σν EQUASIS   αλαπηχρζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηε Γαιιηθή 

Ναπηηιηαθή Γηνίθεζε κεηά απν ην νκφθσλν αίηεκα γηα πεξηζζφηεξε δηαθάλεηα πνπ δηαηππψζεθε θαηά 

ηελ Δθζηξαηεία γηα Πνηνηηθή Ναπηηιία πνπ άξρηζαλ ε Δπηηξνπή θαη νη αξρέο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ ην 

1997. 
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Ζ Δπηηξνπή έρεη ηελ άπνςε óηη ε θαηαπνιέκεζε ηεο κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ 

λαπηηθψλ ηεο ΔΔ δελ πξέπεη, ηνπιάρηζηνλ πξνο ην παξóλ, λα απνηειέζεη αληηθείκελν 

άιισλ εηδηθψλ λνκνζεηηθψλ πξνηάζεσλ ζε ζέκαηα απαζρóιεζεο.  

Αληίζεηα, ε αληηζηξνθή ησλ ζεκεξηλψλ ηάζεσλ ζηελ απαζρóιεζε πηζηεχεη óηη ζα 

επηηεπρζεί κε ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο ππάξρνπζαο λνκνζεζίαο θαη ηεο θαηάιιειεο 

ρξήζεο ησλ ζρεηηθψλ θνηλνηηθψλ λνκνζεηεκάησλ. 

Χζηóζν, έλα ζέκα ην νπνίν πξνηίζεηαη λα εμεηάζεη ε Δπηηξνπή γηα λα ειέγμεη θαηά 

πóζνλ ρξεηάδνληαη άιια θνηλνηηθά λνκνζεηηθά κέηξα είλαη ηα εγθαηαιειεηκκέλα πινία.  

Δίλαη γεγνλóο óηη ζπρλά εγθαηαιείπνληαη πινία ζε ιηκέλεο ηεο Κνηλóηεηαο θαη ηα 

πιεξψκαηά ηνπο παξακέλνπλ ζε απηά ρσξίο λα πιεξψλνληαη ηνπο κηζζνχο ηνπο. 

Δθηóο απó ηηο απαξάδεθηεο αλζξψπηλεο ζπλέπεηεο πνπ πξνθαινχλ νη θαηαζηάζεηο απηέο, 

ηα εγθαηαιειεηκκέλα πινία δεκηνπξγνχλ επίζεο πξνβιήκαηα ζηηο θαζεκεξηλέο 

εκπνξηθέο δξαζηεξηóηεηεο ησλ ιηκέλσλ δηóηη κεηψλνπλ ην δηαζέζηκν ρψξν. 

 Ζ Δπηηξνπή ζα αλαιχζεη εάλ ππάξρεη δπλαηóηεηα λα πξνηείλεη λνκνζεζία πνπ ζα 

επηηξέπεη ζηνπο ιηκέλεο λα πσινχλ ηα εγθαηαιειεηκκέλα πινία.  

Σαπηóρξνλα, ε Δπηηξνπή ζα εμεηάζεη εάλ είλαη δπλαηóλ λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο 

νδεγίαο γηα ηε κεηαβίβαζε επηρεηξήζεσλ, εγθαηαζηάζεσλ ή ηκεκάησλ εγθαηαζηάζεσλ, 

θαζψο θαη  ηεο νδεγίαο γηα ηηο νκαδηθέο απνιχζεηο.  

Κξίλεηαη óλησο ζθóπηκν λα εμαζθαιηζζεί óηη νη λαπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζε θνηλνηηθά 

πινία έρνπλ ηελ ίδηα πξνζηαζία κε ηνπο θνηλνηηθνχο εξγαδóκελνπο θαη óηη 

πξνιακβάλεηαη ε εγθαηάιεηςε ησλ λαπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζε θνηλνηηθά πινία. 

Ζ Δπηηξνπή πηζηεχεη óηη ηα θξάηε- κέιε θαη νη θνηλσληθνί εηαίξνη, ηδίσο κέζσ ηεο 

Δπηηξνπήο Κνηλσληθνχ Γηαιóγνπο γηα ηηο Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο, κπνξνχλ λα πξνβνχλ 

ζε νξηζκέλεο ζεκαληηθέο πξαθηηθέο ελέξγεηεο ζην πεδίν απηó. 

 Όινη έρνπλ ζπκθέξνλ λα αλεπξεζεί γξήγνξα ιχζε ζην πξóβιεκα ηεο κείσζεο ησλ 

λαπηηθψλ ζηελ ΔΔ θαη νη πξνζπάζεηέο ηνπο πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε πξέπεη λα 

ζπληνληζζνχλ γηα λα παξαρζνχλ óζν ην δπλαηóλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα.  

Φπζηθά, νη πινηνθηήηεο ηεο ΔΔ πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ απεπζείαο θαη νπζηαζηηθά ζηελ 

θίλεζε απηή, ηóζν ζηελ εθπαίδεπζε óζν θαη κε ηε ζπκβνιή ηνπο γηα λα βειηησζεί ε 

εηθóλα ηνπ λαπηηιηαθνχ θιάδνπ.  
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Οη δεκóζηεο αξρέο πξέπεη λα παξέρνπλ θάζε δπλαηή ππνζηήξημε ζηνπο πινηνθηήηεο, 

κεηψλνληαο ηδίσο ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ θóζηνπο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ απαζρóιεζε 

λαπηηθψλ ηεο ΔΔ.  

Οη λαπηηθέο αθαδεκίεο έρνπλ επίζεο ζεκαληηθó ξóιν λα δηαδξακαηίζνπλ παξέρνληαο 

ηελ θαιχηεξε δπλαηή εθπαίδεπζε θαη ζπκβάιινληαο ζηε βειηίσζε ηεο γεληθήο εηθóλαο 

ηνπ λαπηηιηαθνχ θιάδνπ. 

Δπνκέλσο, ε Δπηηξνπή ζπληζηά ζε óινπο ηνπο παξάγνληεο λα ζπλδπάζνπλ ηηο 

πξνζπάζεηέο ηνπο έηζη ψζηε λα θαηαπνιεκεζεί ε έιιεηςε λαπηηθψλ ηεο ΔΔ πνπ ππάξρεη 

ζήκεξα θαη λα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή νη πξσηεχνπζεο δξάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

ζπλέρεηα. 

Μηα απó ηηο πιένλ επείγνπζεο δξάζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα λα πξνζειθχζεη ην 

επάγγεικα ηνπ λαπηηθνχ ηνπο λένπο είλαη λα αλαβαζκηζζεί ε εηθóλα ηνπ λαπηηιηαθνχ 

θιάδνπ. Αλάκεζα ζε óιεο ηηο δπλαηέο πξσηνβνπιίεο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ε 

Δπηηξνπή ζπληζηά ηελ δηνξγάλσζε ζπληνληζκέλσλ εθζηξαηεηψλ πιεξνθóξεζεο θαη ζε 

εζληθó θαη ζε επξσπατθó επίπεδν.  

Παξóκνηεο εθδειψζεηο έρνπλ ήδε νξγαλσζεί ζε νξηζκέλα θξάηε- κέιε θαη έρνπλ 

απνδείμεη óηη απνηεινχλ αμηóινγα κέζα αλάδεημεο ησλ ζεηηθψλ πιεπξψλ ησλ 

λαπηηιηαθψλ επαγγεικάησλ θαη πιεξνθóξεζεο ησλ λέσλ γηα ηηο επθαηξίεο πνπ 

πξνζθέξνπλ θαη γηα ηελ εμέιημε ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο σο λαπηηθνί.  

Δθóζνλ νη επθαηξίεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ απαζρóιεζε λαπηηθψλ ζε επξχ θάζκα 

δξαζηεξηνηήησλ ζρεηηθψλ κε ηε λαπηηιία είλαη ζεηηθó ζηνηρείν γηα ηελ επηινγή κηαο 

ηέηνηαο ζηαδηνδξνκίαο, νη εθζηξαηείεο πιεξνθóξεζεο ζα είλαη κηα θαιή επθαηξία λα 

δηαθεκηζηνχλ νη δηέμνδνη ζηαδηνδξνκίαο γηα ηνπο λαπηηθνχο ηεο ΔΔ, απó ηελ πξψηε 

απαζρóιεζή ηνπο ζε πινίν έσο ηηο πξνζθεξóκελεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ μεξά κεηά απó 

θάπνην εχινγν αξηζκó εηψλ ππεξεζίαο ζηε ζάιαζζα.  

Δπίζεο, νη εθζηξαηείεο πιεξνθóξεζεο κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ πξνζέιθπζε ζην 

λαπηηιηαθó θιάδν λεóηεξσλ κε ηα ζσζηά πξνζóληα θαη ζηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ 

καζεηεπνκέλσλ πνπ εγθαηαιείπνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο πξηλ ηηο νινθιεξψζνπλ.  

 

 

 



66 
 

Σέινο, νη εθζηξαηείεο, νη νπνίεο ζα δηεμαρζνχλ ζηα θξάηε κέιε θαη ζα πξνζαξκνζζνχλ 

ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπο, ζα δψζνπλ ηελ θαηάιιειε επθαηξία γηα λα πξνσζεζεί ε 

πξóζβαζε ησλ γπλαηθψλ ζηα λαπηηθά επαγγέικαηα ζηελ ΔΔ. 

Σν επάγγεικα ηνπ λαπηηθνχ ππήξμε θαηά παξάδνζε αλδξηθή ζηαδηνδξνκία, είλαη δε 

γεγνλóο óηη είλαη ίζσο πην δχζθνιν γηα ηηο γπλαίθεο λα ζπλδπάζνπλ ηελ νηθνγελεηαθή 

δσή κε ηελ εξγαζία ζηε ζάιαζζα απó óηη ζηνπο άλδξεο. Χζηóζν, ππάξρνπλ θάπνηεο 

ελαζρνιήζεηο ηηο νπνίεο κπνξνχλ ήδε λα αλαιάβνπλ επθνιóηεξα νη γπλαίθεο, óπσο 

εθείλεο ζηα ηαθηηθά πνξζκεηαθά δξνκνιóγηα.  

Οη θνηλσληθνί εηαίξνη πξέπεη λα θαηαβάινπλ θάζε πξνζπάζεηα, γηα λα πξνσζήζνπλ θαη 

λα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξóζβαζε ησλ γπλαηθψλ ζηα λαπηηθά επαγγέικαηα, θαη εηδηθά 

εθείλα πνπ κπνξνχλ λα πξνζειθχζνπλ πεξηζζóηεξν ηηο γπλαίθεο. 

 Οη εθζηξαηείεο πιεξνθóξεζεο πξνζθέξνπλ ηελ θαηάιιειε επθαηξία ζην ζέκα απηó.  

Οη θνηλσληθνί εηαίξνη νθείινπλ επίζεο λα αληηκεησπίζνπλ ηα απαξάδεθηα πξνβιήκαηα 

δηαθξίζεσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ πνπ ζπλαληνχλ πνιιέο γπλαίθεο πνπ απαζρνινχληαη ζε 

πινία ηεο ΔΔ. 

ε πξóζθαηε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε NUMAST (National Union of Marine 

Aviation and Shipping Transport Officers) ζηα γπλαηθεία κέιε ηεο, ην 76% óζσλ 

απάληεζαλ αλέθεξαλ óηη ππέζηεζαλ ζεμνπαιηθή παξελóριεζε ζηε ζάιαζζα θαη ην 47% 

αλέθεξε óηη ππέζηεζαλ δηαθξίζεηο κεηαρείξηζεο ιóγσ θχινπ.  

Σα κέηξα πξνψζεζεο ηεο γπλαηθείαο απαζρóιεζεο ζηα πινία ζα ζπκβαδίδνπλ κε ην 

ζρέδην ηνπ ΗΜΟ γηα ηελ έληαμε ησλ γπλαηθψλ ζην λαπηηιηαθó θιάδν θαη κε ηε ζχζηαζε 

ηεο STCW óηη πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ εμαζθάιηζε ηζóηηκεο 

πξóζβαζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζε óινλ ηνλ λαπηηιηαθó θιάδν, λα ηνληζζεί ν ξóινο 

ησλ γπλαηθψλ ζην λαπηηθó επάγγεικα θαη λα απμεζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε λαπηηθή 

εθπαίδεπζε θαη ζε óια ηα επίπεδα ηνπ λαπηηιηαθνχ θιάδνπ. 

 Όια ηα κέηξα πξνψζεζεο ηεο γπλαηθείαο απαζρóιεζεο ζηα πινία ηεο ΔΔ θαη 

θαηαπνιέκεζεο ησλ δηαθξίζεσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ θαηά ησλ γπλαηθψλ ζα 

ζπκβαδίδνπλ επίζεο κε ηε γεληθή πνιηηηθή ηεο Κνηλóηεηαο γηα ίζε κεηαρείξηζε αλδξψλ 

θαη γπλαηθψλ.  
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Δλ πξνθεηκέλσ, ε Δπηηξνπή ζπληζηά λα εμαζθαιίζνπλ ηα θξάηε- κέιε θαη νη θνηλσληθνί 

εηαίξνη ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο ππάξρνπζαο λνκνζεζίαο ζην πεδίν ηεο ηζóηεηαο ησλ 

θχισλ θαη ηελ ηαρεία έθδνζε ηεο λνκνζεζίαο πνπ πξνηάζεθε πξóζθαηα θαηά ηεο 

ζεμνπαιηθήο παξελóριεζεο ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο. 

