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Πεξίιεςε 

 

Ζ εξγαζία επεμεξγάζηεθε δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ λαπηηιηαθή απαζρφιεζε 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ηελ ζέζε ηνπ λαπηηθνχ ζην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ εξγαζίαο. Ζ 

εξγαζία ήηαλ θαζαξά βηβιηνγξαθηθή θαη βαζίζηεθε ζηηο πην ζχγρξνλεο εμειίμεηο ζηελ 

Διιάδα θαη ζηελ Δπξψπε. Ζ εξγαζία αλέδεημε ην φηη αλ θαη ε απαζρφιεζε ζηελ 

Διιάδα βξίζθεηαη ζε δξηκχ χθεζε κε ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε πςειή αλεξγία θαη ε 

ειαζηηθνπνίεζε ησλ ζρέζεσλ εξγαζίαο παξφια απηά είλαη γεγνλφο φηη κπνξεί κέζσ ηεο 

λαπηηιίαο λα δεκηνπξγεζνχλ λέεο επθαηξίεο γηα αλάπηπμε θαη απαζρφιεζε ησλ λέσλ. 

Γηα λα γίλεη απηφ ζα πξέπεη λα κπνξεί ν θιάδνο λα έρεη έλα κεγαιχηεξν αξηζκφ 

εηζαθηέσλ αιιά θαη λα αθνινπζήζεη θαη λα ηεξήζεη ηηο νινέλα θαη απμαλφκελεο 

δηεζλείο πξνδηαγξαθέο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζπζηήλεηαη κία δηεχξπλζε ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο ζε πεξηζζφηεξνπο λένπο αλζξψπνπο θαη κε ηελ εκπινθή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.  

 

Λέμεηο-Κιεηδηά: Διιεληθή Ναπηηιία, απαζρόιεζε, εξγαζηαθά, λαπηηθό επάγγεικα 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

This paper provided answers on questions related employment on shipping sector and 

more specifically with the position of the seamen in the modern working environment. 

The work was purely based on the literature and latest developments in Greece and 

Europe trading area. The research showed that although Greek economy faces a severe 

recession with features such as high unemployment and flexible employment relations, 

however it seems that shipping can create new opportunities and financial growth. 

In order to succeed the above, the industry should increase in numbers of available 

seamen personnel and should enable and enforce international standards. For this 

reason, shipping sector must be attractive to young people and the private sector clearly 

must contribute to this point. 

 

Key Words: Greek Shipping, employment, naval work, labor relations 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 – ΔΙΑΓΩΓΗ 

Ζ λαπηηιία είλαη κηα θαη‟ εμνρήλ δηεζλήο δξαζηεξηφηεηα, δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

δηεζλή νηθνλνκία. Υσξίο απηήλ ην δηεπεηξσηηθφ εκπφξην, ε κεηαθνξά πξψησλ πιψλ, νη 

εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο αγαζψλ ζα ήηαλ αδχλαηεο. Δίλαη έλαο απφ ηνπο γξεγνξφηεξα 

αλαπηπζζφκελνπο ηνκείο ηεο κεηαπνιεκηθήο νηθνλνκίαο, αθνχ κεηαμχ ηνπ 1959 θαη 

1995 παξνπζίαζε αχμεζε απφ 0,55δηο ζε 4,3δηο ηφλνπο, απνθηψληαο έηζη θπξίαξρε 

ζέζε ζηε δηεζλή κεηαθνξά αγαζψλ, ρσξίο λα ππάξρεη θάπνηα άιιε νξαηή νηθνλνκηθή 

ελαιιαθηηθή ιχζε φπσο αλαθέξεη ν Harwood (1991). 

Έλα αζθαιέο θξηηήξην ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο λαπηηιίαο είλαη φηη πεξίπνπ ην 90% ηνπ 

δηεζλνχο εκπνξίνπ ζε βάξνο θαη 85% ζε αμία κεηαθέξεηαη απφ ηα πινία. χκθσλα κε 

ην Maritime International Secretariat ν ζηφινο δηεζλψο απνηειείηαη απφ πεξίπνπ 46.222 

πινία, νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 597,7εθ., κεηαθνξάο πνηθίισλ θνξηίσλ, θαηαρσξεκέλα 

ζε πεξηζζφηεξν απφ 150 έζλε θαη κε πιεξψκαηα πνπ αξηζκνχλ πάλσ απφ 1.000.000 

αλζξψπνπο θάζε εζληθφηεηαο (www.marisec.org). Σα πινία είλαη ππεξζχγρξνλα, κε 

ηεξάζηηα εκπνξηθή αμία (ηα κεγαιχηεξα πινία κπνξεί λα θνζηίδνπλ πάλσ απφ $100εθ. 

λα λαππεγεζνχλ) θαη ην εηήζην εηζφδεκα απφ λαχινπο δηεζλψο ππνινγίδεηαη πάλσ απφ 

$380δηο, πνπ είλαη ηζνδχλακν πεξίπνπ κε ην 5% ηνπ ζπλνιηθνχ δηεζλνχο εκπνξίνπ 

(United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD, www.unctad.org). 

Ζ λαπηηιία είλαη κία απφ ηηο πην θιεηζηέο θαη αληαγσληζηηθέο αγνξέο ζηνλ θφζκν. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θιάδν απηφ ρσξίδνληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο 

φπσο  νη ππεξεζίεο ηαθηηθψλ γξακκψλ, νη κεηαθνξέο κε θνξηεγά πινία, ε κεηαθνξά 

πεηξειαίνπ θαη άιισλ θαπζίκσλ κε δεμακελφπινηα, κεηαθνξά αγαζψλ κε θνληέηλεξ 

θιπ. χκθσλα κε ηνλ Baughen (2009), ε επεκεξία ηεο λαπηηιίαο νθείιεηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ ζηελ πγηή παγθφζκηα νηθνλνκία θαη ζηελ αλάπηπμε ζπλζεθψλ αζθαινχο 

πιεχζεο ησλ θαξαβηψλ, θαζψο θαη ζηελ κεγάιε εμεηδίθεπζε πνπ πξνζθέξνπλ νη 

επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζην θιάδν απηφ. Γεληθφηεξα κπνξνχκε λα πνχκε φηη ν 

θιάδνο ηεο λαπηηιίαο απνηειείηαη απφ κία ζεηξά λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ, αλζξψπσλ 

κε κεγάιε εμεηδίθεπζε φπσο νη λαπηηιηαθνί πξάθηνξεο, ησλ αλζξψπσλ πνπ εξγάδνληαη 

ζηα πινία αιιά θαη επηρεηξήζεσλ πνπ πξνζθέξνπλ ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο, φπσο 

είλαη νη λαπηαζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο.  
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Θα πξέπεη επίζεο, λα εηπσζεί ην γεγνλφο ηνπ φηη ε λαπηηιία ζαλ θιάδνο έρεη θαη πνιιέο 

ηδηαηηεξφηεηεο. Γηα παξάδεηγκα, ην γεγνλφο φηη ηα πινία ιεηηνπξγνχλ ζε δηεζλή χδαηα 

έρεη ζπρλά σο απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ δεηήκαηα σο πξνο ην βάζε πνηαο λνκνζεζίαο 

πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, βέβαηα, ν δηεζλήο νξγαληζκφο λαπηηιίαο 

(IMO) έρεη δεκηνπξγήζεη έλα πιαίζην θαλφλσλ θαη πηζηνπνηήζεσλ ζε φηη αθνξά ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ θιάδνπ. Με ιίγα ιφγηα, ε παγθφζκηα λαπηηιία έρεη θαηαθέξεη λα 

ιεηηνπξγήζεη σο κηα απηνξπζκηδφκελε αγνξά ψζηε λα ππάξρεη έλαο έιεγρνο κε 

δεδνκέλν ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο γίλνληαη ζε δηεζλή χδαηα θαη 

απηφ δεκηνπξγεί έλα ηδηαίηεξν θελφ λφκνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ν 

θψδηθαο ζπκκφξθσζεο ISPS πνπ εμαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

πινίσλ ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ (Goulielmos  & Anastasakos, 2005). 

Έλα ηδηαίηεξν ζηνηρείν είλαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. ηελ θαξδηά 

ηεο λαπηηιίαο είλαη ε λαπηνζχλε θαη γεληθφηεξα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ. Γηα λα κπνξεί 

λα ιεηηνπξγεί ζσζηά ν θιάδνο πξέπεη λα ππάξρεη ην θαηάιιειν εμεηδηθεπκέλν 

αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ απνηειείηαη απφ ηα πιεξψκαηα ησλ πινίσλ πνπ 

ππνζηεξίδνληαη απφ ην δπλακηθφ ζηελ μεξά. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε 

φηη ε λαπηηιία δεκηνπξγεί ρηιηάδεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ Διιάδα αιιά θαη γεληθά ζηελ 

Δπξψπε.  

Γηα ην ιφγν απηφ, ε παξνχζα εξγαζία εμεηάδεη ηελ απαζρφιεζε ζηνλ θιάδν θαη ηελ 

ζεκαζία πνπ απηή έρεη γηα ηελ λαπηηιία ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζε επίπεδν Δπξσπατθήο 

Έλσζεο.  

Πέξα απφ απηά, εμεηάδεη θαη ηα κέηξα πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ θαη ησλ πξνθιήζεσλ ηεο λαπηνζχλεο ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε. 

Σν θχξην κέξνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο απνηειείηαη ζπλνιηθά απφ 

επηά (7) θεθάιαηα. Σν πεξηερφκελν ησλ θεθαιαίσλ ηνπ θπξίνπ κέξνπο πεξηγξάθεηαη 

ζπλνπηηθά παξαθάησ θαη ε δνκή έρεη σο εμήο: 

 ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη ε παξνπζίαζε ηνπ θιάδνπ θαη ηεο έλλνηαο ηεο 

λαπηνζχλεο. Δίλαη νπζηαζηηθά κηα εηζαγσγή ηφζν γηα ηνλ θιάδν φζν θαη γηα ηελ 

θχζε ηνπ επαγγέικαηνο απηνχ. Χο εηζαγσγηθφ θεθάιαην θάλεη θαη αλαθνξά ζε 
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φηη αθνξά ηελ δηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηα θίλεηξα πνπ είλαη 

δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία. 

 Σν 3
ν
 θεθάιαην αθνξά ηελ ζπξξίθλσζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ λαπηηθψλ.  Γίλεηαη 

κηα αλαθνξά κε ηελ ρξήζε ζηαηηζηηθψλ ζηνλ θιάδν θαη γεληθφηεξα ζηηο ηάζεηο 

πνπ ππάξρνπλ φπσο θαη ζηελ επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

 ην 4
ν
 θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζην ζηελ ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο εξγαζίαο 

ζηνλ δηεζλή θιάδν ηεο λαπηηιίαο. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηηο ζπκβάζεηο κε 

ηξίηεο ρψξεο θαζψο θαη ζε φηη αθνξά ηηο ζπλζήθεο εξγαζίεο φηαλ ην θαξάβη 

αλήθεη ζε ρψξα κε ζεκαία επθαηξίαο. 

 ην 5
ν
 θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά γηα ηηο πνιηηηθέο ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ 

φπσο ν ΗΜΟ θαη ν ILO. Ηδηαίηεξε κλεία δίλεηαη ζην θνκκάηη πνπ αθνξά ηελ Δ.Δ. 

θαη ηηο πνιηηηθέο ελίζρπζεο ηεο απαζρφιεζεο ζηελ λαπηηιία 

 ην 6
ν
 θεθάιαην παξνπζηάδνπκε ηηο δνκέο επηκφξθσζεο θαη εθπαίδεπζεο ζην 

θιάδν ηεο λαπηηιίαο. Δπίζεο, αλαιχεηαη θαη ην δήηεκα ηεο δηαζθάιηζεο ηεο 

πγηεηλήο θαη ηεο αζθάιεηαο ζηελ λαπηηιία θαζψο θαη νη ζρεηηθέο πηζηνπνηήζεηο 

Σέινο, ζην 7
ν
 θεθάιαην γίλεηαη κηα αλαθεθαιαίσζε ησλ φζσλ έρνπλ αλαθεξζεί θαη 

θιείλεη κε απηφ ηνλ ηξφπν ε εξγαζία κε ζπκπεξάζκαηα, πξνηάζεηο θαη πξφβιεςε γηα ην 

ζέκα πνπ αλαιχζεθε.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 - Ο ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΝΑΤΣΙΚΗ 

ΔΡΓΑΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ 

2.1 Ο Γηεζλήο ραξαθηήξαο ηεο λαπηηιίαο 

Ζ λαπηηιία είλαη αλακθίβνια κηα απφ ηηο πην δηεζλείο βηνκεραλίεο θαζψο ηα πινία 

κεηαθέξνπλ αγαζά ζε ιηκάληα ζε φιν ηνλ θφζκν κε πιεξψκαηα θάζε εζληθφηεηαο.  

Λφγσ ηνπ δηεζλνχο ηεο ραξαθηήξα, ε λαπηηιία είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκία. Οπνηνδήπνηε δηεζλέο γεγνλφο ή νπνηαδήπνηε κεηαβνιή 

νηθνλνκηθή ή πνιηηηθή ζα έρεη αληίθηππν ζηε λαπηηιία. Όπσο αλαθέξεη ν Stopford 

(1997), ππάξρεη κηα δηπιήο θαηεχζπλζεο ζρέζε κεηαμχ ησλ εμειίμεσλ ζηε λαπηηιία θαη 

ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. Ο Adam Smith εληφπηζε ηελ ζπνπδαηφηεηα θαη ζπκβνιή 

ηεο λαπηηιίαο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ζεψξεζε ηε λαπηηιία ζαλ έλα κέζν 

θηελήο κεηαθνξάο, «είλαη ην κέζν εθείλν ην νπνίν κπνξεί λα αλνίμεη 

κεγαιχηεξνπο νξίδνληεο ζηελ εμεηδίθεπζε αγνξψλ πξνζθέξνληαο 

κεηαθνξά γηα νπνηνδήπνηε θαζεκεξηλφ αγαζφ ζε ηηκέο θαηά πνιχ 

κηθξφηεξεο απφ εθείλεο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξνπλ νπνηαδήπνηε άιια 

κέζα κεηαθνξάο» (Smith, 1991). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα θαη ηδηαίηεξα κεηά ην 1973, ε λαπηηιία έγηλε αθφκα πην δηεζλήο ζε 

θάζε ηεο κνξθή: ρξεκαηνδφηεζε, πινηνθηεζία, ζεκαίεο επθαηξίαο, λαππήγεζε, 

πιεξψκαηα θ.α. Σα πινία κπνξνχλ πιένλ λα ηαμηδεχνπλ ζε φιν ηνλ θφζκν ρσξίο 

θαλέλα πεξηνξηζκφ. Τπάξρεη θίλεζε θεθαιαίσλ θαη πιεξσκάησλ ρσξίο πεξηνξηζκνχο, 

επηρεηξεκαηίεο ηδηψηεο θαη νξγαληζκνί κπνξνχλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

λαπηηιίαο ρσξίο ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο θαη νη πινηνθηήηεο έρνπλ ειεχζεξε επηινγή λα 

αληαγσληζηνχλ άιινπο ζηε αγνξά ηνπ μεξνχ θνξηίνπ θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ηαθηηθέο 

γξακκέο (Couper A.D. et al, 1999). 

 

2.2 Κπθιηθόο Υαξαθηήξαο Γξαζηεξηνηήησλ ηεο λαπηηιίαο 

Λφγσ ηεο ζηελήο ζρέζεο ηεο λαπηηιίαο κε ηε δηεζλή νηθνλνκία, είλαη αλαπφθεπθην  

απηή λα αθνινπζεί ηνπο λφκνπο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο, δεκηνπξγψληαο έηζη 

κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζηνπο λαχινπο θαη θαηά ζπλέπεηα ζηηο ηακεηαθέο ξνέο (cash 
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flow) θαη ηηο εκπνξηθέο αμίεο ησλ πινίσλ. Ζ αιιειεπίδξαζε ινηπφλ ηεο πξνζθνξάο θαη 

ηεο δήηεζεο νδεγεί ζε ζπλερφκελεο δηαθπκάλζεηο ησλ λαχισλ (Grammenos, 1979). 

Δμσηεξηθνί παξάγνληεο φπσο νη πεξηνδηθέο κεηαβνιέο ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα 

ή ζε άιιεο νηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο θαη εζσηεξηθνί παξάγνληεο φπσο νη αιιαγέο ζηελ 

πξνζθνξά ρσξεηηθφηεηαο ησλ πινίσλ ε νπνία επεξεάδεη ηνπο λαχινπο, έρνπλ ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία νηθνλνκηθψλ θχθισλ γλσζηψλ ζαλ λαπηηιηαθψλ θχθισλ. 

Τπάξρνπλ 4 ζηάδηα ζηνλ λαπηηιηαθφ θχθιν: επεκεξία, ππνρψξεζε, χθεζε θαη 

αλάθακςε.  

Όηαλ δελ ππάξρεη επάξθεηα πινίσλ γηα κεηαθνξέο, νη λαχινη απμάλνληαη ξαγδαία θαη 

δίλεηαη ην έλαπζκα γηα λέεο παξαγγειίεο. Γπζηπρψο πνιινί πινηνθηήηεο ηείλνπλ λα κελ 

ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο καθξνπξφζεζκεο ζπλέπεηεο ηεο ππεξεπέλδπζεο, κε 

απνηέιεζκα λα ππάξρεη κεγαιχηεξε πξνζθνξά ρσξεηηθφηεηαο απφ φηη είλαη ε δήηεζε. 

Οη λαχινη αξρίδνπλ λα ππνρσξνχλ θαη παξακέλνπλ ρακειά, κέρξη θάπνηα απφ ηα πινία 

λα νδεγεζνχλ ζε δηάιπζε ψζηε λα απνθαηαζηαζεί ε ηζνξξνπία κεηαμχ πξνζθνξάο θαη 

δήηεζεο (Stopford, 1997). Όπσο αλαθέξεη ν Κ. Γξακκέλνο (1979), «νη λαπηηιηαθνί 

θχθινη είλαη κέξνο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά ιφγσ απξφβιεπησλ 

παξαγφλησλ είλαη πνιχ δχζθνιν αλ φρη αδχλαην λα πξνβιεθζνχλ ε 

ρξνληθή ζηηγκή, ε δηάξθεηα ησλ θχθισλ ή νη δηαθπκάλζεηο ησλ λαχισλ».  

 

2.3 Η Διιεληθή λαπηηιία 

Ζ Διιάδα αληηπξνζσπεχεη ην κεγαιχηεξν λαπηηθφ έζλνο ζηνλ θφζκν. χκθσλα κε 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ Ναπηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο (www.nee.gr), ν 

ειιελφθηεηνο ζηφινο ηνλ Μάξηην ηνπ 2014 αλεξρφηαλ ζε 3.901 πινία ρσξεηηθφηεηαο 

θνξηίνπ 290,8εθ. ηφλνπο (DWT, Παξάξηεκα 1) θαη νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 170,9εθ. 

ηφλνπο.  

 

 «Διιελφθηεηνο ζηφινο» ή αιιηψο Διιεληθφο εκπνξηθφο ζηφινο ραξαθηεξίδεηαη ην 

ζχλνιν ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ πνπ είλαη λενινγεκέλα ζηελ Διιάδα θαη αλήθνπλ ζε 

πξφζσπα θπζηθά ή λνκηθά πνπ θαηνηθνχλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. Ζ ειιεληθή 

ζεκαία πνπ θέξνπλ ηα αλσηέξσ πινία δείρλεη φηη φινη νη 
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νηθνλνκηθνί θαη εκπνξηθνί θαλφλεο κε ηνπο νπνίνπο δηεμάγνληαη νη ζαιάζζηεο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, φπσο, επηδνηήζεηο λαππεγήζεσλ, πεξηνξηζκνί θφξησζεο, 

απνζεκαηνπνηήζεηο απνζβέζεσλ θαη άιιεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο, θαζνξίδνληαη απφ 

ηηο αξκφδηεο ειιεληθέο αξρέο. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 1: Αξηζκφο πινίσλ θαη ρσξεηηθφηεηα ηνπ ειιελφθηεηνπ ζηφινπ, 1988-2014 

 

(Πεγή: NEE, 2014) 
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Δηδηθφηεξα παξαηεξνχκε ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, φηη απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 1993 έσο θαη 

ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2009 ν αξηζκφο ησλ πινίσλ θαη ε ρσξεηηθφηεηα ηνπο απμήζεθαλ 

ζεκαληηθά. Μεηά ην 2009, παξαηεξείηαη κηα κηθξή θάκςε ζηνλ αξηζκφ ησλ 

ειιελφθηεησλ πινίσλ πνπ είλαη απφξξνηα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ 

έπιεμε ηνλ θιάδν ηεο πνληνπφξνπ λαπηηιίαο. Παξφια απηά νη Έιιελεο πινηνθηήηεο 

πξνρψξεζαλ ζε γελλαίεο επελδχζεηο αλαλέσζε ηνπ ζηφινπ ηνπο θαη ελίζρπζεο ηεο 

ζέζεο ηνπο ζε έλα ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ παγθνζκίσο (Έλσζε Διιήλσλ 

Δθνπιηζηψλ, 2009-10). Με βάζε ηελ ρσξεηηθφηεηα θνξηίνπ (DWT) ε Διιάδα θαηέρεη 

γηα ην έηνο 2013 παγθφζκηα ηελ πξψηε ζέζε, πνζνζηφ 15,17% επί ηεο ζπλνιηθήο 

ρσξεηηθφηεηαο πινίσλ παγθνζκίσο, κε δεχηεξε ηελ Ηαπσλία (13,87%) θαη ηξίηε ηελ 

Κίλα (11,78%), (www.unctad.org).  

ΠΗΝΑΚΑ 2: OI 35 ΥΧΡΔ-ΓΔΧΓΡ.ΠΔΡΗΟΥΔ ΜΔ ΣΟΤ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟΤ 
ΣΟΛΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΧ (ΔΡΔΤΝΑ: Review of Maritime Transport 2013) 

(Πεγή: www.unctad.org.  ) 

http://www.unctad.org/
http://www.unctad.org/
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Δπίζεο ε ρψξα καο θαηέρεη ηελ 4ε ζέζε απφ πιεπξάο πινίσλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλα 

ζην Διιεληθφ λενιφγην θαη θέξνπλ ηελ ειιεληθή ζεκαία (32εθ. ζπλνιηθήο 

ρσξεηηθφηεηαο), κε πξψηε ηνλ Παλακά, δεχηεξε ηε Ληβεξία θαη ηξίηε ηηο Μπαράκεο 

(Lloyd's Register Fairplay, 01/14). 

Σα ηειεπηαία ρξνληά παξαηεξείηαη έληνλα ην θαηλφκελν νη Έιιελεο εθνπιηζηέο  λα 

δηαηεξνχλ έλαλ κηθξφ αξηζκφ πινίσλ κε ειιεληθή ζεκαία θαη λα κεηαθέξνπλ έλα 

κεγάιν κέξνο ηνπ ειιελφθηεηνπ ζηφινπ (πεξίπνπ 80%) ζε ζεκαίεο επθνιίαο φπσο 

Ληβεξίαο, Κχπξνπ, Παλακά, Ολδνχξαο, Μάιηαο θ.ά. 

Σα ζηνηρεία πνπ αλαθνηλψλεη θάζε ρξφλν ε Διιεληθή Δπηηξνπή Ναπηηιηαθήο 

πλεξγαζίαο ηνπ Λνλδίλνπ (Committee), είλαη απνθαιππηηθά γηα ηηο ηάζεηο ηεο 

ειιελφθηεηεο λαπηηιίαο. χκθσλα ινηπφλ κε ηα ζηνηρεία απηά, ηνλ Μάξηην ηνπ 

ηξέρνληνο έηνπο 2014, ηα ειιελφθηεηα πνληνπφξα πινία αλήιζαλ ζε 3.901 ελψ ηνλ 

αληίζηνηρν κήλα ηνπ 2013 αλέξρνληαλ ζε 3.677. Σαπηφρξνλα, ηα ππφ ειιεληθή ζεκαία 

πινία κεηψζεθαλ θαη απφ 829 ηνλ Μάξηην ηνπ 2013 πεξηνξίζηεθαλ ζηα 819. Με άιια 

ιφγηα, ηα ππφ ειιεληθή ζεκαία πνληνπφξα πινία αληηζηνηρνχλ κφιηο ζην 20.9% ησλ 

ειιελφθηεησλ πνληνπφξσλ πινίσλ. Γειαδή, κφιηο έλα ζηα πέληε πινία κφλν θέξεη ηελ 

Διιεληθή ζεκαία. 

 

Ο θχξηνο ιφγνο πνπ νη εθνπιηζηέο κεηαθέξνπλ ηα πινία ηνπο ζε ζεκαίεο επθαηξίαο θαη 

κε απηφ ηνλ ηξφπν απνθεχγνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ Έιιελεο λαπηηθνχο είλαη φηη νη 

αιινδαπνί θνζηίδνπλ πνιχ ιηγφηεξν. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ Διιήλσλ 

εθνπιηζηψλ εθαξκφδεη ην κηζζνιφγην ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Μεηαθνξψλ (ITF), 

βάζε ηεο νπνίαο ν κέζνο λαπηηθφο έρεη ζπλνιηθέο κεληαίεο απνδνρέο 1.400 δνιάξηα. Ο 

Έιιελαο λαχηεο, κε βάζε ηε ζχκβαζε ηεο Παλειιήληαο Ναπηηθήο Οκνζπνλδίαο, 

ακείβεηαη κε ζπλνιηθέο απνδνρέο πνπ θζάλνπλ ηα 2.400 επξψ.  

 

Δμαίξεζε ζε απηή ηελ ηάζε πξνο ζεκαίεο επθαηξίαο απνηειεί έλαο κηθξφο αξηζκφο 

Διιήλσλ εθνπιηζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ Έιιελεο λαπηηθνχο, θπξίσο αμησκαηηθνχο. Κη 

απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο επεηδή ε Διιεληθή ζεκαία πξνζθέξεη θχξνο θαη πξφθεηηαη γηα 

παξαδνζηαθνχο εθνπιηζηέο 2
εο

 θαη 3
εο

 γεληάο. 
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ΠΙΝΑΚΑ 3 - Δμέιημε ηνπ ειιελόθηεηνπ εκπνξηθνύ ζηόινπ (πινία >1000 gt, 

αξηζ.πινίσλ) 

 
ΠΖΓΖ: Lloyd‟s Register – Fairplay (2/2007) 

 

Παξαδνζηαθά ν ειιεληθφο εθνπιηζκφο είλαη νηθνγελεηνθξαηηθφο θαη νη Έιιελεο 

πινηνθηήηεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ηφζν ζηνλ δεμακεληζκφ λεφηεπθησλ φζν θαη ζηελ 

αγνξά κεηαρεηξηζκέλσλ πινίσλ. Σελ πεξαζκέλε δεθαεηία, κεγάια εθνπιηζηηθά 

νλφκαηα φπσο νη θ.θ.Λαηκφο, Ληβαλφο, Χλάζεο θαηάθεξαλ θαη δεκηνχξγεζαλ ηεξάζηηεο 

πεξηνπζίεο δξαζηεξηνπνηνχκελνη ζηε λαπηηιία θαη έθηαζαλ ζε ζεκείν λα κπνξνχλ λα 

επηιέγνπλ ηηο επελδχζεηο πνπ ζα έθαλαλ, φκσο πίζσ απφ απηνχο ππήξραλ αξθεηνί 

κηθξφηεξνη πινηνθηήηεο πνπ πξνζπαζνχζαλ λα ρηίζνπλ ην ζηφιν ηνπο κε αγνξέο 

κεηαρεηξηζκέλσλ πινίσλ. Μηα λέα γεληά Διιήλσλ πινηνθηεηψλ αλαδχζεθε κε ζηφρν 

ηνπο ηελ αγνξά θηελψλ κεηαρεηξηζκέλσλ πινίσλ θαη ηελ απαζρφιεζε ησλ πινίσλ ηνπο 

κε ρξνλνλαχισζε ηέηνηαο δηάξθεηαο ψζηε λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο ηξάπεδεο πνπ ηνπο 

ρξεκαηνδνηνχζαλ. Απηή ε πξνζέγγηζε ήηαλ ειθπζηηθή γηα ηνπο ηξαπεδίηεο θαη ε 

ιεγφκελε ρξεκαηνδφηεζε πνπ βαζίδεηαη ζηηο ηακεηαθέο ξνέο ηνπ ζηφινπ (Cash flow 

backed finance) έγηλε ν πιένλ δηαδεδνκέλνο ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο λαπηηιίαο 

ζηνλ Πεηξαηά (Stokes, 1997).  

Σα ηειεπηαία ρξφληα νη Έιιελεο πινηνθηήηεο είλαη ζηε δηαδηθαζία αλαλέσζεο ηνπ 

ζηφινπ ηνπο κέζσ λέσλ θαηαζθεπψλ ή απφθηεζεο κεηαρεηξηζκέλσλ πινίσλ κηθξήο 

ειηθίαο. Ο ειιεληθφο ζηφινο έρεη ρξεκαηνδνηεζεί θαηά έλα κέξνο απφ ίδηα θεθάιαηα 

θαη ην ππφινηπν απφ ηξαπεδηθά δάλεηα ηα νπνία εμαζθαιίδνληαη κε ππνζήθε επί ησλ 

πινίσλ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο ζηεξίδεηαη θαηά πνιχ ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Οη Έιιελεο πινηνθηήηεο γεληθά είλαη απξφζπκνη λα 

απνθαιχςνπλ νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ εηαηξεηψλ ηνπο θαη αληηκεηψπηζαλ κε 
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ζθεπηηθηζκφ ηελ ακεξηθάληθε θεθαιαηαγνξά. Βέβαηα απηή ε ζέζε ηνπο έρεη αιιάμεη 

αξθεηά ηα ηειεπηαία ρξφληα, κε ηνπο Έιιελεο πινηνθηήηεο λα αλαδεηνχλ θαηλνχξγηεο 

πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο θαη λα ζηξέθνληαη πξνο ηηο δηεζλείο θεθαιαηαγνξέο, κε ηελ 

έθδνζε νκνιφγσλ πςεινχ θηλδχλνπ (junk bonds) πνπ απεπζχλνληαη θπξίσο ζε μέλνπο 

επελδπηέο, ζηελ ειιεληθή ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, αιιά θαη ζηα μέλα ρξεκαηηζηήξηα 

φπσο ηνπ Όζιν θαη ηεο Νέαο Τφξθεο. 