Οη πινηνθηήηεο κπνξνχλ λα πξάμνπλ πνιιά νχησο ψζηε λα θαηαζηεί ε δσή ζην πινίν 

πην ειθπζηηθή θαη λα δείμνπλ óηη νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη εξγαζίαο έρνπλ óκνξθεο 

πηπρέο.  

Οη ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο ησλ πιεξνθνξηψλ πξνζθέξνπλ κεγάιν θάζκα επηινγψλ πξνο 

ην ζθνπó απηó. Γηα παξάδεηγκα, ζα πξέπεη λα δίλεηαη ε δπλαηóηεηα ζηνπο λαπηηθνχο λα 

κέλνπλ ζε επαθή κε ηηο νηθνγέλεηεο θαη ηνπο θίινπο ηνπο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ.  

Πξέπεη λα εμεηαζηεί ην ελδερóκελν δηακóξθσζεο ρψξσλ κε ππνινγηζηέο ζηα πινία, θαη 

λα εθνδηαζηνχλ κε ππνινγηζηέο νη νηθνγέλεηεο ησλ λαπηηθψλ ζην ζπίηη.  

Μηα άιιε επηινγή ζα κπνξνχζε λα είλαη ε δηακóξθσζε ρψξσλ αλάγλσζεο, θαζψο θαη 

ρψξσλ κε κνπζηθó εμνπιηζκó θαη καγλεηνζθóπηα.  

Απó óια απηά ηα κέηξα, ην πην ζεκαληηθó θαίλεηαη λα είλαη ν πξνγξακκαηηζκóο ηνπ 

θαηάιιεινπ ρξóλνπ εθ πεξηζηξνθήο δηακνλήο ζηε ζάιαζζα θαη ζηελ μεξά.   

Οη πινηνθηήηεο θαη νη αληηπξóζσπνη ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ πξέπεη λα 

βξνπλ έλαλ ηζóξξνπν ζπκβηβαζκó κεηαμχ ηεο επηζπκίαο ησλ λαπηηθψλ λα κέλνπλ 

πεξηζζóηεξν ρξóλν ζηελ μεξά θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πεξηνξηζκψλ ησλ λαπηηιηαθψλ 

εηαηξεηψλ (επαλαπαηξηζκóο πιεξσκάησλ θαη αλάγθε χπαξμεο δχν πιεξσκάησλ γηα έλα 

πινίν).  

Πξέπεη επίζεο λα πξνζερζεί ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ζην πινίν κε ηε 

ρξήζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο παξνρήο ηαηξηθψλ ζπκβνπιψλ εμ απνζηάζεσο 

(ηειεταηξηθή).  

Δξεπλεηηθά έξγα πνπ έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί απó ηελ Δπηηξνπή έδεημαλ óηη, γηα λα 

πξνζηαηεπζεί ε πγεία θαη ε αζθάιεηα ησλ λαπηηθψλ, είλαη δπλαηóλ λα νξγαλσζεί κηα 

νινθιεξσκέλε πνιχγισζζε παγθóζκηα ππεξεζία έθηαθηεο αλάγθεο ζε 24σξε βάζε 

γηα ηε κεηαθνξά ηαηξηθήο πξαγκαηνγλσκνζχλεο κέζσ δνξπθóξνπ θαη κέζσ ησλ ISDN 

(Integrated Services DigitalNetworks-Φεθηαθά Γίθηπα Οινθιεξσκέλσλ Τπεξεζηψλ).  
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Ζ βνήζεηα πνπ δεηείηαη απó ζαιάζζεο κπνξεί λα κεηαδίδεηαη κέζσ ζπλδέζκσλ πινίνπ-

μεξάο, νη νπνίνη ζα ηελ πξνσζνχλ ζε έλα ISDN παξνρήο ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγείαο θαη θαηóπηλ ζα δηνρεηεχνληαη ζηνπο θαηάιιεινπο εηδηθνχο.  

Οη ηειεζχκβνπινη πγείαο ζα κπνξνχλ επίζεο λα έρνπλ δηαινγηθή επαθή απó καθξηά κε 

ηνπο ηνπηθνχο ηαηξηθνχο νδεγνχο πνιπκέζσλ γηα λα ππνδεηθλχνπλ θαηάιιειεο 

δηαδηθαζίεο ζην ζεκείν απó óπνπ δεηείηαη ε βνήζεηα απó ην λνζειεπηηθó πξνζσπηθó.  

Άκεζα ζπλδεδεκέλα κε óια ηα κέηξα βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη εξγαζίαο 

ζην πινίν είλαη ηα κέηξα πνπ απνζθνπνχλ ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπ θνηλσληθνχ θχξνπο 

θαη ζηελ επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε πνπ ππήξρε θάπνηε απó ηα λαπηηθά επαγγέικαηα.  

Οη θνηλσληθνί εηαίξνη πξέπεη λα θαζνξίζνπλ πνηα κέηξα έρνπλ ελδερνκέλσο ηελ 

επηζπκνχκελε επίπησζε θαη λα ηα εθαξκóζνπλ επεηγóλησο.  

πγθεθξηκέλα, επεηδή κóλνλ κηα ζεκαληηθή κηζζνινγηθή δηαθνξά κεηαμχ ζέζεσλ 

εξγαζίαο ζην πινίν θαη ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ μεξά ζα πείζεη ηνπο λένπο ηεο ΔΔ λα 

ζηαδηνδξνκήζνπλ ζηε ζάιαζζα θαη ηνπο λαπηηθνχο λα ζπλερίζνπλ λα εξγάδνληαη ζηε 

ζάιαζζα, ε Δπηηξνπή θαιεί ηνπο πινηνθηήηεο ηεο ΔΔ λα δψζνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή 

ζηελ αλάγθε αχμεζεο ησλ κηζζψλ ησλ αμησκαηηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζηα πινία ηνπο. 

Αμίδεη λα ππελζπκηζζνχλ εδψ νη πξóζθαηεο ζηαηηζηηθέο πνπ εμέδσζε ν Γηεζλήο 

Οξγαληζκóο Δξγαζίαο, νη νπνίεο δείρλνπλ πηψζε ησλ κέζσλ κηζζψλ ησλ εηδηθεπκέλσλ 

λαπηηθψλ ηεο ΔΔ απó ην 1992 έσο ην 1999 (21).  

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

(21) Σα ηειεπηαία επηά έηε, ηα κέζα κεληαία θέξδε ησλ εηδηθεπκέλσλ λαπηηθψλ έπεζαλ θαηά 53% γηα 

ηνπο Γεξκαλνχο, 51% γηα ηνπο Βέιγνπο, 43% γηα ηνπο Γαλνχο, 49% γηα ηνπο Οιιαλδνχο, 26% γηα ηνπο 

Πνξηνγάινπο θαη 14% γηα ηνπο Γάιινπο 
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Σν θιεηδί γηα ηε βειηίσζε ησλ πξνζóλησλ ησλ λαπηηθψλ ηεο ΔΔ θαη ηελ αλαβάζκηζε 

ηεο δπλαηóηεηαο απαζρóιεζήο ηνπο θαη θηλεηηθóηεηάο ηνπο είλαη ε νξζή λαπηηθή 

εθπαίδεπζε.  

Οη θαιά εθπαηδεπκέλνη λαπηηθνί κε ηε ζεηξά ηνπο ζα βνεζήζνπλ ηνλ επξσπατθó 

λαπηηιηαθó θιάδν λα γίλεη πην αληαγσληζηηθóο θαη λα επηηχρεη πςειóηεξα πξóηππα 

αζθάιεηαο θαη πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο.  

Πξάγκαηη, ε αζθάιεηα θαη ε πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία ζα είλαη αδχλαηε 

καθξνπξóζεζκα ρσξίο ηελ επέλδπζε ζε λαπηηθνχο πνηóηεηαο. 

Σα ηδξχκαηα λαπηηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ ΔΔ παξέρνπλ εθπαίδεπζε πςειήο πνηóηεηαο 

θαη νη λαπηηθνί ηεο ΔΔ ζεσξνχληαη ελ γέλεη απó ηνπο πιένλ θαιά εθπαηδεπκέλνπο ζηνλ 

θóζκν. Χζηóζν, ε κείσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηε λαπηηθή ζηαδηνδξνκία νδήγεζε ζε 

πιεóλαζκα ησλ ζέζεσλ θνίηεζεο ζηα 120 πεξίπνπ ηδξχκαηα ΝΔΔ ζηελ Δπξψπε, ε 

επηβίσζε ησλ νπνίσλ ζην κέιινλ θαίλεηαη ζήκεξα αβέβαηε.  

Δπηπιένλ, νη ζπλερείο αιιαγέο ζην ξπζκηζηηθó πιαίζην, ε ζχγρξνλε ηερλνινγία θαη ε 

ιεηηνπξγία ηεο παγθóζκηαο λαπηηιίαο ππαγνξεχνπλ ηξνκαθηηθή πξνζπάζεηα 

πξνζαξκνγήο ζηηο λέεο πεξηζηάζεηο, έλα θαηαηεηκεκέλν δε επξσπατθó ζχζηεκα ΝΔΔ ζα 

έρεη ίζσο δπζθνιίεο λα ηηο αληηκεησπίζεη. 

Ζ λαπηηθή εθπαίδεπζε, óπσο θαη θάζε άιιε κνξθή εθπαίδεπζεο, είλαη έλα ζέκα ζην 

νπνίν ηα θξάηε κέιε έρνπλ ηελ θχξηα επζχλε.  

Οη δεκóζηεο αξρέο θαη νη πινηνθηήηεο, νη νπνίνη ζην κέιινλ πξέπεη λα επελδχζνπλ 

πεξηζζóηεξν ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηε καθξνπξóζεζκε αλάπηπμε ηεο ζηαδηνδξνκίαο 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο ηνπο πξέπεη λα εξγαζζνχλ απó θνηλνχ γηα λα 

δηαηεξήζνπλ θαη λα βειηηψζνπλ ηα επξσπατθά ζπζηήκαηα ΝΔΔ.  

Ζ Δπηηξνπή δελ πξνηίζεηαη λα ππνθαηαζηήζεη ηα θξάηε κέιε ή ηνπο θνηλσληθνχο 

εηαίξνπο ζην πεδίν απηó. 

 Όκσο, ζεβóκελε πάληνηε ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθóηεηαο, επηζπκεί λα επηζηήζεη ηελ 

πξνζνρή óισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ παξαγóλησλ ζε νξηζκέλα κέηξα ηα νπνία 

ελδερνκέλσο πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα λα βνεζεζεί ην ζχζηεκα ΝΔΔ ζπλνιηθά λα 

αληαπνθξηζεί ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζεκαληηθψλ πξνθιήζεσλ. 
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Ζ πξψηε πξóθιεζε γηα ην ζχζηεκα ΝΔΔ είλαη λα παξέρεη λαπηηθνχο πνηóηεηαο ηθαλνχο 

λα εξγάδνληαη ζε ζχγρξνλα θαη πςειήο πνηóηεηαο πινία.    

Γηα λα εμαζθαιηζζεί óηη ζα ππάξμεη αληαπóθξηζε ζηελ πξóθιεζε απηή ζε θνηλνηηθή 

θιίκαθα, ζα ρξεηαζηεί θαη' αξρήλ ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα λα αλαιχζνπλ πξνζεθηηθά 

θαη, εθóζνλ είλαη αλαγθαίν, λα αλαζεσξήζνπλ ηα εθπαηδεπηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα.  

Δίλαη νπζηαζηηθó ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα λα αληαπνθξίλνληαη ζε óιεο ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ λαπηηιηαθνχ θιάδνπ (εμνηθείσζε κε ηε δηεζλή λνκνζεζία - ηδίσο κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο ζχκβαζεο STCW θαη κε ηνλ Κψδηθα ISM- θαη κε ηε ζχγρξνλε 

ηερλνινγία) θαη λα εμαζθαιίδνπλ θαιή εθκάζεζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. 

Δμ ίζνπ ζεκαληηθó είλαη λα επηηεπρζεί ζηελóηεξνο ζπληνληζκóο ησλ ππαξρóλησλ 

εζληθψλ ζπζηεκάησλ ΝΔΔ, κε ηνλ νπνίν ζα κπνξνχζε λα ελζαξξπλζεί ν ρξήζηκνο 

εκπινπηηζκóο ηνπο θαη λα επέιζεη γεληθή βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ ΝΔΔ ζηα θξάηε 

κέιε. Πξέπεη επίζεο λα δνζεί θάπνηα πξνζνρή γηα λα ζπγθεληξσζνχλ νη πóξνη ζε 

κηθξóηεξν αξηζκó ηδξπκάησλ ΝΔΔ έηζη ψζηε λα κεησζεί ην θóζηνο (ηδίσο γηα λα 

εμαζθαιηζζεί ε δηάζεζε ζχγρξνλνπ εμνπιηζκνχ, óπσο είλαη νη εμεηδηθεπκέλνη 

πξνζνκνησηέο) θαη ηαπηóρξνλα λα αλέβεη ε πνηóηεηα ηεο επξσπατθήο ΝΔΔ. 

Οηαδήπνηε αλάιπζε ησλ κέηξσλ πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ εθπαίδεπζε πνηóηεηαο θαη 

λαπηηθνχο πνηóηεηαο πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ην ζέκα ηεο εθπαίδεπζεο ζην πινίν, ε 

νπνία απνηειεί κεγάιν πξóβιεκα ζην λαπηηιηαθó θιάδν ηεο ΔΔ.  

Ζ πεξίνδνο εγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο ζην πινίν είλαη έλα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν 

ππνρξεσηηθó ζηνηρείν ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ λαπηηθψλ. Γελ ππάξρνπλ 

πιένλ ηóζεο ζέζεηο γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο ζηα πινία ηεο ΔΔ ηα ηειεπηαία ρξóληα, 

θπξίσο δηóηη νη πινηνθηήηεο πξνζπαζνχλ λα πεξηθóςνπλ ην θóζηνο πνπ ζπλδέεηαη κε 

απηóλ ηνλ ηχπν εθπαίδεπζεο, πξνζθέξνληαο απó ηε κηα ιηγóηεξεο ζέζεηο εθπαίδεπζεο 

ζηα ππάξρνληα πινία θαη απó ηελ άιιε παξαγγέιινληαο λέα πινία κε ιηγóηεξεο ζέζεηο 

γηα δνθίκνπο.  

Οη πινηνθηήηεο πξέπεη λα αλαγλσξίζνπλ απηήλ ηελ άκεζε επζχλε ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε 

ησλ λαπηηθψλ ηεο ΔΔ θαη λα είλαη έηνηκνη λα αλαιάβνπλ ην δηνηθεηηθó θαη νηθνλνκηθó 

βάξνο γηα λα πξνζθέξνπλ επθαηξίεο εθπαίδεπζεο ζην πινίν.  

 



71 
 

 

Ζ Δπηηξνπή ζπληζηά ζην ζεκείν απηó λα εμεηάζνπλ επίζεο νη πινηνθηήηεο ηε 

δπλαηóηεηα λα πξνζθέξνπλ εθπαίδεπζε ζην πινίν ζε κεξηθνχο δνθίκνπο ηαπηóρξνλα, 

έηζη ψζηε λα ειαηηψλεηαη ην αίζζεκα ηεο απνκóλσζεο πνπ ελδερνκέλσο έρνπλ νη λένη 

ζηνλ πξψην πινπ ηνπο. Δλ ησ κεηαμχ, ρξεηάδεηαη νη δεκóζηεο αξρέο λα αλαδεηήζνπλ 

óιεο ηηο πηζαλέο ιχζεηο γηα λα ειαθξχλνπλ ην νηθνλνκηθó βάξνο πνπ ζα επηθέξνπλ νη 

ζέζεηο εθπαίδεπζεο ζην πινίν γηα ηνπο πινηνθηήηεο.  

Οη θνηλνηηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο 

πξνζθέξνπλ νξηζκέλεο ελδηαθέξνπζεο επηινγέο ζην ζεκείν απηó θαη ε Δπηηξνπή ζα 

εμεηάζεη πξνζεθηηθά θαηά πóζνλ ε επηθείκελε αλαζεψξεζε ησλ θαηεπζχλζεσλ απηψλ 

πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη θαη άιια κέηξα ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ζην πινίν.  

Σέινο, ηα θξάηε κέιε πξέπεη λα εμεηάζνπλ ηε δπλαηóηεηα λα ελεξγήζνπλ απó θνηλνχ 

ζηνπο αξκóδηνπο δηεζλείο θνξείο νχησο ψζηε λα εμαζθαιηζζεί óηη ζα θαηαζηεί δηεζλήο 

απαίηεζε λα πξνβιέπεηαη ζηελ θαηαζθεπή ησλ πινίσλ θαηάιιεινο αξηζκóο ζέζεσλ γηα 

εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. 

Ζ δεχηεξε πξóθιεζε είλαη λα δηαηίζεληαη λαπηηθνί κε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα λα 

είλαη ζε ζέζε λα δηεπξχλνπλ ηηο πξννπηηθέο θηλεηηθóηεηάο ηνπο. Δλ πξνθεηκέλσ, ε 

αξρηθή εθπαίδεπζε πξέπεη λα αθνινπζείηαη απó καζήκαηα ζπλερνχο επηθαηξνπνίεζεο 

ησλ γλψζεσλ ησλ λαπηηθψλ έηζη ψζηε απηνί λα αληεπεμέξρνληαη ζηελ εμεηδίθεπζε ησλ 

πινίσλ θαη λα πξνζαξκóδνληαη ζην λέν εμνπιηζκó ησλ πινίσλ θαη ηηο λνκηθέο 

απαηηήζεηο. Σα καζήκαηα απηά ζα απμήζνπλ ηελ θηλεηηθóηεηα ησλ λαπηηθψλ ηεο ΔΔ, 

ηóζν ζηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο εμεηδηθεπκέλσλ πινίσλ óζν θαη ζηνπο δηαθóξνπο ηχπνπο 

θαηαζηξψκαηνο θαη θηλεηήξσλ.  

Δλψ ν πξψηνο ηχπνο θηλεηηθóηεηαο αλαθέξεηαη ξεηά ζηε ζχκβαζε STCW θαη 

πξνζθέξεηαη ζπλήζσο ζηα επξσπατθά ηδξχκαηα ΝΔΔ, απαηηείηαη κεγαιχηεξε 

πξνζπάζεηα γηα λα ζεζπηζζνχλ ηα θξηηήξηα πνπ ζα ηζρχνπλ γηα ηελ θηλεηηθóηεηα θαη 

πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο θαη γηα ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπο ζηα ηδξχκαηα ΝΔΔ.  

Πξέπεη επίζεο λα παξέρνληαη καζήκαηα αλαβάζκηζεο γηα λα πξνσζεζεί ε κεηαηξνπή 

ησλ λαπηηθψλ θαησηέξαο ζεηξάο ζε αμησκαηηθνχο θαη ε αλαβάζκηζε ησλ αμησκαηηθψλ.  
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Πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ θαη λα εθαξκνζζνχλ óιεο εθείλεο νη δπλαηóηεηεο πνπ 

πξνζθέξεη ε εθπαίδεπζε εμ απνζηάζεσο γηα ηα καζήκαηα επηθαηξνπνίεζεο θαη 

αλαβάζκηζεο. 

Ζ ηξίηε πξóθιεζε είλαη ε πξνζαξκνγή ζην κεηαβαιιóκελν κνληέιν ηνπ επαγγέικαηνο, 

γηα παξάδεηγκα λα εμαζθαιηζζεί óηη ζα δηαηίζεληαη λαπηηθνί κε ηα απαξαίηεηα εξγαιεία 

γηα λα απαζρνιεζνχλ ζηελ μεξά κεηά απó έλα εχινγν αξηζκó εηψλ ζηε ζάιαζζα.  

Πξνο ην ζθνπó απηó, είλαη ζεκαληηθó ε αξρηθή λαπηηθή εθπαίδεπζε θαη ηα καζήκαηα 

επηθαηξνπνίεζεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ λα πεξηιακβάλνπλ επίζεο ηηο εκπνξηθέο πηπρέο 

ηεο λαπηηιίαο (π.ρ. λαπηηθó δίθαην, νηθνλνκηθά θαη δηαρείξηζε) έηζη ψζηε νη λαπηηθνί ηεο 

ΔΔ λα έρνπλ θαιχηεξε επίγλσζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ θιάδνπ θαη ησλ κεζóδσλ 

εξγαζίαο ζηε κειινληηθή απαζρóιεζή ηνπο ζηελ μεξά.  

ην ζέκα απηó, ζα είλαη ρξήζηκν ζηα ηδξχκαηα ΝΔΔ θαη ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο λα 

εξγαζζνχλ απó θνηλνχ γηα λα θαζνξίζνπλ θνηλνχο ζηóρνπο θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, 

δηεμóδνπο ζηαδηνδξνκίαο γηα ηνπο λαπηηθνχο. Απηó είλαη αθóκε πην ζεκαληηθó εάλ 

ιεθζεί ππóςε ην γεγνλóο óηη νη εζληθέο λαπηηιηαθέο δηνηθήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ 

ρξεηάδνληαη πεξηζζóηεξν πξνζσπηθó γηα λα θέξνπλ ζε πέξαο ηα απμαλóκελα θαζήθνληα 

πνπ ηνπο επηβάιιεη ε θνηλνηηθή λνκνζεζία γηα ηελ αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα πνπ 

εθδóζεθε πξóζθαηα ή πνπ πξνηείλεηαη.  

Θα ρξεηαζζεί κεγαιχηεξνο αξηζκóο επηζεσξεηψλ γηα ηε δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ειέγρνπ ηνπ θξάηνπο ηνπ ιηκέλα θαη ησλ θαζεθóλησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ έιεγρν ηεο 

λαπζηπινΐαο.  

Δίλαη ζεκαληηθó επνκέλσο νη λαπηηθνί λα εθνδηάδνληαη κε ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε 

γηα λα αλαιάβνπλ ηηο αζρνιίεο απηέο, νη νπνίεο, καδί κε άιιεο ζηνλ ηδησηηθó λαπηηιηαθó 

θιάδν, ζα είλαη ε θπζηνινγηθή ζπλέρεηα ηεο εκπεηξίαο ηνπο ζηε ζάιαζζα. 

Δθηóο απó απηέο ηηο ηξεηο θχξηεο πξνθιήζεηο, πξέπεη λα πξνζερζνχλ ηα κέηξα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο έιιεηςεο λαπηηθψλ ζηελ ΔΔ. Σαπηóρξνλα, ίζσο ρξεηαζζνχλ εμαηηίαο ηνπο αιιαγέο 

ζην ππάξρνλ ζχζηεκα λαπηηθήο εθπαίδεπζεο.  
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Σν πξψην κέηξν είλαη κηα πξνζπάζεηα -ηεξνπκέλνπ πιήξσο ηνπ ππάξρνληνο δηεζλνχο 

θαη θνηλνηηθνχ δηθαίνπ- λα κεησζνχλ νη απαηηήζεηο εηζóδνπ γηα ηνπο δηαθóξνπο 

βαζκνχο πηζηνπνηεηηθψλ, óπσο εθείλα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ κε 

ζθνπó ηελ απóθηεζε απεξηóξηζησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ ηθαλóηεηαο. 

Με ην ζπληνληζκó ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ ΝΔΔ, πνπ πξναλαθέξζεθε ζα βειηησζεί ε 

ακνηβαία αλαγλψξηζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ηθαλóηεηαο ζηα θξάηε κέιε, έλα άιιν κέηξν 

δε είλαη λα αξζνχλ ηα εκπóδηα πνπ εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ ζηελ απαζρóιεζε ησλ 

λαπηηθψλ ηεο ΔΔ ζε νηνδήπνηε πινίν ππó ζεκαία θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ.  

Σέινο, πξέπεη λα θαηαβιεζεί θάπνηα πξνζπάζεηα γηα λα δηεπθνιπλζεί ε πξóζβαζε ζε 

ζέζεηο αμησκαηηθψλ ζην εκπνξηθó λαπηηθó ησλ αηóκσλ πνπ ήδε έρνπλ ηα απαξαίηεηα 

πξνζóληα, óπσο είλαη νη αμησκαηηθνί αιηεπηηθψλ ζθαθψλ ή πξψελ αμησκαηηθνί ηνπ 

λαπηηθνχ. Πξέπεη λα θαζνξηζζνχλ θαη λα εθαξκνζζνχλ ad hoc εθπαηδεπηηθέο 

πξσηνβνπιίεο πξνο ην ζθνπó απηó. 

Ζ θνηλνηηθή ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ λαπηηθήο εθπαίδεπζεο είλαη 

βέβαηα κία θαιή δπλαηóηεηα, δελ πξέπεη óκσο λα ππεξεθηηκάηαη.  

Σα θνηλνηηθά θνλδχιηα κπνξνχλ, θαη óλησο πξέπεη, λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε 

ρξεκαηνδóηεζε ησλ πξνγξακκάησλ λαπηηθήο εθπαίδεπζεο ησλ θξαηψλ- κειψλ θαη ησλ 

πινηνθηεηψλ, δελ κπνξνχλ óκσο λα θαιχςνπλ óιε ηε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε πνπ 

ρξεηάδεηαη γηα λα ηεζεί ζε εθαξκνγή κία δξάζε óπσο ε παχζε ηεο πηψζεο ηνπ αξηζκνχ 

λαπηηθψλ ηεο ΔΔ. 

Ζ Δπηηξνπή έρεη πξσηχηεξα απνξξίςεη ηε δπλαηóηεηα δεκηνπξγίαο εηδηθνχ θνηλνηηθνχ 

θνλδπιίνπ γηα ηε λαπηηθή εθπαίδεπζε, θαη πηζηεχεη αθóκε óηη δελ πξóθεηηαη γηα 

ξεαιηζηηθή επηινγή.  

Χζηóζν, ζπληζηά ζνβαξά ηα θξάηε- κέιε θαη νη θνηλσληθνί εηαίξνη λα δηεξεπλήζνπλ θαη 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαιχηεξα ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα ππάξρνληα θνηλνηηθά 

ρξεκαηνδνηηθά κέζα ζην πεδίν ηεο ρξεκαηνδóηεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, ηα 

επξσπατθά θνηλσληθά θαη δηαξζξσηηθά ηακεία θαη, ηδίσο, ηα πξνγξάκκαηα Socrates θαη 

LeonardodaVinci.  
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Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, ηα θξάηε- κέιε πξέπεη λα δηεξεπλήζνπλ θαη λα 

εθκεηαιιεπζνχλ ηηο επθαηξίεο, πνπ πξνζθέξνληαη γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθó απó ην 

Equal, κία λέα θνηλνηηθή πξσηνβνπιία ε νπνία ζα πξνσζήζεη λέα κέζα γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε óισλ ησλ κνξθψλ δηαθξίζεσλ θαη άληζεο κεηαρείξηζεο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο, κέζσ ηεο δηεζληθήο ζπλεξγαζίαο.  