 

2.4 Γεληθά γηα ην αλζξώπηλν δπλακηθό 

Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ ή αιιηψο αλζξψπηλνη πφξνη απνηεινχλ ζήκεξα ην 

ζεκαληηθφηεξν θεθάιαην κηαο επηρείξεζεο ή νξγαληζκνχ.  Απηφ γηαηί ζε ζπλζήθεο 

έληνλνπ αληαγσληζκνχ, ν παξάγνληαο πνπ βνεζάεη κηα επηρείξεζε λα μερσξίζεη είλαη νη 

άλζξσπνί ηεο. Σα πξνζφληα θαη ε δηάζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ν ελζνπζηαζκφο ηνπο, ε 

ηθαλνπνίεζε πνπ αληινχλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο δηακνξθψλνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα 

ηεο επηρείξεζεο, ην επίπεδν εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ, ηελ εηθφλα πνπ απηή πξνβάιεη 

θαη ηέινο ηελ επηβίσζή ηεο  (Μπνπξαληάο θαη Παπαιεμαλδξή, 2002). 

Ζ Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ (ΓΑΠ) απνηειεί βαζηθή ιεηηνπξγία εληφο κηαο 

επηρείξεζεο θαη ελδηαθέξεη άκεζα φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο. Σα ζηειέρε ησλ 

επηρεηξήζεσλ αλαιακβάλνπλ ην ζεκαληηθφηεξν θνκκάηη επζχλεο πξνθεηκέλνπ λα 

εθαξκφζνπλ απνηειεζκαηηθέο κεζφδνπο δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ, σο πξνο ηελ επηινγή 

πξνζσπηθνχ πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο, αιιά θαη ηεο 

εμεχξεζεο ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο ην ελδηαθέξνλ ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ εξγαζία ηνπ 

θαη ηελ επηρείξεζε ζα παξακέλεη ζπλερψο ακείσην. Ζ ΓΑΠ σο δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία 

ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηα ζπκθέξνληα ησλ εξγαδνκέλσλ, λα δηαηεξεί ηζνξξνπίεο 

κέζα ζηνλ νξγαληζκφ θαη ηαπηφρξνλα λα εμππεξεηεί ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο 

(Μπνπξαληάο θαη Παπαιεμαλδξή, 2002). 

Μεγάιεο πξνζσπηθφηεηεο ζπρλά ηνλίδνπλ ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ηεο Γηνίθεζεο 

Αλζξσπίλσλ Πφξσλ: 

«Οη θαιχηεξεο επηρεηξήζεηο γλσξίδνπλ ηψξα, ρσξίο ακθηβνιία, φηη ε 

πξαγκαηηθή θαη ρσξίο φξηα παξαγσγηθφηεηα πεγάδεη απφ ηελ χπαξμε 

νκάδσλ αλζξψπσλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνθιήζεηο,  είλαη 
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ελζνπζηψδεηο, αθνζησκέλνη θαη θαηάιιεια ακεηβφκελνη. Ζ πξφνδνο 

έξρεηαη αλ ν θάζε εξγαδφκελνο αμηνπνηεζεί απφ ηνλ νξγαληζκφ, εληαρζεί 

ζηελ δξάζε ηνπ θαη ηνπ επηηξαπεί λα έρεη κηα θσλή -ξφιν ζηελ επηηπρία 

ηεο επηρείξεζεο. Απηφ απμάλεη ηελ παξαγσγηθφηεη α φρη απιψο 

αξηζκεηηθά, αιιά γεσκεηξηθά» (Jensen, 1990). 

«Αλ εμεηάζνπκε ηηο  πεγέο ζηαζεξνχ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο 

θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ε κφλε πνπ έρεη  δηαηεξεζεί είλαη ε 

πνηφηεηα ησλ αλζξψπσλ πνπ δνπιεχνπλ γηα ζέλα»  (Jensen, 1990). 

Μηα παγθφζκηα έξεπλα ηεο εηαηξείαο ζπκβνχισλ Korn/Ferry International, ε νπνία 

εηδηθεχεηαη ζε πξνζέιθπζε ζηειερψλ, θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε εκπεηξία ζηε 

ΓΑΠ πξφθεηηαη λα αλαδεηρζεί ζε δεχηεξν πην ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηνπο 

Γεληθνχο Γηεπζπληέο ζηε δεθαεηία ηνπ 2010, ακέζσο κεηά ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ (Bratton, 2003). Παξφκνηα έξεπλα ζε ζηειέρε δηαθφξσλ 

εηδηθνηήησλ ή ζηειέρε γξακκήο (line managers), φπσο νλνκάδνληαη, έδεημε φηη 60% ησλ 

εξσηεζέλησλ ζπκθσλνχλ φηη ε εκπεηξία ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

αλαδεηθλχεηαη ζε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα θάζε ζηέιερνο γξακκήο (Bratton, 

2003).  

Απφ φια ηα παξαπάλσ θξίλεηαη επηηαθηηθή αλάγθε ε γλψζε θαη ε βαζχηεξε θαηαλφεζε 

ησλ ζεκάησλ πνπ πεξηιακβάλεη ε ΓΑΠ. ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο (κε πεξηζζφηεξνπο 

απφ 250 εξγαδνκέλνπο) (EU, 2003) ππάξρνπλ ηξεηο βαζκίδεο δηνίθεζεο. Απηέο είλαη:  

1) H θεληξηθή αλψηαηε δηνίθεζε,  

2) ε πεξηθεξεηαθή, θαη  

3) ε ηνπηθή.  

Γεκηνπξγείηαη κηα νκάδα ππεξεζίαο πξνζσπηθνχ ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε θαη ζε θάζε 

ππνθαηάζηεκα ηεο επηρείξεζεο. Ο ππεχζπλνο ηεο δηνίθεζεο πξνζσπηθνχ θάζε 

παξαξηήκαηνο είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο λα ξπζκίδεη δηάθνξα ζέκαηα, θαηεπζπλφκελνο 

πάληα απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε (Καλειιφπνπινο, 1991). 
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Ζ ΓΑΠ ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο απνηειεί έλα μερσξηζηφ δηνηθεηηθφ ηκήκα. Όηαλ νη 

επηρεηξήζεηο ραξαθηεξίδνληαη κεγάιεο (ΔU, 2003), θαηά θαλφλα ππάξρεη έλαο 

ππεχζπλνο γηα θάζε ιεηηνπξγία. Γειαδή εηδηθφο γηα πξνζιήςεηο, γηα εθπαίδεπζε θιπ. 

Δπίζεο ζε πνιιέο επηρεηξήζεηο ππάξρεη θαη ν φξνο ηνπ ζηειέρνπο γξακκήο.  Σα ζηειέρε 

γξακκήο είλαη θαηαξηηζκέλα θαηάιιεια ψζηε λα δεκηνπξγνχλ ζπγθεθξηκέλεο 

ππεξεζίεο θαη πξντφληα. 

Σα ζηειέρε ηεο ΓΑΠ είλαη ππεχζπλα γηα φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ηκήκαηνο απηνχ θαη 

γηα θάπνηα ζέκαηα κνηξάδνληαη ηελ επζχλε κε ηα ζηειέρε γξακκήο. Κάπνηεο απφ ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ ηκήκαηνο είλαη ε επηινγή πξνζσπηθνχ, νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο,  ηα 

ζπζηήκαηα ακνηβψλ θιπ.  Σα ζηειέρε γξακκήο ζπκκεηέρνπλ ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 

δηνίθεζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ, φπσο ζε ζέκαηα αμηνιφγεζεο, επηινγήο, ζπληνληζκνχ 

θαη παξαθίλεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο. Πξέπεη λα ηνληζηεί ινηπφλ φηη ε ζσζηή 

εθαξκνγή απηήο ηεο κνξθήο νξγάλσζεο πξνυπνζέηεη πνιχ θαιή ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ησλ ζηειερψλ ησλ δπν νκάδσλ (Μπνπξαληάο θαη Παπαιεμαλδξή, 2002). 

 

2.4.1 H ζεκαζία ηεο ππνθίλεζεο 

Απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηεο ΓΑΠ είλαη ε παξαθίλεζε ή ππνθίλεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ, κε ζηφρν ηελ δηακφξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Απηφ επηηπγράλεηαη 

κε ηελ ρξήζε θηλήηξσλ, ηα νπνία πεγάδνπλ απφ ηηο αλάγθεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

(Μπνπξαληάο, 2002). Οη αλάγθεο θαη ηα θίλεηξα απνηεινχλ ηελ θεληξηθή έλλνηα ηελ 

παξαθίλεζεο θαη δηαθξίλνληαη ζε πξσηνγελή, γεληθά θαη δεπηεξνγελή θίλεηξα. Ο 

Middlemist (1988, φπσο παξαηίζεηαη ζηνπο Bostan θ. ζπλ., 2009, ζει. 1) επηζεκαίλεη 

φηη «ε παξαθίλεζε αληηπξνζσπεχεη ηνλ εζσηεξηθφ θφζκν ελφο αηφκνπ πνπ 

θηλεί θαη δηακνξθψλεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ απέλαληη ζε έλαλ ζθνπφ, πνπ 

αθήο ζηηγκήο επηηεπρζεί, ζα ζεκάλεη ηελ ηθαλνπνίεζε κίαο αλάγθεο».  

Απφ ηελ άιιε ν Zigo (φπσο παξαηίζεηαη ζηνπο Bostan θ. ζπλ., 2009, ζει. 1) νξίδεη ηελ 

παξαθίλεζε σο «ην ζχλνιν ησλ εζσηεξηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ζπκπεξηθνξάο, 

πνπ είηε ππήξραλ εθ γελεηήο είηε απνθηήζεθαλ ζηε ζπλέρεηα, ζπλεηδεηά 

ή αζπλείδεηα, απιέο θπζηθέο αλάγθεο ή αθεξεκέλεο ηδέεο».  
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Ζ αληίιεςε, ηα θίλεηξα, νη ηθαλφηεηεο θαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο είλαη ηα βαζηθά 

ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη αλζξψπηλνη πφξνη 

δηαθέξνπλ απφ ηνπο πιηθνχο πφξνπο ηεο επηρείξεζεο, δηφηη θάζε εξγαδφκελνο δηαζέηεη 

ηελ δηθή ηνπ πξνζσπηθφηεηα θαη ηθαλφηεηα λα αμηνινγεί ηηο ελέξγεηεο ηεο επηρείξεζεο 

φπνπ εξγάδεηαη. Ζ παξαθίλεζε, ε επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη ε παξαγσγηθφηεηα 

ηνπ εξγαδνκέλνπ ζπλδένληαη άκεζα γηα απηφ θαη ε επηρείξεζε φηαλ απνθαζίζεη λα 

πξνβεί ζε θάπνηεο ελέξγεηεο ή αιιαγέο ρξεηάδεηαη λα εμαζθαιίζεη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ παξέρνληαο ηνπο ζεκαληηθά θίλεηξα (αξκαληψηε, 2005).  

Οη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα επηβξαβεχνπλ θαη λα παξέρνπλ θίλεηξα ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηνπο θαζψο κέζα απφ ηελ αλαγλψξηζε ζα είλαη πεξηζζφηεξν πξφζπκνη λα 

ζπλεηζθέξνπλ ζηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο, ηθαλνπνηψληαο ζε έλα βαζκφ θαη ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο επηπρία. Δίλαη μεθάζαξν πσο ε απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ δελ 

εμαξηάηαη κφλν απφ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο αιιά θαη απφ ηελ ππνθίλεζή  ηνπο. Ζ ζεκαζία 

ηεο ΓΑΠ αλαδεηθλχεηαη ζηελ δεκηνπξγία ζπλζεθψλ, ηέηνησλ πνπ ζα παξαθηλήζνπλ ηνλ 

εξγαδφκελν, λα εξγαζηεί πην απνδνηηθά πξνο φθεινο ηεο επηρείξεζεο.  

Οη λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο δηαθνξνπνηνχληαη φρη γηα ηνλ εμνπιηζκφ πνπ δηαζέηνπλ 

αιιά γηα ην αλζξψπηλν θεθάιαην πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Ζ βαζηθή πξαθηηθή παξαθίλεζεο 

πνπ εθαξκφδνπλ νη λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο είλαη ε ζχλδεζε ηεο απφδνζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ κε ηηο αληακνηβέο αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή κε ηελ νπνία απηέο ζα 

απνδίδνληαη (νηθνλνκηθέο ή κε νηθνλνκηθέο). Βαζηθφ κέιεκα γηα ηηο δηνηθήζεηο είλαη 

κέζσ ηεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ θηλήηξσλ πνπ ζα επηιέμνπλ, λα ελεξγνπνηήζνπλ 

ηνπο εξγαδφκελνπο γηα βειηίσζε ηεο απφδνζήο ηνπο αθελφο θαη αθεηέξνπ λα ππάξρνπλ 

ζεκαληηθά θίλεηξα ψζηε νη εξγαδφκελνη λα παξακέλνπλ ζε κηα ζέζε εξγαζίαο πνπ έρεη 

πνιιέο δπζθνιίεο, φπσο ζα αλαθεξζεί παξαθάησ.  

Σα θίλεηξα πνπ κπνξεί λα ζπλεηζθέξνπλ ζε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη είηε αηνκηθά είηε νκαδηθά. ηα αηνκηθά 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα κπφλνπο, νη πξνκήζεηεο επί ζπκθσληψλ, ηα βξαβεία θαη ηα 

επηδφκαηα αμίαο δειαδή ε εηήζηα πξνζαχμεζε κηζζψλ πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ απφδνζε 

ηνπ εξγαδνκέλνπ. Απφ ηελ άιιε, ηα νκαδηθά θίλεηξα ζρεηίδνληαη κε ηελ ζπκκεηνρή 

ζηα θέξδε, ζπκκεηνρή ζηα νθέιε, ζπκκεηνρή ζηελ ηδηνθηεζία θαη πξφζζεηεο παξνρέο. 
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Πέξα απφ απηά, ζηελ λαπηηιία ππάξρνπλ θαη θάπνηα ηδηαίηεξα θίλεηξα φπσο είλαη ε 

εηδηθή θνξνιφγεζε πνπ έρνπλ νη εξγαδφκελνη ζηα πινία.   

Οη Παπαιεμαλδξή θαη Μπνπξαληάο (2003) αλαθέξνπλ πσο πέξα απφ ηηο βαζηθέο 

κνξθέο ακνηβψλ ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγηθφηεηα, ηα πξνγξάκκαηα κπφλνπο θαη ε 

ακνηβή κε βάζε ηηο επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη αμηφινγα θίλεηξα, 

θαζψο ν ζπλδπαζκφο ηεο απφθηεζεο δεμηνηήησλ θαη ηεο αχμεζεο ηνπ κηζζνχ 

ελεξγνπνηεί θαιχηεξα ηελ απφδνζε θαη ηελ απηνβειηίσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  

Έλα επξέσο δηαδεδνκέλν ζρέδην ζηα πιαίζηα ηεο ζπκκεηνρήο ζηα νθέιε είλαη απηφ πνπ 

αθνξά ηε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο. Πξφθεηηαη 

γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο επηηξνπψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη εθαξκνγή ησλ 

πξνηάζεσλ εμνηθνλφκεζεο θφζηνπο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηε δηαλνκή ησλ ρξεκάησλ 

ηεο εμνηθνλφκεζεο ζηνπο εξγαδφκελνπο (Μπνπξαληάο θαη Παπαιεμαλδξή, 2003).  

ην εμσηεξηθφ πινπνηνχληαη θαη άιιεο πξαθηηθέο επηβξαβεχζεηο φπσο έθπησζε ζε 

φζνπο επηζπκνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θάπνηα ππεξεζία ζε ζπλεξγαδφκελε επηρείξεζε 

(π.ρ. πειάηεο) ή παξνρή βξαβείνπ ζηνλ θαιχηεξν ππάιιειν ηεο ρξνληάο. Πνιιέο 

επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ πξνγξάκκαηα επηβξάβεπζεο ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ ζην 

πεξηβάιινλ ηνπο θαη ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ θνπιηνχξα πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνλ 

πειάηε κε πςειήο πνηφηεηαο παξνρήο ππεξεζηψλ Ζ αιήζεηα είλαη πσο νξηζκέλεο 

επηρεηξήζεηο ππνθηλνχλ αξλεηηθά ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπο αθνχ φρη κφλν δελ ηνπο 

επηβξαβεχνπλ γηα ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο αιιά ηηκσξνχλ πνιιέο θνξέο θάπνηα απνηπρία 

ηνπο.  

ην ζεκείν απηφ είλαη εχινγν λα δηαηππσζνχλ θάπνηεο πξνθιήζεηο γηα ηελ ΓΑΠ ζηα 

πιαίζηα ηεο παξαθίλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ μελνδνρείσλ. Ο επηζεκαίλεη πσο 

νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο δεηήκαηα γηα ηελ ΓΑΠ είλαη ε αλαγλψξηζε ηεο πξνζπάζεηαο 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε επηζθξάγηζε απηήο κε έπαηλν θαη επηβξάβεπζε φπνηε ην 

δηθαηνχηαη. Δμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη λα αθνχεη ηα πξνβιήκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ, λα 

αζθεί επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο εξγαζίαο θαη ηελ ελίζρπζε 

ηεο ζέιεζεο. Με γλψκνλα ηελ ελζάξξπλζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ε ΓΑΠ νθείιεη λα 

αλαδεηθλχεη ηα ζεηηθά ζεκεία πεξηζζφηεξν απφ ηα αξλεηηθά, λα επηδηψθεη ηελ 

πξνζσπηθή επαθή θαη ηέινο λα ρξεζηκνπνηεί ηνπο ηίηινπο εξγαζίαο σο κέζν γηα ηελ 

πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε θαη αλαγλψξηζε ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ ζα ηνπο θάλεη λα 
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αηζζάλνληαη ζεκαληηθνί. Οη Εεπγαξίδεο θαη ηακαηηάδεο (1997) ππνζηεξίδνπλ πσο γηα 

λα ληψζνπλ νη εξγαδφκελνη ζεκαληηθνί θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πξφνδν θαη ζηελ 

επεκεξία ηεο κνλάδαο εζηίαζεο ή θηινμελίαο, ε δηνίθεζε ζα πξέπεη λα εζηηαζηεί ζε 

θίλεηξα θαη επηβξαβεχζεηο κε νηθνλνκηθέο. πγθεθξηκέλα ηηο θαηεγνξηνπνηεί ζε πέληε 

νκάδεο, ηα “5I”, απφ ην πξψην γξάκκα ηεο θάζε νκάδαο ζηα Αγγιηθά. Έρνπκε ινηπφλ 

ηελ ελεκέξσζε (information), ηελ αλάκεημε (involvement), ηελ αλεμαξηεζία 

(independence), ηελ αλαγλψξηζε (increased visibility) θαη ην ελδηαθέξνλ (interesting 

job) σο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

επνκέλσο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο.  

Γεληθά ηα θίλεηξα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο βαζίδνληαη ζηελ 

νηθνλνκηθή ακνηβή, αιιά φπσο ήδε αλαθέξζεθε, αλ ηα θίλεηξα δελ ηθαλνπνηνχλ ηηο 

αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ δελ ζα πεηχρνπλ ηελ βειηίσζε ηεο απφδνζήο ηνπο. 

Απαξαίηεηε ινηπφ πξνυπφζεζε είλαη ν ζσζηφο ζρεδηαζκφο ζπζηεκάησλ θηλήηξσλ πνπ 

ζα βαζίδνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ εζηθή αλαγλψξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ζα είλαη 

μεθάζαξε ε ζρέζε θηλήηξσλ θαη απφδνζεο. Απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα λα είλαη 

απνηειεζκαηηθφ ην ζχζηεκα θηλήηξσλ, είλαη ε αίζζεζε δηθαηνζχλεο, ε επηθνηλσλία θαη 

ε εκπηζηνζχλε κεηαμχ εξγαδνκέλσλ θαη δηνίθεζεο.  

Σα δηνηθεηηθά ζηειέρε ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο, λα επεξεάζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

εξγαδνκέλσλ κε ηε κέζνδν ηεο παξαθίλεζεο, πξέπεη λα εμεηάδνπλ πνιχ πξνζεθηηθά ηηο 

θνηλσληθέο θαη ςπρνινγηθέο ηνπο αλάγθεο. Ζ παξαθίλεζε είλαη πνιπζχλζεηε θαη 

εμεηδηθεπκέλε δηαδηθαζία, δεδνκέλνπ πσο ζηηο κέξεο καο έρεη εμαζθαιηζζεί κηα 

ζηνηρεηψδεο ηθαλνπνίεζε ησλ θπζηθψλ αλαγθψλ. Δδψ αθξηβψο πξνθχπηεη θαη ε 

ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηνπ πξντζηακέλνπ, απηνχ πνπ ζα πξέπεη λα ςπρνινγήζεη θάζε 

άηνκν ηεο νκάδαο ηνπ, λα επηιχεη ηα φπνηα πξνβιήκαηα ηνλ εκπνδίδνπλ λα εξγαζζεί 

απνδνηηθά, λα δηαθξίλεη ηηο αηνκηθέο ηδηνκνξθίεο θάζε πθηζηακέλνπ, λα αμηνινγεί ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπ ψζηε λα εθαξκφδεη ηα απαξαίηεηα θίλεηξα γηα ηελ βειηίσζή ηνπ. Ο 

πξντζηάκελνο είλαη απηφο πνπ ζα θξνληίζεη γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ αξκνληθψλ 

ζρέζεσλ ζηελ νκάδα ηνπ, ζα κειεηήζεη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ζα πξνζπαζήζεη λα 

ηηο βειηηψζεη. Μπξνζηά ζε απηά ηα δεδνκέλα αλαθχπηεη ν ξφινο ηεο εγεζίαο πνπ 

θαηεπζχλεη θαη δηεπζχλεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ. 
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2.5 Η ζεκαζία ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηνπ λαπηηθνύ 

θιάδνπ 

Ζ λαπηηιία είλαη κηα ηδηαίηεξε αγνξά θαη θιάδνο. Μηα ηδηαίηεξε δηαθνξά είλαη φηη ηα 

θαξάβηα πξέπεη λα θηλνχληαη ζε δηεζλή χδαηα γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Μηα 

άιιε ηδηαηηεξφηεηα είλαη , κε βάζε ηηο ζπκβάζεηο ηνπο, φηη ηα πιεξψκαηα κπνξεί λα 

ιείπνπλ ηνπιάρηζηνλ γηα 6-9 γηα κήλεο απφ ηηο παηξίδεο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. 

Δπίζεο, ζηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε θαη ην γεγνλφο φηη ην πξνζσπηθφ 

πξέπεη λα είλαη ζε ηθαλφηεηα λα θέξεη εηο πέξαο πνιχ δχζθνιεο απνζηνιέο θαη λα έρεη 

ηφζν ηελ ηερληθή θαηάξηηζε φζν θαη λα έρεη θαη ην ζζέλνο λα αληέμεη ζε ηφζν δχζθνιεο 

θαηαζηάζεηο (Stopford, 2008) 

Oη Kilauea and Morris (2005) αλαθέξνληαη φηη παξφιν πνπ πνιιέο δηαδηθαζίεο έρνπλ 

απηνκαηνπνηεζεί θαη ε δηαρείξηζε ελφο θαξαβηνχ ζεσξείηαη πιένλ κηα απιή ππφζεζε, 

είλαη πνιιά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα δηαρεηξηζηεί ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πάλσ ζην 

θαξάβη ή ην θέληξν επηρεηξήζεσλ ηεο εηαηξείαο ζηελ μεξά. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ηα 

παξάδεηγκα βιάβεο ή έθηαθηεο αλάγθεο, πνπ ζα πξέπεη ην πξνζσπηθφ λα ην ρεηξηζηεί 

κε απνθαζηζηηθφηεηα θαη ςπρξαηκία δίρσο λα πεξηκέλεη ηδηαίηεξε βνήζεηα θαη ελψ ην 

πινίν είλαη ελ πισ, ζε πεξίπησζε κε εθηθηήο επηθνηλσλίαο κε ην γξαθείν ή κε αξκφδην 

ηερληθφ πξνζσπηθφ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην πιήξσκα έρεη ζαθέζηαηε έλαλ δπλακηθφ ξφιν 

θαη είλαη έλα ζηνηρείν πνπ θαζνξίδεη ην πφζν αληαγσληζηηθφο κπνξεί λα είλαη ν 

λαπηηθφο θιάδνο.  

Οη Donn and Morris (2001) αλαθέξνληαη ζην γεγνλφο φηη έλα θαξάβη είλαη κηα κηθξή 

θνηλφηεηα αλζξψπσλ κε ηνπο ξφινπο ηνπο θαη ηα θαζήθνληα ηνπο. πρλά , ην γεγνλφο 

φηη ηα θαξάβηα ιεηηνπξγνχλ ζε έλα δηεζλέο πεξηβάιινλ θάλεη ηδηαίηεξα πεξίπινθν ην 

θαζεζηψο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη γεληθά ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα θάλνπκε αλαθνξά ζηνλ Μπισλφπνπιν (2005) πνπ 

αλαθέξεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο λαπηνζχλεο θαη γεληθφηεξα ηνπ επαγγεικαηία 

λαπηηθνχ. Παιαηφηεξν ν λαπηηθφο ήηαλ ν απιφο λαχηεο πνπ πξνζέθεξε ηηο ππεξεζίεο 

ηνπ φπνηε θαη φπσο κπνξνχζε. Με ηελ εμέιημε ηεο λαπηηιίαο νξηνζεηήζεθαλ ζέζεηο 

εξγαζίαο θαη εμεηδηθεχζεηο. Ο Κψδηθαο Γεκνζίνπ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ νξίδεη ζην άξζξν 

55 ηνλ λαπηηθφ σο ηνλ «εξγαδφκελν ζηελ ζάιαζζα».  
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Θα κπνξνχζακε ζην ζεκείν απηφ λα αλαθέξνπκε φηη λνκνζέηεο ρσξίδεη ηνπο λαπηηθνχο 

ζε 2 νκάδεο. ηελ πξψηε νκάδα είλαη ν λαπηηθφο, πνπ έρεη εγγξαθεί ζην εηδηθφ κεηξψν 

απνγξαθήο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ππάξρεη κηα δεχηεξε θαηεγνξία εξγαδνκέλσλ πνπ 

είλαη νη εξγάηεο ζάιαζζαο πνπ είλαη φζνη πξνζθέξνπλ ππνζηεξηθηηθέο εξγαζίεο φπσο 

ζηα λαππεγεία, πινεγνί ή αιηεξγάηεο.  ε ζρέζε κε ηελ έλλνηα πνπ νξίδεηαη ην 

«πιήξσκα πινίνπ» ν ζρεηηθφο θαλνληζκφο (Κ.Η.Ν.Γ. άξζξα 53-83) νξίδεη φηη ην 

πιήξσκα πινίνπ είλαη ην ζχλνιν ησλ πξνζψπσλ πνπ ηεινχλ κε ζχκβαζε εξγαζίαο θαη 

πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηα πινία αλεμάξηεηα απφ ηελ θχζε ηεο εξγαζίαο ηνπο, 

δειαδή ην αλ είλαη θαζαξά λαπηηθέο ή φρη. Γηα παξάδεηγκα, ν κάγεηξαο ή ν γηαηξφο ηνπ 

πινίνπ δελ είλαη μεθάζαξα λαπηηθή εξγαζία αιιά επεηδή είλαη λαπηνινγεκέλνη πάλσ 

ζην πινίν,  ζεσξνχληαη σο εηδηθφηεηεο πνπ αλήθνπλ ζηελ ζθαίξα ηνπ «πιεξψκαηνο 

πινίνπ». 

 

ε θάζε πεξίπησζε φηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηεο λαπηνζχλεο απηφκαηα 

ζπλδπάδεηαη κε ηνλ Έιιελα Ναπηηθφ. Οη Έιιελεο λαπηηθνί, πέξαλ ηεο καθξφρξνλεο 

παξάδνζεο, δεκηνπξγνχλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κέζσ ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ησλ πινίσλ θαη ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ .  

Δπίζεο δηαζέηνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ κπνξνχλ λα αληηγξαθνχλ εχθνια 

φπσο ε ηθαλφηεηα ιήςεο πξσηνβνπιηψλ θαη ε πςειή ηερλνγλσζία, ε επξεκαηηθφηεηα 

θαη ε λαπηνζχλε, ε αθνζίσζε θαη ε πηνζέηεζε ηεο «εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο» , ε ηάζε 

καθξνρξφληαο παξακνλήο ζηελ ίδηα επηρείξεζε πνπ δηεπθνιχλεη ηελ απνδνρή 

θπξίαξρσλ αμηψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ ηζρχνπλ ζηελ επηρείξεζε θαη βνεζνχλ ζηελ 

βειηίσζε ηεο απφδνζήο ηνπο. (Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ Μειεηψλ, Μειέηεο: Αξηζκφο 10, 

2009). 

Οη ζχγρξνλεο γλψζεηο, ε λαπηνζχλε, ην θηιφηηκν, ε παξάδνζε είλαη ηα ζπζηαηηθά, πνπ 

θξαηνχλ ηνλ Έιιελα ζηελ πξψηε ζέζε παγθνζκίσο.  

 

2.5.1 Διθπζηηθόηεηα θαη παξάγνληεο επηινγήο ηνπ λαπηηθνύ επαγγέικαηνο 

ηηο κέξεο καο, ε λαπηηιία γηα ηνπο λένπο ηεο παηξίδαο καο, είλαη αλνηθηφ παξάζπξν 

ειεχζεξεο θαη πξνζνδνθφξνπ ζηαδηνδξνκίαο, ρσξίο πνιιά απφ ηα κεηνλεθηήκαηα 

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

θαηαζθεπαζηηθήο θαη ηερλνινγηθήο αξηηφηεηαο πνπ θάλνπλ ηε ζάιαζζα πην αζθαιή 
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απφ ηελ θνληθή άζθαιην ησλ πφιεσλ θαη ηεο ππαίζξνπ. (Θενηνθάο, Λεθάθνπ, Πάιιεο, 

πξηφπνπινο & Σζακνπξγθέιεο, 2008). 

 

Παξά ηηο δπζθνιίεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ επαγγέικαηνο, ζε θάζε πεξίπησζε ν θιάδνο 

ηεο λαπηηιίαο παξακέλεη ειθπζηηθφο θαη δηάθνξνη παξάγνληεο (νηθνλνκηθνί, θνηλσληθνί, 

αιιά θίλεηξα) νδεγνχλ ζπλάλζξσπνχο καο λα απαζρνιεζνχλ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. 