Σα θξάηε- κέιε θαη νη θνηλσληθνί εηαίξνη θαινχληαη λα δψζνπλ ηελ απαηηνχκελε 

πξνηεξαηóηεηα ζηε λαπηηθή εθπαίδεπζε, θαη ζηηο λαπηηιηαθέο πξσηνβνπιίεο γηα ην 

αλζξψπηλν δπλακηθó, óηαλ πξνγξακκαηίδνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε θνηλνηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη ηελ εζληθή ηνπο πνιηηηθή. 

 

 

4
Ο
 ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΑΡΗΘΜΟΗ  

 

Απó ηα ζηνηρεία απηά παξαηεξείηαη óηη ην έηνο 2011 ππήξμε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

λαπηνινγεζέλησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ θαηά 8,5%, ζε ζρέζε κε ην έηνο 2010.  

Ζ αχμεζε νθείιεηαη θπξίσο ζηνπο λαπηνινγεζέληεο Έιιελεο λαπηηθνχο ζε πινία κε 

ειιεληθή ζεκαία (6,8%), κε βάζε ηηο απóιπηεο ηηκέο.  

Σα επóκελα έηε παξαηεξείηαη κείσζε. πγθεθξηκέλα, ην έηνο 2012, ζε ζρέζε κε ην έηνο 

2011, παξαηεξείηαη κείσζε θαηά 5,7%, ε νπνία νθείιεηαη θπξίσο ζηε κείσζε ησλ 

λαπηνινγεζέλησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ ζε πινία κε ειιεληθή ζεκαία (5,3%), κε βάζε ηηο 

απóιπηεο ηηκέο. 

Σν έηνο 2013, ζε ζρέζε κε ην έηνο 2012, παξαηεξείηαη κείσζε θαηά 0,7%, ε νπνία 

νθείιεηαη ζηε κείσζε ησλ λαπηνινγεζέλησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ ζε πινία κε μέλε 

ζεκαία ζπκβεβιεκέλα κε ην ΝΑΣ (18,1%). Σν έηνο 2014, ζε ζρέζε κε ην έηνο 2013, 

παξαηεξείηαη κηθξή κείσζε (0,5%), ε νπνία νθείιεηαη ζηε κείσζε ησλ 

λαπηνινγεζέλησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ ζε πινία κε ειιεληθή ζεκαία (2,0%).  

Σν έηνο 2015, ζε ζρέζε κε ην έηνο 2014, παξαηεξείηαη κείσζε (2,9%), ε νπνία 

νθείιεηαη ζηε κείσζε ησλ λαπηνινγεζέλησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ, ηóζν ζε πινία κε 

ειιεληθή ζεκαία óζν θαη ζε πινία κε μέλε ζεκαία ζπκβεβιεκέλα κε ην ΝΑΣ. 
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Αλαθνξηθά κε ηηο θαηεγνξίεο εηδηθνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη ζηα πινία 

κε ειιεληθή θαη μέλε ζεκαία ζπκβεβιεκέλα κε ην ΝΑΣ, παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ 

λαπηνινγεζέληνο αλψηεξνπ πξνζσπηθνχ θαηά 10,5% ην έηνο 2011 ζε ζρέζε κε ην 2010, 

θαη θαηά 0,3% ην έηνο 2013, ζε ζρέζε κε ην 2012. Σν αλψηεξν πξνζσπηθó κεηψζεθε 

θαηά 9,1%, ην 2012, ζε ζρέζε κε ην 2011, θαηά 1,8% ην 2014, ζε ζρέζε κε ην 2013, θαη 

4,0% ην 2015, ζε ζρέζε κε ην 2014. 

Αληίζηνηρα, ζηελ θαηεγνξία ηνπ θαηψηεξνπ πξνζσπηθνχ παξαηεξείηαη αχμεζε ζηνπο 

λαπηνινγεζέληεο θαηά 7,4%, ην έηνο 2011, ζε ζρέζε κε ην έηνο 2010, θαη 0,2% ην  έηνο 

2014, ζε ζρέζε κε ην έηνο 2013, ελψ παξαηεξείηαη κείσζε θαηά 4,1% ην έηνο 2012, ζε 

ζρέζε κε ην έηνο 2011, θαηά 2,4% ην έηνο 2015, ζε ζρέζε κε ην έηνο 2014, θαη θαηά 

1,3% ην έηνο 2013, ζε ζρέζε κε ην έηνο 2012 (Πίλαθαο). 

 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ 

 

 

Πίλαθαο: Ναπηνινγεζέληεο Έιιελεο λαπηηθνί ζε εκπνξηθά πινία 100ΚΟΥ θαη άλσ, κε 

ειιεληθή & μέλε ζεκαία ζπκβεβιεκέλα κε ην ΝΑΣ, 2010-2015 
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Σέινο, ζηελ θαηεγνξία ηνπ δóθηκνπ πξνζσπηθνχ παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αχμεζε ησλ 

λαπηνινγεζέλησλ θαηά 33,3% ην έηνο 2011, ζε ζρέζε κε ην έηνο 2010, θαη 17,3% ην 

έηνο 2013, ζε ζρέζε κε ην έηνο 2012, ελψ παξαηεξείηαη κείσζε θαηά 24,6% ην έηνο 

2014, ζε ζρέζε κε ην έηνο 2013, θαηά 18,8% ην έηνο 2012, ζε ζρέζε κε ην έηνο 2011, 

θαη θαηά 6,5% ην έηνο 2015, ζε ζρέζε κε ην έηνο 2014 (Πίλαθαο). 

πλδένληαο ηελ απαζρóιεζε κε ηε ζεκαία ηνπ πινίνπ παξαηεξνχκε πσο νη έιιελεο 

λαπηηθνί είλαη πεξηζζóηεξνη ζηα πινία ειιεληθήο ζεκαίαο ζε ζρέζε κε ηα πινία μέλεο 

ζεκαίαο. 

ηα πινία κε μέλε ζεκαία, ην πιήξσκα απνηειείηαη ζε πνζνζηó 64% θπξίσο απó κε 

έιιελεο λαπηηθνχο. Χζηóζν, νη έιιελεο εθνπιηζηέο εμαθνινπζνχλ λα εκπηζηεχνληαη 

ηνπο εμεηδηθεπκέλνπο έιιελεο λαπηηθνχο γηα ηελ θάιπςε πςειóβαζκσλ ζέζεσλ. 

Δλδεηθηηθά, ην 98% ησλ πινηάξρσλ ζηα ειιελóθηεηα πινία πνπ είλαη ζπκβεβιεκέλα κε 

ην ΝΑΣ, έηζη óπσο θαηαγξάθνληαη ζηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ, είλαη 67 

Έιιελεο, ελψ ε εηθóλα αληηζηξέθεηαη πξνρσξψληαο ζε πιεξψκαηα ρακειóηεξεο 

εηδηθóηεηαο. 

Γλσξίδνληαο ηελ αλαινγία ειιελóθηεησλ πινίσλ ειιεληθήο θαη μέλεο ζεκαίαο (52,5% 

ηνπ ζηóινπ ήηαλ εγγεγξακκέλα ζηελ Διιεληθή ζεκαία ην 2010) κπνξνχκε λα 

ζπκπεξαίλνπκε πσο ζηα ειιελóθηεηα πινία μέλεο ζεκαίαο απαζρνινχληαη πεξί ησλ 

35.600 αηóκσλ, ε πιεηνςεθία εθ ησλ νπνίσλ είλαη μέλεο εζληθóηεηαο.  

Με ηελ ππóζεζε óηη ην κεξίδην ησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ ζε απηά ηα πινία δελ μεπεξλά ην 

10%, ν αξηζκóο ηνπο ζε δεδνκέλε ζηηγκή κέζα ζην έηνο εθηηκάηαη óηη αλέξρεηαη ζηνπο 

3.560. ε εηήζηα βάζε (κε βάζε εθηηκψκελε ππεξεζία ηεο ηάμεο ησλ 7 κελψλ αλά έηνο 

πνπ είλαη ε ειάρηζηε ζπκβαηηθή γηα ηα μεξνχ θνξηία πινία) ν αξηζκóο Διιήλσλ 

λαπηηθψλ ζρεδóλ δηπιαζηάδεηαη μεπεξλψληαο ηα 6.103 άηνκα. 

Πξνζζέηνληαο ζηνλ παξαπάλσ αξηζκó ηνπο θαηαγεγξακκέλνπο απó ηελ ΔΛΣΑΣ 

ελεξγνχο λαπηηθνχο κε Διιεληθή ππεθνóηεηα (14.779) θαζψο θαη ην πνζνζηó απηψλ 

πνπ δε βξίζθνληαλ ζε ππεξεζία ηελ πεξίνδν δεηγκαηνιεςίαο ηεο έξεπλαο ιóγσ ηεο 

πεληάκελεο αλάπαπζεο (10.556) ην ζχλνιν ησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζε 

ειιελóθηεηα πινία μεπεξλά ηηο 31.438.  
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ηε ζπλέρεηα, δερóκελνη πσο ζε θάζε πνληνπóξν πινίν μέλεο ζεκαίαο απαζρνιείηαη 

θαηά κέζν óξν πιήξσκα 20 αηóκσλ, ε πιεηνλóηεηα ηνπ νπνίνπ (18 άηνκα) είλαη 

λαπηηθνί μέλεο ππεθνóηεηαο, ε ζπλνιηθή απαζρóιεζε ησλ ειιελóθηεησλ πινίσλ 

μεπεξλά θαηά πνιχ ηηο 60 ρηι. Θέζεηο εξγαζίαο. 

Πεγή: ΝΑΣ 

 

Μισθολογικά 

Ο κηζζóο απνηειεί ίζσο ηνλ ζεκαληηθóηεξν παξάγνληα γηα έλαλ λαπηηθó ζηελ 

δηαδηθαζία επηινγήο εξγνδóηε.  

Σα ρξήκαηα απνηεινχλ ηζρπξó θίλεηξν ηóζν γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ, óζν 

θαη γηα ηελ αχμεζε ηεο απóδνζεο, θαη ηελ επίηεπμε ησλ θαιχηεξσλ δπλαηψλ 

απνηειεζκάησλ κέζα απó ηελ εξγαζία ηνπ. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα, παξνπζηάδεηαη ε κηζζνινγηθή θαηάηαμε αλσηέξνπ πιεξψκαηνο 

ζηηο 19 κεγαιχηεξεο ειιελóθηεηεο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο κεηαθνξάο πεηξειαηνεηδψλ θαη 

LPG/LNG ζηóινπ.  

Παξαηεξνχκε πσο γηα óιεο ηηο εηαηξίεο νη κηζζνί θπκαίλνληαη ζε παξóκνηα 

επίπεδα, αιιά παξóια απηά νξηζκέλεο έρνπλ ηελ ηάζε λα παξέρνπλ ζηαζεξά 

πςειóηεξεο απνιαβέο ζηα πιεξψκαηά ηνπο, θάηη πνπ ηηο θαζηζηά πνηó ειθπζηηθέο ζαλ 

επηινγή γηα ηνλ λαπηηθó. 

 

Δισυοπέρ Ναςτικού – Πλοιοκτήτη 

Σα ζπγθξνηεκέλα πιεξψκαηα ησλ Διιεληθψλ πινίσλ θαη αληίζηνηρα νη πινηνθηήηεο 

ηνπο θαηαβάιινπλ ηαθηηθέο κεληαίεο εηζθνξέο κε εμαίξεζε ηνπο αιινδαπνχο θαη κε 

απνγεγξακκέλνπο Έιιελεο λαπηηθνχο εθóζνλ απηνί δελ θαηαιακβάλνπλ νξγαληθή ζέζε. 

Δηζθνξέο νθεηιóκελεο ή βεβαηνχκελεο απó ην λαπηνιóγην είλαη ζε εηζθνξέο πξνο 

Ν.Α.Τ., Τ.Π.Ε.Ν., Κ.Ε.Α.Ν. (Κεθάιαην Επηθνπξηθήο Αζθάιηζεο), Πξνζηαζίαο 

Φπκαηηθώλ, Δπηώλ, Κ.Ν.Ε.(Κεθάιαην Ναπηηθήο Εθπαίδεπζεο) Ε.Λ.Ο.Ε.Ν., Ν.Ε.Ε. θαη 

θάζε άιιε εηζθνξά, ηέινο κε λóκν θαζαηξνύκελε. 
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Ο πεξίπνπ ππνινγηζκóο ηωλ νθεηινκέλωλ εηζθνξώλ ελεξγείηαη απó ην ΝΑΤ.  

Η εθθαζάξηζε θαη βεβαίωζε ηωλ εηζθνξώλ απηώλ ελεξγείηαη απó ην ΝΑΤ ην νπνίν 

εθδίδεη ην ζρεηηθó θύιιν εθθαζάξηζεο θαη είλαη ηίηινο λóκηκνο θαη εθηειεζηóο (άξζξν 

86, παξ.3, Κ.Ν. 792/78 θαη άξζξν 1, παξ. 10 ηνπ Ν.1711/87). 

Οη ηαθηηθέο εηζθνξέο νθείινληαη γηα óιν ην ρξóλν θαηά ηνλ νπνίν νη λαπηηθνί είλαη 

λαπηνινγεκέλνη ζην πινίν, γηα δε ηνλ ππνινγηζκó ηωλ ππνινγίδνληαη ζε ηξηάληα (30) 

κέξεο.  

Οη εηζθνξέο ηωλ λαπηηθώλ θαη ηωλ πινηνθηεηώλ ππνινγίδνληαη επί ηνπ κηζζνύ ηνπ 

πξνβιεπνκέλνπ απó ηηο Σπιινγηθέο Σπκβάζεηο θαη óηαλ δελ ππάξρνπλ 

Σπιινγηθέο Σπκβάζεηο κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Υ.Ε.Ν. θαηά ηα άξζξα 84, παξ.2, ΚΝ 

792/78 θαη 14 παξ. 2 ηνπ Ν. 1085/80. 

Οη εηζθνξέο πνπ ηζρύνπλ ζήκεξα ππέξ Ν.Α.Τ., Τ.Π.Ε.Ν. θαη ινηπώλ Κεθαιαίωλ θαη 

Λνγ/ζκώλ είλαη (Ν. 2575/98). 

1. Υπέξ Ν.Α.Τ. 

Οη ηαθηηθέο κεληαίεο εηζθνξέο πνπ θαηαβάιινπλ λαπηηθνί κέιε (πιεξωκάηωλ ζε 

πινία κε Ειιεληθή Σεκαία θαη νη πινηνθηήηεο απηώλ θαζνξίδνληαη ζε πνζνζηó επί 

ηνπ κεληαίνπ κηζζνύ ηωλ λαπηηθώλ ωο εμήο: 

Γηα πινία νιηθήο ρωξεηηθóηεηαο κέρξη 25 θ.ν.ρ. Γηα ηνπο λαπηηθνύο ζε 9% γηα ηνπο 

πινηνθηήηεο ζε 14% απó 1/1/2000. 

Γηα πινία νιηθήο ρωξεηηθóηεηαο νπó 25 θ.ν.ρ.-1500 θ.ν.ρ. Γηα ηνπο λαπηηθνύο ζε 9% 

γηα ηνπο πινηνθηήηεο ζε 14% απó 1/1/1998. 

Γηα πινία νιηθήο ρωξεηηθóηεηαο άλω ηωλ 1500 θ.ν.ρ. Γηα ηνπο λαπηηθνύο ζε 9% γηα 

ηνπο πινηνθηήηεο ζε 14% απó 1/1/1998. 
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5
ο
 ΚΔΦΑΛΑΗΟ : ΟΛΖ Ζ ΠΟΡΔΗΑ ΜΔΥΡΗ ΚΑΗ ΣΖ 

ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ 

 

Μηα απó ηηο ζεκαληηθóηεξεο, θαη θπζηθά ηελ πνιππιεζέζηεξε νκάδα εξγαδνκέλσλ κίαο 

λαπηηιηαθήο εηαηξίαο αποτελούν  νη λαπηηθνί. Ζ παξνπζία θαη ζπλέπεηα απέλαληη ζηα 

θαζήθνληά ηνπο απνηειεί θαζνξηζηηθó παξάγνληα γηα ηελ επίηεπμε ηνλ ζηóρσλ ηνπ 

ζπλóινπ ηεο εηαηξίαο. Γεδνκέλα, θάζε πξνζπάζεηα ησλ ππνινίπσλ ηκεκάησλ ζα έπεθηε 

ζην θελó, εάλ νη λαπηηθνί δελ ήηαλ ηθαλνί λα επηηειέζνπλ ζσζηά ηηο εξγαζίεο επί ηνπ 

πινίνπ. 

Ζ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ απαηηεί ηελ πξνζεθηηθή επηινγή θαη δηαρείξηζε ησλ 

ζηειερψλ, θάηη πνπ απνηειεί επζχλε θπξίσο ηνπ ηκήκαηνο πιεξσκάησλ ζε ζπλεξγαζία 

κε άιια ηκήκαηα ηεο λαπηηιηαθήο (technical, safetyandquality, training). 

 

5.1 ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΛΔΤΡΑ ΣΖ ΝΑΤΣΗΛΑΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

5.1.1 ΓΟΚΗΜΟΗ 

 

Απó ην λóκν, θάζε πινίν ειιεληθήο ζεκαίαο ππνρξενχηαη θαηά ηελ πιήξε δηάξθεηα ηνπ 

εκεξνινγηαθνχ έηνπο λα έρεη λαπηνινγεκέλν Α‟εηή ή Β‟εηή δóθηκν ζπνπδαζηή 

ειιεληθήο ΑΔΝ επ‟απηνχ. Λóγσ ηνλ ππνρξεψζεσλ ηνπο ζηηο ΑΔΝ, óηαλ απηó θξίλεηαη 

αδχλαην (θαζψο γηα ζπγθεθξηκέλεο πεξηóδνπο ε θνίηεζε Α‟εηψλ θαη Β‟εηψλ ζπκπίπηεη, 

ε εηαηξία έρεη ηε δπλαηóηεηα λα ιάβεη βεβαίσζε απνπζίαο δηαζέζηκνπ απó ην αξκóδην 

ηκήκα ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο, ηε Γηεχζπλζε Ναπηηθήο Δθπαίδεπζεο. 

Οη ζπνπδαζηέο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηνπο εμακήλνπ ζηηο ΑΔΝ, έρνπλ ηε 

δπλαηóηεηα λα αλαδεηήζνπλ εηαηξία πνπ ζα ηνπο πξνζθέξεη ηε δπλαηóηεηα λα θάλνπλ 

ην πξψην ηνπο εθπαηδεπηηθó ηαμίδη.  

Ζ δηαδηθαζία ηεο επηινγήο γίλεηαη ζπλήζσο κε θαηάζεζε αίηεζεο ζην ηκήκα 

πιεξσκάησλ ηεο λαπηηιηαθήο εηαηξίαο, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απó βηνγξαθηθó ηνπ 

θνηηεηή.  
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πρλά ε θαηάζεζε ζπλνδεχεηαη απó κηα πξνθαηαξθηηθή ζπλέληεπμε, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί ην θαηά πóζν ν ππνςήθηνο πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηεο εηαηξίαο.  

Αθνχ γίλεη κία πξψηε επηινγή αλάκεζα ζηηο αηηήζεηο, αθνινπζνχλ θάπνηα ηεζη 

(γξακκαηηθά – καζεκαηηθά), ηα νπνία έρνπλ ζαλ ζθνπó λα εληνπίζνπλ ην κνξθσηηθó 

επίπεδν ησλ ππνςεθίσλ. 

Ζ ηειηθή επηινγή γίλεηαη απó ηνλ δηεπζπληή ηνπ ηκήκαηνο πιεξσκάησλ, θαη 

αθνινπζνχλ νη ηππηθέο δηαδηθαζίεο πξηλ ηε λαπηνιóγεζε, óπσο νη εμεηάζεηο πγείαο, ε 

έθδνζε Ακεξηθάληθεο (ή άιιεο αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε) Visa, ε ελεκέξσζε ζε 

ζέκαηα αζθαιείαο θαη ζπκπεξηθνξάο, θαη ηειηθά γίλεηαη ε λαπηνιóγεζε ηνπ δνθίκνπ. 

ην ηέηαξην εμάκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπο, θαη εθóζνλ ρξσζηνχλ ιηγóηεξα απó έμη (6) 

καζήκαηα ζηε ζρνιή ηνπο, νη ζπνπδαζηέο λαπηνινγνχληαη απηή ηε θνξά σο Β‟εηείο, κε 

ζθνπó λα ζπγθεληξψζνπλ αζξνηζηηθή ππεξεζία δψδεθα (12) κελψλ. Μεηά ηελ 

απνθνίηεζή ηνπο απó ηελ ΑΔΝ, νη δóθηκνη πξνρσξνχλ ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ έθδνζε 

ηνπ δηπιψκαηóο ηνπο ( Πινηάξρνπ Γ   ή Γ   Μεραληθνχ), θαη αθνχ πεξάζνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο εθπαηδεχζεηο θαη εθδψζνπλ ηα αλαγθαία δηπιψκαηα αλάινγα κε ηνλ ηχπν 

ηνπ πινίνπ πνπ πξóθεηηαη λα λαπηνινγεζνχλ, ηóηε επαλέξρνληαη ζηελ εηαηξία ηνπο ψζηε 

λα λαπηνινγεζνχλ γηα πξψηε θνξά σο αμησκαηηθνί. 

Απó απηó ην ζεκείν θη έπεηηα, ηóζν ν λαπηηθóο óζν θαη εηαηξία θξνληίδνπλ γηα ηελ 

πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε ηνπ ηδίνπ κέζα απó ηε ζπκκεηνρή ζε εθπαηδεχζεηο πνπ παξέρεη 

ην ΚΔΔΝ ή ηδησηηθά εθπαηδεπηηθά θέληξα αλαγλσξηζκέλα απó θάπνηα ζεκαία ή 

θάπνην εθπαηδεπηηθó θέληξν πηζηνπνηεκέλν απó ηνλ ΗΜΟ (π.ρLloyd‟s, JRC). ηελ  

πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο ζεκαίαο, νη εθπαηδεχζεηο θαη ηα δηπιψκαηα ησλ λαπηηθψλ 

αλαγλσξίδνληαη, κóλν εάλ έρνπλ εθδνζεί απó ζεκαία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Παξάιιεια, ηα αλαγλσξηζκέλα ηδησηηθά εθπαηδεπηηθά θέληξα έρνπλ αξρίζεη λα γίλνληαη 

óιν θαη πην δεκνθηιή ζηνπο Έιιελεο λαπηηθνχο, θάηη πνπ νθείιεηαη ζηηο κεγάιεο 

θαζπζηεξήζεηο θαη θσιχκαηα πνπ παξνπζηάδεη ηóζν ην ΚΔΔΝ, óζν θαη νη ρνιέο 

σζηηθψλ Μέζσλ Αζπξνπχξγνπ θαη Μεραληψλαο. 
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5.1.2 ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΑΞΗΧΜΑΣΗΚΟΤ 

 

ηφρνο ηεο λαπηηιηαθήο – δηαρεηξίζηξηαο εηαηξίαο είλαη λα έρεη ηα ππó δηαρείξηζή ηεο 

πινία ζηειερσκέλα κε λαπηηθνχο ηθαλνχο, αμηóπηζηνπο, αιιά θαη εθπαηδεπκέλνπο 

θαηάιιεια ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη θαηάιιεια ζηηο απαηηήζεηο ηεο γεθχξαο ή ηνπ 

κεραλνζηαζίνπ. 

 „Όια ηα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο, απó ηνλ θαζαξηζηή ηεο κεραλήο έσο ηνλ Α‟ κεραληθó, 

θαη απó ην λέν κέρξη ηνλ θαπεηάλην, απνηεινχλ ζεκαληηθά θνκκάηηα ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ βαπνξηνχ. Κάζε έλαο έρεη ηηο δηθέο ηνπ επζχλεο, αιιά óινη είλαη κέιε ελóο 

αιιεινεμαξηψκελνπ ζπλóινπ. Ζ απνπζία ελóο θαη κóλν απó ηα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο 

κπνξεί λα δπζρεξάλεη ζεκαληηθά ηε ιεηηνπξγηά (operation) ηνπ βαπνξηνχ.  

ηóρνο ηεο λαπηηιηαθήο εηαηξίαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ ηκήκαηνο πιεξσκάησλ, δελ 

είλαη απιά ε επαξθήο ζηειέρσζε ηνπ πινίνπ, αιιά απηó λα γίλεηαη   κε ηα πιένλ ηθαλά 

άηνκα. Γη‟ απηó ην ιóγν, νη λαπηηιηαθέο εηαηξίεο ειιεληθψλ ζπκθεξóλησλ δίλνπλ πνιχ 

κεγάιε ζεκαζία ζηελ άξηηα εθπαίδεπζε ησλ αμησκαηηθψλ ηνπο, ηóζν ζηα ζέκαηα 

ιεηηνπξγίαο, óζν θαη ζηα ζέκαηα αζθαιείαο πνπ αθνξνχλ ην πινίν. 

Σν λαπηηθó επάγγεικα, θαη εηδηθóηεξα óζνλ αθνξά ηνπο αμησκαηηθνχο, απαηηεί 

ζπλερóκελε εθπαίδεπζε θαη επηκóξθσζε, πξνθεηκέλνπ ν λαπηηθóο λα κπνξέζεη λα 

ζηαδηνδξνκήζεη. ηελ πξάμε, απηó ζεκαίλεη πσο γηα λα κπνξέζεη λα εμειηρζεί ζηελ 

ηεξαξρηθή θιίκαθα θάζε αμησκαηηθóο πξέπεη λα απνθηά ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά 

πνπ ζπλνδεχνπλ ηνλ θάζε βαζκó, αιιά θαη επαξθή ζαιάζζηα ππεξεζία. Μαζήκαηα 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ πηζηνπνηεηηθά, νη λαπηηθνί κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ 

ηóζν ζην Κέληξν επηκóξθσζεο ζηειερψλ εκπνξηθνχ λαπηηθνχ (ΚΔΔΝ), óζν θαη ζε 

ηδησηηθά εθπαηδεπηηθά θέληξα (COSMOS, JRC, QMS θ.α). 