 

Μεξηθνί απφ ηνπο ιφγνπο πνπ σζνχλ ηνπο λένπο ηεο επνρήο καο ζηελ λαπηηθή εξγαζία 

είλαη νη παξαθάησ: 

 

1) ηαζεξή θαη ηθαλνπνηεηηθά ακεηβφκελε  εξγαζία. ε επνρέο νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη 

κηζζνί ησλ λαπηηθψλ παξακέλνπλ πιήξσο αληαγσληζηηθνί ζε ζρέζε κε ηνπο κηζζνχο 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ μεξά. 

 

Πίλαθαο 4 – GREECE: WAGES ELEMENTS & MARITIME CLASTER, STUDY 

ON EU SEAFARERS EMPLOYMENT, May 2011 

WAGES ELEMENTS 

 
MARITIME CLUSTER 

Monthly gross wages (in Euros) 

 

Sectors  Number % 

ECORYS 2009 

 

Navy  n/a 0 

Officer:  6890 

 

Marine equipment  3281 1.19 

AB: 2650 

 

Shipping  41961 15.23 

    

 

Seaports n/a 0 

Greek survey 

 

Shipbuilding  3174 1.15 

Captain:  10073 – 11458 

 

Recreational boating  4270 1.55 

Officer:  5283 – 6250 

 

Offshore supply n/a 0 

AB: 3000 – 3300 3000 3300 

 

Maritime services  9961 3.62 

    

 

Inland navigation n/a 0 

Average salaries ashore: 

 

Maritime works n/a 0 

Eurostat 2009   

 

Coastal tourism  212878 77.26 

Manager:  3502 

 

Cruise tourism  n/a 0 

Technician:  1911 

 

Fisheries n/a 0 

Craft worker:  1755 

 
Total 275525 100 

Source: ECORYS, Greek Survey, EUROSTAT Source: ECOTEC 2006 
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2) Άκεζε πξνψζεζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο κεηξά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ζηηο 

ζρνιέο ΑΔΝ, κε πςειέο απνδνρέο απφ ηνλ πξψην κηζζφ. 

3) Δπλντθή θνξνινγία γηα ηνπο λαπηηθνχο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. 

4) Ζ δηάξθεηα ζχκβαζεο είλαη πεξίπνπ 5-9 κήλεο , γεγνλφο πνπ επηηξέπεη δηάζηεκα 

μεθνχξαζεο, νηθνγελεηαθήο γαιήλεο θαη εθπαίδεπζεο ηνπιάρηζηνλ γηα 1-2 κήλεο έσο ην 

επφκελν ηαμίδη. 

5) Γξήγνξε εμέιημε θαη αλέιημε ζηε θνξπθή ηεο ηεξαξρίαο ηνπ πινίνπ (πινίαξρνο / α 

κεραληθφο) 

6) Πέξα απφ ηε ζηαδηνδξνκία ζηα πινία κπνξεί έλαο λαπηηθφο λα δηεθδηθήζεη κηα 

θαξηέξα ζηελ μεξά φπσο π.ρ. ηνπ αξρηπινίαξρνπ θαη ηνπ αξρηκεραληθνχ ζε λαπηηιηαθέο 

εηαηξίεο, ηνπ επηζεσξεηή θιπ. Δπίζεο ζε πνιινχο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα απαζρφιεζεο 

ζαλ λαππεγφο, ηερληθφο, επηζεσξεηήο, κάλαηδεξ ζην επηηειείν λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο. 

7) Τπάξρεη κεγάιν θάζκα γηα δπλαηφηεηα απαζρφιεζεο  ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο 

πινίσλ, πνληνπφξα θνξηεγά, κεζνγεηαθά θνξηεγά,  δεμακελφπινηα,  θνληέηλεξ , 

επηβαηεγά ηεο κηθξήο θαη κεγάιεο αθηνπινΐαο, θξνπαδηεξφπινηα. 

8) Βειηίσζε  ησλ ζπλζήθσλ δηαβίσζεο πάλσ ζηα πινία. Κάζε 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. 

χκθσλα κε ηελ ∆ΗΔΘΝΖ  ΤΜΒΑΖ  ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ, 2006, νθείινπλ λα 

είλαη πξνθαζνξηζκέλα: νη ψξεο εξγαζίαο/αλάπαπζεο, νη ζπλζήθεο Δλδηαίηεζεο, νη 

Φπραγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο ελ πισ, Σξφθηκά θαη εζηίαζε, Ηαηξηθή µέξηρλα ελ πισ θ.α. 

9) Σν λαπηηθφ επάγγεικα δίλεη ζηνπο λένπο ηε δπλαηφηεηα λα δηεπξχλνπλ ηνπο 

νξίδνληέο ηνπο , θαζψο μεθεχγνπλ απφ ηα ζηελά φξηα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο μεξάο 

10) H ηερλνινγία ζηελ επνρή καο επηηξέπεη ζηνλ λαπηηθφ ελψ βξίζθεηαη ελ πισ λα 

επηθνηλσλεί ηειεθσληθά θαη κέζσ ηληεξλέη δνξπθνξηθά κε ηα αγαπεκέλα ηνπ πξφζσπα 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Δπίζεο , ην ηληεξλέη ηνπ επηηξέπεη λα έρεη πιήξε θαη ζθαηξηθή 

ελεκέξσζε γηα νπνηνδήπνηε πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ γεγνλφο θαη ζπλεηζθέξεη ζηελ 

ζπλερή ηνπ εθπαίδεπζε αθφκα θαη ζηνπο κήλεο εξγαζίαο ηνπ. 
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11) Οη νξγαλψζεηο ζπλδηθάησλ θαη νη ελψζεηο εξγνδνηψλ ζηε λαπηηιία  δειαδή ε 

Παλειιήληα Ναπηηθή Οκνζπνλδία (ΠΝΟ) πνπ  ππνγξάθεη ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο 

εξγαζίαο, µε ηελ θχξηα νξγάλσζε εξγνδνηψλ, ηελ Έλσζε Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ (ΔΔΔ), 

µε ηελ Έλσζε Δθνπιηζηψλ Αθηνπινΐαο (ΔΔΑ) θαη µε ηελ Έλσζε Πνξζκείσλ 

Δζσηεξηθνχ αληηπξνζσπεχνπλ ηνλ ηνκέα ηνπ αλνηθηνχ ηχπνπ πινία θαη ηα ζπκθέξνληα 

ησλ λαπηηθψλ. 

12)  Ζ λαπηηθή εθπαίδεπζε ζηηο κέξεο καο έρεη πνιχ πςειά ζηάληαξλη θαη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλερή εθζπγρξνληζκφ ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο 

13) ίγνπξά ην επάγγεικα ηνπ λαπηηθνχ , εηδηθφηεξα ηηο πην παιηέο επνρέο, είρε πνιχ 

πςειφ θπξφο ζηελ θνηλσλία θαη νη λαπηηθνί εηδηθφηεξα πινίαξρνη θαη αμησκαηηθνί ήηαλ 

άηνκα ζεβαζηά ζηελ θνηλσλία ιφγσ νηθνλνκηθήο επηθάλεηαο, επαγγεικαηηθήο ηζρχνο 

θαη θνκηζηέο εκπεηξηψλ ιφγσ ησλ ηαμηδηψλ ζε φιν ηνλ θφζκν. 

14) Σέινο, παξάγνληεο φπσο ε παξάδνζε, ν ζπλαηζζεκαηηθφο παξάγνληαο θαη ε 

ςπρνζχλζεζε ηνπ αηφθνπ ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ. Όηαλ κηιάκε γηα λαπηηθνχο απφ 

ηελ Υίν, ηα Φαξά, ηηο Οηλνχζζεο, ηελ Ύδξα ζε θάζε πεξίπησζε νη ιφγνη πνπ νδεγνχλ 

ζηελ ζαιάζζηα θαξηέξα είλαη θαη ζπλαηζζεκαηηθνί θαη νη πξνζσπηθέο θαηαβνιέο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 - ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΤΡΡΙΚΝΩΗ ΣΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 

ΔΡΓΑΣΙΚΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ Δ ΔΛΛΑΓΑ & ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΝΩΗ 

3.1 To πξόβιεκα ηεο ζπξξίθλσζεο ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ζηνλ θιάδν ηεο 

λαπηηιίαο ζηελ Διιάδα 

Γηα λα κπνξέζνπκε λα έρνπκε κηα εηθφλα ηεο δπλακηθήο πνπ έρεη ε Διιεληθή λαπηηιία, 

ζα πξέπεη λα έρνπκε κηα εηθφλα ηεο δπλακηθφηεηαο πνπ έρεη ε λαπηηιία βάζεη ησλ 

κεγεζψλ ηεο.  Ο επφκελνο πίλαθαο καο δείρλεη ηηο ηάζεηο γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ 

λαπηηθψλ ηελ δεθαεηία 1994-2004 ζχκθσλα κε ηελ Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία θαη 

ηελ κειέηε ηεο Δπξσπατθήο θνκηζηφλ γηα ηελ ρψξα καο («Employment trends in all 

sectors related to the sea or using sea resources») 
1
: 

 

Πίλαθαο 5: O αξηζκφο ησλ Διιήλσλ θαη Ξέλσλ λαπηηθψλ, έηε 1994-2004 

 

Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛ.ΣΑΣ.) (πξψελ Δζληθή ηαηηζηηθή 

Τπεξεζία ηεο Διιάδνο – Δ..Τ.Δ.) , 2006 

 

χκθσλα κε ηελ Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία, ν αξηζκφο ησλ Διιήλσλ εκεδαπψλ θαη 

ησλ αιινδαπψλ λαπηηθψλ πνπ λενινγήζεθαλ ζε ειιεληθά εκπνξηθά πινία 100 GT 

κεηψζεθε απφ 39.122 ην 1994 ζε 30.920 ην 2004. πγθεθξηκέλα έλαο εθπξφζσπνο ηεο 

                                                           
1
 An exhaustive analysis of employment trends in all sectors related to sea or using sea resources, 

Summary report for the European Commission, DG Fisheries and Maritime Affairs, July 2006 (ECOTEC 
Research & Consulting) 
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Παλειιήληαο Ναπηηθήο Οκνζπνλδίαο δήισζε φηη ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ λαπηηθψλ 

νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο ησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ θαζψο ππάξρεη 

πξνκήζεηα θζελφηεξνπ εηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ απφ ηε Ννηηναλαηνιηθή 

Αζία θαη ηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Απηά ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία δείρλνπλ 

επίζεο φηη ην κεξίδην ησλ μέλσλ λαπηηθψλ ζην ζχλνιν ησλ λαπηηθψλ έρεη απμεζεί 

ζεκαληηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηνχο πεξηφδνπ απφ 1994 έσο 2004. Παξφι‟ απηα 

ν αξηζκφο ησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ κεηψζεθε θαηά 8.000, αιιά ν αξηζκφο ησλ μέλσλ 

λαπηηθψλ έρεη παξακείλεη ζηαζεξφο. 

 

Παξαδνζηαθά ζηελ Διιάδα, ε λαπηηιία απνηέιεζε καθξνρξφληα θαξηέξα γηα πνιινχο 

λαπηηθνχο θαη πνιινί πξψελ λαπηηθνί δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζε λαπηηιηαθέο 

επηρεηξήζεηο, λαππεγεία, επηρεηξήζεηο ζρεηηθέο κε ηνλ ηνπξηζκφ θηι. 

 

Έλα επίζεο ηδηαίηεξν ζεκείν είλαη θαη ε ζχλζεζε ησλ πιεξσκάησλ φπσο απηή 

απνηππψλεηαη ζηελ έξεπλα ηεο Γ/λζε ηαηηζηηθψλ Σνκέα Δκπνξίνπ θαη Τπεξεζηψλ 

Σκήκα Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο.  

 

Απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ παξαηεξείηαη ην φηη ππάξρεη κηα ηδηαίηεξε 

αλαληηζηνηρία ζε ζρέζε κε ηνπο  Έιιελεο λαπηηθνχο, πνπ ζπλήζσο θαηαιακβάλνπλ ηηο 

αλψηεξεο ζέζεηο, φπσο νη Πινίαξρνη θαη νη Ύπαξρνη, κε ηνπο αιινδαπνχο 

εξγαδφκελνπο ζηα πινία λα  θαηέρνπλ ηηο θαηψηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο.  
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Πίλαθαο 6: Αλαθαηαλνκή ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνλ θιάδν 

 

Δηδηθφηεηεο 

Ναπηνινγήζεσο 

Γεληθφ 

ζχλνιν 

Grand 

total 

χλνιν 

Total 

Πιεξψκαηα πινίσλ 

Διιεληθήο ζεκαίαο 

Crews of ships under Greek flag 

χλνιν 

Total 

Πιεξψκαηα πινίσλ 

μέλεο ζεκαίαο 

Crews of ships 

under foreign flag 

Specialities ΄Έιιελεο λαπηηθνί 

Greek seamen 

Ξέλνη λαπηηθνί 

Foreign seamen 

΄Έιιελεο λαπηηθνί 

Greek seamen 

Ξέλνη λαπηηθνί 

Foreign seamen 

Αξηζκφο Number 
Αξηζκφο 

Number 
% Αξηζκφο Number Αξηζκφο Number % 

ύλνιν 22,880 21,582 12,209 9,373 43.4 1,298 817 481 37.1 Total 

Πινίαξρνη (1) 1,158 1,092 1,089 3 0.3 66 62 4 6.1 Masters (1) 

΄Τπαξρνη 80 73 73 0 0.0 7 7 0 0.0 Staff officers 

Τπνπινίαξρνη 952 882 839 43 4.9 70 63 7 10.0 Chief officers 

Αλζππνπινίαξρνη 1,665 1,581 964 617 39.0 84 57 27 32.1 Second officers 

Μεραληθνί Α΄ 1,084 1,021 992 29 2.8 63 57 6 9.5 Chief engineers 

Μεραληθνί Α΄θαη Β΄ 27 25 25 0 0.0 2 2 0 0.0 

Chief/second 

engineers 

Μεραληθνί Β' 845 788 713 75 9.5 57 49 8 14.0 Second engineers 

Μεραληθνί Γ' 1,292 1,212 810 402 33.2 80 57 23 28.8 Third engineers 

Μεραληθνί πνπ δελ δήισζαλ ηάμε 

λαπηνινγήζεσο 

49 35 13 22 62.9 14 4 10 0.0 Engineers not 

declaring speciality 

Ραδηνηειεγξαθεηέο (Α' , Β') 1 1 1 0 0.0 0 0 0 0.0 Radio officers (A' - B') 

Oηθ αμησκαηηθνί (Α' , Β΄) 177 159 157 2 1.3 18 18 0 0.0 Pay masters (A' - B') 

Φξνληηζηέο 27 24 24 0 0.0 3 3 0 0.0 Chief caterers 

Βνεζνί θξνληηζηέο 79 73 73 0 0.0 6 6 0 0.0 Assistant caterers 

Ναχθιεξνη 994 941 449 492 52.3 53 29 24 45.3 Boatswains 

Τπνλαχθιεξνη 66 62 50 12 19.4 4 4 0 0.0 Boatswain' s mates 

Κπβεξλήηεο (Α' , Β' , Γ') 149 142 142 0 0.0 7 7 0 0.0 Captains (A' -B' - C') 

Ναχηεο 4,038 3,846 1,371 2,475 64.4 192 69 123 64.1 Sailors 

Ναπηφπαηδεο 1,278 1,248 340 908 72.8 30 16 14 46.7 Ship' s boys 

Ξπινπξγνί 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 Carpenters 

Αξρηζεξκαζηέο 11 11 10 1 9.1 0 0 0 0.0 Chief stokers 

Μεραλνδεγνί 506 489 462 27 5.5 17 17 0 0.0 Motor-drivers 

Ληπαληέο 687 638 21 617 96.7 49 1 48 98.0 Greasers 
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Θεξκαζηέο 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 Stokers 

Αληιησξνί 233 230 69 161 70.0 3 0 3 100.0 Pumpmen 

Καζαξηζηέο 879 847 100 747 88.2 32 9 23 71.9 Wipers and trimmers 

Υεηξηζηέο κεραλήο 9 9 6 3 33.3 0 0 0 0.0 Motormen 

Μαζεηεπφκελνη κεραλήο 50 49 41 8 16.3 1 1 0 0.0 Apprentice engineers 

Ζιεθηξνιφγνη 632 596 153 443 74.3 36 12 24 66.7 Electricians 

Βνεζνί ειεθηξνιφγνπ 75 65 35 30 46.2 10 10 0 0.0 Assistant electricians 

Λνηπνί θαηψηεξνπ  πξνζσπηθνχ κεραλήο 

385 348 11 337 96.8 37 3 34 91.9 Other lower engine 

room personnel 

Αξρηζαιακεπφινη 120 111 96 15 13.5 9 7 2 22.2 Chief stewards 

Θαιακεπφινη 1,111 1,022 660 362 35.4 89 62 27 30.3 Stewards 

Βνεζνί ζαιακεπφινη 720 682 51 631 92.5 38 11 27 71.1 Cabin-boys 

Αξρηκάγεηξνη 31 25 23 2 8.0 6 5 1 16.7 Chief cooks 

Μάγεηξνη (Α', Β', Γ') 879 828 356 472 57.0 51 38 13 25.5 Cooks (A' - B' - C' ) 

Βνεζνί καγείξνπ 202 181 28 153 84.5 21 5 16 76.2 Assistant cooks 

Υπηξνθαζαξηζηέο 99 88 82 6 6.8 11 11 0 0.0 Kettlecleaners 

Εαραξνπιάζηεο 1 1 1 0 0.0 0 0 0 0.0 Confectioners 

Δπίθνπξνη 658 624 581 43 6.9 34 30 4 11.8 Assistants 

Λνηπνί γελ ππεξεζηψλ 35 32 6 26 81.3 3 3 0 0.0 Other general services 

Ηαηξνί 2 2 1 1 0.0 0 0 0 0.0 Doctors 

Ννζνθφκνη 2 2 2 0 0.0 0 0 0 0.0 Nurses 

Γφθηκνη πινίαξρνη 791 749 690 59 7.9 42 38 4 9.5 Cadet deck officers 

Γφθηκνη κεραληθνί 659 614 540 74 12.1 45 39 6 13.3 Cadet engineers 

Γφθηκνη ξαδ/ηέο 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 Cadet radio officers 

Γφθηκνη νηθ Αμησκαηηθνί 38 34 31 3 8.8 4 4 0 0.0 Cadet pay masters 

Λνηπνί δφθηκνη 18 17 11 6 35.3 1 0 1 0.0 

 Φχιαθεο παξνπιηζκέλσλ πινίσλ 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 Laid up ships keepers 

Πξνζσπηθφ κε 

λαπηηθψλ εηδηθνηήησλ 

58 55 12 43 78.2 3 1 2 66.7 Personnel with no 

speciality 

Καηψηεξν 

πξνζσπηθφ θαηαζηξψκαηνο 

28 28 5 23 82.1 0 0 0 0.0 Lower deck personnel 

Πεγή: Γ/λζε ηαηηζηηθψλ Σνκέα Δκπνξίνπ θαη Τπεξεζηψλ Σκήκα Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο
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Θα πξέπεη ζην ζεκείν απηφ λα δνχκε θαη ηελ έθζεζε ηνπ Κέληξνπ Δξεπλψλ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο (2001) πνπ αλαθέξεη φηη ε λαπηηιία είλαη έλαο θιάδνο πνπ 

επηθέξεη κηα ζεηξά απφ νθέιε γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο ηφζν κε ηελ δεκηνπξγία 

ζέζεσλ εξγαζίαο γηα ηα θαξάβηα αιιά θαη ζε παξάιιειεο αγνξέο φπσο: 

 Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο 

 Δμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο φπσο brokers θαη shipping law 

 Ναππεγεία 

 Πξνκεζεπηέο 

Αλ θαη ε Διιεληθή λαπηηιία αλζεί, ηα ηειεπηαία ρξφληα – πνιχ πξηλ ηελ θξίζε – έρεη 

μεθηλήζεη κηα ηδηαίηεξε θάκςε σο πξνο ηελ δήηεζε θαη πξνζθνξά γηα ζέζεηο 

εξγαζίαο.  

εκαληηθά ζηνηρεία έρεη λα καο δψζεη ε έθζεζε ηνπ Boston Consulting Group 

(γλσζηφ θαη σο BCG) ην νπνίν θαη αλαθέξεη φηη  Διιεληθφο λαπηηιηαθφο θιάδνο 

ζπλεηζθέξεη ζε ζχλνιν πεξίπνπ €13,4 δηζεθαηνκκχξηα εηεζίσο ζην Διιεληθφ ΑΔΠ 

βάζεη ζηαηηζηηθψλ ηνπ 2010, ελψ ππνινγίδεηαη φηη απαζρνιεί πεξί ηα 165.000 άηνκα 

απφ πεξίπνπ 190.000 πνπ ήηαλ ην 2005. Ο Διιεληθφο λαπηηιηαθφο θιάδνο 

ππνινγίδεηαη φηη απαζρνιεί πεξηζζφηεξα απφ 165.000 άηνκα, δειαδή ην 3,5% ηεο 

ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο ζηελ Διιάδα θαη αλαθεξφκαζηε ζε άκεζεο θαη έκκεζεο 

ζέζεηο εξγαζίαο.  Ζ έθζεζε αλαθέξεη φηη έλα κεγάιν κέξνο ησλ Διιεληθψλ 

πιεξσκάησλ έρνπλ ζέζεηο θιεηδηά, είηε είλαη πινίαξρνη ζηα πινία είηε έρνπλ θαίξηεο 

δηνηθεηηθέο ζέζεηο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ππάξρνπλ ζέζεηο εξγαζίαο, θπξίσο ζε 

ρακειφηεξα επίπεδα, πνπ θαίλεηαη φηη ππάξρεη κηα κείσζε ηεο δήηεζεο Διιήλσλ 

εξγαδφκελσλ.  

 

Σα ζηνηρεία ηνπ Γξαθείνπ Δπξέζεσο Ναπηηθήο Δξγαζίαο (ΓΔΝΔ) δείρλνπλ φηη απφ 

ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2008 κέρξη ηνλ Μάην ηνπ 2014 ε αλεξγία ζηνλ θιάδν ζπλνιηθά 

έρεη νρηαπιαζηαζηεί. Απφ 506 ζπλνιηθά άλεξγνπο πνπ είρακε ζχκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία ηνπ ΓΔΝΔ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2008, ιίγν δειαδή πξηλ μεζπάζεη ε παγθφζκηα 

νηθνλνκηθή θξίζε, έθηαζαλ ηνλ Μάην ηνπ 2014 ζε αξηζκφ ηνπο 4.059. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 2008 νη άλεξγνη δεισκέλνη ζην ΓΔΝΔ ήηαλ 506, ηνλ Αχγνπζην 

ηνπ 2009 ήηαλ 1.132 ηνλ ίδην κήλα ηνπ 2010 ήηαλ 1.649, ηνπ 2011 ήηαλ 2.211,  ηνλ 
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Αχγνπζην ηνπ 2012 μεπέξαζαλ ηνπο 3.000, θηάλνληαο ηνπο 3.166 ελψ ηα ηειεπηαία 

ζηνηρεία γηα ηνλ Μάην ηνπ 2014 αλαθέξνπλ ζπλνιηθά 4059. 

 
 
Πίλαθαο 7– ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΓΔΝΔ, 05/2014 
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ΠΖΓΖ: (http://www.generg.gr/statistika) 

http://www.generg.gr/statistika


28 
 

 

Όκσο θαη απφ ηελ εμέηαζε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζηνηρείσλ, ε 

θαηάζηαζε δελ θαίλεηαη λα είλαη θαιή. Μεγάιε, δειαδή, είλαη θαη ε αχμεζε ηεο 

αλεξγίαο πνπ ππάξρεη ζηνπο αμησκαηηθνχο ηνπ εκπνξηθνχ λαπηηθνχ. 

 

Γηα παξάδεηγκα, ην 2008 νη άλεξγνη πινίαξρνη ήηαλ κφιηο 60, νη πινίαξρνη β' 41 θαη 

νη πινίαξρνη γ΄ 36. ηαδηαθά ηνλ Μάην ηνπ 2014 νη άλεξγνη πινίαξρνη έθηαζαλ ηνπο 

244 έρνληαο ηεηξαπιαζηαζηεί ζε ζρέζε κε ην 2008, νη πινίαξρνη β΄ ηνπο 225 θαη νη 

πινίαξρνη γ΄ ηνπο 351. 

ε φηη αθνξά ηνπο Α΄ κεραληθνχο, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2008 εγγεγξακκέλνη ζηα 

κεηξψα ηνπ ΓΔΝΔ ήηαλ κφιηο 09 αιιά ηνλ Μάην ηνπ 2014 έθηαζαλ ηνπο 77. Μφλν νη 

β΄ κεραληθνί εκθαλίδνπλ ζηαζεξά φια απηά ηα ρξφληα κεδεληθή αλεξγία. 

(http://www.generg.gr/statistika) 

Θα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη δελ έρεη κεησζεί κφλν ν αξηζκφο ησλ εξγαδφκελσλ ζηα 

θαξάβηα αιιά κεηψλνληαη θαη νη ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζε παξάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο 

φπσο είλαη ηα λαππεγία (BCG, 2013). ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ πνηνη 

είλαη νη παξάγνληεο πνπ απνηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ 

λαπηηιία, παξφιν πνπ νη αξηζκνί δείρλνπλ φηη βξίζθεηαη ζε κηα ηδηαίηεξα θαιή 

θαηάζηαζε ζπγθξηηηθά κε άιινπο θιάδνπο. 

 

3.2 Λόγνη πνπ νδεγνύλ ζηελ ζπξξίθλσζε ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ζηε λαπηηιία 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί απφ ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, έλα ηδηαίηεξν δήηεκα γηα ηελ 

Διιεληθή λαπηηιία είλαη ην γεγνλφο φηη ππάξρεη κηα ζηαδηαθή ζπξξίθλσζε ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ Διιάδα. Θα πξέπεη ζην ζεκείν απηφ λα 

αλαθέξνπκε φηη ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο ππάξρεη κηα γεληθφηεξε ζπξξίθλσζε 

ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ Διιάδα, θάηη ην νπνίν ζα εμεηαζηεί αξγφηεξα.  

Σν επάγγεικα ηνπ λαπηηθνχ ζίγνπξα δελ είλαη ην επθνιφηεξν επάγγεικα. Δίλαη έλα 

επάγγεικα πνπ έρεη πνιιέο δπζθνιίεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, είλαη επάγγεικα πνπ 

κπνξεί λα δψζεη ιχζεηο ζε αλέξγνπο θαη ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ απφ πεξηνρέο κε 

πεξηνξηζκέλεο πξννπηηθέο αλάπηπμεο φπσο ηα κηθξά λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. Δπίζεο, ην 

επάγγεικα ηνπ λαπηηθνχ είλαη έλα επάγγεικα κε ηζρπξή παξάδνζε πνπ ζπρλά 

κεηαθέξεηαη απφ γεληά ζε γεληά. 

 

http://www.generg.gr/statistika
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Αλ εμεηάζνπκε ηα αίηηα πνπ έρνπλ νδεγήζεη ζηελ ζπξξίθλσζε ηνπ λαπηηθνχ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε Διιάδα θαη Δπξψπε ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη είλαη έλα 

ηδηαίηεξν δήηεκα θαη επεξεάδεηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο. Γηα παξάδεηγκα, ππάξρεη 

ε ηάζε ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα θαηαζθεπή κεγάισλ πινίσλ πνπ κέζσ ησλ 

πνιιαπιψλ απηνκαηηζκψλ επηηξέπνπλ ζηηο εηαηξίεο λα ηα ιεηηνπξγνχλ κε κηθξφηεξν 

αξηζκφ λαπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηα παιαηφηεξα ρξφληα (Stopford, 2008). Απηφ ζεκαίλεη 

φηη πξαθηηθά ππάξρνπλ ιηγφηεξα πινία θαη ιηγφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο, άξα θαη 

κεηψλεηαη ε δήηεζε γηα ζέζεηο εξγαζίαο. Παξφιν πνπ θαη ε δήηεζε γηα ηελ ρξήζε 

ζαιάζζησλ ζπγθνηλσληψλ έρεη απμεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα, εηδηθά ζε φηη αθνξά ην 

containership (βιέπε επέλδπζε ηεο COSCO ζηνλ Πεηξαηά), ην γεγνλφο φηη ηα πινία 

έρνπλ νινέλα θαη απμεκέλεο ρσξεηηθφηεηεο θαη κηθξφηεξν αξηζκφ πιεξψκαηνο, 

ζεκαίλεη θαη φηη ε δήηεζε γηα εξγαηηθφ δπλακηθφ παξακέλεη κηθξή. 

Σελ ίδηα ζηηγκή ππάξρεη θαη κηα αιιαγή σο πξνο ηνπο πξννξηζκνχο ησλ δξνκνινγίσλ 

θαη ηελ ζχλζεζε ησλ πιεξσκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ππάξρεη ε είζνδνο λέσλ 

δπλάκεσλ ζηελ λαπηηιία, φπσο είλαη ε Κίλα. Ο επφκελνο ράξηεο καο δείρλεη ηα 

βαζηθά δξνκνιφγηα ησλ πινίσλ ζήκεξα: 

 

Υάξηεο 1: Γηαδξνκέο ησλ containers 

 
Πεγή: UNCTAD, 2012 
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εκαληηθφ κέξνο ησλ δξνκνινγίσλ, εηδηθφηεξα γηα ηα containers, είλαη ε Κίλα θαη 

γεληθφηεξα ε Αζία. Ο ιφγνο είλαη φηη νη ρψξεο απηέο ηφζν είλαη θαηαζθεπαζηέο κηαο 

κεγάιεο γθάκαο αγαζψλ, φπσο απηνθίλεηα θαη ειεθηξηθά είδε, αιιά ζπγρξφλσο έρεη 

απμεζεί ε θαηαλαισηηθήο ηνπο δχλακε κε απνηέιεζκα πιένλ λα έρνπλ θαη απηέο νη 

ρψξεο δήηεζε γηα αγαζά πνπ παξάγνληαη ζηνλ Γπηηθφ θφζκν. Σν απνηέιεζκα είλαη 

φηη έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηνπο δηθνχο ηνπο ζηφινπο, ιηκάληα θαη ππνδνκέο, πνπ ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο ιεηηνπξγνχλ αληαγσληζηηθά ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφινπο ηεο 

Δπξψπεο (UNCTAD, 2012).  