Παξαθάησ αθνινπζεί κία αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ εμέιημε αμησκαηηθψλ 

γεθχξαο θαη κεραλήο κε δηπιψκαηα ειιεληθήο ζεκαίαο. 
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Δξέλιξη αξιωματικού γέυςπαρ (σε πλοία 3000 dwt και άνω) 

 

Γηα ηελ απóθηεζε ηνπ δηπιψκαηνο ηνπ ππνπινηάξρνπ, ν αμησκαηηθóο γέθπξαο ζα πξέπεη 

(α) λα έρεη ζαιάζζηα ππεξεζία ηνπιάρηζηνλ 24 κελψλ ζε πινία νιηθήο ρσξεηηθóηεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 500dwt, κε εηδηθóηεηα αμησκαηηθνχ ππεχζπλνπ θπιαθήο λαπζηπινΐαο απó 

ηελ νπνία ε κηζή ηνπιάρηζην ζε πινία νιηθήο ρσξεηηθóηεηαο ηνπιάρηζηνλ 3000dwt.  

ηελ απαηηνχκελε ζαιάζζηα ππεξεζία πεξηιακβάλεηαη θαη ν ρξóλνο θνίηεζεο ζε 

εγθεθξηκέλν Κέληξν Δπηκóξθσζεο (óρη πεξηζζóηεξνο απó 6 κήλεο)• θαη (β) λα έρεη 

νινθιεξψζεη επηηπρψο εγθεθξηκέλε εθπαίδεπζε θαη άζθεζε πνπ θαιχπηεη ηα πξóηππα 

ηθαλóηεηαο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Μέξνο Α-ΗΗ/2 ηνπ Κψδηθα STCW γηα πινηάξρνπο θαη 

ππνπινηάξρνπο πινίσλ νιηθήο ρσξεηηθóηεηαο ηνπιάρηζηνλ 3000• θαη (γ) λα έρεη 

πηζηνπνηεηηθó ηαηξηθήο κέξηκλαο πνπ έρεη εθδνζεί ζχκθσλα κε ηα πξóηππα ηθαλóηεηαο 

γηα ηαηξηθή κέξηκλα ζε πινία óπσο θαζνξίδνληαη ζην Μέξνο Α-VΗ/7, παξαγξάθνπο 4 

έσο θαη 6 ηνπ Κψδηθα STCW, απó ηε Γεκνθξαηία ή απó ρψξεο ησλ νπνίσλ ηα 

πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνπλ ζχκθσλα κε ηε χκβαζε STCW, αλαγλσξίδνληαη απó ηε 

Γεκνθξαηία. 

Αληίζηνηρα, γηα ηελ απóθηεζε ηνπ δηπιψκαηνο ηνπ Πινηάξρνπ, ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη - 

(α) λα έρεη ζαιάζζηα ππεξεζία ηνπιάρηζηνλ 36 κελψλ ζε πινία νιηθήο ρσξεηηθóηεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 500, κεηά ηελ απóθηεζε πηζηνπνηεηηθνχ ππνπινηάξρνπ, κε εηδηθóηεηα 

πινηάξρνπ ή ππνπινηάξρνπ απó ηελ νπνία ε κηζή ηνπιάρηζην ζε πινία νιηθήο 

ρσξεηηθóηεηαο πάλσ απó 3000.  

ηελ απαηηνχκελε ζαιάζζηα ππεξεζία πεξηιακβάλεηαη θαη ν ρξóλνο θνίηεζεο ζε 

εγθεθξηκέλν Κέληξν Δπηκóξθσζεο (óρη πεξηζζóηεξνο απó 6 κήλεο) θαη (β) λα έρεη 

νινθιεξψζεη επηηπρψο εγθεθξηκέλε εθπαίδεπζε θαη άζθεζε πνπ θαιχπηεη ηα πξóηππα 

ηθαλóηεηαο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Μέξνο Α-II/2 ηνπ Κψδηθα STCW γηα πινηάξρνπο θαη 

ππνπινηάξρνπο πινίσλ νιηθήο ρσξεηηθóηεηαο 3000 θαη άλσ. 
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Δξέλιξη αξιωματικού μησανήρ (σε πλοία των οποίων η ισσύρ τηρ κύπιαρ μησανήρ 

ππόωσηρ είναι τοςλάσιστον 750 kw) 

Γηα ηελ απóθηεζε ηνπ δηπιψκαηνο ηνπ Β   κεραληθνχ, ν ππνςήθηνο πξέπεη- (α)(i) λα έρεη 

ζαιάζζηα ππεξεζία ηνπιάρηζηνλ 24 κελψλ κεηά ηελ απóθηεζε πηζηνπνηεηηθνχ 

αμησκαηηθνχ ππεχζπλνπ θπιαθήο κεραλνζηαζίνπ ζε επαλδξσκέλν κεραλνζηάζην ή 

νξηδóκελνπ αμησκαηηθνχ ππεξεζίαο κεραλνζηαζίνπ ζε πεξηνδηθά κε επαλδξσκέλν 

κεραλνζηάζην, ζε πινία πνπ θηλνχληαη κε κεραλέο ηζρχνο 750 kw θαη άλσ, ή (ii) εάλ ν 

ππνςήθηνο έρεη Γίπισκα απó ην ΑΔΗ/ΣΔΗ, ησλ θιάδσλ Μεραλνιóγσλ- Μεραληθψλ, 

Μεραλνιóγσλ-Ζιεθηξνιóγσλ-Μεραληθψλ θαη Ναππεγψλ-Μεραληθψλ, πξέπεη λα έρεη 

ζαιάζζηα ππεξεζία ηνπιάρηζηνλ 12 κελψλ. (β) λα έρεη νινθιεξψζεη επηηπρψο 

εγθεθξηκέλε εθπαίδεπζε θαη άζθεζε πνπ θαιχπηεη ηα πξóηππα ηθαλóηεηαο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην Μέξνο Α-III/2 ηνπ Κψδηθα STCW. 

Κάζε ππνςήθηνο πξνο απóθηεζε πηζηνπνηεηηθνχ πξψηνπ κεραληθνχ ζε 

ζαιαζζνπιννχληα πινία ησλ νπνίσλ ε ηζρχο ηεο θχξηαο κεραλήο πξóσζεο είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 750 kw, πξέπεη (α) (i) λα έρεη ζαιάζζηα ππεξεζία ηνπιάρηζηνλ 36 κελψλ 

κεηά ηελ απóθηεζε πηζηνπνηεηηθνχ δεχηεξνπ κεραληθνχ κε εηδηθóηεηα πξψηνπ ή 

δεχηεξνπ κεραληθνχ ζε πινία πνπ θηλνχληαη κε κεραλέο ηζρχνο πάλσ απó 750 kw θαη 

άλσ ή (ii) εάλ ν ππνςήθηνο έρεη δίπισκα απó Αθαδεκία Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ ηεο 

Διιάδαο, θαη επηπξóζζεηα, δίπισκα Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο ησλ θιάδσλ 

Μεραλνιóγσλ-Μεραληθψλ, Μεραλνιóγσλ-Ζιεθηξνιóγσλ- Μεραληθψλ θαη Ναππεγψλ-

Μεραληθψλ, πξέπεη λα έρεη ζαιάζζηα ππεξεζία ηνπιάρηζηνλ 18 κελψλ•, ή (iii) εάλ ν 

ππνςήθηνο έρεη κóλν δίπισκα Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο óπσο θαζνξίδεηαη 

ζηελ ππνπαξάγξαθν (ii), πξέπεη λα έρεη ζαιάζζηα ππεξεζία ηνπιάρηζηνλ 30 κελψλ• (iv) 

ζηελ απαηηνχκελε θαηά ηελ παξνχζα παξάγξαθν ζαιάζζηα ππεξεζία πεξηιακβάλεηαη 

θαη ν ρξóλνο θνηηήζεσο ζε εγθεθξηκέλν Κέληξν Δπηκóξθσζεο (óρη πεξηζζóηεξνο απó 6 

κήλεο)• θαη (β) λα έρεη νινθιεξψζεη επηηπρψο εγθεθξηκέλε εθπαίδεπζε θαη άζθεζε πνπ 

θαιχπηεη ηα πξóηππα ηθαλóηεηαο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Μέξνο Α-III/2 ηνπ Κψδηθα 

STCW. 
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5.1.3 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΝΑΤΣΗΚΟΤ 

 

Μία ζεκαληηθή παξάκεηξνο ε νπνία ηζρχεη εηδηθóηεξα γηα ηελ πνληνπóξν λαπηηιία, θαη 

ηελ νπνία πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε, είλαη πσο ν λαπηηθóο δελ δεζκεχεηαη απó θάπνηα 

καθξνρξóληα ζχκβαζε απó ηνλ εξγνδóηε ηνπ. Κάζε λαπηηθóο ζπλάπηεη κία ζχκβαζε 

πεξηνξηζκέλνπ ρξóλνπ, ν νπνίνο θαζνξίδεηαη απó ηνλ εθάζηνηε εξγνδóηε (CoE).  

πγθεθξηκέλα γηα ηνλ Έιιελα λαπηηθó ηεο πνληνπóξνπ λαπηηιίαο απηή ε ζχκβαζε 

πξνζαξκóδεηαη ζε εμάκελε δηάξθεηα, ελψ ηα ηειεπηαία ρξóληα ε ηάζε είλαη ε κείσζε 

απηνχ ην ρξóλνπ ζε ηέζζεξηο (4) κήλεο. Έηζη, ν λαπηηθóο ππνρξενχηαη λα παξακέλεη 

λαπηνινγεκέλνο γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθó δηάζηεκα, ελψ κεηά ηελ απóιπζή ηνπ δελ 

δεζκεχεηαη απó θαλέλα ζπκβóιαην. Μπνξνχκε λα ηνλ ραξαθηεξίζνπκε σο “free agent”. 

„Έηζη ν ίδηνο κπνξεί λα δηαιέμεη θαη λα απηνπξνηαζεί ζηνλ επóκελν εξγνδóηε ηνπ ρσξίο 

λα θέξεη θακία λνκηθή ππνρξέσζε απέλαληη ζηνλ πξνεγνχκελν.  

Αληίζηνηρα, νη λαπηηιηαθέο εηαηξίεο πξνζθέξνπλ θίλεηξα πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζειθχζνπλ λένπο λαπηηθνχο απó ηελ αγνξά ή θαη λα θξαηήζνπλ απηνχο πνπ ήδε 

ηαμηδεχνπλ κε ηα πινία ηνπο. Σέηνηνπ είδνπο θίλεηξα κπνξεί λα είλαη ην πςειó 

κηζζνιóγην, ηα κπóλνπο πινηνθηήηε, ην κπóλνπο επαλαπξóζιεςεο, ην κπóλνπο 

παιαηóηεηαο, νη παξνρέο πάλσ ζην πινίν (ηξνθνδνζία, δξαζηεξηóηεηεο, ειεχζεξν 

ίληεξλεη), θαη άιια, ηα νπνία δηαθέξνπλ απó εηαηξία ζε εηαηξία. ηóρνο γηα ηνλ θάζε 

πινηνθηήηε είλαη λα δεκηνπξγεί βάζνο ζηα πιεξψκαηά ηνπ (pool) ηθαλó ψζηε λα 

ζηειερψλνληαη ηα βαπóξηα επαξθψο αλά πάζα ζηηγκή, αιιά θαη κε óζν ην δπλαηó 

θαιχηεξνπο λαπηηθνχο. 

Μεηά ηελ πξψηε επαθή ησλ δχν πιεπξψλ (λαπηηθνχ θαη λαπηηιηαθήο εηαηξίαο), 

αθνινπζεί κία ζεηξά απó δηαδηθαζίεο νη νπνίεο κπνξεί λα δηαθέξνπλ απó εηαηξία ζε 

εηαηξία, αιιά ζαλ ζθνπó έρνπλ έλαλ.  

Να δηαπηζησζεί εάλ ν λαπηηθóο είλαη θαηάιιεινο γηα λα ζηειερψζεη ηα πινία ηεο 

εηαηξίαο.  
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Σέηνηνπ είδνπο δηαδηθαζίεο είλαη νη εμήο: 

- πλέληεπμε/ζπδήηεζε κε αξρηπινίαξρν ή αξρηκεραληθó πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί 

ην επίπεδν θαηάξηηζεο ηνπ λαπηηθνχ. 

- Σεζη γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη ινγηθήο. 

- Ηαηξηθέο εμεηάζεηο. 

- Έιεγρνο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ηνπ λαπηηθνχ ψζηε λα δηαπηζησζεί ε επάξθεηα θαη ε 

γλεζηóηεηά ηνπο. 

- Έιεγρνο ησλ πξνεγνχκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ, θαη επηθνηλσλία κε πξνεγνχκελνπο 

εξγνδóηεο γηα δήηεζε ζπζηάζεσλ. 

 

5.2 ΑΛΛΑΓΖ ΚΑΡΗΔΡΑ – ΑΠΟΤΡΖ ΑΠΟ ΣΖ ΘΑΛΑΑ 

 

Γηθαηνινγεκέλα ην λαπηηθó επάγγεικα ζεσξείηαη σο έλα απó ηα δπζθνιóηεξα 

επαγγέικαηα πνπ ππάξρνπλ. Γηα ην ιóγν απηφ, είλαη ζχλεζεο λαπηηθνί, ηδηαίηεξα ζηα 

πξψηα βήκαηα ηεο θαξηέξαο ηνπο, λα απνζχξνληαη απó ην επάγγεικα θαη λα απνθηνχλ 

δηαθνξεηηθó επαγγεικαηηθó πξνζαλαηνιηζκó.  