 

Θα κπνξνχζακε ζηελ πεξίπησζε απηή λα αλαθέξνπκε πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

πεξίπησζε ηεο COSCO θαη ηνπ πσο έρεη επεξεάζεη ηελ αγνξά εξγαζίαο ζηνλ λαπηηθφ 

θιάδν θαη ηδηαίηεξα ζηελ ρψξα καο . To ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά σο ην 1930 ήηαλ ππφ ηε 

δηνίθεζε ησλ Ληκεληθψλ Σακείσλ. Απφ ην 1930 ε δηαρείξηζε ηνπ ιηκαληνχ πεξηήιζε 

ζηνλ Οξγαληζκφ Ληκέλνο Πεηξαηψο (ΟΛΠ) ελψ πξφζθαηα κπήθε σο ζηξαηεγηθφο 

επελδπηήο ε Κηλεδηθψλ ζπκθεξφλησλ COSCO πνπ είλαη απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο 

δηαρεηξηζηέο ιηκαληψλ ζην θφζκν θαη έρεη αγνξάζεη ηε δηαρείξηζε ηεο πξνβιήηαο Νν. 

ΗΗ γηα 35 ρξφληα.  

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην εξγαζηαθφ θαζεζηψο κε ην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ησλ 

αηνκηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ ππνγξάθνπλ φζνη δνπιεχνπλ ζην ηαζκφ 

Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ηνπ Ηθνλίνπ, πνπ παξαδφζεθε ζην θηλεδηθφ κνλνπψιην 

ηεο COSCO.  Όπσο πξνθχπηεη απφ «ζχκβαζε εθ πεξηηξνπήο εξγαζίαο ανξίζηνπ 

ρξφλνπ», πνπ ππνγξάθηεθε πξηλ ιίγν θαηξφ, νη εξγάηεο παίξλνπλ ην κήλα (κεηθηφ) 

κηζζφ 840 επξψ (θαζαξά 660) θαη δνπιεχνπλ κφλν 12 κέξεο. ηα 70 επξψ κεηθηφ 

κεξνθάκαην πνπ παίξλνπλ, ζπκπεξηιακβάλνληαη φζεο θαη φπνηεο ππεξσξηαθήο θχζεο 

ψξεο απαζρφιεζεο πξνθχςνπλ (ππεξσξίεο, αξγίεο, Κπξηαθέο θιπ.). Όπσο 

θαηαγγέιινπλ εξγάηεο απφ ην ρψξν, νη ψξεο εξγαζίαο κπνξεί θαη λα μεπεξάζνπλ ηηο 

15 ηε κέξα. πλνιηθά, εξγάδνληαη 300 ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ θαη εξγαηνηερλίηεο θαη 

50 δηνηθεηηθνί. Σν σξάξην ησλ εξγαηνηερληηψλ είλαη ζπαζηφ. Καλείο δελ γξάθεη 

ππεξσξία θαη φζνη εξγάδνληαη πελζήκεξν, πεξίπνπ νη κηζνί, έρνπλ κεληαίεο απνδνρέο 

γχξσ ζηα 700 επξψ.  

Πξηλ ην «πξφηππν αλάπηπμεο» ηεο COSCO, εληειψο ελδεηθηηθά, νη εξγαδφκελνη ζην 

ΔΜΠΟ είραλ θαηαθηήζεη ζηαζεξφ σξάξην κε 37,5 ψξεο ηε βδνκάδα. Πέξα απφ ηηο 

πξνζαπμήζεηο ζην κηζζφ γηα ηε δνπιεηά Κπξηαθέο, αξγίεο θ.ά., είραλ θαηαθηήζεη ηελ 

θαηαβνιή επηδφκαηνο «εηδηθψλ ζπλζεθψλ» ιφγσ ηεο επηθίλδπλεο θχζεο ηνπ 
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επαγγέικαηνο, ρξνλνεπίδνκα πνπ αλάινγα κε ην θιηκάθην αλεξρφηαλ απφ 10% σο 

ζην 64% ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ. Γελ ππάξρνπλ Δ. Γελ ηεξείηαη ε λνκνζεζία πεξί 

βαξέσλ αλζπγηεηλψλ. Γελ πιεξψλνληαη γηα εξγαζία (θαβνδεζία) θαζψο θαη γηα 

ππεξσξίεο θαη εξγαζία αββάηνπ θαη Κπξηαθήο-Αξγηψλ. Γελ θαηαβάιινληαη ηξηεηίεο. 

Γελ δειψλνληαη εξγαηηθά αηπρήκαηα θαη κεηαθέξνληαη κε ηδησηηθά απηνθίλεηα. Γελ 

θαηαβάιινληαη δεδνπιεπκέλα. Οη εξγαδφκελνη ζηελ ηδησηηθή εηαηξία ιακβάλνπλ ην 

1/3 ηνπ κηζζνχ γηα ηελ ίδηα εξγαζία ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο εξγαδφκελνπο ηνπ 

ΟΛΠ, ελψ δηεθδηθνχλ ηελ ίδξπζε ζσκαηείνπ θαη λα έρνπλ βαξέα θαη αλζπγηεηλά. 

ηνλ αληίπνδα, ππνγξάθεθε ε λέα Δ γηα ηνπο ιηκελεξγάηεο πνπ ε ηζρχ ηεο αξρίδεη 

απφ 1/1/2014 θαη ιήγεη ζηηο 31/12/2014, αλαλεψζεθε κε κεδεληθέο απμήζεηο ελψ 

θαζεισκέλεο θαη ακεηάβιεηεο γηα 4
ε
 ζπλερή ρξνληά έκεηλαλ θαη νη ινηπέο απνδνρέο 

θαη ακνηβέο ησλ Ναπηηθψλ ζε απηέο ηηο θαηεγνξίεο πινίσλ. Απφ ηνπο ηζνινγηζκνχο 

ηνπ ΟΛΠ πξνθχπηεη πάλησο φηη ην εηήζην εξγνδνηηθφ θφζηνο αλά εξγαδφκελν είλαη 

ηεο ηάμεο ησλ 50.000 επξψ, πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε κεληαίεο απνιαβέο (14 κηζζνί) 

πεξίπνπ 3.600 επξψ (κηθηά) φηη ην εηζφδεκα ηνπο έρεη κεησζεί θαηά 35% απφ ην 

2009. 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρνπλ ζεκαληηθέο εμειίμεηο κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

ιηκαληνχ ηνπ Πεηξαηά σο απνηέιεζκα ηεο εηζφδνπ ηεο COSCO.  Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνπκε ηελ επέθηαζε ηεο πξνβιήηαο Η θαηά 1.0 εθ. TEU, ηε πξνκήζεηα 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ηε ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε ηνπ ιηκαληνχ κε ην δίθηπν 

ηνπ ΟΔ θαη ηε πξνκήζεηα 8 λέσλ γεξαλψλ ζηε πξνβιήηα Η. Δπίζεο, ε COSCO 

ζρεδηάδεη ηελ δεκηνπξγία εκπνξηθνχ ζηαζκνχ logistics ζην Θξηάζην πεδίν πνπ ζα 

ζπλδέεηαη κε ηνπο νδηθνχο άμνλεο ηεο Διιάδαο γηα λα δηεπθνιχλεηαη ε κεηαθίλεζε 

ησλ θνξηίσλ πξνο ηνπο πξννξηζκνχο ηνπο. Οη επελδχζεηο απηέο έρνπλ δεκηνπξγήζεη 

πνιιέο ζέζεηο εξγαζίαο ηφζν ζην ιηκάλη φζν θαη ζε παξάιιειεο ππεξεζίεο φπσο ε 

πψιεζε πξψησλ πιψλ θαη ζε ππεξεζίεο third party logistics. Όκσο δελ ππάξρεη 

θάπνηα ζαθήο αιιαγή σο πξνο ηελ πξφζιεςε Διιήλσλ λαπηηθψλ. Ο ιφγνο είλαη δηφηη 

ε COSCO ρξεζηκνπνηεί ηα δηθά ηεο θαξάβηα ή πινία απφ ζπλεξγαδφκελεο κε απηήλ 

εηαηξείεο πνπ ζπάληα είλαη Διιεληθά θαξάβηα. Άξα, ππάξρεη έλα θαηλφκελν πνπ 

βξίζθεηαη ζε πνιιέο αγνξέο ηεο Δπξψπεο θαη απηφ είλαη λα εληζρχνληαη νη 

λαπηηιηαθέο ππεξεζίεο πνπ βξίζθνληαη ζηε μεξά θαη λα δεκηνπξγνχληαη λέεο ζέζεηο 

εξγαζίαο αιιά λα ππάξρεη αληίζηξνθν απνηέιεζκα ζε φηη αθνξά ηα πιεξψκαηα ησλ 

πινίσλ θαη ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ζε απηά, ιφγσ ηνπ φηη απηέο νη λέεο δπλάκεηο ζηελ 
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λαπηηιία ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο δηθνχο ηνπο ζηφινπο. Γελ πξέπεη λα καο θάλεη 

εληχπσζε φηη ρψξεο κε δχλακε ζηελ ρξήζε ιηκαληψλ, φπσο ε Οιιαλδία θαη ε 

Γεξκαλία, δελ έρνπλ ηελ αληίζηνηρε δπλακηθή θαη ζέζεηο εξγαζίαο ζε φηη αθνξά ηνπο 

εξγαδφκελνπο ηνπο ζηα θαξάβηα (Cariou, 2008). 

πγρξφλσο φκσο, έρεη γίλεη θαη πην δχζθνιε ε είζνδνο ησλ Διιήλσλ ζηνλ θιάδν. 

Δλψ ηα παιαηφηεξα ρξφληα, ππήξρε κεγάιε δήηεζε γηα αλεηδίθεπην πξνζσπηθφ ή θαη 

γηα απινχο λαχηεο, ζήκεξα ηα πξάγκαηα έρνπλ αιιάμεη. Όπσο καο αλαθέξεη ν 

Μπισλφπνπινο (2005), νη ζέζεηο εξγαζίαο είλαη πνιχ εμεηδηθεπκέλεο θαη γηα λα 

εξγαζηεί θάπνηνο ζε θαξάβη ζα πξέπεη λα θέξλεη απνδεηθηηθφ ηεο λαπηηθήο 

ηθαλφηεηαο ηνπ. Απηά είλαη πηζηνπνηεηηθά πνπ ρνξεγνχληαη απφ ην Τ.Δ.Ν. ζηνπο 

λαπηηθνχο κεηά απφ εμεηάζεηο, κε ηα νπνία θαη θξίλεηαη ε θαηαιιειφιεηα ηνπο ζε 

ζρέζε κε ηα θαζήθνληα ηνπο. Ζ πηζηνπνίεζε ηνπ Τ.Δ.Ν. δηαθξίλεηαη ζε δηπιψκαηα, 

πηπρία θαη άδεηεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ κπνξεί λα γίλεη λαπηηθφο ν θάζε 

ελδηαθεξφκελνο, αιιά ζα πξέπεη λα έρεη πεξάζεη απφ εηδηθέο εμεηάζεηο θαη λα 

κπνξέζεη λα απνδείμεη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ. Απηφ ζίγνπξα απμάλεη ηα πξνζφληα ησλ 

Διιήλσλ λαπηηθψλ αιιά ζπγρξφλσο κεηψλεη θαη ηελ πξνζθνξά εξγαζίαο ιφγσ ηνπ 

φηη γηα λα απνθηήζεη θάπνηνο ηελ επάξθεηα ζα πξέπεη λα πιεξνί κηα ζεηξά απφ 

θξηηήξηα πνπ γίλνληαη φιν θαη πην απζηεξά θαη πιένλ ην επάγγεικα λα απεπζχλεηαη 

θπξίσο ζε αλψηεξα θαη αλψηαηα ζηειέρε φπσο πινίαξρνη θαη κεραληθνί θαη ιηγφηεξν 

γηα απιέο ζέζεηο εξγαζίαο. Αληηζέησο, νη απιέο ζέζεηο εξγαζίαο, φπσο θξνληηζηέο θαη 

απινί λαχηεο θαιχπηνληαη απφ εξγαδφκελνπο πνπ πξνέξρνληαη εθηφο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, ζπλήζσο απφ ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηηο Φηιηππίλεο. Απηφ 

θπζηθά νδεγεί ζε κηα ηδηαίηεξε θαηάζηαζε ηνλ θιάδν ζε φιε ηελ Δπξψπε κε ηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ απιψλ εξγαηψλ ζηα πινία αιιά θαη ζηα ιηκάληα λα πξνέξρνληαη απφ 

ρψξεο εθηφο Δ.Δ. (Haugstetter and Cahoon, 2010). Eίλαη εξγαδφκελνη πνπ έρνπλ 

ρακειφ θφζηνο θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο πην δχζθνιεο αιιά ζπρλά 

θαη πην επηθίλδπλεο εξγαζίεο. Βέβαηα ην απνηέιεζκα είλαη φηη πιένλ κφλν νη 

αμησκαηηθνί θαη θάπνηεο θξίζηκεο ζέζεηο εξγαζίαο παξακέλνπλ ζε Έιιελεο ή 

Δπξσπαίνπο λαχηεο ελψ νη ππφινηπεο ζέζεηο εξγαζίαο πάλσ ζηα πινία απεπζχλνληαη 

ζε λαχηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ.  
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ΠΙΝΑΚΑ 8 - Έιιελεο θαη αιινδαπνί λαπηηθνί ζε ειιεληθά θαη ζε 

ζπκβεβιεκέλα κε ην ΝΑΣ ειιελόθηεηα εκπνξηθά πινία  

 

Πεγή: ΤΔΝ/ΓΝΔΡ 

Γηα απηφλ ηνλ ιφγν, πνιινί πινηνθηήηεο ζηξέθνληαη πιένλ ζε εκαία 

επθαηξίαο ή ζεκαία επθνιίαο (ΟΟΑ, 1959) γηα λα εμαζθαιίζνπλ ρακειφ θφζηνο 

εξγαζίαο, επκελέζηαηε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε, επθνιφηεξε δαλεηνιεςία κε 

πιείζηεο εμαζθαιίζεηο θαη ειαζηηθφηεηα ζηελ έθδνζε απνδεηθηηθψλ λαπηηθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ λαπηηθψλ (πηπρία, δηπιψκαηα) θ.ά. Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο, ίζσο ν 

βαζηθφηεξνο, γηα ηνπο νπνίνπο νη Έιιελεο εθνπιηζηέο κεηαθέξνπλ ηα θαξάβηα ηνπο 

ζε μέλε ζεκαία, είλαη ε ζχλζεζε ησλ πιεξσκάησλ. Ζ λνκνζεζία πξνβιέπεη πφζνη 

Έιιελεο θαη αιινδαπνί ζα ππεξεηνχλ, αλάινγα κε ηε ρσξεηηθφηεηα, ζηηο νξγαληθέο 

ζέζεηο ησλ πινίσλ κε ειιεληθή ζεκαία (ην ειάρηζην ηξεηο θαη ην κέγηζην πέληε 

Έιιελεο εξγαδφκελνη, θαη έλαο δφθηκνο). 

Δδψ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί θαη άιιν έλα δήηεκα πνπ δελ είλαη άιιν απφ ην γεγνλφο 

φηη ε λαπηνζχλε απφ κφλε ηεο είλαη έλα δχζθνιν επάγγεικα ζε κηα πεξίνδν πνπ νη 

άλζξσπνη αλαδεηνχλ ηηο εχθνιεο ιχζεηο, ηδηαίηεξα κεηαπνιεκηθά πνπ ην βηνηηθφ θαη 

νηθνλνκηθφ επίπεδν βειηηψζεθε δξαζηηθά. Ο Μπισλφπνπινο (2005) καο δίλεη κηα 

πνιχ εχζηνρή παξαηήξεζε ζε φηη αθνξά ηνλ επαγγεικαηία λαπηηθφ.  Δίλαη έλαο 

επαγγεικαηίαο πνπ παξέρεη ηηο πλεπκαηηθέο θαη ζσκαηηθέο ηνπ ππεξεζίεο πάλσ ζην 

πινίν θαη απνηειεί κηα ηδηαίηεξε κνξθή εξγαζίαο. Σν πινίν είλαη ζπλερψο ζε θίλεζε 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%9F%CE%A3%CE%91
http://el.wikipedia.org/wiki/1959
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
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ελψ ν λαπηηθφο κπνξεί λα εξγάδεηαη κε σξάξηα πάλσ ζην θαξάβη αιιά αλ ρξεηαζηεί ε 

ζπλδξνκή ηνπ ζε έλα δήηεκα ηφηε δελ ππάξρνπλ σξάξηα.  Ο λαπηηθφο δηακέλεη πάλσ 

ζην πινίν αιιά θαη ε επηβίσζε ηνπ ζηηο ζάιαζζεο εμαξηάηαη απφ ηελ πξνζθνξά ηνπ 

θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα αληηκεησπίδεη θξίζεηο. Γελ πξέπεη λα μερλάκε φηη ζε 

πεξίπησζε βιάβεο ή αηπρήκαηνο ζηελ ζάιαζζα ζα πξέπεη λα ππνινγίδεη κφλν ζηηο 

δηθέο ηνπ δπλάκεηο. Δπίζεο, ν ζχγρξνλνο λαπηηθφο πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ζε κηα 

ζεηξά θαλφλσλ θαη λνκνζεηεκάησλ φπσο ην ISPS θαη πνιιέο άιιεο ζπλζήθεο θαη 

θψδηθεο ηνπ ΗΜΟ θαη άιισλ θνξέσλ.  

 

Πέξα απφ ηα παξαπάλσ, ν λαπηηθφο δελ κπνξεί λα ζηακαηήζεη λα πξνζθέξεη ηα 

θαζήθνληα ηνπ φπσο κπνξεί ν έκκηζζνο ππάιιεινο ζηε μεξά θαη νχηε θπζηθά κπνξεί 

λα απέρεη ιφγσ αζζέλεηαο ή άιινπ ιφγνπ.  πγρξφλσο, ν λαπηηθφο ζήκεξα ζα πξέπεη 

λα παξακείλεη γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα καθξηά απφ ην ζπίηη ηνπ θαη ηελ 

νηθνγέλεηα ηνπ θαη λα έρεη ην ςπρνινγηθφ ζζέλνο λα αληηκεησπίζεη ηηο θαθνπρίεο ελφο 

κεγάινπ ηαμηδηνχ αιιά θαη ησλ γξήγνξσλ θιηκαηνινγηθψλ κεηαβνιψλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πγεία ηνπ (Μπισλφπνπινο, 2005). 

 

Απφ ηελ άιιε κεξηά ππάξρνπλ πνιιά θίλεηξα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο φπσο: 

 Τςειφηαηεο ακνηβέο 

 Καιφ ζπληαμηνδνηηθφ παθέην 

 Οη εκπεηξίεο ησλ ηαμηδίσλ ζε δηάθνξεο ρψξεο 

 Δηδηθή θνξνινγία ζηνπο λαπηηθνχο 

 Ζ δπλαηφηεηα λα ζπλερίζεη ηελ θαξηέξα ζε δηνηθεηηθφ πφζην κε πςειέο 

ακνηβέο. 

Παξφια ηα θίλεηξα πνπ ππάξρνπλ, νη ζέζεηο εξγαζίαο κεηψλνληαη αλά ην ρξφλν. Οη 

ιφγνη φπσο είδακε είλαη πνιινί θαη δηαθνξεηηθνί κεηαμχ ηνπο. Μπνξεί ζίγνπξα λα 

ππάξρνπλ πνιχ θαιά θίλεηξα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνλ θιάδν, φκσο θαίλεηαη φηη ε 

εμεηδίθεπζε πνπ απαηηείηαη, νη πνιχ ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ε 

παγθνζκηνπνίεζε, ε έμαξζε ησλ πεηξαηηθψλ επηζέζεσλ, νη ηερλνινγηθέο αιιαγέο 

θαζψο θαη νη ηάζεηο ηεο αγνξάο απνζαξξχλνπλ ηελ αχμεζε ηεο πξνζθνξάο εξγαζίαο 

αιιά θαη ηεο δήηεζεο.  

Δηδηθά γηα ηνπο λένπο αλζξψπνπο, ε φιε δηαδηθαζία πνπ εκπεξηέρεη πνιιά ρξφληα ζε 

ζρνιέο θαη ε αξγή εμέιημε, ε ζπλερήο εθπαίδεπζε θαη εμεηάζεηο πνπ ζα πξέπεη λα 
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πεξάζνπλ θαη αλ ζα ππάξρεη θαη ην αλάινγν ελδηαθέξνλ θαη πξνζθνξά απφ θάπνηα 

λαπηηιηαθή εηαηξεία ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο κάιινλ ηνπο 

απνζαξξχλνπλ. Γελ πξέπεη λα καο θάλεη εληχπσζε ην γεγνλφο φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ 

λαπηηθψλ αθφκα θαη ζήκεξα πξνέξρεηαη απφ πεξηνρέο κε κεγάιε παξάδνζε θαη απφ 

δπζκελέζηεξεο νηθνλνκηθά πεξηνρέο θαη θνηλσληθέο νκάδεο. 

 

3.3 Ο ξόινο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

3.3.1 Η νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα 

Απφ ην 2010 θαη χζηεξα ε Διιάδα βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία ζαξσηηθψλ αιιαγψλ ζην 

νηθνλνκηθφ ηεο πεξηβάιινλ. Πξαθηηθέο πνπ σο πξηλ ιίγα ρξφληα είραλ ζεσξεζεί σο 

δεδνκέλεο φπσο ε κνληκφηεηα ζην Γεκφζην θαη κηα ζεηξά απφ επηδφκαηα έρνπλ ηεζεί 

πιένλ ππφ ακθηζβήηεζε. Σα ηειεπηαία δεδνκέλα δείρλνπλ φηη ελδερνκέλσο λα ηεζεί 

ππφ ακθηζβήηεζε θαη ν 13νο /14νο κηζζφο θαζψο θαη ζα επέιζεη κείσζε ηνπ 

θαηψηαηνπ κηζζνχ φπσο θαη θαηάξγεζε ηεο κνληκφηεηαο ζε ζέζεηο εξγαζίαο ζην 

επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, φπσο νη ΓΔΚΟ.  

 

Οη Voskeritsian θαη  Kornelakis (2012) αλαθέξνληαη ζην φηη ην Μλεκφλην 

ζπλεξγαζίαο έρεη βαζηζηεί ζε δχν ππιψλεο. Ο πξψηνο ππιψλαο αθνξνχζε ηηο αιιαγέο 

ζηελ δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ηεο Διιάδαο. ην ππιψλα απηφ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

θαη ε δξαζηηθή κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο κέζσ πεξηθνπψλ ζην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ησλ δνκψλ ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Ζ κείσζε ησλ 

ειιεηκκάησλ αθνξνχζε ζηνηρεία φπσο ε ηδησηηθνπνίεζε ησλ δεκφζησλ θνξέσλ θαη 

ησλ ΓΔΚΟ, ε αιιαγή ζην ζχζηεκα θνξνινγίαο θαζψο θαη κηα ηδηαίηεξε πηπρή πνπ 

ήηαλ νη κεηψζεηο ζε φηη αθνξά ηνπο κηζζνχο ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ν λφκνο 3833/2010 είρε σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ κηζζψλ ησλ Γεκνζίσλ 

ιεηηνπξγψλ. Ο δεχηεξν ππιψλαο αθνξνχζε ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα κε ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ αιιά θαη ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο. Μεξηθά απφ ηα κέηξα πνπ πξνηάζεθαλ θαη άξρηζαλ λα 

εθαξκφδνληαη, πρ κε ην λφκν 4024/2011, είλαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα κέζσ ζεηξάο κέηξσλ, φπσο ε απινπνίεζε γηα ην άλνηγκα κηαο λέαο 

επηρείξεζεο αιιά θαη αιιαγέο ζηε δηαδηθαζία ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. 

Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη εθηφο απφ ηηο αιιαγέο πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ, 
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ππάξρεη πξφβιεςε γηα πεξηζζφηεξεο αιιαγέο πνπ φκσο είλαη αθφκα ππφ 

δηαπξαγκάηεπζε.  

 

ε ζρέζε κε ηε λνκνζεζία 4024/2011, ην άξζξν 37 αλαθέξεη ηα αθφινπζα: 

α) ε δπλαηφηεηα ππνγξαθήο επηρεηξεζηαθήο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο (Δ) 

απφ ελψζεηο πξνζψπσλ 

β) ε δπλαηφηεηα ζχλαςεο επηρεηξεζηαθήο Δ θαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ 

ιηγφηεξα απφ 50 άηνκα, (αθφκα θαη αλ θαιχπηνληαη απφ ηηο θιαδηθέο Δ),  

γ) ε αλαζηνιή ηεο αξρήο ηεο εχλνηαο γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ην κεζνπξφζεζκν 

πιαίζην δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο θαη ε θαηίζρπζε ηεο επηρεηξεζηαθήο Δ ζε 

πεξίπησζε ζπξξνήο κε θιαδηθή Δ, νπφηε θαη θαηαξγείηαη ε «εηδηθή επηρεηξεζηαθή» 

Δ,  

δ) ε αλαζηνιή ηεο δηαδηθαζίαο επέθηαζεο ηεο ηζρχνο ησλ θιαδηθψλ θαη ησλ 

νκνηνεπαγγεικαηηθψλ Δ κέζσ ηεο θήξπμήο ηνπο σο γεληθά ππνρξεσηηθψλ γηα φζν 

ρξφλν δηαξθεί ην κεζνπξφζεζκν πιαίζην δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο.» 

(http://www.kepea.gr/article.php?id=1157) 

 

Δίλαη θαλεξφ φηη ζηφρνο είλαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ ξφινπ ησλ ζπλδηθάησλ θαη ε 

ζηξνθή πξνο έλα απνθεληξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ πνπ 

ν εξγαδφκελνο ζα δηαπξαγκαηεχεηαη ζε επηρεηξεζηαθφ ή θιαδηθφ επίπεδν ηνπο φξνπο 

ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ηελ εξγνδνζία.  

ε ζρέζε κε ηελ πηνζέηεζε απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη απφ ηε 

ζηηγκή πνπ αλαθεξφκαζηε ζε έλα γεγνλφο πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ζρεηηθά 

θαηλνχξην γηα ηελ Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, είλαη αλακελφκελν λα κελ ππάξρνπλ 

ηεθκεξησκέλα δεδνκέλα σο πξνο ηελ πηνζέηεζε ηνπ απφ ηηο Διιεληθέο επηρεηξήζεηο. 

Απφ φζν θαίλεηαη απφ κηα πξψηε καηηά έρνπλ εθαξκνζηεί σο ηψξα 20 επηρεηξεζηαθέο 

ζπκβάζεηο ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο πνπ αθνξνχζαλ 14.989 εξγαδνκέλνπο, 10 ζηελ 

θεληξηθή Μαθεδνλία, 6 ζηελ Μαθεδνλία-Θξάθε, 2 ζηα Ησάλληλα, 4 ζηε Θεζζαιία, 3 

ζηε Γπηηθή Διιάδα, 1 ζηε Κνξηλζία θαη 1 ζηηο Κπθιάδεο. πλνιηθά ζε φιε ηελ 

Διιάδα έρνπλ ππνγξαθεί 52 επηρεηξεζηαθέο ζπκβάζεηο θαη πξνβιέπνπλ ακνηβέο 

θαηψηεξεο απφ ηηο θιαδηθέο, ζε πνζνζηφ, απφ 5% έσο θαη 40%. Οη ζπκβάζεηο απηέο 

αλαθέξνληαη ζε 17.500 εξγαδφκελνπο απφ ηνπο νπνίνπο νη 39 έρνπλ ππνγξάςεη ζε 

ζπλεξγαζία κε ελψζεηο πξνζψπσλ θαη νη 13 κε επηρεηξεζηαθά ζσκαηεία. Οπφηε ηα 

φπνηα ζηνηρεία έρνπκε δείρλνπλ φηη ππάξρεη κηα θίλεζε σο πξνο θάπνηεο επηρεηξήζεηο. 

http://www.kepea.gr/article.php?id=1157
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Μπνξεί ν αξηζκφο ησλ 52 επηρεηξήζεσλ λα θαίλεηαη κηθξφο, αιιά αθνξά θπξίσο 

κεγάιεο επηρεηξήζεηο κε πάλσ απφ 100 εξγαδνκέλνπο , νπφηε ν αξηζκφο ησλ 

εξγαδνκέλσλ πνπ έρεη ήδε επεξεαζηεί απφ ηηο αιιαγέο ζηελ εξγαζηαθή λνκνζεζία 

είλαη ήδε αξθεηά κεγάινο. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα είλαη φηη ππάξρεη κηα ζνβαξή 

κείσζε ησλ κηζζψλ αιιά θαη γεληθφηεξα ππάξρεη κηα αιιαγή ζην εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα θξηζεί φηη είλαη ππέξ ηεο 

απφδνζεο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 

3.3.2 Η Διιεληθή λαπηηιία ζηελ επνρή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

Απφ ηνλ Μάην ηνπ 2008 θαη κεηά νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο είδαλ ηνπο δείθηεο λα 

θαηξαθπινχλ θαη λα θζάλνπλ ζηα ρακειφηεξα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, κε πην 

ελδεηθηηθή ηελ πεξίπησζε ησλ πινίσλ μεξνχ θνξηίνπ. O δείθηεο Baltic Dry Idex 

(BDI) απφ ηηο 11.793 κνλάδεο πνπ βξέζεθε ζηηο 20 Μαΐνπ ηνπ 2008 έρεη 

θαηξαθπιήζεη ζηηο 774 κνλάδεο (θιείζηκν 30 Γεθεκβξίνπ 2008). Ζ ζαιάζζηα 

κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ θαηέγξαςε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2008 ηε κεγαιχηεξε πηψζε 

ησλ ηειεπηαίσλ 5 εηψλ, ζχκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχζεθαλ, πξνζθάησο, ζην 

ειεθηξνληθφ site ηεο Neptune Orient Lines. 

 

Παξάιιεια, απφ ηελ πιεπξά ηνπο νη ηξάπεδεο, πνπ δέρζεθαλ πξψηεο ηηο επηπηψζεηο 

ηεο θξίζεο, ζηαδηαθά πάγσζαλ ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο πξνο ηε λαπηηιία. Απηφ νδήγεζε 

ζε  αθπξψζεηο παξαγγειηψλ λεφηεπθησλ πινίσλ αιιά θαη ζηελ αχμεζε ησλ 

δηαιχζεσλ παιαηψλ πινίσλ, πνπ έπιεμε θαη ησλ ηνκέα ησλ λαππεγείσλ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ησλ δχν λνηηνθνξεάηηθσλ λαππεγείσλ, Daehan 

θαη C & Heavy Industries, πνπ βξέζεθαλ ζηα φξηα ηεο ρξενθνπίαο, κε άγλσζην ην 

κέιινλ ησλ παξαγγειηψλ 35 πινίσλ έμη ειιεληθψλ εηαηξεηψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηεο 

Target Maritime, ηεο Genco θαη ηεο Σransmed. 