Σν πξψην εθπαηδεπηηθó ηαμίδη είλαη ζπρλά απηó ζην νπνίν ν ππνςήθηνο λαπηηθóο 

θαηαιαβαίλεη εάλ είλαη ηθαλóο θη έρεη ην θνπξάγην λα αθνινπζήζεη κία θαξηέξα ζηε 

ζάιαζζα. Γελ είλαη απίζαλν βέβαηα, θαη πην έκπεηξνη λαπηηθνί λα εγθαηαιείςνπλ ην 

επάγγεικα, θαη λα ζηξαθνχλ ζε θάπνην άιιν, ζπλήζσο ιóγσ ηεο επηζπκίαο λα δνπλ 

θνληά ζηελ ηθνγέλεηά ηνπο. 

Όιεο νη λαπηηιηαθέο εηαηξε‟ηεοο, νπδεκίαο εμαηξνπκέλεο, απαζρνινχλ ζηα γξαθεία ηνπο 

πξψελ λαπηηθνχο.  

Γηα έλαλ αμησκαηηθó ηνπ εκπνξηθνχ λαπηηθνχ ν νπνίνο ζέιεη λα θχγεη απó ηε ζάιαζζα, 

ε απαζρóιεζε ζε κία λαπηηιηαθή επηρείξεζε σο shore staff απνηειεί κία ηδαληθή 

επηινγή.  
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Ζ εκπεηξία πνπ έρεη απνθηήζεη θαηά ηε ζαιάζζηα ππεξεζία ηνπ, ηνπ επηηξέπνπλ λα έρεη 

νινθιεξσκέλε εηθóλα óζνλ αθνξά ηηο ιεηηνπξγίεο θαη αλάγθεο ηνπ βαπνξηνχ, θαη λα 

κπνξεί παξάιιεια λα κεηαδψζεη απηέο ηηο γλψζεηο ζηνπο ππóινηπνπο εξγαδóκελνπο. 

 Έηζη επηηπγράλεηαη θαιχηεξα ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ πινίνπ θαη ησλ head offices ηεο 

εηαηξίαο.  

Έλαο λαπηηθóο κπνξεί πάληα λα ζπλδπάζεη ηελ ππεξεζία ηνπ ζηα πινία κε θάπνην 

κεηαπηπρηαθó ή θάπνηα άιιε εθπαίδεπζε λαπηηιηαθνχ ελδηαθέξνληνο, πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξεί λα δηεθδηθήζεη κία ζέζε ζην πξνζσπηθó κηαο λαπηηιηαθήο ζην κέιινλ.  

Δίλαη ινγηθó óηη νη ρξεκαηηθέο απνιαβέο πιένλ δελ κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κε απηέο 

ηνπ λαπηηθνχ, αιιά απηó κπνξεί λα αληηζηαζκηζηεί απó άιια ζεηηθά (εξγαζία θνληά 

ζηελ νηθνγέλεηα, ηθαλνπνηεηηθέο απνιαβέο, εξγαζία κε πξννπηηθέο, επράξηζην 

πεξηβάιινλ). 

 

5.3 ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΝΑΤΣΗΚΟΤ 

 

Όπσο ζε óια ηα επαγγέικαηα, έηζη θαη ζην λαπηηθó έξρεηαη ε ζηηγκή πνπ ν εξγαδóκελνο 

απνθαζίδεη ή αλαγθάδεηαη λα απνζπξζεί. Χο αλελεξγó κέινο ηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο 

πιένλ, ζπληαμηνδνηείηαη αλάινγα κε ηελ ηήξεζε ησλ αθóινπζσλ πξνυπνζέζεσλ: 

 

Α. ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΛΟΓΧ ΓΖΡΑΣΟ 

1. Να έρεη ζπκπιεξσζεί ην 52ν έηνο ηεο ειηθίαο. 

2. Να έρεη ζπκπιεξσζεί 15εηεο ζπλζεηηθή λαπηηθή ππεξεζία. 

3. Σν άζξνηζκα ειηθίαο θαη ζπλζεηηθήο λαπηηθήο ππεξεζίαο λα δίλεη ην αξηζκó 72. 

 

Β. ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΛΟΓΧ ΑΝΑΠΖΡΗΑ 

1. 15εηεο ζπλζεηηθή λαπηηθή ππεξεζία θαη αληθαλóηεηα ηνπ λαπηηθνχ γηα ηελ άζθεζε 

ηνπ λαπηηθνχ επαγγέικαηνο. 

2. 5εηεο λαπηηθή ππεξεζία απó ηελ νπνία 8 κήλεο πξέπεη λα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

θαηά ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία, θαη αληθαλóηεηα ηνπ λαπηηθνχ γηα ηελ άζθεζε ηνπ 

λαπηηθνχ θαη θάζε άιινπ επαγγέικαηνο.  
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Ζ παξαπάλσ λαπηηθή ππεξεζία πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε πινία κε Διιεληθή 

ζεκαία ή κε μέλε ζπκβεβιεκέλα κε ην ΝΑΣ, κέζα ζε ηξηπιάζην δηάζηεκα απó ηελ 

εκεξνκελία ηεο πξψηεο λαπηνιóγεζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο 

ζπληαμηνδóηεζεο. 

3. Δάλ ε αληθαλóηεηα νθείιεηαη ζε εξγαηηθó αηχρεκα δελ απαηηνχληαη ρξνληθέο 

πξνυπνζέζεηο ππó ηελ πξνυπóζεζε óηη ην αηχρεκα ζπλέβε ζε πινίν πνπ ήηαλ 

αζθαιηζκέλν ζην ΝΑΣ. 

 

Γ. ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΛΟΓΧ ΘΑΝΑΣΟΤ 

1. 15εηεο ζπλζεηηθή λαπηηθή ππεξεζία. 

2. 5εηήο λαπηηθή ππεξεζία, απó ηελ νπνία 8 κήλεο πξέπεη λα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

θαηά ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία. Ζ παξαπάλσ λαπηηθή ππεξεζία πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζε πινία κε ειιεληθή ζεκαία ή κε μέλε ζπκβεβιεκέλα κε ην ΝΑΣ, 

κέζα ζε ηξηπιάζην δηάζηεκα απó ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο λαπηνιóγεζεο κέρξη ηελ 

εκεξνκελία ζαλάηνπ ηνπ λαπηηθνχ (ειάρηζηε αζθαιηζηηθή πξνζηαζία). 

3. Δάλ ν ζάλαηνο νθείιεηαη ζε εξγαηηθó αηχρεκα δελ απαηηνχληαη ρξνληθέο 

πξνυπνζέζεηο ππó ηελ πξνυπóζεζε óηη ην ζαλαηεθóξν αηχρεκα ζπλέβε ζε πινίν πνπ 

ήηαλ αζθαιηζκέλν ζην ΝΑΣ. 

 

Γ. ΓΗΑΓΟΥΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ 

ηελ πεξίπησζε ρνξήγεζεο ζχληαμεο ηφγζ γήμαελν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

δηαδνρηθήο αζθάιηζεο ν δηαδνρηθά αζθαιηζκέλνο λαπηηθóο πξέπεη λα έρεη ζπκπιεξψζεη 

απαξαίηεηα 20 ρξóληα αζθάιηζεο ζπλνιηθά, ην ΝΑΣ λα είλαη ν ηειεπηαίνο 

αζθαιηζηηθóο νξγαληζκóο ζηνλ νπνίν έρεη δηαδνρηθά ππαρζεί θαη ιακβάλεη ην ηκήκα ηεο 

ζχληαμεο πνπ αληηζηνηρεί ζην ρξóλν αζθάιηζεο ηνπ ζην ΝΑΣ κέρξη λα ζπκπιεξψζεη ην 

óξην ειηθίαο ηνπ άιινπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα ζηνλ νπνίν έρεη ππαρζεί, νπóηε ρνξεγείηαη 

ζ'απηóλ θαη ην ππóινηπν ηκήκα ηεο ζχληαμεο ηνπ. 
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Απó ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο εμαηξνχληαη εθείλνη νη νπνίνη έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη 

15εηε ζπλζεηηθή λαπηηθή ππεξεζία, κε ηελ νπνία εμνκνηψλεηαη ν ρξóλνο αζθάιηζεο ζε 

άιιν αζθαιηζηηθó θνξέα ν νπνίνο έρεη ιεθζεί ππóςε γηα ηελ απóθηεζε πηπρίνπ 

λαπηηθήο ηθαλóηεηαο. 

 

-ΤΦΟ ΤΝΣΑΞΖ 

Μεηά απó αιιεπάιιειεο κεηαβνιέο ηεο λνκνζεζίαο ηνπ ΝΑΣ, ε ζχληαμε ησλ λαπηηθψλ 

πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη 15εηε ηνπιάρηζηνλ ζπλζεηηθή λαπηηθή ππεξεζία, 

αληηζηνηρεί ζην 70% ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ θαη ηνπ επηδóκαηνο Κπξηαθψλ ηεο εηδηθóηεηαο 

ηνπο, θαηά θαηεγνξία πινίσλ πνπ ππεξέηεζαλ ζην ηειεπηαίν 48κελν ηεο λαπηηθήο 

ππεξεζίαο ηνπο. 

Οη δηαδνρηθά αζθαιηζκέλνη ππάγνληαη ζηηο παξαπάλσ ξπζκίζεηο κóλν εάλ έρνπλ 

ζπκπιεξψζεη 15εηε ζπλζεηηθή λαπηηθή ππεξεζία κε βάζε ην ρξóλν αζθάιηζεο ηνπο ζην 

ΝΑΣ θαη δηθαηνχληαη αλάινγεο κε απηóλ αλαπξνζαξκνγήο. 

ηνπο πξνζνληνχρνπο λαπηηθνχο παξέρεηαη ε δπλαηóηεηα αλαβάζκηζεο ηεο ζχληαμεο 

ηνπο ζηα επίπεδα πνπ νξίδνληαη ζηελ θάζε θνξά ηζρχνπζα ζχκβαζε λαπηηθήο εξγαζίαο 

ζηελ αθηνπινΐα κε ηελ θαηαβνιή ηεο δηαθνξάο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κεηαμχ ηεο 

εηδηθóηεηαο λαπηνιóγεζεο ηνπο, ζηεο θαηεγνξία πινίσλ πνπ ππεξέηεζαλ θαη ηεο 

αληίζηνηρεο εηδηθóηεηαο ησλ λαπηηθψλ πξνζóλησλ ηνπο ηεο αθηνπινΐαο. 

Σν πνζó απηó θαηαβάιιεηαη εθάπαμ ή ζε 12 κεληαίεο δóζεηο θαη ε κεηαβνιή ζηε 

ζχληαμε αξρίδεη απó ηνλ επóκελν κήλα ηεο εμóθιεζεο ησλ εηζθνξψλ. 

 

-ΔΗΓΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ 

1. Ζ δπλαηóηεηα ζπληαμηνδóηεζεο ιóγσ γήξαηνο παξέρεηαη αλεμαξηήησο ειηθίαο ζηηο 

πεξηπηψζεηο óπνπ δηαηξνπκέλσλ ησλ εκεξψλ ηεο ζαιάζζηαο ππεξεζίαο ηνπ λαπηηθνχ δηα 

ηνπ αξηζκνχ 1 εθ' óζνλ πξóθεηηαη γηα λαπηηθή ππεξεζία θηεζείζα ζε δεμακελóπινηα, 

δηα ηνπ αξηζκνχ 1,05 εθ' óζνλ πξóθεηηαη γηα λαπηηθή ππεξεζία θηεζείζα ζε ινηπά πινία 

ηεο Β' θαηεγνξίαο, γηα ηνπ αξηζκνχ 1,10 εθ' óζνλ πξóθεηηαη γηα πινία ηεο Γ' θαηεγνξίαο 

θαη δηα ηνπ αξηζκνχ 1,20 εθ' óζνλ πξóθεηηαη γηα ηα ινηπά πινία άλσ ησλ 25 θνρ, ην 

άζξνηζκα ησλ πειίθσλ απηψλ δίλεη ηνλ αξηζκó 7.920 ηνπιάρηζηνλ. 
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2. Γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο ιóγσ γήξαηνο αλαγλσξίδεηαη κε 

εμαγνξά ν ρξóλνο ηεο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο εθ' óζνλ ν λαπηηθóο έρεη 

πξαγκαηνπνηήζεη 12 πξαγκαηηθή λαπηηθή ππεξεζία θαη έρεη ζπκπιεξψζεη ην 58ν έηνο 

ηεο ειηθίαο ηνπ. Σν δηθαίσκα απηó δελ παξέρεηαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο 20εηνπο 

ζπλζεηηθήο λαπηηθήο ππεξεζίαο ζηε πεξίπησζε ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο. 

3. Γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο, εθηóο ηεο ειάρηζηεο 

αζθαιηζηηθήο πξνζηαζίαο θαη ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο αλαγλσξίδεηαη κε εμαγνξά ν 

ρξóλνο αζζέλεηαο. 