 

Παξάιιεια, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο XRTC, ε θξίζε είρε σο απνηέιεζκα 

λα κεησζνχλ δξακαηηθά νη απνηηκήζεηο ησλ εηζεγκέλσλ λαπηηιηαθψλ ζηηο 

ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο. Απφ ηηο 25 εηζεγκέλεο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ειιεληθψλ 

ζπκθεξφλησλ ζηα ρξεκαηηζηήξηα ησλ ΖΠΑ θαη ηνπ Λνλδίλνπ, νη πεξηζζφηεξεο έρνπλ 

θαηαγξάςεη ζεκαληηθέο απψιεηεο ζηελ αμία ηνπο.  
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Παξά ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο πνπ έρεη πξνθαιέζεη ε θξίζε, ε νπνία ήηαλ αλαπφθεπθην 

λα επεξεάζεη θαη ηελ παγθφζκηα λαπιαγνξά, ε επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα ησλ 

Διιήλσλ πινηνθηεηψλ θαη ε ειιεληθή λαπηνζχλε θαηφξζσζαλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ 

εγεηηθή ηνπο ζέζε ζηελ παγθφζκηα αγνξά, φπσο επηζεκαίλεη ε Ernst & Young 

 

Σν επηβεβαηψλνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ Lloyd's Register of Shipping-Fairplay. χκθσλα 

κε απηά, ζηηο 26 Μαξηίνπ 2014 ν ειιελφθηεηνο εκπνξηθφο ζηφινο αξηζκνχζε 3.901 

πινία, ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 290,8 εθαη. ηφλσλ. Απμεκέλνο θαηά 224 πινία 

ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 25,5 εθαη. ηφλσλ ζε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν 

ηνπ 2013.  

χκθσλα κε ηελ εηήζηα έθζεζε ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ. παξά ηε 

ζπλερηδφκελε δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε, ηα έζνδα απφ ηελ παξνρή λαπηηιηαθψλ 

ππεξεζηψλ ζε μέλν ζπλάιιαγκα ζηε ρψξα καο, αλήιζαλ ζε 12.089,90 εθαη. επξψ, 

έλαληη 13.287 εθ. επξψ ην 2012, ελψ ε λαπηηιία παξείρε άκεζα ή έκκεζα απαζρφιεζε 

ζε 192.000 άηνκα ζηα πινία θαη ζηελ μεξά, ζην λαπηηιηαθφ πιέγκα δξαζηεξηνηήησλ 

(maritime cluster). 

 

ε φηη αθνξά ηνλ λαπηηιηαθφ θιάδν ελ γέλεη, δελ ππάξρεη κηα ζαθήο εηθφλα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, απφ ηελ έξεπλα ηεο BCG (2013) θαίλεηαη φηη ππάξρεη κηα ηδηαίηεξε 

θαηάζηαζε γηα ηα εξγαζηαθά ζηνλ λαπηηιηαθφ θιάδν , αλ θαη είλαη  έλαο απηφλνκνο 

θιάδνο πνπ απηνξπζκίδεηαη κέζσ παξεκβάζεσλ απφ θνξείο φπσο ν ΗΜΟ. Παξφια 

απηά, γηα φζεο εηαηξείεο είραλ σο έδξα ηελ Διιάδα θαη δελ πξνηίκεζαλ ηελ ιχζε ηεο 

κεηαθίλεζε ηεο έδξαο ζε ρψξεο κε πην θηιηθφ πεξηβάιινλ φπσο ε Κχπξνο, ε Μάιηα, 

ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ή ζε offshore ρψξεο, ππήξμαλ ηδηαίηεξα δπζκελή θαηλφκελα 

φπσο: 

 Μείσζε σο θαη 30% ησλ κηζζψλ ησλ εξγαδφκελσλ 

 Οη εηαηξείεο έγηλαλ αληηθείκελν ζθνδξήο θνξνινγηθήο επίζεζεο απφ ην 

θξάηνο. 

 Ζ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ζηελ Διιάδα επεξέαζε ην εκπφξην ζπλνιηθά θαη 

εηδηθά φζεο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο εμαξηηφληνπζαλ απφ ην Διιεληθφ εκπφξην. 

Θα πξέπεη λα αλαθεξζνχκε ζην παξάδεηγκα ηεο COSCO, πνπ κπνξεί κελ λα κελ 

είλαη λαπηηιηαθή εηαηξεία αιιά θηλείηαη θνληά ζηνλ ρψξν. Τπάξρνπλ θαηεγνξίεο απφ 

ηα ζπλδηθάηα φρη κφλν γηα κείσζε κηζζψλ αιιά θαη γηα παξαβηάζεηο ησλ σξαξίσλ 
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εξγαζίαο θαζψο θαη κηα ζεηξά απφ γεγνλφηα πνπ ππνβαζκίδνπλ ηελ πξνζθνξά ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Παξφια απηά φκσο είλαη κηα επέλδπζε πνπ έθεξε 1500 ζέζεηο 

εξγαζίαο θαη αλαβάζκηζε ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά σο θέληξν κεηαθνξάο θνξηίσλ. Απηφ 

δείρλεη θαη ηνλ ηξφπν πνπ αιιάδνπλ ηα δεδνκέλα ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη νδήγεζαλ 

ζην ράζηκν πεξίπνπ 10.000 κε 20.000 ζέζεσλ.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά, φκσο, ππάξρεη θαη ε πεξίπησζε ηνπ φηη νη ζρνιέο γηα ηνπο 

αμησκαηηθνχο ηνπ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ έρνπλ πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο. ε 

ζπγθεθξηκέλν άξζξν αλαθέξεηαη φηη γηα ην 2013 εηζήιζαλ κφλν 1 ζηνπο 4 

ππνςεθίνπο ελψ ε πξνζθνξά ζέζεσλ εξγαζίαο γηα πιεξψκαηα απφ κεξηάο ησλ 

λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη ηδηαίηεξα κεγάιε θαη δελ θαιχπηεηαη απφ ηνλ αξηζκφ 

ησλ απνθνίησλ ησλ ζρνιψλ. Γηα ην ιφγν απηφ έρνπλ πξνθξηζεί θαη ζεηξά 

παξεκβάζεσλ κε ζηφρν ην λα αλνίμεη απηή ε αγνξά θαη λα θαιπθηεί ην θελφ ησλ 

15.000 αμησκαηηθψλ πνπ δεηνχλ νη λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο. 

Απηφ ην γεγνλφο είλαη πνιχ ηδηαίηεξν, φηη δειαδή ππάξρεη κηα αγνξά πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζπξξίθλσζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ αιιά νη εξγνδφηεο δεηάλε λα 

πξνζιάβνπλ λαπηηθφ δπλακηθφ αθφκα θαη ζε πεξίνδν χθεζεο.  Απηφ νθείιεηαη ηφζν 

ζην φηη ππάξρνπλ γξαθεηνθξαηηθήο θχζεο εκπφδηα αιιά θαη ζην γεγνλφο φηη φζα θαη 

λα είλαη ηα θίλεηξα, ππάξρεη κηα δηζηαθηηθφηεηα ησλ λέσλ αλζξψπσλ λα 

αθνινπζήζνπλ απηφ ην επάγγεικα. 

3.4 Θέκαηα ζπκβάζεσλ – θνζηνιόγην 

Σν θφζηνο γηα ηελ θαηάξηηζε θαη αλάπηπμε ελφο έκπεηξνπ Έιιελα αμησκαηηθνχ ζην 

εκπνξηθφ λαπηηθφ είλαη πςειφ. πγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ελεκεξσκέλα ζηνηρεία ηνπ 

Ναπηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο (ΝΔΔ) ην 2012 έθαλαλ αίηεζε ζηηο δεκφζηεο 

λαπηηθέο αθαδεκίεο ηεο ρψξαο 4.900 λένη, αιιά έγηλαλ δεθηνί κφλνλ 1.192 ιφγσ 

έιιεηςεο ππνδνκψλ ησλ ζρνιψλ. Σν θφζηνο γηα ηελ κφξθσζε ελφο αμησκαηηθνχ 

εθηηκάηαη ζηηο 20.000 επξψ θαη ην ΝΔΔ ππνινγίδεη πσο ζηελ δηάξθεηα ηεο 35ρξνλεο 

απαζρφιεζεο ελφο αμησκαηηθνχ ζην πινίν κέρξη ηελ ζπληαμηνδφηεζε ηνπ ζα θεξδίζεη 

πεξί ηα 2,5 εθαηνκκχξηα επξψ ή 58.000 επξψ εηεζίσο θαηά κέζν φξν. 

Θα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ην θφζηνο είλαη ηδηαίηεξα πςειφ γηα έλαλ Έιιελα 

λαπηηθφ θαη ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ζπκβάζεσλ πνπ ηζρχνπλ. ην ειιεληθφ λαπηηθφ 

δίθαην ππάξρεη ε ζχκβαζε λαπηνιφγεζεο, πνπ έρεη πνιιέο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηηο 

απιέο ζπκβάζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  Ζ ζχκβαζε λαπηνιφγεζεο κπνξεί λα έρεη ηηο 

παξαθάησ κνξθέο: 
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 χκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ πνπ έρεη σο αλαθνξά έλα ρξνληθφ νξίδνληα, γηα 

παξάδεηγκα έλα ρξφλν. Αλ ιήμεη ε ζχκβαζε θαη ν εξγαδφκελνο είλαη ελ πισ, 

ηφηε ε ζχκβαζε ιήγεη φηη ιήμεη θαη ην ηαμίδη. 

 Ζ ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ είλαη παξφκνηα κε ηηο ζπκβάζεηο ζηηο απιέο 

ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ιήγεη αλ έλα απφ ηα εκπιεθφκελα 

κέξε απνθαζίζεη ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο ζπλεξγαζίαο 

 Μηα ηξίηε κνξθή είλαη βάζε ηνπ ηαμηδίνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε ζχκβαζε 

αθνξά απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηελ πεξίπησζε νξγάλσζεο ηαμηδίνπ θαη ην φηη ε 

ζχκβαζε αθνξά κφλν ηελ πεξίνδν ηνπ ηαμηδίνπ. 

ε ζρέζε κε ηηο πιινγηθέο πκβάζεηο Ναπηηθήο Δξγαζίαο γηα ην 2014, ηζρχνπλ ηα 

παξαθάησ:  (ΠΔΜΔΝ, 2014)
2
 

 

Πίλαθαο 9- πιινγηθέο πκβάζεηο Ναπηηθήο εξγαζίαο γηα ην 2014 

 

 

 

 

                                                           
2
 http://www.pemen.gr/files/PDF/SSE%20AKTOPLOIA%202014.pdf 

http://www.pemen.gr/files/PDF/SSE%20AKTOPLOIA%202014.pdf
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Θα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη πέξα απφ ηα παξαπάλσ, ηζρχνπλ πνιιά εηδηθά 

επηδφκαηα φπσο γηα παξάδεηγκα: 

 ε θάζε αμησκαηηθφ αζπξκάηνπ ππάξρεη κεληαίν επίδνκα ζπληήξεζεο 

ειεθηξνληθψλ νξγάλσλ ηεο ηάμεο ησλ 157,96 επξψ 

 ηνλ αζπξκαηηζηή θαηαβάιιεηαη ην πνζφ ησλ 35,83 επξψ ην κήλα γηα ηα 

ηειέθσλα πνπ γίλνληαη απφ ηα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο ζε ζπγγελείο ηνπο. 

 ηνλ ειεθηξνιφγν ηνπ πινίνπ θαηαβάιεηε επίδνκα ηεο ηάμεο ησλ 128.06 

επξψ γηα ηηο εξγαζίεο πνπ θάλεη. 

 Όιν ην πιήξσκα δηθαηνχηαη επίδνκα βαξείαο θαη αλζπγηεηλήο εξγαζίαο ηεο 

ηάμεο ησλ 35,22 επξψ 

 ηνπο κεραληθνχο κεραλήο δίλεηαη σο κεληαίν επίδνκα ην 7% επί ηνπ κηζζνχ 

ελεξγείαο γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ μελνδνρεηαθνχ θαη πδξαπιηθνχ εμνπιηζκνχ 

γηα ηελ εθηέιεζε ζσιελνπξγηθψλ εξγαζηψλ ζηα Δ/Γ θαη Α/Κ πινία. 

Πίλαθαο 10: Καηάζηαζε ππεξσξηώλ 
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(Πεγή: ΠΔΜΔΝ 2014) 

 

εκαληηθφ είλαη θαη ην ζηνηρείν ηνπ φηη νη εξγαδφκελνη ζηα πινία έρνπλ πνιχ δπλαηή 

ζπλδηθαιηζηηθή εθπξνζψπεζε, είηε κέζσ ηεο Παλειιήληαο Ναπηηθήο Οκνζπνλδίαο 

Π.Ν.Ο., είηε κέζσ ησλ δηάθνξσλ πξσηνβάζκησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγάλσλ 

(Μπισλφπνπινο, 2005). 

Ζ αληηπξνζψπεπζε ζπλδηθάησλ νξγαλψλεηαη βάζεη ηεο εηδίθεπζεο, παξά ηνπο ηνκείο 

πνπ απνηεινχλ ηελ εκπνξηθή λαπηηιία ζπλνιηθά. ∆εθαηέζζεξηο αξρηθέο ελψζεηο 

ππάξρνπλ, πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ νξγάλσζε δεχηεξνπ επηπέδνπ ηεο λαπηηιίαο, ηελ 

Παλειιήληα Ναπηηθή Οκνζπνλδία (ΠΝΟ). Ζ ΠΝΟ αληηπξνζσπεχεη ηνπο 

εξγαδνκέλνπο ζηελ εκπνξηθή λαπηηιία,  ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ζηηο ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο εξγαζίαο πνπ ππνγξάθνληαη ζηε βηνκεραλία. Γηα ηνλ ηνκέα ησλ 

ζαιάζζησλ θαη αθηνπιντθψλ κεηαθνξψλ, ε ΠΝΟ ππνγξάθεη ηηο ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο εξγαζίαο, κε ηελ θχξηα νξγάλσζε εξγνδνηψλ, ηελ Έλσζε Διιήλσλ 

Δθνπιηζηψλ (ΔΔΔ), κε ηελ  Έλσζε Δθνπιηζηψλ Αθηνπινΐαο (ΔΔΑ), θαη κε ηελ 

Έλσζε Πνξζκείσλ Δζσηεξηθνχ, ε νπνία αληηπξνζσπεχεη ηνλ ηνκέα ηνπ αλνηθηνχ 

ηχπνπ πινία.   Ζ ΠΝΟ είλαη κέινο ηεο Γεληθήο πλνκνζπνλδίαο Δξγαηψλ Διιάδνο 

(ΓΔΔ) θαη κηαο απφ ηηο ηδξπηηθέο νξγαλψζεηο ηεο Δπξσπατθήο Οκνζπνλδίαο 
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Μεηαθνξψλ (ETF). ην δηεζλέο επίπεδν είλαη έλα απφ ηα παιαηφηεξα κέιε ησλ 

δηεζλψλ νκνζπνλδηψλ εξγαδνκέλσλ ζηηο κεηαθνξέο (ITF). 

 

ηνλ αληίπνδα ηεο Δζληθήο πιινγηθήο πκβάζεο Δξγαζίαο, ζα πξέπεη λα 

αλαθέξνπκε φηη ε Γηεζλήο Οκνζπνλδία Μεηαθνξψλ (ITF) έρεη ππνγξάςεη ην 

Maritime Labour Convention, 2006 πνπ αθνξά ηελ ξχζκηζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ, κπνξεί ην ITF λα ξπζκίδεη ζεηξά δεηεκάησλ φπσο είλαη: 

 Θέκαηα ειηθίαο ψζηε λα λαπηνινγεζεί θάπνηνο λα εξγάδεηαη ζε θαξάβη 

 Θέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηα θαξάβηα 

 Δθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε πξνζσπηθνχ  

 Πηζηνπνίεζε ηθαλνηήησλ 

 Δξγαζηαθέο ζρέζεηο 

 Γηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο 

 Ύςνο κηζζψλ 

 Γηαρείξηζε εξγαζηαθψλ δηαθσληψλ (arbitration) 

 

Γηα ηα πινία κε ζεκαίεο επθαηξίαο, νη κηζζνί θαζνξίδνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο 

ζπκβάζεηο ITF agreement. Ζ International Transport Workers Federation (ITF) έρεη 

εθδψζεη θαλνληζκνχο γηα ηελ απνδεθηή ζχλζεζε πιεξσκάησλ θαη ηνπο ειάρηζηνπο 

κηζζνχο πνπ απνδέρεηαη γηα θάζε εηδηθφηεηα λαπηηθνχ. Τπάξρεη θαλνληζκφο (ITF 

standard collective agreement for crews on flags of convenience ships, ITF, 1 January 

2005) πνπ αθνξά φια ηα πινία θαη εηδηθφο θαλνληζκφο γηα πινηνθηήηεο ρσξψλ πνπ 

έρνπλ έξζεη ζε εηδηθή ζπκθσλία κε ηελ ITF (ITF Uniform TCC collective agreement 

for crews on flags of convenience ships, ITF, 1 January 2005). Γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη θαλνληζκνί πνπ πεξηγξάθνληαη ζην θείκελν 

ηεο ITF κε ηίηιν ITF Uniform TCC collective agreement for crews on flags of 

convenience ships, πνπ εθδφζεθε ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2012. Ζ επηινγή απηή έγηλε 

δηφηη νη κηζζνί ησλ λαπηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη γηα ηηο δηάθνξεο εηδηθφηεηεο αθνξνχλ 

ζηηο πξαγκαηηθέο ακνηβέο ησλ μέλσλ πιεξσκάησλ ζε πινία εθηφο ηεο Διιεληθήο 

ζεκαίαο.  ηνλ ελ ιφγσ θαλνληζκφ ηεο ITF πξνζδηνξίδνληαη ηφζν ε απνδεθηή 

ζχλζεζε ησλ πιεξσκάησλ ζε αξηζκφ θαη εηδηθφηεηεο φζν θαη ν κηζζφο γηα θάζε 

λαπηηθφ θαζψο θαη ην χςνο ηεο απνδεκίσζεο γηα έλαλ ηεθκαξηφ αξηζκφ ππεξσξηψλ 

πνπ αλέξρνληαη θαη ειάρηζην ζηηο 103 ψξεο κεληαίσο. 
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Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 50 εηψλ ε ITF έρεη αλαπηχμεη κηα ζεηξά απφ 

πνιηηηθέο ψζηε λα δεκηνπξγήζεη ηα ειάρηζηα απνδεθηά πξφηππα γηα ηνπο λαπηηθνχο 

πνπ ππεξεηνχλ ζε πινία κε ζεκαία επθαηξίαο . Πεξίπνπ ην έλα ηέηαξην φισλ ησλ 

ζθαθψλ κε ζεκαία επθαηξίαο θαιχπηνληαη απφ ηελ ITF, δίλνληαο έηζη ηελ άκεζε 

πξνζηαζία γηα πάλσ απφ 123.000 λαπηηθνχο.  

 

Αθνινπζεί πίλαθαο κηζζνινγηθνχ θφζηνπο βάζεη ITF: (www.itfglobal.org/) 

Πίλαθαο 11: International Transport Workers' Federation (ITF) - Wages 2014 

http://www.itfglobal.org/
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Πεγή: ITF UNIFORM "TCC" COLLECTIVE AGREEMENT 
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Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ παξάζεζε ησλ παξαπάλσ πηλάθσλ έλαο Έιιελαο λαχηεο 

θεξδίδεη πεξίπνπ $2.300 ην κήλα, ελψ έλαο αιινδαπφο λαπηηθφο ζηνηρίδεη 1.400 

δνιάξηα ην κήλα κε βάζε ηελ θαηψηαηε ζχκβαζε ηεο ITF. πκπεξαζκαηηθά ζα 

κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ην θφζηνο ηνπ Έιιελα λαπηηθνχ πνπ αλήθεη ζην θαηψηεξν 

πιήξσκα είλαη πεξίπνπ 60% πςειφηεξν απφ ην θφζηνο ησλ αιινδαπψλ ζπλαδέιθσλ 

ηνπο. Γεληθφηεξα, έρεη ππνινγηζηεί φηη ιφγσ ηεο αλαηίκεζεο ηνπ επξψ έλαληη ηνπ 

δνιαξίνπ ηα ηειεπηαία ηέζζεξα ρξφληα, ε ειιεληθή ζεκαία είλαη αθξηβφηεξε θαηά 

$1000 ηελ εκέξα ή $350.000 ην ρξφλν ζε ζρέζε κε ηηο ζεκαίεο επθαηξίαο.  

 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχκε ζην γεγνλφο φηη ππάξρεη έλα ηδηαίηεξν πξφβιεκα 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Διιεληθήο αιιά θαη γεληθά ηεο 

Δπξσπατθήο λαπηηιίαο. Γηα πνιιά ρξφληα ε λαπηηιία είρε σο επίθεληξν ηεο ρψξεο ηεο 

Μεζνγείνπ καδί κε θάπνηεο ρψξεο ηεο Βνξείνπ Δπξψπεο φπσο ε Γεξκαλία. Απηέο 

ήηαλ νη ρψξεο κε ηνπο κεγαιχηεξνπο ζηφινπο θαη πνπ κπνξνχζαλ λα ειέγρνπλ θαη 

ηνπο θαλφλεο ηεο αγνξάο. Ζ αιιαγή ζηα δεδνκέλα ηεο αγνξάο είλαη φηη ε λαπηηιία 

είλαη κηα παγθφζκηα αγνξά αιιά θαη φηη πιένλ ππάξρνπλ λένη παίθηεο ζε απηή ηελ 

αγνξά, φπσο είλαη ε Κίλα.  Σελ ίδηα ζηηγκή ππάξρεη κηα νηθνλνκηθή χθεζε ζηελ 

Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε αιιά δελ θαίλεηαη φηη έρεη επεξεάζεη ηελ λαπηηιία φζν έρεη 

γίλεη ζε άιινπο θιάδνπο. Ο ιφγνο είλαη δηφηη ε λαπηηιία απεπζχλεηαη ζε κηα 

παγθφζκηα αγνξά θαη βξίζθεη επθαηξίεο ζε λέεο αγνξέο. Παξφια απηά δελ ζεκαίλεη 

φηη ε Διιεληθή λαπηηιία έκεηλε αιψβεηε. Πνιιέο κηθξέο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα, ηα λαχια παξακέλνπλ ζε πνιχ ρακειά επίπεδα, ηα 

πεηξέιαηα θαη ηα ηξέρνληα θφζηε ηνπ πινίνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

εξγαηηθνχ θφζηνπο είλαη πςειά. 

Θα πξέπεη λα ζηαζνχκε ζην φηη απφ ηε κηα κεξηά είλαη έλα ηδηαίηεξα δχζθνιν 

επάγγεικα ζε έλα θιάδν πνπ εμαθνινπζεί λα έρεη θεξδνθνξία αιιά απφ ηελ άιιε 

κεξηά ην πςειφ εξγαηηθφ θφζηνο γηα ηα Διιεληθά πιεξψκαηα κεηψλεη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ κηθξφηεξσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ.  Δίλαη ηδηαίηεξα 

ζεηηθφ φηη ππάξρεη δήηεζε γηα λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, εηδηθά ζε αμησκαηηθνχο. Όκσο 

ππάξρνπλ πνιιά εκπφδηα σο πξνο ηελ πξφζιεςε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ην γεγνλφο φηη απφ ηηο ζρνιέο βγαίλεη κφλν έλαο ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο 

απνθνίησλ. 
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 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 - Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ - 

ΓΙΔΘΝΟΠΟΙΗΗ ΝΑΤΣΙΚΗ  ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

 

4.1 Σν δηεζλέο πιαίζην εξγαζίαο ζηελ λαπηηιία 

Ζ λαπηηιία είλαη κηα παγθφζκηα αγνξά. Απηφ είλαη θάηη πνπ πεγάδεη φρη κφλν απφ ηελ 

θηινζνθία ηεο αγνξάο απηήο αιιά θαη απφ ην γεγνλφο φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

ηαμηδηψλ είλαη ζε δηεζλή χδαηα, θάηη πνπ δεκηνπξγεί έλα ηδηαίηεξν λνκηθφ θαζεζηψο.  

Θα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ε πιεκκπξίδα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο έρεη θαηαθιχζεη 

θαη ηε λαπηηιία, έλαλ απφ ηνπο πην δπλακηθνχο θαη ζπλάκα δηεζλνπνηεκέλνπο 

θιάδνπο ππεξεζηψλ. Δπνκέλσο, ε δηαθνξνπνίεζε ησλ εξγαζηαθψλ ζεζκψλ θαη ε 

εκθάληζε λέσλ δεδνκέλσλ ζηελ πξνζθνξά θαη δήηεζε εξγαζίαο ηνπ θιάδνπ έρνπλ 

δξνκνινγήζεη δνκηθέο αλαθαηαηάμεηο ζηε λαπηεξγαζία. 

 

Δπίζεο ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη λαπηηθνί εξγάδνληαη ζε 

θαξάβηα κε ζεκαίεο επθαηξίαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην εζληθφ ή θαη ην θνηλνηηθφ 

εξγαηηθφ δίθαην δελ κπνξεί λα έρεη ηζρχ. Αλ, γηα παξάδεηγκα, ν ΄Έιιελαο λαπηηθφο 

είλαη λαπηνινγεκέλνο ζε πινίν ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ αιιά κε ζεκαία Ληβεξίαο, 

ηφηε ππάξρεη έλα ηδηαίηεξν θαζεζηψο δηθαηνδνζίαο. Ο ιφγνο είλαη φηη ππάξρεη έλαο 

εξγνδφηεο πνπ ζεσξείηαη λνκηθά σο «εζληθά απξφζσπνο» πνπ ιεηηνπξγεί εληφο ελφο 

δηεζλνχο θαζνξηζκέλνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ βάζεη ησλ θαλφλσλ ηνπ ΗΜΟ θαη 

άιισλ θνξέσλ. 

 

Σα θχξηα δεηήκαηα πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη ν λνκνζέηεο αιιά θαη ν λαπηηθφο είλαη 

(Κνπηξνχθεο, 2010): 

 Όηη δπλεηηθά κπνξεί ν θάζε λαπηηθφο απφ νπνηαδήπνηε ρψξα ηνπ θφζκνπ λα 

εξγαζηεί δίρσο εκπφδηα 

 Τπάξρνπλ απνηειεζκαηηθνί ππεξεζληθνί ζχλδεζκνη κεηαμχ ησλ δηαρεηξηζηψλ 

πιεξψκαηνο, ηα πξαθηνξεία επάλδξσζεο θαη ηηο εζληθέο αγνξέο εξγαζίαο 

 Απφ ηελ ζηηγκή πνπ κηα εηαηξεία θαη έλα θαξάβη έρεη ζπκκνξθσζεί κε ηνπο 

θνξείο πηζηνπνίεζεο, ηφηε κπνξεί λα κπεη ζηελ αγνξά δίρσο εκπφδηα εηζφδνπ 
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 Ζ ζχλζεζε ηνπ πιεξψκαηνο ζπκπεξηιακβάλεη ηφζν Έιιελεο φζν θαη μέλνπο 

λαπηηθνχο. Μάιηζηα ε πιεηνλφηεηα ησλ μέλσλ λαπηηθψλ είλαη απφ ρψξεο 

εθηφο Δ.Δ. 

 Τπάξρεη κηα ρακειή θαη θζίλνπζα αληηζηνηρία κεηαμχ ηεο ζεκαίαο ηνπ πινίνπ 

θαη ηεο εζληθφηεηαο ησλ εξγαδφκελσλ ζε απηφ 

 Τπάξρεη απνπζία κηαο θαζνιηθήο ξχζκηζεο ζε απηά ηα δεηήκαηα.  

 

Σν γεγνλφο φηη ε αγνξά ηεο λαπηηιίαο είλαη κηα παγθνζκηνπνηεκέλε αγνξά έρεη 

δεκηνπξγήζεη δχν ηδηαίηεξεο νκάδεο εξγαδφκελσλ. Ζ πξψηε νκάδα είλαη απηή ησλ 

εξγαδφκελσλ πνπ είλαη ππφ ην θαζεζηψο ηεο εζληθήο ζεκαίαο θαη ην δεχηεξν είλαη 

απηφ ησλ εξγαδφκελσλ απφ αιινδαπέο ζεκαίεο θαζψο θαη ε απμεκέλε θηλεηηθφηεηα 

κεηαμχ απηψλ ησλ δχν νκάδσλ.  

Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο ηδηαίηεξεο απνξξχζκηζεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο είλαη φηη 

ζε κεγάιν βαζκφ έρεη επεξεαζηεί ηφζν ε Διιεληθή φζν θαη ε Δπξσπαηθή αγνξά. Γηα 

παξάδεηγκα, νη πιεηνλφηεηα ησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ είλαη κεηαμχ 40 θαη 50 εηψλ ελψ 

νη κηθξφηεξνη ζε ειηθία είλαη πνιχ ιηγφηεξνη. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ππάξρεη κηα 

ζνβαξή αλαβάζκηζε ησλ γλψζεσλ ησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ ελψ ζεκαληηθή είλαη θαη ε 

επίδξαζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πνπ νπζηαζηηθά κεηψλνπλ ηελ δήηεζε γηα αλζξψπηλν 

δπλακηθφ. Σέινο, ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη ην γεγνλφο φηη ππάξρεη ειάρηζηε επίδξαζε 

ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ νξγαληθή ζχλζεζε ησλ πιεξσκάησλ ησλ πινίσλ πνπ είλαη 

ππφ ειιεληθή ζεκαία, ελψ νη ειιεληθέο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχλ βάζε 

κνλνπσιηαθψλ πνιηηηθψλ πνπ νπζηαζηηθά είλαη απηέο πνπ επηβάινπλ ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο (Κνπηξνχθεο, 2010)  

 

O Politakis (2012) καο αλαθέξεη φηη ζεκαληηθή είλαη ε ζπλεηζθνξά ηεο Γηεζλήο 

Οξγάλσζεο Δξγαζίαο (ILO) κε ηελ ζχκβαζε γηα ηελ λαπηηθή εξγαζία πνπ 

ππνγξάθηεθε ην 2006.  Γλσζηή θαη σο Maritime Labour Convention (MLC) είλαη 

ζπλζήθε ηνπ ILO πνπ δεκηνπξγήζεθε ην 2006 κε ζηφρν λα επέιζεη σο ν ηέηαξηνο 

ππιψλαο ζην δηεζλέο λαπηηθφ δίθαην, ζε ζπλέρεηα ηνπ SOLAS, STCW θαη ΜARPOL, 

πνπ είλαη νη ππφινηπνη 3 ππιψλεο.  Ζ ζπκβάζεηο απηέο εθαξκφδνληαη ζρεδφλ ζην 

ζχλνιν ηεο λαπηηιίαο θαη αθνξνχλ πινία πνπ έξρνληαη ζηα ιηκάληα ησλ ρσξψλ πνπ 

έρνπλ ππνγξάςεη απηέο ηηο ζπκβάζεηο θαζψο θαη ζρεδφλ ζην 50% ησλ ιεγφκελσλ 
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Flag States, πνπ είλαη νη θχξηεο ρψξεο πνπ δίλνπλ δηθαηψκαηα ρξήζεο ηνπ 

λαπηνινγίνπ ηνπο ζε εκπνξηθά πινία.  

 

Σν MLC έρεη  μεθηλήζεη λα εθαξκφδεηαη απφ ηηο 20 Απγνχζηνπ 2013, έλα ρξφλν κεηά 

ηελ επηθχξσζε ηνπ απφ 30 ρψξεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 33% ησλ πινίσλ ζην 

θφζκν σο πξνο ηελ ρσξεηηθφηεηα ηνπο. Σν 2014 πιένλ έθηαζε ζην 80% ηνπ 

παγθφζκηνπ ηνλάδ.  Ζ Διιάδα ππέγξαςε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2013 θαη έρεη ηεζεί ζε 

ηζρχ απφ ηελ 04/01/2014. Ζ ζέζε ζε ηζρχ ηεο ζχκβαζεο ηνπ ILO πεξί λαπηηθήο 

εξγαζίαο ζεκαηνδνηεί κία λέα επνρή φζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε φξσλ ηζφηηκνπ 

αληαγσληζκνχ ζηελ λαπηηιία δηεζλψο. 

 

Η ύκβαζε θαζνξίδεη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ πγεία, ηελ 

αζθάιεηα θαη ηελ επεκεξία ησλ λαπηηθψλ. Έρεη αλαθεξζεί σο ε «Υάξηα ησλ 

δηθαησκάησλ γηα ηνπο λαπηηθνχο» θαη δηακνξθψλεη έλα λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. Δπίζεο ραξαθηεξίδεηαη σο ν „ηέηαξηνο ππιψλαο 

ηεο λαπηηιηαθήο λνκνζεζίαο‟ ζπκπιεξψλνληαο ηηο ινηπέο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο, θάηη ην 

νπνίν ππνδειψλεη φηη ε ζχκβαζε απηή είλαη πνιχ ζχλζεηε θαη εμαηξεηηθά επξεία ζην 

πεδίν εθαξκνγήο ηεο (Κνπηξνχθεο, 2010). 

 

Γηα λα κπνξεί θαη λα πινπνηεζεί ππάξρεη έλαο κεραληζκφο επηβνιήο θαη 

ζπκκφξθσζεο.  Απηφ γίλεηαη θαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο επηζεψξεζεο αιιά θαη 

ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ πινίσλ απφ ηηο ιηκεληθέο αξρέο ησλ ρσξψλ πνπ εθαξκφδνπλ 

ην MLC. ε πεξίπησζε πνπ έλα πινίν βξεζεί λα κελ είλαη ζε ζπκκφξθσζε κε ην 

MLC, ηφηε ζα πξέπεη νη ιηκεληθέο αξρέο λα ζέζνπλ ην πινίν ππφ θξάηεζε ιφγσ κε 

ζπκκφξθσζεο κε ηνπο φξνπο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ ζχκβαζε (Politakis, 2012). 

 

To MLC ζέηεη ηα παξαθάησ: 

 Σηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα έρεη έλαο λαπηηθφο γηα λα εξγαζηεί ζε 

πινίν θαη ζπκπεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ παξακέηξνπο φπσο ε πηζηνπνίεζε 

ησλ πξνζφλησλ, ε ζρέζε ζέζεο εξγαζίαο θαη πξνζφλησλ,  ζέκαηα ειηθίαο θιπ. 

 Σηο ζπλζήθεο ηεο απαζρφιεζεο πάλσ ζην πινίν. Δίλαη έλα ηδηαίηεξν ζεκείν 

πνπ πξέπεη λα δνζεί ζεκαληηθή βαξχηεηα ιφγσ ηεο δχζθνιεο θχζεο ηνπ 

επαγγέικαηνο αιιά θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ πινίνπ θαη ηνπ θνξηίνπ ηνπ. Γελ 
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πξέπεη λα μερλάκε φηη ε λαπηηιία έρεη έλα ηδηαίηεξα βεβαξεκέλν ηζηνξηθφ απφ 

αηπρήκαηα.  

 Σελ δηαηήξεζε θαη νξζή ιεηηνπξγία ησλ ρψξσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

ςπραγσγία ηνπ πιεξψκαηνο θαζψο θαη κηα ζεηξά απφ άιια ζηνηρεία φπσο ε 

ηξνθνδνζία 

 Εεηήκαηα ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

 Ο έιεγρνο θαη ε εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηεο ζχκβαζεο. 

 

4.2 πιινγηθέο ζπκβάζεηο θαη ζπκβάζεηο εηαηξεηώλ κε ηξίηεο ρώξεο 

ηνλ ρψξν ηεο λαπηηιίαο ε πιεηνλφηεηα ησλ εξγαδφκελσλ ζηα θαξάβηα ζπλεξγάδεηαη 

κε ηελ εθάζηνηε εηαηξεία βάζε αηνκηθψλ ζπκβάζεσλ.  Οη ζπκβάζεηο γίλνληαη κεηαμχ 

ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. ην ζεκείν απηφ κπνξεί λα επέκβεη ν 

πινίαξρνο αλ ππάξρεη θάηη κε λφκηκν ζηελ ζχκβαζε ή πηζηεχεη φηη ππάξρνπλ ιφγνη 

ψζηε λα ηεξκαηηζηεί ε ζπλεξγαζία. Αθφκα θαη αλ ην θαξάβη είλαη ζην εμσηεξηθφ, 

ηφηε κπνξεί λα απεπζπλζεί ζηηο πξνμεληθέο αξρέο ψζηε λα θαηαζέζεη ηελ ιήςε ηεο 

ζχκβαζεο ή αιιαγέο ζηελ ζχκβαζε. 

Οη αηνκηθέο ζπκβάζεηο έρνπλ αξρίζεη λα εθαξκφδνληαη ζρεηηθά πξφζθαηα θαη είλαη 

απνηέιεζκα ησλ αιιαγψλ πνπ επέθεξε ην κλεκφλην αιιά θαη γεληθφηεξα νη αιιαγέο 

ζηελ δηεζλή αγνξά εξγαζίαο (Voskeritsian θαη  Kornelakis , 2012). 

Γεληθφηεξα φκσο δελ ζα πξέπεη λα μερλάκε φηη βάζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ελφο 

λαπηηθνχ θαη ηεο εηαηξείαο πνπ έρεη ην θαξάβη ή πνπ ην έρεη λαπιψζεη είλαη νη 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο. 

Οη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο λαπηηθήο εξγαζίαο ππνγξάθνληαη κεηαμχ ησλ ζσκαηείσλ 

θαη ησλ νξγαλψζεσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ηνπο λαπηηθνχο θαη ησλ εθνπιηζηψλ. Θα 

πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη γηα λα ηζρχεη κηα ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ζα πξέπεη 

λα: 

 Καηαηεζεί εγγξάθσο 

 Να θπξσζεί απφ ηνλ Τπνπξγφ Ναπηηιίαο 

 Να δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο 

 Να είλαη κελ ππάξρνπλ λνκηθέο παξαηππίεο ζηελ εθαξκνγή ηεο. 

Θα πξέπεη λα αλαθέξνπκε, φπσο έρεη θαλεί θαη απφ ηνπο πίλαθεο κε ηνπο κηζζνχο πνπ 

έρνπκε αλαθέξεη, φηη ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο αλά θαηεγνξία 

πινίσλ αιιά θαη ζέζεο εξγαζίαο. Γηα παξάδεηγκα ππάξρνπλ: 
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 πιινγηθή χκβαζε Αθηνπιντθψλ Δπηβαηεγψλ Πινίσλ 

 πιινγηθή χκβαζε Αθηνπιντθψλ Φνξηεγψλ Πινίσλ 

 πιινγηθή χκβαζε Μεζνγεηαθψλ Φνξηεγψλ Πινίσλ. 

Θα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη νη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο θαζνξίδνπλ έλα επξχ ζχλνιν 

ιεηηνπξγηψλ φπσο ην χςνπο ηνπ κηζζνχ αλά θαηεγνξία λαπηηθνχ, ηα επηδφκαηα, ηηο 

ψξεο εξγαζίαο, ηηο αξγίεο θιπ. (Μπισλφπνπινο, 2005). 

 

Δδψ ππάξρεη έλα ηδηαίηεξν ζεκείν πνπ ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί θαη είλαη ην ηη 

εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην πινίν θαη νη εξγαδφκελνη ζε απηφ ππάγνληαη ζε 

ζεκαία επθαηξίαο.  Οη ζεκαίεο επθαηξίεο πξνζθέξνπλ ζηηο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο 

κηα ζεηξά απφ νθέιε φπσο κηθξφηεξεο δαπάλεο ιφγσ κεησκέλεο θνξνινγίαο, 

απαζρφιεζε – ζπρλά δίρσο έιεγρν – ζε λαπηηθνχο ηξίησλ ρσξψλ θαη ην γεγνλφο φηη 

πνιιέο δηεζλείο ζπκβάζεηο, ζπρλά πνπ αθνξνχλ ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, δελ είλαη 

ππνρξεσηηθφ λα εθαξκνζηνχλ. Βέβαηα, ηα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη κηα ηάζε 

αιιαγψλ αιιά θαη πίεζεο πξνο απηέο ηηο ρψξεο ψζηε λα ζπκκνξθσζνχλ (MARISEC, 

2008).  

O Σδσάλλνο (1999) καο αλαθέξεη έλα παξάδεηγκα κεηαμχ ελφο θαξαβηνχ κε ζεκαία 

ρψξαο θαη ζεκαία επθαηξίαο ψζηε λα θαηαλνήζνπκε ηηο δηαθνξέο. ηελ πξψηε 

πεξίπησζε έλα ζθάθνο κε Διιεληθή ζεκαία θαη πιήξσκα 29 Διιήλσλ λαπηηθψλ ζα 

πξέπεη λα θαηαβάιεη θνληά ζηα 700.000 δνιάξηα γηα κηζζνχο.  ηελ πεξίπησζε πνπ 

ην ίδην πινίν έρεη έλα κεηθηφ πιήξσκα Διιήλσλ αμησκαηηθψλ θαη λαπηηθψλ απφ 

ρψξεο ηνπ ηξίηνπ θφζκνπ ην θφζηνο κεηψλεηαη ζηα 500.000 δνιάξηα.  Αλ θαη ε 

Διιεληθή λνκνζεζία πξνβιέπεη 29 λαπηηθνχο, ε ραιαξή λνκνζεζία ηεο ρψξαο 

επθαηξίαο επηηξέπεη λα έρεη ην ζθάθνο σο θαη 21 λαπηηθνχο. Απηφ ζεκαίλεη κείσζε 

ηνπ θφζηνπο ζηα 400.000 δνιάξηα ή θαη ιηγφηεξν.  Απφ ην παξάδεηγκα είλαη θαλεξή ε 

δηαθνξά ζηα νηθνλνκηθά βάζε ησλ δηαθνξψλ ζε φηη αθνξά ην κηζζνινγηθφ. 

 

Δπίζεο ζεκαληηθή είλαη ε δηαθνξά θαη ζε φηη αθνξά ηα επηπιένλ εξγαηηθά θφζηε πνπ 

πξνβιέπνπλ νη ζπκβάζεηο εξγαζίαο. Υψξεο κε ζεκαίεο επθαηξίαο φπσο ε Κχπξνο 

αιιά θαη ε Ληβεξία έρνπλ πξνρσξήζεη ζηελ ππνγξαθή κηαο ζεηξάο ζπκβάζεσλ ηνπ 

ILO, IMO θιπ. ηα ηειεπηαία ρξφληα θάηη πνπ επεξεάδεη ηφζν ηελ θεξεγγπφηεηα ηνπο 

φζν θαη ην θφζηνο. Τπάξρνπλ θπζηθά θαη ρψξεο πνπ απέρνπλ απφ ηελ ππνγξαθή ησλ 
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δηεζλψλ ζπκβάζεσλ γηα ηα εξγαζηαθά, φκσο ε πιεηνλφηεηα ησλ ρσξψλ κε ζεκαίεο 

επθαηξίαο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θέξεηαη λα ζπκκνξθψλνληαη.  

Σν ηειηθφ απνηέιεζκα ζα είλαη φηη ζε ιίγα ρξφληα νη πηέζεηο ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο 

ηεο Δ.Δ. ζα θέξνπλ σο απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία θνηλψλ πξαθηηθψλ. εκαληηθφ 

ζηνηρείν είλαη ην γεγνλφο φηη ε Δ.Δ. επηζπκεί λα βάιεη έλα έιεγρν ζε φηη αθνξά ηα 

θνξνινγηθά ησλ εθνπιηζηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Απηφ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

πξνζαξκνγή θάπνησλ ρσξψλ κε ζεκαίεο επθαηξίαο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.  

 

4.3 Γηεζλείο νξγαληζκνί  πνπ αζρνινύληαη κε ηελ λαπηηιία 

Ζ λαπηηιία είλαη έλαο θιάδνο πνπ απηνξπζκίδεηαη θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί λα 

επηβάιιεη ηηο πνιηηηθέο ηεο κέζσ ησλ ζεζκψλ πνπ δηαζέηεη. Οη ζπνπδαηφηεξνη δηεζλείο 

νξγαληζκνί θαη ελψζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ λαπηηιία: (Γ.Θενηνθάο, 2001)  

•ΓΗΔΘΝΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ (INTERNATIONAL MARITIME 

ORGANIZATION) 

   Οη πξψηεο απφπεηξεο θαζηέξσζεο ελφο δηεζλνχο νξγαληζκνχ, πνπ λα αζρνιείηαη 

απνθιεηζηηθά κε ηα λαπηηιηαθά  ζέκαηα, έγηλαλ ην 1889 θαη ην 1912 ρσξίο φκσο 

επηηπρία . Ζ ηδέα ηεο ηδξχζεσο ελφο δηεζλνχο λαπηηιηαθνχ νξγαληζκνχ αλήθεη ζην 

Ρψζν Kazansky, ν νπνίνο ζην ηέινο πεξίπνπ ηνπ 19
νπ

 αηψλα ππνζηήξηδε φηη είλαη 

επηηαθηηθή ε αλάγθε ηδξχζεσο κηαο ελψζεσο , πνπ σο ζηφρν ζα είρε ηελ θαηαζηνιή 

ηεο πεηξαηείαο ζηε ζάιαζζα θαη ην εκπφξην ηεο δνπιείαο αιιά θαη ηελ αλεκπφδηζηε 

θπθινθνξία ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ ζηηο ζαιάζζηεο νδνχο κε ηελ εμάιεηςε ησλ 

επηπιεφλησλ λαπαγίσλ, ησλ απνξξηκκάησλ θαη άιισλ εκπνδίσλ . 

   Απηφο ν νξγαληζκφο πήξε δηάθνξεο νλνκαζίεο κέρξη πνπ ην 1980 έιαβε επίζεκα ην 

φλνκα Γηεζλήο Ναπηηιηαθόο Οξγαληζκόο (ΙΜΟ) ην νπνίν ηζρχεη κέρξη ζήκεξα, θαη 

απνηειείηαη απφ 168 θξάηε-κέιε. Ο ΗΜΟ είρε κφλν ζπκβνπιεπηηθέο αξκνδηφηεηεο ζε 

ηερληθήο θχζεσο ζέκαηα ηεο λαπηηιίαο, ζηελ πξναγσγή ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ , ζηελ 

πηνζέηεζε θαλνληζκψλ ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πξφιεςεο ηεο ζαιάζζηαο 

ξχπαλζεο, ζηελ απνθπγή ησλ δηαθξίζεσλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ θαη ζηε πξνεηνηκαζία 

δηεζλψλ ζπκβάζεσλ θαη ηελ αληαιιαγή πξνηάζεσλ. Βέβαηα απηφ πνπ ηζρπξνπνίεζε 

ηε ζέζε ηνπ ΗΜΟ σο δηεζλή εμεηδηθεπκέλε νξγάλσζε ζηα λαπηηιηαθά δεηήκαηα ζην 

πιαίζην ηνπ ΟΖΔ , ήηαλ ε αλάκεημε θαη ζε δεηήκαηα εθηφο απφ απηά ηεο λαπηηθήο 

αζθάιεηαο θαη απηά ηνπ ηνκέα ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο (Copeland, 2008).  
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  Ο ΗΜΟ απαξηίδεηαη απφ ηα παξαθάησ φξγαλα (Copeland, 2008). :  

1. Σε πλέιεπζε φπνπ είλαη ην αλψηαην δηνηθεηηθφ φξγαλν ηνπ ΗΜΟ θαη 

απνηειείηαη απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ θξαηψλ-κειψλ . 

2. Σν πκβνύιην πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εμέηαζε θαη δηαηχπσζε ζρνιίσλ 

ζηηο δηάθνξεο εθζέζεηο ησλ Δπηηξνπψλ ,πξηλ ηελ παξνπζίαζε ελψπηνλ ηεο 

πλέιεπζεο . 

3. Σελ Δπηηξνπή Ναπηηιηαθήο Αζθάιεηαο πνπ απνηειεί ην θαηεμνρήλ ηερληθφ 

φξγαλν ηνπ ΗΜΟ θαη ζπρλά ζηηο ζπλδηαζθέςεηο ηεο κεηέρνπλ 

εκπεηξνγλψκνλεο απφ ηα ππνπξγεία κεηαθνξψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ . 

4. Σε Ννκηθή Δπηηξνπή πνπ αζρνιείηαη κε ηα λνκηθά ζέκαηα ηνπ ΗΜΟ. 

5. Σελ Δπηηξνπή Πξνζηαζίαο Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο (MEPC) πνπ είλαη 

ην θχξην φξγαλν ηνπ ΗΜΟ ζην ηνκέα πξνζηαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο κε απηφλ ηεο λαπηηθήο αζθάιεηαο. Δπίζεο ε επηηξνπή απηή 

επηθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζε δεηήκαηα ζαιάζζηαο ξχπαλζεο θαη έρεη 

ηνλ πξψην ιφγν ζε ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ηεο MARPOL 1973/78 . 

6. Σελ Δπηηξνπή ηεο Σερληθήο πλεξγαζίαο γηα λα αληαπνθξηζεί ζηε βαζκηαία 

επηζπκία ησλ αλαπηπζζφκελσλ θξαηψλ , πξνο αλαδήηεζε ηερληθήο βνήζεηαο 

ζηηο ππφ αλάπηπμε βηνκεραλίεο ηνπο. 

7. Σελ Δπηηξνπή Γηεπθνιύλζεσλ πνπ είλαη ππεχζπλε γηα δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

ΗΜΟ ζρεηηθά κε ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηεζλνχο λαπηηιηαθήο θπθινθνξίαο ησλ 

πινίσλ . 

8. Σε Γξακκαηεία ε νπνία δελ κπνξεί λα πάξεη πνιηηηθέο πξσηνβνπιίεο παξά 

κφλν εθπξνζσπεί ηνλ ΗΜΟ κε ηε παξνπζία ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ζηηο 

ζπδεηήζεηο γηα δηεζλή δεηήκαηα. 

9. Σηο πλδηαζθέςεηο ηνπ Οξγαληζκνύ νη νπνίεο αζρνινχληαη κε ηελ 

επηθχξσζε ζπκβάζεσλ . 

Ο ΗΜΟ επηθεληξψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θπξίσο ζηνπο ηνκείο ηεο λαπηηθήο 

αζθάιεηαο, λαπζηπινΐαο, θνξηίσλ, ηερλνινγίαο, δηεπθνιχλζεσο ησλ κεηαθνξψλ, 

πξνζηαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαζψο θαη ζηα ζέκαηα λνκηθήο θχζεσο.  

Ζ ζπλήζεο δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθφξσλ πλφδσλ 

ηεο πλειεχζεσο ηνπ ΗΜΟ είλαη ε απφθαζε γηα ηε ζχγθιεζε Γηεζλώλ 

πλδηαζθέςεσλ πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ ίδξπζε Γηεζλώλ πκβάζεσλ, 
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Πξσηνθόιισλ, Κσδηθώλ, πζηάζεσλ θαη Οδεγηώλ , ηηο νπνίεο αθνχ ππνγξάςνπλ 

θαη επηθπξψζνπλ ηα θξάηε-κέιε ηελ ελζσκαηψλνπλ ζηελ εζληθή ηνπο λνκνζεζία 

(Αιεμφπνπινο θαη Βιάρνο, 1995). 

 Έηζη ζχκθσλα κε ηνλ ΗΜΟ ππάξρνπλ δηάθνξνη ηνκείο ησλ Γηεζλψλ Καλνληζκψλ νη 

νπνίνη είλαη νη αθφινπζνη (Αιεμφπνπινο θαη Βιάρνο, 1995): 

1. Γηεζλείο Καλνληζκνί  ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηθήο αζθάιεηαο 

2. Γηεζλείο Καλνληζκνί  ζηνλ ηνκέα ηεο λαπζηπινΐαο 

3. Γηεζλείο Καλνληζκνί  γηα δηάθνξνπο ηύπνπο θνξηίσλ 

4. Γηεζλείο Καλνληζκνί  ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηθήο ηερλνινγίαο 

5. Γηεζλείο Καλνληζκνί  γηα δηεπθόιπλζε ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξώλ 

6. Γηεζλείο Καλνληζκνί  γηα επίιπζε ζεκάησλ λνκηθήο θύζεσο 

7. Γηεζλείο Καλνληζκνί  γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο 

• ΓΗΔΘΝΖ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΔΡΓΑΗΑ – INTERNATIONAL LABOR 

ORGANIZATION ILO 

Γλσζηφο θαη σο ILO, είλαη θνξέαο πνπ επηβιέπεη ηνπο δηεζλείο θαλφλεο εξγαζίαο. Χο 

θνξέαο έρεη έλα ηδηαίηεξν ξφιν ιφγσ ηνπ φηη έρεη ηελ δχλακε λα πξνηείλεη αιιαγέο 

θαη κεηαξξπζκίζεηο ζε φηη αθνξά ηελ ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ εξγαζίαο. 

Αλ θαη δελ είλαη φξγαλν πνπ λα κπνξεί λα ζέηεη θαλφλεο ή λα ηηκσξεί, φπσο κπνξεί 

γηα παξάδεηγκα λα θάλεη ν ΗΜΟ κέζσ ησλ ζπλζεθψλ ηνπ, ν ILO έρεη κηα ηδηαίηεξε 

βαξχηεηα σο νξγαληζκφο θαη κπνξεί λα πεξλάεη ηηο δηθέο ηνπ πνιηηηθέο αιιά θαη 

ζπλζήθεο. Χο θνξέαο πξνζπαζεί λα αληηπξνζσπεχεη φζν πεξηζζφηεξν γίλεηαη ηα 

δηθαηψκαηα θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ εξγαδφκελσλ. Δίλαη έλαο θνξέαο πνπ έρεη 

δεκηνπξγεζεί απφ ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη γηα ην ιφγν απηφ ζηέθεηαη θνληά 

ζηνπο εξγαδφκελνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ έξρεηαη σο έλα αληίβαξν ζε θνξείο φπσο ν 

ΗΜΟ πνπ αληηπξνζσπεχεη ηνπο εθνπιηζηέο θαη γεληθφηεξα ηα ζπκθέξνληα ηνπ 

θιάδνπ (Copeland, 2008). 

•INTERNATION TRANSPORTS WORKERS FEDERATION ITF – ΓΗΔΘΝΖ 

ΟΡΓΑΝΧΖ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 

ην πξφηππα ηνπ ILO θΕαη ηνπ ΗΜΟ, ππάξρεη θαη ην ITF. Δίλαη θνξέαο πνπ αθνξά 

ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνλ θιάδν ησλ κεηαθνξψλ. Ο ILO είλαη έλαο παγθφζκηνο θνξέαο 

πνπ αθνξά ην ζχλνιν ησλ εξγαδφκελσλ ζε φινπο ηνπο παξαγσγηθνχο θιάδνπο. 

Αληηζέησο, ν ITF αθνξά ηνπο εξγαδφκελνπο κφλν ζηηο κεηαθνξέο.  
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Ο ITF έρεη θαηαθέξεη λα έξζεη ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο ηνπ 

θιάδνπ θαη λα παξάγεη έξγν κε ηελ κνξθή ηνπ MLC, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΗΜΟ, ηνλ 

ILO θαη φπνηνλ άιινλ θνξέα αθνξά ηα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδφκελσλ. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ κπνξεί λα πξνζθέξεη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη ζπκβνπιέο ζηνλ θιάδν ησλ 

κεηαθνξψλ (Copeland, 2008). 

•ΓΗΔΘΝΖ ΔΝΧΖ ΝΖΟΓΝΧΜΟΝΧΝ - INΣERNATIONAL ASSOCIATION OF 

CLASSIFICATION SOCIETIES IACS 

O Stopford (2008) αλαθέξεη φηη κηα ηδηαίηεξε νκάδα είλαη ε Γηεζλήο Έλσζε 

λενγλσκφλσλ. Οη Νενγλψκνλεο έρνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηνλ θιάδν σο ηα φξγαλα 

πνπ πηζηνπνηνχλ ην αμηφκαρν ησλ ζθαθψλ αιιά θαη θάλνπλ επηζεσξήζεηο ζε απηά. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ δψζεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζε ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

πεξηβάιινλ θαη ηα εξγαηηθά δεηήκαηα. Μάιηζηα, ππάξρεη ζχλδεζε κεηαμχ ησλ δχν 

απηψλ δεηεκάησλ δηφηη κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κπνξεί λα 

ππάξμεη ε αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ε λαπηηιία αιιά 

θαη λα απνθεχγνληαη δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο φπσο ηα αηπρήκαηα ζηελ ζάιαζζα.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 - ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΣΗ Δ.Δ. ΓΙΑ ΔΝΙΥΤΗ ΣΗ 

ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

5.1 Μέηξα πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. θαηά θαηεγνξία ζηόρσλ θαη ιεηηνπξγηώλ 

Απνηειεί θνηλή δηαπίζησζε γηα αξθεηά ρξφληα ηψξα πσο ην λαπηεξγαηηθφ δπλακηθφ 

ηεο Δπξψπεο κεηψλεηαη θαη ρσξίο απηφ ε επξσπατθή λαπηνζχλε ράλεηαη. Μηα 

καθξφρξνλε παξάδνζε ηείλεη λα ζπξξηθλσζεί, γεγνλφο πνπ ζα έρεη ζνβαξέο 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο γηα ηε ζαιάζζηα νηθνλνκία ηεο Δ.Δ θαη εηδηθφηεξα ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ ιηκαληψλ, ηνπ ζαιάζζηνπ ηνπξηζκνχ, ηεο λαππεγνεπηζθεπαζηηθήο 

βηνκεραλίαο θ.ιπ. θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο Δπξψπεο ζηε δηεζλή αγνξά.  

Πξνθεηκέλνπ ην λαπηηθφ επάγγεικα λα γίλεη ειθπζηηθφ γηα ηνπο λένπο θαη λα απμεζεί 

ε λαπηηθή απαζρφιεζε απφ Δπξσπαίνπο εξγαδφκελνπο, ε Δ.Δ. εθαξκφδεη κηα ζεηξά 

κέηξσλ θαη πνιηηηθψλ γηα ην ζθνπφ απηφ ζε πνιιά επίπεδα θαη ηνκείο φπσο νη 

παξαθάησ (Θεσδνξφπνπινο, 2013): 

α. ηνλ ηνκέα ηεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ζπλζεθψλ 

εξγαζίαο ζηα πινία, ππάξρνπλ νδεγίεο αλάινγεο κε απηέο πνπ εθαξκφδνληαη 

ζε άιινπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο. Απηέο ζηνρεχνπλ ζηελ πξνζηαζία ησλ 

εξγαδνκέλσλ απφ έθζεζή ηεο ζε επηθίλδπλεο νπζίεο θαζψο θαη ηελ πξφιεςε 

αηπρεκάησλ πάλσ ζην πινίν. 

β. Οδεγίεο γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε αλδξψλ-γπλαηθψλ κε θαηάιιειν λνκηθφ 

πιαίζην, πνπ θαηαξγεί ηηο δηαθξίζεηο θαη ζηνρεχεη ζηελ αχμεζε ηεο 

απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ πνπ βξίζθεηαη ζε ρακειά επίπεδα. 

γ. Καλνληζκφο πνπ επλνεί ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ απφ έλα θξάηνο-

κέινο ζε άιιν, ρσξίο δηαθξίζεηο θαη απψιεηα δηθαησκάησλ. 

δ. Οδεγίεο πνπ θαζνξίδνπλ ην ρξφλν εξγαζίαο ησλ λαπηηθψλ, γεγνλφο πνπ 

κπνξεί λα ειέγρεηαη ζηα επξσπατθά ιηκάληα. 

ε. Οδεγία γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ λαπηηθψλ ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε Γηεζλή 

χκβαζε ηνπ IMO  γηα ηα πξφηππα εθπαίδεπζεο ησλ λαπηηθψλ θαη ρνξήγεζεο 

ησλ αληίζηνηρσλ πηζηνπνηεηηθψλ,(Standards for Training Certification and 

Watch keeping.) (STEW) θαζψο θαη δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο πηπρίσλ ηξίησλ 

ρσξψλ, εμαζθαιίδνληαο έηζη πξφηππα πνηφηεηαο ησλ λαπηηθψλ επαγγεικάησλ. 

 

Δπηδηψθεηαη ε πξνψζεζε ηεο λαπηηθήο απαζρφιεζεο κέζσ ησλ θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ ζηε λαπηηιία, νη νπνίεο εδψ αθνξνχλ: 
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 α. Σε κείσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. 

β. Σε κείσζε θφξσλ εηζνδήκαηνο γηα επξσπαίνπο λαπηηθνχο ζε λενινγεκέλα 

πινία ππφ θνηλνηηθέο ζεκαίεο. Οη κεηψζεηο θαη ζηηο δχν απηέο πεξηπηψζεηο, είλαη 

ηφζν ζεκαληηθέο πνπ ζε νξηζκέλεο ρψξεο θηάλνπλ κέρξη θαη ην κεδεληζκφ ηνπ 

θφξνπ εηζνδήκαηνο ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. 

γ. Δληζρχζεηο θαηάξηηζεο γηα εθπαίδεπζε πάλσ ζην πινίν.  