4. ηελ πεξίπησζε ζπληαμηνδóηεζεο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο δηαδνρηθήο αζθάιηζεο ην 

χςνο ηεο ζχληαμεο κεηψλεηαη δξακαηηθά εάλ θαηά ην ηειεπηαίν 48κελν ν λαπηηθóο έρεη 

ππαρζεί ζηελ αζθάιηζε άιινπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ δεδνκέλνπ óηη ν ρξóλνο 

αζθάιηζεο ζηνπο άιινπο θνξείο εμνκνηψλεηαη κε ππεξεζία ζε πινία θάησ ησλ 25 θνρ 

κε ηελ εηδηθóηεηα ηνπ Κπβεξλήηε Α' ηάμεο. 

5. Απó 1/7/2001 ε ρήξα απνβηψζαληνο λαπηηθνχ δηθαηνχηαη ην 70% ηεο ζχληαμεο πνπ 

δηθαηνχην ν ζαλψλ. 

6. ηε πεξίπησζε χπαξμεο αλειίθσλ ηέθλσλ ή ελειίθσλ κέρξη ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ 

24νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο πνπ ζπνπδάδνπλ ζε ΑΔΗ – ΣΔΗ ε παξαπάλσ παξνρή 

δηακνξθψλεηαη ζην 85% ηεο ζχληαμεο ηνπ ζαλóληνο γηα ην πξψην παηδί θαη ζην 100% 

ηεο ζχληαμεο ηνπ ζαλóληνο γηα ην δεχηεξν παηδί. 

7. Με ην άξζξν 8 ηνπ Ν.Γ.2987/2002 πξνβιέπνληαη κέηξα ζε βάξνο ηνπ ζπληαμηνχρνπ 

λαπηηθνχ ζηε πεξίπησζε επαλέλαξμεο ηνπ λαπηηθνχ επαγγέικαηνο (αλαζηνιή ηεο 

θπξίαο θαη επηθνπξηθήο ζχληαμεο εάλ ν λαπηηθóο δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην 55ν έηνο ηεο 

ειηθίαο ηνπ θαη πεξηθνπή ηεο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο ζχληαμεο κεηά ηε ζπκπιήξσζε 

ηνπ 55νπ έηνπο ζε πνζνζηó 70% γηα ην πνζó πνπ ππεξβαίλεη ηα 750,00 ΔΤΡΧ). 

8. Μεηά ηελ πξóζθαηε απó 1/1/2003 αλαπξνζαξκνγή ησλ επηθνπξηθψλ ζπληάμεσλ γηα 

ηελ απóιεςε πιήξνπο επηθνπξηθήο ζχληαμεο αξθνχλ 20 ρξóληα αζθάιηζεο ζην ΚΔΑΝ. 

9. Σα ελήιηθα, αλίθαλα γηα θάζε εξγαζία, ηέθλα ηνπ λαπηηθνχ δηθαηνχληαη ζχληαμεο 

ιóγσ ζαλάηνπ ηνπ λαπηηθνχ εθ' óζνλ ε αληθαλóηεηά ηνπο πθίζηαηαη θαηά ην ρξóλν πνπ 

απεβίσζε ν παηέξαο ηνπο. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

‟έλα ζπλερψο κεηαβαιιóκελν νηθνλνκηθó πεξηβάιινλ θαη ζηελ πην δπζνίσλε πεξίνδν  

ξίζεο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ γηα ηε ρψξα καο, ν ηνκέαο ηεο λαπηηιίαο είλαη απηóο 

πνπ παξά ηηο αληημνóηεηεο ζπλερίδεη λα παξνπζηάδεη ζεηηθά απνηειέζκαηα, αιιά θαη 

δείγκαηα εμέιημεο. 

Ζ Διιεληθή λαπηηιία απνηειεί κία ζεκαληηθή επαγγεικαηηθή δηέμνδν ζε ηνχηε ηελ 

πεξίνδν αβεβαηóηεηαο, θαη νη λένη Έιιελεο νθείινπλ λα ζηξαθνχλ ζ‟απηή ηελ 

θεξδνθóξν απαζρóιεζε.  

Παξóια απηά, ηα πιεξψκαηα ησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ ηείλνπλ λα κεηψλνληαη, θαη óιν 

θαη κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο παξνπζηάδνληαη ζηελ ζηειέρσζε ησλ ειιεληθψλ θαη 

ειιελóθηεησλ ζηóισλ. Σν πξφβιεκα πιένλ μεθηλάεη λα εκθαλίδεηαη απφ ην πξψην 

ζηάδην ηεο εθπαίδεπζεο θηφιαο, φπνπ πνιινί εηζαθηένη ζπαπδαζηέο εγθαηαιείπνπλ ηηο 

Αθαδεκίεο. Δπηπξνζζέησο, νη εθνπιηζηέο αλαγθάδνληαη λα ζηξαθνχλ ζε μέλα 

πιεξψκαηα γηα δηεπθφιπλζε ζηε θνξιφγεζε θαη φρη κφλν, γεγνλφο πνπ δπζρεξαίλεη 

αθφκα πεξηζζφηεξν ην πξφβιεκα έειηςεο ειιήλσλ λαπηηθψλ. 

Βαζηθέο πεγέο ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ είλαη ε απαμίσζε ηνπ λαπηηθνχ επαγγέικαηνο κε 

ηελ πάξνδν ηνλ ρξóλσλ, ε βαξηά θνξνινγία πνπ επηβάιιεηαη ζηνπο λαπηηθνχο, ην 

ρακειó επίπεδν ηεο λαπηηθήο εθπαίδεπζεο, θαη ε κε ιεηηνπξγηθóηεηα ηνπ ζεζκηθνχ 

νξγάλνπ ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο. εκαληηθή βέβαηα είλαη θαη ε θχζε ηνπ ίδηνπ ηνπ 

επαγγέικαηνο θαζψο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ην θαζηζηνχλ δχζθνιν. Σέηνηα 

είλαη ε κε ζηαζεξή ηνπνζεζία (γεσγξαθηθή) ηεο εξγαζίαο, ε απνρή απφ ην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ, ε επηθηλδπλφηεηα θιπ. 

 

Οη αθφινπζεο πξνηάζεηο ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο είλαη νη εμήο: 

 

1. Τινπνίεζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ απó ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, σο πξνο ηελ 

πξνζέιθπζε θαη ηε δηαρείξηζε ηαιέληνπ.  

Οη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ζα πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ κία πην εμσζηξεθή εηαηξηθή 

θνπιηνχξα, λα δεκηνπξγήζνπλ, ή θαη λα εληζρχζνπλ ηα ηκήκαηα αλζξψπηλνπ 
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δπλακηθνχ, αληηγξάθνληαο ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη άιισλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο ζε 

ó,ηη αθνξά ζηελ πξνζέιθπζε ηαιαληνχρσλ ζηειερψλ γξαθείνπ, θαζψο θαη λα 

ακβιχλνπλ, ζην βαζκó ηνπ εθηθηνχ, ηα αληηθίλεηξα ζε ó,ηη αθνξά ζηηο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο ζηα πινία. 

 

2. Απνηειεζκαηηθóηεξε επηθνηλσλία ησλ επηηεπγκάησλ ηνπ θιάδνπ θαη ησλ αιιαγψλ 

πνπ ζπληεινχληαη, κε ραξαθηεξηζηηθóηεξν παξάδεηγκα ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη 

δηαβίσζεο ζηα πινία.  

Οη αιιαγέο θαη βειηηψζεηο πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί σο πξνο ηελ εξγαζία ζηα πινία, δελ 

έρνπλ επηθνηλσλεζεί απνηειεζκαηηθά, κε ζπλέπεηα λα δηαησλίδνληαη ηα αξλεηηθά 

ζηεξεóηππα παιαηóηεξσλ επνρψλ. 

3. Αλαβάζκηζε ηεο λαπηηθήο εθπαίδεπζεο. Δίλαη επηηαθηηθή αλάγθε ε απνθαηάζηαζε 

ηεο ρξεκαηνδóηεζεο ησλ Α.Δ.Ν., ε εμχςσζε ηνπ επηπέδνπ ζπνπδψλ θαη ε ζηελóηεξε 

δηαζχλδεζή ηνπο κε ηε λαπηηιηαθή θνηλóηεηα, ηδηαίηεξα ζε ó,ηη αθνξά ζηελ θαηάξηηζε 

ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. 

4. Πξσηνβνπιίεο απφ ηελ πιεπξά ηεο πνιηηείαο. Ζ πνιηηεία, πέξαλ ηεο απηνλóεηεο 

αλάγθεο εμαζθάιηζεο ηεο ρξεκαηνδóηεζεο ησλ Α.Δ.Ν., κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ 

επξχηεξε αλαγλψξηζε ηεο ζπκβνιήο ηεο λαπηηιίαο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη 

θνηλσλία θαη λα πξνζεγγίζεη κε ξεαιηζκó θαη ππεπζπλóηεηα ην δήηεκα ησλ ζπιινγηθψλ 

ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ησλ πιεξσκάησλ. 

5. Ίδξπζε Ηδησηηθψλ ρνιψλ, κε ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζε ηεο Ναηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

ηε δεκηνπξγία επηινγψλ γηα ηνπο ελ δπλάκεη λαπηηθνχο. Ζ ίδξπζε ηέηνησλ ζρνιψλ 

κπνξεί επίζεο λα βνεζήζεη ζηελ απνξξφθεθε αηφκσλ αιιά θαη λα δεκνπξγήζεη επγελή 

άκηιια πξνο φθεινο ηνπ ηνκέα γεληθά. 

6. Γλσξηκία κε λέεο ηερλνινγίεο ψζηε νη ζππδαζηέο θαη λαπηηθνί λα εθπηδεχνληαη 

παξάιιεια κε ηηο εμειίμεηο θαη ηα λέα πινία. Σαπηφρξνλα, ε κεηεθπαίδεπζε θαη 

πεηκφξθσζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζα βνεζνχζε ζηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ 

εγρεηξήκαηνο. 

7. εκηλάξηα – εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα απφ Γεκφζηεο αιιά θαη Ηδησηηθέο ρνιέο 

ψζηε λα ππάρεη κηα ζπλερήο ελεκέξσζε θαη επαθή κε ην επάγγεικα θαη ηηο εμειίμεηο. 

8. Ώζεζε ζε πξψελ λαπηηθνχο πξνο ζηήξημε ησλ λέσλ θαη αλάδεημε ησλ πιενλεθηεκάηλ 
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ηνπ επαγγέικαηνο. Πηζαλή ζπκκεηνρή ηνπε αθφκα θαη ζε καζήκαηα ή δηαιέμεηο ζηηο 

ζρνιέο. 

9. Πην θαηάιιειε επηινγή – θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή θαη εηζαγσγή ζηηο ζρνιέο. 

Απνηειεζκαηηθή αμηνιφγεζε, έγθαηξε ελεκέξσζε, ηεζη ψζηε νη λένη λα είλαη πην 

ζίγνπξνη θαη ζπλεηδεηνπνηεκέλνη γηα ηελ επηινγή ηνπο. Απνηέιεζκα ε φζν γίλεηαη 

ιηγφηεξε δηαξξνή. 

10. σζηή νξγάλσζε θαη ελεκέξσζε ψζηε άκεζε απνξξφθεζε αηφκσλ ρσξίο λα 

ππάξρνπλ θελά – ιάζε – θαζπζηεξήζεηο, άξα θαη δηαξξνή. 

 

Οη λαπηηθνί πνπ είλαη αλήζπρα πλεχκαηα θαη επηιέγνπλ λα αζρνιεζνχλ ζνβαξά κε ην 

επάγγεικα έρνπλ εληππσζηαθέο πξννπηηθέο. Οη πηζαλóηεηεο αλέιημεο ζηελ ηεξαξρηθή 

θιίκαθα είλαη κεγάιεο, θαη εμαξηψληαη απζηεξά θαη κóλν απó ηελ πξνζπάζεηα θαη 

επηκνλή πνπ ζα επηδείμεη ν ίδηνο.  

Παξάιιεια, ν θιάδνο ηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο έρεη πιένλ ηεξάζηηα έθηαζε, κε 

εμεηδηθεπκέλνπο ηχπνπο πινίσλ, εζηηαζκέλα ζε δηαθνξεηηθέο εξγαζίεο ην θάζε έλα. 

Απηή ε δηαθνξνπνίεζε απαηηεί εμεηδίθεπζε ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ λαπηηθνχ, θάηη πνπ 

ζηελ νπζία ηνλ θαζηζηά «επηζηήκνλα». 

Οη αλάγθεο ηεο λαπηηιίαο έρνπλ αιιάμεη, ε ιεηηνπξγία ηνπ πινίνπ είλαη ζε κεγάιν 

βαζκó απηνκαηνπνηεκέλε, ε παξαγσγή θαη ηα θέξδε ηεξάζηηα.  

Σν λαπηηθó επάγγεικα αλαπηχζζεηαη, γίλεηαη πην απαηηεηηθó θαη ηαπηóρξνλα απνθηά 

θχξνο θαη επίπεδν. Οη Έιιελεο λαπηηθνί πξέπεη δηαηεξήζνπλ ηελ Διιεληθή λαπηηιία 

ζηελ θνξπθή ηνπ θóζκνπ, θαη ηαπηóρξνλα ην θξάηνο νθείιεη λα ηνπο ζηεξίμεη ζε απηή 

ηνπο ηελ πξνζπάζεηα κε θάζε δπλαηó κέζν. 
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