δ. Δληζρχζεηο γηα επαλαπαηξηζκφ ή αληηθαηάζηαζε ηνπ πιεξψκαηνο φηαλ απηφ 

βξίζθεηαη ζε πνιχ απνκαθξπζκέλεο απνζηάζεηο. 

 

Δπίζεο, γίλνληαη ζπληνληζκέλεο δξάζεηο πιεξνθφξεζεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εηθφλαο 

ηνπ λαπηηθνχ επαγγέικαηνο, πξνβνιή ησλ ζεκεξηλψλ δεδνκέλσλ θαη ζπλζεθψλ 

εξγαζίαο φπσο έρνπλ πιένλ δηακνξθσζεί θαη ηζρχνπλ. Με ζπληνληζκέλεο εθζηξαηείεο 

πιεξνθφξεζεο ηφζν ζε εζληθφ αιιά θαη επξσπατθφ επίπεδν, ζα πξέπεη λα 

πξνβιεζνχλ ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ λαπηηθνχ επαγγέικαηνο: ε δσή ζην πινίν, νη 

επθαηξίεο θαη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ψζηε λα βειηησζεί ε εηθφλα ηνπ θαη λα 

γίλεη πεξηζζφηεξν ειθπζηηθφ, ηδηαίηεξα ζηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ηεο απμαλφκελεο 

αλεξγίαο.  

 

5.2 Η Πξάζηλε Βίβινο γηα ηηο κεηαθνξέο 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2006, ε Δπηηξνπή δεκνζίεπζε ηελ Πξάζηλε Βίβιν ζρεηηθά κε ηηο 

δηάθνξεο πηπρέο κηαο κειινληηθήο θνηλνηηθήο ζαιάζζηαο πνιηηηθήο. Ζ Πξάζηλε 

Βίβινο ηνλίδεη ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ εγεηηθή ζέζε ηεο Δπξψπεο ζηνλ ζαιάζζην 

ρψξν, ηελ νπνία πξέπεη λα δηαηεξήζεη ζε κηα πεξίνδν θαηά ηελ νπνία νη πηέζεηο πνπ 

αζθνχληαη ζην πεξηβάιινλ απεηινχλ ηε βησζηκφηεηα ησλ ζαιάζζησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Ζ ζαιάζζηα πνιηηηθή πξέπεη επνκέλσο λα απνζθνπεί ζηελ επίηεπμε 

ελφο θαηλνηφκνπ, αληαγσληζηηθνχ θαη θηιηθνχ πξνο ην πεξηβάιινλ θιάδνπ ζαιάζζηαο 

νηθνλνκίαο. Δθηφο απφ ηηο ζαιάζζηεο δξαζηεξηφηεηεο, ε πξνηεηλφκελε πξνζέγγηζε 

αθνξά ηελ πνηφηεηα δσήο ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο. ην πιαίζην απηφ, ε Πξάζηλε 

Βίβινο αζρνιείηαη κε λέα εξγαιεία θαη λένπο ηξφπνπο δηαθπβέξλεζεο ζεκάησλ πνπ 

αθνξνχλ ηε ζάιαζζα. 

Ζ Πξάζηλε Βίβινο εληάζζεηαη άκεζα ζηε ζηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο. ηφρνο είλαη 

ε επίηεπμε αεηθφξνπ αλάπηπμεο κε ηε ζπκθηιίσζε ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη 
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πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο ηεο αμηνπνίεζεο ησλ πφξσλ ησλ σθεαλψλ θαη ησλ 

ζαιαζζψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, νη πφξνη απηνί πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηεο 

ζπδήηεζεο. 

Οη ζαιάζζηεο δξαζηεξηφηεηεο απνηεινχλ έλαλ ζεκαληηθφ ηνκέα γηα ηε ζηξαηεγηθή 

ηεο Ληζζαβφλαο, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο ζεκαζίαο ηεο ζαιάζζηαο νηθνλνκίαο. 

Δθηηκάηαη φηη νη ηνκείο νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ζαιάζζησλ 

πφξσλ αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ κεηαμχ 3-5% ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ 

πξντφληνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε θαηαιακβάλεη ηελ πξψηε ζέζε ζε παγθφζκην επίπεδν, ζηνπο 

εμήο ηνκείο: 

 Θαιάζζηεο κεηαθνξέο (ράξε ζην κέγεζνο ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ δηά 

ζαιάζζεο)· 

 Παξάθηηνο ηνπξηζκφο (ράξε ζην γεγνλφο φηη ηα δχν ηξίηα ησλ ζπλφξσλ ηεο Έλσζεο 

βξέρνληαη απφ ζάιαζζεο)· 

 Πξνκήζεηα ελεξγεηαθψλ πφξσλ ζηελ αλνηθηή ζάιαζζα (ράξε ζηνπο πφξνπο 

πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ηεο Βφξεηαο Θάιαζζαο)· 

 Ναππεγηθή ηερλνινγία (ράξε ζηελ θαηαζθεπή πινίσλ ηα νπνία δηαθξίλνληαη απφ 

πιεπξάο πνιππινθφηεηαο, αζθάιεηαο θαη πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ)· 

 πλαθείο ππεξεζίεο (ράξε ζηελ αλάπηπμε ηερλνγλσζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο ζαιάζζηαο 

ηερλνινγίαο). 

Δπηπιένλ, ε ΔΔ θαηέρεη εγεηηθή ζέζε ζε πνιινχο ηνκείο κε αλαπηπμηαθφ δπλακηθφ, 

φπσο ε θαηαζθεπή θξνπαδηεξφπινησλ, νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη νη 

ιηκέλεο. 

Έρεη κεγάιε ζεκαζία λα δηαηεξεζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα ζε απηνχο ηνπο ηνκείο νη 

νπνίνη δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφηαην θνηλσληθννηθνλνκηθφ ξφιν. Γηα ην ιφγν απηφ, 

ε Πξάζηλε Βίβινο εμεηάδεη ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα: ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο, ηηο επηζηεκνληθέο 

γλψζεηο γηα φιεο ηηο πηπρέο πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο σθεαλνχο, ηελ θαηλνηνκία θαη 

ηελ ηερλνγλσζία ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 
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ηφρνο ηεο παξνχζαο Πξάζηλεο Βίβινπ είλαη λα εγθαηληάζεη ηε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε 

κηα κειινληηθή ζαιάζζηα πνιηηηθή ηεο ΔΔ, πνπ ζα αληηκεησπίδεη ηνπο σθεαλνχο θαη 

ηηο ζάιαζζεο θαηά νιηζηηθφ ηξφπν. Θα ππνγξακκίζεη πσο ζα ζπλερίζνπκε λα 

απνιακβάλνπκε ηα νθέιε πνπ καο παξέρνπλ κφλνλ αλ ηνπο επηδείμνπκε έλαλ βαζχ 

ζεβαζκφ αθξηβψο ηε ζηηγκή πνπ νη πφξνη ηνπο απεηινχληαη απφ έληνλεο πηέζεηο θαη 

απφ ηελ απμεκέλε ηερλνινγηθή καο ηθαλφηεηα λα ηνπο εθκεηαιιεπφκαζηε. Ο 

επηηαρπλφκελνο πεξηνξηζκφο ηεο ζαιάζζηαο βηνπνηθηιφηεηαο πνπ νθείιεηαη θπξίσο 

ζηε ξχπαλζε, νη επηπηψζεηο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ε ππεξαιίεπζε απνηεινχλ 

πξνεηδνπνηεηηθά ζεκεία πνπ δελ κπνξνχκε λα αγλννχκε. 

Ζ Πξάζηλε Βίβινο βαζίδεηαη ζε πθηζηάκελεο πνιηηηθέο θαη πξσηνβνπιίεο ηεο ΔΔ θαη 

ζπλδπάδεηαη απφιπηα κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο. Δπηδηψθεη ηελ επίηεπμε 

ζσζηήο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο 

δηάζηαζεο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. 

Αλακέλεηαη επίζεο φηη κε ηελ Πξάζηλε Βίβιν ζα επαηζζεηνπνηεζνχλ εθ λένπ νη 

Δπξσπαίνη φζνλ αθνξά ην κεγαιείν ηεο λαπηηθήο ηνπο θιεξνλνκηάο, ηε ζεκαζία ησλ 

σθεαλψλ γηα ηε δσή ηνπο θαη ηε δηαξθή δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ νη σθεαλνί λα καο 

εμαζθαιίζνπλ επεκεξία θαη νηθνλνκηθέο επθαηξίεο. 

 

5.3 Πξόζθαηεο δξάζεηο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ λαπηηιία θαη ηνλ λαπηηθό 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε πξνζπαζεί λα επηβάιεη κηα ηδηαίηεξε πνιηηηθή ζηε λαπηηιία 

γλσξίδνληαο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζε απηήλ. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ζέιεη ε 

λαπηηιία λα κελ αθνξά κφλν ηηο εκπνξηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο θαη ρσξψλ 

εθηφο ηεο Δπξψπεο αιιά θαη λα κπνξεί λα ππάξρεη κηα ηδηαίηεξε ζρέζε αλάκεζα ζηελ 

λαπηηιία θαη ην ππφινηπνη δίθηπν ηεο Δ.Δ. 

Γηα ην ιφγν απηφ έρεη επελδχζεη ζηελ Πξάζηλε Βίβιν ησλ κεηαθνξψλ πνπ έρεη σο 

αληηθείκελν ην λα ππάξρεη κηα θνηλή πνιηηηθή θαη γξακκή ζε φηη αθνξά ηηο 

κεηαθνξέο. Γηα ηελ Δ.Δ. ε λαπηηιία έρεη δχν φςεηο. Απφ ηελ κηα κεξηά κπνξεί λα γίλεη 

έλα κέζν κεηαθνξψλ ηφζν ζηηο ζαιάζζηεο φζν θαη ζηηο πνηάκηεο (waterways) νδνχο 

πνπ επηηξέπεη ηελ κεηαθνξά αγαζψλ κε απιφ, νηθνλνκηθφ αιιά θαη πεξηβαιινληηθά 

θηιηθφ ηξφπν. Απφ ηελ άιιε κεξηά φκσο ππάξρεη ε πξντζηνξία ηνπ φηη πνιιά ζνβαξά 

πεξηβαιινληηθά αηπρήκαηα έγηλαλ απφ κεγάια θαξάβηα, θπξίσο ζηελ πεξηνρή ηεο 

Μάγρεο, ζηελ Βφξεηα Ηζπαλία θαη ζε άιιεο πεξηνρέο. Γηα ην ιφγν απηφ θαη έρεη 
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εθαξκφζεη κηα ζεηξά απφ ειέγρνπο αιιά θαη απζηεξά πξσηφθνιια ειέγρνπ ψζηε λα 

κπνξεί λα επηβεβαηψλεη ην φηη δελ ππάξρνπλ αηπρήκαηα ή άιιεο ζνβαξέο επηπηψζεηο 

(Βaughen, 2009). 

Έλα ηδηαίηεξν ζεκείν πνπ ε Δ.Δ. θαιείηαη λα ιχζεη ηνλ γφξδην δεζκφ είλαη ν ηνκέαο 

ησλ εξγαζηαθψλ δεηεκάησλ ιφγσ ηνπ ελ αληηζέζεη κε άιιεο αγνξέο εξγαζίαο, ε 

λαπηηιία είλαη κηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ σο επί ην πιείζησλ παξάγεηαη ζε 

δηεζλή χδαηα θαη ζπρλά απφ εηαηξίεο πνπ ε έδξα ηνπο είλαη ζε ηξίηεο ρψξεο. Απηφ 

δεκηνπξγεί έλα ηδηαίηεξν θιίκα γηα ηελ Έλσζε ιφγσ ηνπ φηη δελ κπνξεί λα αζθεί ηνλ 

έιεγρν πνπ αζθεί ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο.  

Γηα ην ιφγν απηφ ε Δ.Δ. πέξα απφ ηελ πξάζηλε βίβιν έρεη πξνβάιεη ηελ ∆ηεζλή 

χµβαζε Ναπηηθήο Δξγαζίαο, 2006 , θαη γεληθά αθνινπζεί απηήλ ηελ πξνζέγγηζε 

θαζψο επίζεο θαη επηηξέπνληαο ηελ πξφζζεηε επειημία ζε εζληθφ επίπεδν. Ζ πλζήθε 

επηδηψθεη λα είλαη "απζηεξή ζηα δηθαηψκαηα θαη εχθακπηε ζηελ εθαξκνγή". Έλα 

ζεκαληηθφ εκπφδην ζηελ θχξσζε ησλ ππαξρνπζψλ πλζεθψλ λαπηηθήο εξγαζίαο 

είλαη ε ππεξβνιηθή ιεπηνκέξεηα ζε πνιινχο ηνκείο. Ζ λέα πλζήθε θαζνξίδεη ηα 

βαζηθά δηθαηψκαηα ησλ λαπηηθψλ ζηελ εξγαζία µε ζηαζεξέο δειψζεηο, αιιά αθήλεη 

κεγάια πεξηζψξηα επειημίαο ζηελ θχξσζε ησλ ρσξψλ σο πξνο ηνλ ηξφπν µε ηνλ 

νπνίν ζα εθαξκφζνπλ απηά ηα πξφηππα γηα ηελ αμηνπξεπή εξγαζία ζηηο εζληθέο 

λνκνζεζίεο ηνπο αιιά θαη ζην θνηλνηηθφ δίθαην. 

Γηα ην ιφγν απηφ, ε Έλσζε πξνσζεί έλα κείγκα ηφζν ησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ, φπσο 

ηε χκβαζεο Ναπηηθήο Δξγαζίαο, 2006, φζν θαη ελφο κείγκαηνο απφ εζληθέο θαη 

θνηλνηηθέο λνκνζεζίεο ψζηε λα κπνξεί λα ππάξρεη κηα εγγχεζε σο πξνο ηα θξηηήξηα 

θαη ηνπο θαλφλεο θάησ απφ ηνπο νπνίνπο εξγάδνληαη νη λαπηηθνί. Βέβαηα θαη ζην 

ζεκείν απηφ θαίλεηαη φηη ε Δ.Δ. δελ έρεη θαηαθέξεη λα ειέγμεη ηελ αγνξά πνπ ζε 

κεγάιν κέξνο πξνρσξά ζε αηνκηθέο ζπκβάζεηο θαη ζπκθσλίεο κεηαμχ λαπηηθψλ θαη 

εθνπιηζηψλ αθήλνληαο εθηφο ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

έρνπλ   (Κνπηξνχθεο, 2010). 

Γηα λα εληζρχζεη ηνλ ξφιν ηεο, ε Δ.Δ. έιαβε κέξνο θαη ζε δξάζεηο πνπ 

ζρεηηδφληνπζαλ κε ην «2010 – Έηνο Ναπηηθνχ». Θα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ν 

Γηεζλήο Ναπηηιηαθφο Οξγαληζκφο (ΗΜΟ) απφ ην 1978, έρεη θαζηεξψζεη ηνλ Δνξηαζκφ 

ηεο Παγθφζκηαο Ναπηηθήο Ζκέξαο (WORLD MARITIME DAY), αθηεξψλνληαο κηα 

εκέξα ηνπ έηνπο γηα ην ζθνπφ απηφ. Ζ εκέξα απηή απφ ην 1980, απνθαζίζηεθε λα 
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ενξηάδεηαη θαηά ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα ηνπ επηεκβξίνπ. Ο ενξηαζκφο ηεο 

Παγθφζκηαο Ναπηηθήο Ζκέξαο ζηε ρψξα καο, νξίζζεθε ζηηο 22 επηεκβξίνπ 2010, 

εκέξα Σεηάξηε θαη πξφθεηηαη λα έρεη ην ζέκα: «2010 - Έηνο ηνπ Ναπηηθνχ (2010 – 

Year of the Seafarer)». 

 

ε απηά ηα πιαίζηα έγηλαλ δξαζηεξηφηεηεο φπσο ζεκηλάξηα, εθδειψζεηο 

επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ λαπηηθψλ ελψ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

έγηλαλ πξνηάζεηο πξνο ηνπο ζρεηηθνχο θνξείο ζε φηη αθνξά ηελ βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ εξγαζίαο ζηνλ θιάδν. Πην ζπγθεθξηκέλα ηελ 11/03/2010 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή (ΔΟΚΔ) 

ζπλέδξην πεξί ειθπζηηθφηεηαο ηνπ λαπηηθνχ επαγγέικαηνο. ηφρνο ηνπ ήηαλ λα 

πξνβάιιεη ηνπο ιφγνπο ηεο κε ειθπζηηθφηεηαο ηνπ λαπηηθνχ επαγγέικαηνο ζηελ ΔΔ, 

ηε ζεηηθή εηθφλα απηνχ ζην επξχηεξν θνηλφ, θαζψο θαη αλαβάζκηζε ηεο λαπηηθήο 

εθπαίδεπζεο. Ζ Conference έιαβε ρψξα θαηφπηλ ζρεηηθήο ζχζηαζεο ζηε 

γλσκνδφηεζε ηεο ΔΟΚΔ (17/12/09) «πεξί ηεο Ναπηηιηαθήο ηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ 

κέρξη ην 2018», κε εηζεγήηξηα ηελ δξα. Α. Μπξεδήκα θαη ήηαλ εμίζνπ ζεκαληηθφ φηη 

έιαβαλ κέξνο ν θ. Δ. Μεηξφπνπινο, γεληθφο γξακκαηέαο ηνπ ΗΜO θαη ε Γξ. C. 

Doumbia Henry, δηεπζχληξηα Ναπηηιηαθψλ Μεηαθνξψλ ηνπ ILO. 

 

Με φιεο ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο δηαθαίλεηαη φηη ζηφρνο ηεο Δ.Δ. είλαη ζην κέιινλ λα 

κπνξέζεη λα πεξηνξίζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζθαθψλ πνπ ζπλδένληαη κε ρψξεο κέιε ηεο 

πνπ έρνπλ ζεκαίεο επθαηξίαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα πεξηνξίζεη ηφζν ηελ απψιεηα 

εζφδσλ φζν θαη ζα κπνξέζεη λα απμήζεη ηηο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ δίλνληαη ζε 

επξσπαίνπο λαπηηθνχο ζε φιεο ηηο ηάμεηο θαη φρη κφλν ζε αμησκαηηθνχο αιιά θαη λα 

δηαζθαιίζεη ζέκαηα αζθάιεηαο θαη ηάμεο ζε φηη αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο θνηλνηηθήο 

λνκνζεζίαο ζε φηη αθνξά ηνπο εξγαδφκελνπο ζηα θαξάβηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 - ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΔΝΙΥΤΗ ΣΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΣΗΝ 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

6.1 Τπνδνκέο αλάπηπμεο ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζηελ λαπηηιία 

Ζ ηδέα παξνρήο ζεσξεηηθήο ππνδνκήο ζηελ λαπηνζχλε θαη ζηε λαπηηιία ζε εηδηθά 

ζρνιεία είλαη πνιχ παιηά ζηελ Διιάδα. Δκθαλίζηεθε πξψηα ζηα θέληξα φπνπ ήθκαδε 

ε Διιεληθή Δκπνξηθή Ναπηηιία, φπνπ έγηλε ζχληνκα θαηαλνεηφ φηη ην λα 

εθνδηάδνληαη κε ζεσξεηηθέο γλψζεηο νη λένη πνπ πξφθεηηαη λα ζηαδηνδξνκήζνπλ ζηελ 

ζάιαζζα, επηπξφζζεηα κε ηηο πξαθηηθέο γλψζεηο πνπ ζα απνθηήζνπλ ζηελ ζάιαζζα, 

ζα βνεζεζνχλ ζεκαληηθά ψζηε λα είλαη πεξηζζφηεξν ρξήζηκνη θαη ηθαλνί. Σα ζρνιεία 

γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ηδξχζεθαλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία θαη νη θαζεγεηέο 

πξνεξρφληνπζαλ απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία είηε απφ ην εμσηεξηθφ. ε πνιχ κεγάιν 

βαζκφ, αξρηθά ηελ εθπαίδεπζε απηή παξαθνινπζνχζαλ νη γφλνη ησλ θαπεηάλησλ θαη 

ησλ εθνπιηζηηθψλ νηθνγελεηψλ ηεο επνρήο. Έλα απφ ηα αξραηφηεξα ζρνιεία ηδξχζεθε 

ζηελ Ύδξα πξηλ ην 1750, φπνπ πξνζειήθζεζαλ Ηηαινί θαη Πνξηνγάινη θαζεγεηέο. 

Έλα κέξνο ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ ζρνιείνπ απηνχ δηαηεξείηαη ζήκεξα ζηα Ηζηνξηθά 

ζηνηρεία ηεο Ύδξαο. Μεηά ηελ επηηπρή έθβαζε ηνπ Αγψλα γηα ηελ Δζληθή 

Αλεμαξηεζία ην λεντδξπζέλ ειιεληθφ θξάηνο δηέζεζε Έιιελεο θαζεγεηέο ζε λαπηηθά 

ζρνιεία πνπ ηδξχζεθαλ ζηελ Ύδξα, πέηζεο, Γαιαμίδη, ηελ χξν θαη ην Αξγνζηφιη, 

ην Ναχπιην θαη αιινχ. Σν 1907 ιεηηνχξγεζε λαπηηθή ρνιή ζηελ Ηζάθε, ην 1925 ζην 

Αξγνζηφιη, ην 1927 ζηνλ Πεηξαηά, ην 1930 ζηελ Υίν.  

Σν 1930 ηδξχζεθε θαη ιεηηνχξγεζε ε θξαηηθή Ναπηηθή ρνιή Ύδξαο πνπ έπαημε 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ παξαγσγή ηθαλψλ αμησκαηηθψλ θαηαζηξψκαηνο. Αληίζηνηρα 

ε εθπαίδεπζε γηα ηνπο κεραληθνχο ηνπ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ παξείρεην ζε ηδησηηθέο 

ρνιέο φπσο ν « Πεηξατθφο χλδεζκνο» ε θαη ν «Πξνκεζέαο», ελψ ην Τπνπξγείν 

Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαζφξηδε ην εληαίν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θαη ην ζχζηεκα 

ζπνπδψλ θαη είρε ηελ επνπηεία ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. Σν 1950 νη ρνιέο 

Δ.Ν. δηαρσξίζηεθαλ απφ ηηο ππφινηπεο ρνιέο Σερληθήο Καηεχζπλζεο θαη 

απαηηήζεθε πςειφηεξν επίπεδν ζπνπδψλ. Σν 1951 ηδξχζεθε ε πξψηε Γεκφζηα ρνιή 
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Δ.Ν. ζηνλ Αζπξφππξγν Αηηηθήο. Καηφπηλ ηδξχζεθαλ νη ρνιέο Πινηάξρσλ ΤΡΟΤ 

ην 1961, ΟΗΝΟΤΧΝ ην 1965, ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ην 1966, ΚΤΜΖ θαη ΖΠΔΗΡΟΤ 

ην 1968, ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ην 1975, ΥΑΝΗΧΝ ην 1979. Δπίζεο ηδξχζεθαλ θαη νη 

ρνιέο Μεραληθψλ ΥΗΟΤ ην 1961, ΥΑΝΗΧΝ ην 1963 θαη ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ην 

1969.Οη Γεκφζηεο ρνιέο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ αλαβαζκίζηεθαλ κε λνκνζεηηθή 

ξχζκηζε ην 1998 θαη κεηνλνκάζηεθαλ ζε Αθαδεκίεο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ. Ζ 

ΑΔΝ/ΥΑΝΗΧΝ κεηνλνκάζηεθε ζε ΑΔΝ/ΚΡΖΣΖ, ε ΑΔΝ/ΠΡΔΒΔΕΑ ζε 

ΑΔΝ/ΖΠΔΗΡΟΤ θαη ε ΑΔΝ/ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ζε ΑΔΝ/ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ. 

ηηο κέξεο καο ην θχξην εξγαιείν εθπαίδεπζεο ζηελ ρψξα καο είλαη νη ΑΔΝ, δειαδή 

νη Αθαδεκίεο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ πνπ βξίζθνληαη αλά ηελ Διιάδα. Ζ εθπαίδεπζε 

ησλ ζηειερψλ εκπνξηθνχ λαπηηθνχ ζηελ Διιάδα γίλεηαη ζηηο Αθαδεκίεο Δκπνξηθνχ 

Ναπηηθνχ πνπ ζην ζχλνιφ ηνπο είλαη δέθα θαη ρσξίδνληαη ζε ρνιέο Πινηάξρσλ θαη 

ρνιέο Μεραληθψλ.  

Βξίζθνληαη ζε δηάζπαξηα κέξε αλά ηελ Διιάδα, ηα κέξε απηά είλαη ηα εμήο: 

 Αζπξφππξγνο - ΑΔΝ Αζπξνπχξγνπ - Πινηάξρσλ/Μεραληθψλ 

 Νέα Μεραληψλα - ΑΔΝ Μαθεδνλίαο - Πινηάξρσλ/Μεραληθψλ 

 Πξέβεδα - ΑΔΝ Ζπείξνπ - Πινηάξρσλ 

 Κχκε - ΑΔΝ Κχκεο - Πινηάξρσλ 

 Αξγνζηφιη - ΑΔΝ Ηνλίσλ Νήζσλ - Πινηάξρσλ 

 Υίνο - ΑΔΝ Υίνπ - Μεραληθψλ 

 Ύδξα -ΑΔΝ Ύδξαο - Πινηάξρσλ 

 Οηλνχζζεο - ΑΔΝ Οηλνπζζψλ - Πινηάξρσλ 

 χξνο - ΑΔΝ χξνπ - Πινηάξρσλ 

 Υαληά - ΑΔΝ Κξήηεο - Πινηάξρσλ/Μεραληθψλ 

 

Οη ζπνπδέο ζηηο Α.Δ.Ν. πεξηιακβάλνπλ 6 εμάκελα ζεσξεηηθήο θαηάξηηζεο θαη 2 

εμάκελα ζαιάζζηαο πξαθηηθήο εθπαίδεπζεο θαη πξνζθέξνπλ ζχγρξνλεο θαη 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, πςειήο πνηνηηθήο ζηάζκεο κε ην ζχζηεκα ηεο 

Δλαιιαζζφκελεο Δθπαίδεπζεο (Sandwich Courses) ζχκθσλα κε ην νπνίν ε 

εθπαίδεπζε ελαιιάζζεηαη κεηαμχ ζρνιήο θαη πινίνπ. 

Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ εθκάζεζε ησλ Αγγιηθώλ, θαζψο ε γλψζε ηνπο 

θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα κηα αμηφινγε ζηαδηνδξνκία ζην ρψξν ηεο δηεζλνπνηεκέλεο 
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Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο. Οη ζπνπδέο ζηηο Α.Δ.Ν. πεξηιακβάλνπλ παξαθνινχζεζε 

ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ, πξαθηηθή άζθεζε ζε αληίζηνηρα εξγαζηήξηα, θαζψο θαη 

εθπαίδεπζε κε ηε βνήζεηα πξνζνκνησηψλ (Simulators). 

 

Υάξηεο 2: ρνιέο ΑΔΝ ζηελ Διιάδα 

 

Πεγή: YEN 

Ζ Α.Δ.Ν. / ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ ιεηηνπξγεί σο εμσηεξηθήο θνίηεζεο. Οη ππφινηπεο 

ΑΔΝ εθηφο απφ ηελ αλσηέξσ αλαθεξφκελε ιεηηνπξγνχλ σο κεηθηήο θνίηεζεο ( 

Δζσηεξηθή - Δμσηεξηθή). Δπίζεο νη ζπνπδαζηέο ακείβνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πξαθηηθήο άζθεζεο επί πινίνπ (1ν θαη 2ν ζαιάζζην ηαμίδη δηάξθεηαο 6 κελψλ ην 

θαζέλα).  (http://www.yen.gr/wide/yen.chtm?prnbr=25216) 

Γηα λα κπνξέζεη θάπνηνο λα παξαθνινπζήζεη ηα καζήκαηα γηα ΑΔΝ ζα πξέπεη λα 

ηεξεί ηα παξαθάησ  (http://www.yen.gr/wide/yen.chtm?prnbr=25215) : 

o 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 απφ Δπξσπατθφ ρνιείσλ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή θάηνρνο πηπρίνπ ηνπ Δληαίνπ ηξηεηνχο θχθινπ 

ζπνπδψλ Ναπηηθνχ θαη Ναπηηιηαθνχ ηνκέα ή ηνκέσλ Β΄ θχθινπ ζπνπδψλ 

  

http://www.yen.gr/wide/yen.chtm?prnbr=25215
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ΣΔΔ (νξηζκέλσλ εηδηθνηήησλ). Ζ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη κέζσ ησλ 

Παλειιελίσλ Δμεηάζεσλ ηνπ ΤΠΠΘ ή θαη κε ην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα ηνπ 

ΤΔΝ. 

o Να έρεη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα. 

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

o Να είλαη πγηήο θαη λα γλσξίδεη θνιχκβεζε. 

o 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 ηνπ 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. 

ε φηη αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή πξννπηηθή ησλ απφθνηησλ ηεο ζρνιήο, νη  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. Απφ 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 Μεραληθνύο θαη 

ζηε ζπλέρεηα ζε Α΄ Πινηάξρνπο ή Μεραληθνύο, αθνχ πξαγκαηνπνηήζνπλ ζαιάζζηα 

ππεξεζία θαη ηελ θαηάιιειε επηκφξθσζε. ήκεξα, ε απαηηνχκελε ζαιάζζηα 

ππεξεζία γηα ηε βαζκνινγηθή πξναγσγή ζε πινηάξρνπο ή κεραληθνχο Β΄ είλαη 24 

κήλεο (απφ 36 πνπ ήηαλ πξηλ) θαη γηα ηελ πξναγσγή ζε πινηάξρνπο ή κεραληθνχο Α΄ 

είλαη 36 κήλεο (απφ 48 πνπ ήηαλ γηα ηνπο πινηάξρνπο). Γίλεηαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ε 

δπλαηφηεηα γηα πην γξήγνξε εμέιημε θαη πξναγσγή ζε πςειφηεξεο ζέζεηο. 

Ζ ζηαδηνδξνκία ζηε Ναπηηιία δελ πεξηνξίδεηαη φκσο κφλν ζηα πινία. Γχξσ απ' απηή 

δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη πνιινί άιινη θιάδνη νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 
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φπσο 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 φηαλ 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 απφ ηηο ηάμεηο ησλ Αμησκαηηθψλ ηνπ 

Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ. 

ήκεξα πνπ ρηίδνληαη ζπλερψο λέα θαξάβηα, πνπ ππάξρεη έιιεηκκα αμησκαηηθψλ ζηα 

πινία, ν Έιιελαο αμησκαηηθφο γίλεηαη πεξηδήηεηνο. Γηαιέγνληαο ην επάγγεικα απηφ 

γίλεζαη έλαο απφ ηνπο ιίγνπο, έλαο απφ εθείλνπο πνπ κεηά απφ ελλέα ρξφληα ζα 

κπνξείο λα είζαη "θαη ν πξψηνο". Καη νη ακνηβέο ησλ πξψησλ είλαη ζήκεξα νη 

πςειφηεξεο ζηελ Διιάδα.  

6.2 Η δηεζλήο εηθόλα 

Χο ηψξα έρνπκε δεη ην ηη γίλεηαη ζηελ Διιάδα ζεζκηθά. Θα ήηαλ ηδηαίηεξα ζεηηθφ λα 

έρνπκε θαη ηελ εθηίκεζε κηαο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο φπσο είλαη απηή πνπ καο 

πξνζθέξεη ε Oxford Economics (2014) πνπ έρεη πξνβεί ζε κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή 

κειέηε πνπ αθνξά ην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο ησλ λέσλ αμησκαηηθψλ ηνπ εκπνξηθνχ 

λαπηηθνχ ζηελ Δπξψπε ζπλνιηθά θαη ζε θάπνηεο ρψξεο ζπγθεθξηκέλα γηα ηα 

ηειεπηαία 10 ρξφληα. 

Δηθνλα 1: Αξηζκφο ζπνπδαζηψλ ζε ζρνιέο εκπνξηθνχ λαπηηθνχ ζηελ Δπξψπε 
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ην ζχλνιν ηεο ε Δπξψπε παξνπζηάδεη κηα άλνδν ζηνλ αξηζκφ ησλ ζπνπδαζηψλ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. πγθεθξηκέλα, ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ην έηνο 2012 

επηδεηθλχνπλ κηα αχμεζε θαηά 11% ζην πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηελ λαπηηιία 

ζε φιε ηελ Δπξσπαηθή Έλσζε, ζπλνιηθά πεξίπνπ 38,000 ζε αξηζκφ. Αλ θαη βιέπνπκε 

φηη ζηελ Διιάδα ν αξηζκφο απηφο είλαη ζηαζεξφο ή θαη παξνπζηάδεη θαη κηα κηθξή 

κείσζε , αληηζέησο ζηελ Δπξψπε απμάλεη.  

Απηφ είλαη έλα ηδηαίηεξν ζηνηρείν δηφηη ζηελ Διιάδα θαίλεηαη φηη ε πξνζθνξά λέσλ 

αμησκαηηθψλ δελ θαιχπηεη ηελ δήηεζε. πγρξφλσο φκσο απμάλεη ν αξηζκφο ησλ 

ζπνπδαζηψλ ζηελ Δπξψπε, θάηη πνπ δείρλεη φηη ζην κέιινλ ζίγνπξα ζα δνχκε λα 

θαιχπηνληαη ηα θελά κε ζπνπδαζηέο απφ απηέο ηη ρψξεο. 

ε φηη αθνξά ηελ Διιάδα, έρνπκε ηα παξαθάησ δεδνκέλα γηα ηα έηε 2008-2014. 

Παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ζηηο δηεηίεο 2008-09 θαη 2013-14 λα θπξηαξρεί έλαο 

κέζνο φξνο 1260 πνπδαζηψλ ηνλ ρξφλν ζε ειιεληθέο ζρνιέο. Αληηζέησο ηελ δηεηία 

2010-11 ν αξηζκφο απηφο κεηψλεηαη δξαζηηθά ζε ιηγφηεξν απφ 1000 ζπνπδαζηέο 

εηεζίσο. Γηα ην έηνο 2013/14 πεξίπνπ 1400 ζπνπδαζηέο εηζήρζεζαλ ζηηο λαπηηθέο 

ζρνιέο. Ζ Διιάδα θαίλεηαη λα κελ έρεη κηα ζηαζεξή εηθφλα κε απμνκεηψζεηο ζε κηα 

αγνξά πνπ ππάξρεη ζπλερή δήηεζε θαη ζα κπνξνχζε λα θαιχςεη πνιιέο ζέζεηο 

εξγαζίαο. 

Δηθφλα 2: πνπδαζηέο ζηηο Διιεληθέο ζρνιέο 
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Παξαθάησ αο δνχκε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπνπδαζηψλ ζε αληίζηνηρεο ρψξεο: 
 
Δηθφλα 3:  πνπδαζηέο ζηηο Βέιγηθεο ζρνιέο 

 
 

 

Δηθφλα 4: πνπδαζηέο ζηηο Γαλέδηθεο ζρνιέο 
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Δηθφλα 5: πνπδαζηέο ζηηο Γεξκαληθέο ζρνιέο 

 

Δηθφλα 6:  πνπδαζηέο ζηηο Ηζπαληθέο ζρνιέο 
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Απφ ηηο παξαπάλσ ρψξεο έρνπκε ηελ ζαθή εηθφλα ηεο αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ 

εηζαθηέσλ ζηηο ζρνιέο πνπ παξάγνπλ αμησκαηηθνχο ζε φιε ηελ Δπξψπε κε απμεηηθέο 

ηάζεηο εηεζίσο αθφκα θαη γηα κε λαπηηθά θξάηε φπσο ε Γεξκαλία θαη ην Βέιγην. Θα 

πξέπεη λα αλαινγηζηνχκε ηνπο ιφγνπο ηεο αζηάζεηαο ησλ κεγεζψλ ησλ εηζαθηέσλ γηα 

ηελ ρψξα καο θαη λα βξεζνχλ ηξφπνη πξνζέιθπζεο λέσλ ζηελ λαπηηθή εθπαίδεπζε 

θαη απαζρφιεζε. 

 

6.3 Παξνύζα εηθόλα ησλ Διιεληθώλ ζρνιώλ πινηάξρσλ θαη κεραληθώλ ηνπ 

Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ 

Οη ζρνιέο πινηάξρσλ θαη κεραληθψλ ηνπ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ παξνπζηάδνπλ ηελ 

ηειεπηαία δηεηία απμεκέλε δήηεζε απφ ηνπο ππνςεθίνπο ησλ παλειιαδηθψλ 

εμεηάζεσλ.  Ζ ππφζρεζε γηα πςεινχο κηζζνχο θαη κεδεληθή ζρεδφλ αλεξγία 

ζηξέθνπλ ηνπο ππνςεθίνπο ζηηο αθαδεκίεο ηνπ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ.  

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη φηη ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ 

έηνπο, 4.392 ππνςήθηνη φισλ ησλ θαηεγνξηψλ δήισζαλ ζην κεραλνγξαθηθφ ηνπο 

δειηίν ηε ζπγθεθξηκέλε ζρνιή, ελψ 3.992 επέιεμαλ ηε ζρνιή ησλ κεραληθψλ 

θαηαηάζζνληαο ηελ Αθαδεκία Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ δσδέθαηε ζρνιή ζε πξνηίκεζε 

ησλ ππνςεθίσλ γηα ην έηνο 2014. Πνιινί απφ ηνπο ππνςεθίνπο είραλ δειψζεη ηηο ελ 

ιφγσ ζρνιέο θαη σο πξψηε επηινγή ηνπο. 

Ζ πξαγκαηηθφηεηα φκσο είλαη δηαθνξεηηθή. Μηιψληαο κε λένπο πινηάξρνπο 

αληηιεθζήθακε φηη ηειηθά ε αλεξγία έρεη ρηππήζεη ηνλ θιάδν ηνπο. Πνιινί 

αλαδεηνχλ πινίν γηα λα θάλνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο ή λα εξγαζηνχλ γηα πεξηζζφηεξν 

απφ έλα ρξφλν. Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπκε ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο, 

αλαδεηήζακε ζηνηρεία απφ ην γξαθείν επξέζεσο λαπηηθήο εξγαζίαο.  

Οη αξηζκνί είλαη ακείιηθηνη.  

Σν ηειεπηαίν εμάκελν ε αλεξγία ησλ πινηάξρσλ θαη κεραληθψλ απμήζεθε δξακαηηθά. 

Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ δηαηεξεί ην ΓΔΝΔ γηα ην κήλα Οθηψβξην ηνπ 2012 ππήξραλ 

763 πινίαξρνη πνπ ήηαλ άλεξγνη. Ζ θαηάζηαζε ήηαλ ιίγν θαιχηεξε ζηνπο κεραληθνχο 

πνπ αξηζκνχζαλ 305 αλέξγνπο. Μέζα ζε κφιηο 6 κήλεο ε αλεξγία απμήζεθε. Με βάζε 

ηα ηειεπηαία ζηνηρεία ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 2013 νη άλεξγνη πινίαξρνη έθζαζαλ ηνπο 970, 

δειαδή αχμεζε ηεο αλεξγίαο ζην 27,1% κέζα ζε δηάζηεκα ιίγσλ κελψλ. ηνπο 

κεραληθνχο νη άλεξγνη απμήζεθαλ θαηά 21,31% θζάλνληαο απφ ηνπο 305 ζηνπο 370.  
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Ζ αλεξγία κπνξεί λα πιήηηεη ην ζχλνιν ησλ πινηάξρσλ είλαη φκσο πην απμεκέλε 

ζηνπο πινηάξρνπο γ‟ βαζκνχ θαη ζηνπο κεραληθνχο γ‟ βαζκνχ, ζηνπο λένπο δειαδή 

απνθνίηνπο. 

Οη αξηζκνί ινηπφλ κηινχλ απφ κφλνη ηνπο.  

Οη ζρνιέο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ δελ απνηεινχλ αληίδνην ζηελ αλεξγία, φπσο 

παξνπζηάδνληαη απφ πνιινχο. Οη ιφγνη ηεο νινέλα θαη απμαλφκελεο αλεξγίαο 

απνηππψλνληαη ζηελ έξεπλα ηνπ Ναπηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο.  

 

Σαπηφρξνλα, ηα πινία ππφ ειιεληθή ζεκαία πνπ ππνρξενχληαη λα απαζρνινχλ 

Έιιελα Α΄ πινίαξρν θαη Α΄ κεραληθφ δείρλνπλ λα κεηψλνληαη: Σν 2009 είρακε 1.121 

πινία, ην 2010 κεηψζεθαλ ζε 969 θαη ην θαηέιεμαλ ην 2011 ζε 917. Δίρακε ινηπφλ 

κηα κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 18,2%. Παξάιιεια ην 76% ησλ ειιελφθηεησλ πινίσλ 

είλαη ππφ άιιε ζεκαία (2010, Ναπηηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο).  

 

ε πξφζθαηε κάιηζηα έξεπλα ηνπ Ηδξχκαηνο Βηνκεραληθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ 

Δξεπλψλ (ΗΟΒΔ) απνηππψλεηαη φηη νη Έιιελεο λαπηηθνί απνηεινχλ ην 61% ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηα πινία ππφ ειιεληθή ζεκαία θαη ην 36% ζηα πινία πνπ είλαη 

ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ άιια ηεινχλ ππφ άιιε ζεκαία. Δπίζεο ην 55% ησλ 

Διιήλσλ λαπηηθψλ αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 40-60 εηψλ. Αληηζέησο ην 68% ησλ 

μέλσλ λαπηηθψλ θαηαλέκεηαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 20-39 εηψλ.  

Δλψ ινηπφλ 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 απφ 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. ίγνπξα είλαη αλαγθαία ε 

αλαβάζκηζε ηεο παξερφκελεο πνηφηεηαο ησλ ζπνπδψλ άιια αλαγθαία είλαη θαη ε 

ιήςε κέηξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ, 

δηαθνξεηηθή ε αχμεζε ησλ εηζαθηέσλ ρσξίο αχμεζε ηεο απνξξφθεζεο θαη 

απαζρφιεζεο ίζσο λα κελ έρεη αληίθξηζκα.  

Ζ γεληθή εηθφλα είλαη φηη ππάξρεη ε αλάγθε γηα αλαβάζκηζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ζπνπδαζηψλ αιιά θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ ειιεληθψλ πιεξσκάησλ θαη γηα λα 

αληηκεησπηζηεί ε έιιεηςε ζπνπδαζηψλ φπσο αλαθέξεηαη απφ ηηο ζηαηηζηηθέο αιιά 
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θαη απφ ζρεηηθά άξζξα θαη αλαθνηλψζεηο αιιά θαη γηα λα κεησζεί ε αλεξγία ζηνλ 

θιάδν πνπ σο θαίλεηαη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα. 

 

Πίλαθαο 12: ηνηρεία γηα ηελ ζρέζε αλεξγίαο θαη ζπνπδψλ  

 

 

6.4 Πνιηηηθέο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηελ λαπηηιία θαη ε ζρεηηθή πηζηνπνίεζε 

Απφ πξνεγνχκελεο ελφηεηεο έρεη ήδε αλαθεξζεί ην γεγνλφο φηη ε πγηεηλή θαη ε 

αζθάιεηα ζπλδένληαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ εηθφλα ηνπ θιάδνπ αιιά θαη ηελ 

απνθπγή απσιεηψλ απφ ηπρφλ αηπρήκαηα. Γηα θνξείο φπσο ν ΗΜΟ αιιά θαη γηα ηελ 

Δ.Δ., ην δήηεκα ηεο αζθάιεηαο ησλ λαπηηθψλ θαη ησλ πινίσλ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ 

αζθάιεηα ησλ ηαμηδίσλ. 

 

Όπσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Stopford (2008) νη εθνπιηζηέο έρνπλ θαηαλνήζεη ην φηη  ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ έρεη έλα ηδηαίηεξν ξφιν ζηελ λαπηνζχλε.  Όζν αλεπηπγκέλα θαη 
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λα είλαη ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο θαη νη  ζρεηηθέο ηερλνινγίεο, πάληα ν παξάγνληαο-

άλζξσπνο είλαη πνπ ζα πξέπεη λα ρεηξηζηεί απηέο ηηο ηδηαίηεξεο θαηαζηάζεηο θαη 

δπζθνιίεο.  

 

Γηα ιφγν απηφ έρεη αλαπηπρζεί κηα ζεηξά απφ πξνζεγγίζεηο θαη πηζηνπνηήζεηο φπσο: 

 Σν ISPS γηα ζέκαηα αζθάιεηαο 

 Ζ MARPOL γηα ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο επζχλεο θαη αζθάιεηαο 

 Γηάθνξα ISO γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ κέζσλ. 

 

Βέβαηα δελ πξέπεη λα μερλάκε φηη έλαο θνξέαο πνπ έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ θιάδνπ είλαη νη λενγλψκνλεο. Ζ αγνξά ηεο λαπηηιίαο έρεη 

θαηαθέξεη εδψ θαη ζρεδφλ 100 ρξφληα λα κπνξεί λα ξπζκίδεη ηα δεηήκαηα δίρσο ηελ 

παξέκβαζε ησλ θξαηψλ. Οη λενγλψκνλεο, πνπ είλαη απφ ηα βαζηθφηεξα φξγαλα ηεο 

αγνξάο, έρνπλ νξγαλσζεί αλά ρψξα ψζηε λα αθνινπζνχλ ην ηνπηθφ δίθαην αιιά θαη 

λα νξίδνπλ ην πνπ βξίζθεηαη ε βάζε ηνπο. Όκσο ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ζε 

θακία πεξίπησζε νη λενγλψκνλεο δελ εμαξηψληαη απφ ηηο πνιηηηθέο ησλ ρσξψλ 

(Παλαγησηαθφπνπινο, 1994). 

Οη λενγλψκνλεο κπνξνχλ λα εθδίδνπλ πηζηνπνηεηηθά σο πξνο ην πφζν ηθαλφ είλαη ην 

ζθάθνο λα δηεμάγεη ηαμίδηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν λενγλψκνλαο φρη κφλν ειέγρεη αλ ην 

ζθάθνο είλαη αμηφπισν γηα λα απνπιεχζεη απφ έλα ιηκάλη (seaworthiness) αιιά 

ειέγρεη θαη ην ζε πνηα θαηεγνξία εληάζζεηαη ( classification). Με ιίγα ιφγηα κπνξεί 

λα ειέγρνπλ ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηελ αμία ελφο θαξαβηνχ θαη λα ην πηζηνπνηνχλ. Καηά 

κηα έλλνηα απηφ ζα κπνξνχζε λα γίλεη θαη κε ηελ ιεηηνπξγία νξγαληζκψλ ζε εζληθφ 

επίπεδν. Όκσο ν θιάδνο ηεο λαπηηιίαο επηζπκνχζε λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη κέζσ 

ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη άλεπ έμσζελ παξεκβάζεσλ. Γηα ην ιφγν απηφ νη 

λενγλψκνλεο έρνπλ αλαιάβεη ηελ πηζηνπνίεζε ηεο επάξθεηαο ησλ θαξαβηψλ 

ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο ίδηαο ηεο αγνξάο. 

ην πιαίζην απηφ, νη λενγλψκνλεο εμεηάδνπλ θαη ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ζηα 

θαξάβηα θαη κάιηζηα ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ εληαηηθνπνηήζεη ηνπο ειέγρνπο ηνπο 

ζε φηη αθνξά ηα ζέκαηα ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο  (Baughen, 

2009). Μάιηζηα γίλνληαη πνιιέο ελέξγεηεο ψζηε λα ζπκκνξθσζνχλ θαη νη 

λενγλψκνλεο πνπ αλήθνπλ ζε ρψξεο εθηφο Δ.Δ. θαη ζπλήζσο ζρεηίδνληαη κε ρψξεο 
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πνπ έρνπλ ζεκαίεο επθαηξίαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα κπνξέζεη λα ππάξρεη κηα 

παγθφζκηα πνιηηηθή πνπ ζα ζέβεηαη ηνλ λαπηηθφ θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ αιιά θαη ζα 

θαζνξίδεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ νη εθνπιηζηέο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπο. 

ην ζεκείν απηφ, ε Δ.Δ. έρεη απνθαζίζεη λα πξνζθέξεη κηα ζπλνιηθή ιχζε ππφ ηελ 

ζπκθσλία κε ηνλ δηαθξηηφ ηίηιν «ERIKA».   Σν αηχρεκα ηνπ δεμακελνπινίνπ Μ/Σ 

ERIKA πνπ ζπλέβε ζηελ Γαιιία ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ 1999, φπσο είλαη γλσζηφ 

απνηέιεζε ζηαζκφ γηα ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο. Οη επηπηψζεηο ηνπ αηπρήκαηνο, ηφζν 

νηθνλνκηθέο φζν θαη πνιηηηθέο ήηαλ ζεκαληηθφηαηα. Μεηά ην λαπάγην ηνπ ERIKA, ε 

Δπξσπατθή Έλσζε ελίζρπζε ζεκαληηθά ην λνκνζεηηθφ ηεο νπινζηάζην γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ ζεκαηψλ επθαηξίαο θαη ηνπο απξφβιεπηνπο θίλδπλνπο ηεο 

ιεγφκελεο «καχξεο παιίξξνηαο». Σν πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ 

ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ άιιαμε δξαζηηθά επεξεάδνληαο φινπο ηνπο ηνκείο ελψ 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη δφζεθε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην ξφιν 

ηνπ λενγλψκνλα ζε έλα αηχρεκα (Orzulik, 2008). 

Ζ Δπηηξνπή ππέβαιε δηαδνρηθά δπν δέζκεο λνκνζεηηθψλ πξνηάζεσλ, ηηο δέζκεο 

ERIKA I (Μάξηηνο 2000) θαη ERIKA II (Γεθέκβξηνο 2000). Οη ελ ιφγσ δέζκεο 

κέηξσλ εμππεξεηνχλ έλα δηπιφ ζηφρν:  

Αθελφο λα εληζρπζεί ε πθηζηακέλε λνκνζεζία ζε ζέκαηα έιεγρνπ ζηνπο ιηκέλεο θαη 

παξαθνινχζεζεο ησλ λενγλσκφλσλ θαη αθεηέξνπ λα πξνηαζνχλ λέα κέηξα πνπ 

απνβιέπνπλ θπξίσο ζηελ επηηάρπλζε ηεο απφζπξζεο ησλ δεμακελφπινησλ κε κφλν 

ηνίρσκα, ζηελ ίδξπζε ελφο επξσπατθνχ νξγαληζκνχ γηα ηελ αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα 

θαη ζηε δεκηνπξγία ελφο ζπκπιεξσκαηηθνχ ηακείνπ απνδεκίσζεο ησλ βιαβψλ απφ 

ηηο «καχξεο παιίξξνηεο» (COPE).  

Με εμαίξεζε ηελ πξφηαζε πνπ αθνξά ηελ απνδεκίσζε ησλ ζπκάησλ απφ «καχξεο 

παιίξξνηεο», γηα ηελ νπνία ηα θξάηε κέιε πξνηίκεζαλ λα παξαπέκςνπλ ηνλ θάθειν 

ζηνπο αξκφδηνπο δηεζλείο θνξείο (IMO), φια ηα ππφινηπα κέηξα εγθξίζεθαλ απφ ην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην. (Orzulik, 2008). 

 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη αλαιπηηθά νη δέζκεο ERIKA I θαη ERIKA II  

ERIKA I  

Ζ δέζκε ERIKA I αθνξά ηηο ζνβαξφηαηεο ειιείςεηο ζηε θνηλνηηθή λνκνζεζία απφ 

πιεπξάο ζαιάζζηαο αζθάιεηαο, ηα νπνία θαηέζηεζαλ εκθαλή κε ηε «καχξε 

παιίξξνηα» ηνπ Γεθεκβξίνπ 1999  
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Μεξηθά βαζηθά ζεκεία ηεο δέζκεο ERIKA I είλαη ηα εμήο:  

Πξώηνλ: εληζρχεη ηελ ηζρχνπζα νδεγία ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν ησλ ζθαθψλ απφ ην 

θξάηνο ηνπ ιηκέλα. ηελ νπζία, ηζρχεη ην ίδην γηα ηελ ζαιάζζηα αζθάιεηα φπσο θαη 

ηελ νδηθή, πιένλ ππεηζέξρεηαη θαη ν ιεγφκελνο θφβνο ηεο αζηπλφκεπζεο. είλαη 

ζπλεπψο απαξαίηεην λα απμεζεί ν αξηζκφο θαη ε έληαζε ησλ ειέγρσλ ζηνπο 

επξσπατθνχο ιηκέλεο .Έηζη ζχκθσλα κε απηέο ηηο δηαηάμεηο, ζηα 11000 πινία πνπ 

επηζεσξνχληαη εηεζίσο θαηά κέζν φξν, αληί γηα ηα 700 πινία πνπ κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ αληηθείκελν δηεμνδηθήο επηζεψξεζεο, ζα κπνξνχλ 4000 επηθίλδπλα 

πινία λα εμεηαζηνχλ. Δμάιινπ, ηα πινία ηα νπνία έρεη δηαπηζησζεί επαλεηιεκκέλα 

φηη βξίζθνληαη ζε άζρεκε θαηάζηαζε, κεηά απφ επηζεψξεζε, ζα πεξηιεθζνχλ ζε έλα 

εηδηθφ θαηάινγν (« καχξε ιίζηα» ) θαη ζα απαγνξεπζεί ε πξφζβαζε ηνπο ζηνπο 

ιηκέλεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

 

Γεύηεξνλ: εληζρχεη ηελ πθηζηακέλε νδεγία, ε νπνία δηέπεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

λενγλσκφλσλ, νη νπνίνη ειέγρνπλ ηελ αζθάιεηα δνκήο ησλ πινίσλ γηα ινγαξηαζκφ 

ησλ θξαηψλ λενιφγεζεο. Έγηλαλ απζηεξφηεξεο νη απαηηήζεηο πνηφηεηαο πνπ ηζρχνπλ 

γηα ηνπο λενγλψκνλεο. Γηα λα ιεθζεί ε θνηλνηηθή έγθξηζε πνπ επηηξέπεη ηελ άζθεζε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, νη λενγλψκνλεο ζα πξέπεη λα 

ηθαλνπνηνχλ ηα απζηεξφηεξα απηά θξηηήξηα. Ζ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ ηνπο ζα απνηειέζεη επίζεο αληηθείκελν απζηεξήο παξαθνινχζεζεο θαη ζε 

πεξίπησζε ειιηπνχο ηήξεζεο ησλ θξηηεξίσλ, είλαη δπλαηφλ λα ηνπο επηβιεζνχλ 

θπξψζεηο : πξνζσξηλή ή νξηζηηθή αθαίξεζε ηεο θνηλνηηθήο άδεηαο  

 

Σξίηνλ: θαζηεξψλεη έλα ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ πξννδεπηηθή απφζπξζε ησλ 

δεμακελφπινησλ κφλνπ ηνηρψκαηνο παγθνζκίσο. Σα δεμακελφπινηα-πεηξειαηνθφξα 

δηπινχ ηνηρψκαηνο πξνζθέξνπλ θαιχηεξε πξνζηαζία ζην πεξηβάιινλ ζε πεξίπησζε 

αηπρήκαηνο. Βαζηδφκελνο ζηε δηαπίζησζε απηή, ν IMO απνθάζηζε φηη φια ηα 

πεηξειαηνθφξα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ απφ ην 1996 θαη πέξα ζα πξέπεη λα έρνπλ 

δηπιφ ηνίρσκα. Χζηφζν ε πξννδεπηηθή αληηθαηάζηαζε ησλ πεηξειαηνθφξσλ κφλνπ 

ηνηρψκαηνο απφ πεηξειαηνθφξα θιηκαθψζεθε ζε κηα πνιχ κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν 

πνπ ιήγεη ην 2006. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε επέκεηλε ζην λα επηηαρπλζεί ε δηαδηθαζία 

απηή θαη ηειηθά θαηάθεξε λα επηβάιεη ηελ άπνςε ηεο ζε δηεζλέο επίπεδν. χκθσλα 

κε ηα λέα Γηεζλή θαη Κνηλνηηθά πξφηππα, ζα απαγνξεπζεί απφ ην 2005 ε πξφζβαζε 

ζηα χδαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηα ηειεπηαία δεμακελφπινηα κνλνχ ηνηρψκαηνο.  
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Σα 3 απηά κέηξα εγθξίζεθαλ απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 2001. Σα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ππνρξενχληαλ λα 

ελζσκαηψζνπλ ηα κέηξα απηά ζην εζσηεξηθφ ηνπο δίθαην κέζα ζην 2003, ην 

αξγφηεξν. Ζ κφλε εμαίξεζε αθνξά ηνλ ιηκέλα ηνπ Ρφηεξληακ, πνπ έρεη ιάβεη 

παξάηαζε άιισλ 6 κελψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απζηεξφηαησλ ειέγρσλ. Χζηφζν ην 

Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Νίθαηαο, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2000, θάιεζε φια ηα θξάηε 

κέιε λα ζέζνπλ πξνθαηαβνιηθά ζε εθαξκνγή φιεο ηηο δηαηάμεηο ηεο δέζκεο ERIKA 

I(Orzulik, 2008). 

 

ERIKA II  

Ζ δέζκε ERIKA II πεξηιακβάλεη 3 ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ 

επηπέδνπ ζαιάζζηαο αζθάιεηαο ζηα χδαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ δέζκε ησλ 

κέηξσλ απηψλ πεξηιακβάλεη (Copeland, 2008):  

 

    1.  Σελ ίδξπζε ελφο επξσπατθνχ Οξγαληζκνχ γηα ηελ Αζθάιεηα ζηε Θάιαζζα 

(EuropeanMaritimeSafetyAgency, EMSAG), πνπ ζα είλαη επηθνξηηζκέλνο κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ησλ θνηλνηηθψλ θαλφλσλ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο ζηε 

λαπηηιία. Αζθείηαη φιν θαη κεγαιχηεξε πίεζε ζηα θξάηε κέιε θαη ηηο ππνςεθηφηεηεο 

πξνο έληαμε ρψξεο λα εθαξκφζνπλ κηα ζεηξά λέσλ απαηηήζεσλ αζθάιεηαο θαη λα 

ελαξκνλίζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο έιεγρνπ θαη επηζεψξεζεο πνπ εθαξκφδνπλ. Ο λένο 

Οξγαληζκφο ζα ζπκβάιεη ζηηο πξνζπάζεηεο ηνπο κε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, ηε 

δηαρείξηζε κηαο βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ αζθάιεηα ζηε λαπηηιία, ηνλ έιεγρν ησλ 

λενγλσκφλσλ θαη ηελ νξγάλσζε ησλ επηζεσξήζεσλ απφ ην θξάηνο ηνπ ιηκέλα ζηα 

θξάηε κέιε. Θα δηεπθνιχλεη επίζεο ηελ αληαιιαγή ζηνηρείσλ, ζην πιαίζην ηεο 

εθαξκνγήο νξζψλ πξαθηηθψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ζα παξέρεη ηελ ηερληθή 

ζπλδξνκή ζηελ Δπηηξνπή ζε φια ηα πεδία πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα ζηε λαπηηιία 

θαη ηελ πξφιεςε ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο. Απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2003 ε έδξα ηνπ 

πξναλαθεξφκελνπ Οξγαληζκνχ κεηαθέξζεθε κφληκα ζηε Ληζζαβφλα ηεο 

Πνξηνγαιίαο.  

   2.  Σελ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο θαη ελεκέξσζεο γηα ηελ 

βειηίσζε ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο θπθινθνξίαο ησλ πινίσλ ζηα επξσπατθά χδαηα. 

Σα θξάηε κέιε ζα έρνπλ εληζρπκέλεο εμνπζίεο λα παξεκβαίλνπλ φηαλ ππάξρεη 

θίλδπλνο αηπρήκαηνο ή ξχπαλζεο. Σα πινία πνπ δηέξρνληαη απφ ηα Κνηλνηηθά χδαηα 
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ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα δηαζέηνπλ ζπζηήκαηα απηφκαηεο αλαγλψξηζεο γηα ηελ 

απηφκαηε επηθνηλσλία κε ηηο αξρέο ζηε μεξά, θαζψο θαη ζπζθεπέο θαηαγξαθήο 

δεδνκέλσλ ηαμηδηνχ (καχξα θνπηηά) γηα λα δηεπθνιχλνληαη νη έξεπλεο ζε πεξίπησζε 

αηπρήκαηνο. Ζ νδεγία ζα βειηηψζεη ζεκαληηθά ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ απφ θνηλνχ 

αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηα επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα θαη ζα επηηξέςεη 

ζηηο αξκφδηεο αξρέο λα απαγνξεχνπλ ηνλ απφπινπ πινίσλ ζε δπζκελείο ζπλζήθεο. Ζ 

νδεγία, απαηηεί επίζεο απφ θάζε παξάθηην κέινο λα θαηαξηίζεη ζρέδηα έθηαθηεο 

αλάγθεο γηα ηελ ππνδνρή ησλ πινίσλ πνπ δηαηξέρνπλ θίλδπλν, ζε εηδηθέο δψλεο 

θαηαθχγηα.  

 3. Ζ Δπηηξνπή πξνηείλεη έλα κεραληζκφ γηα ηε βειηίσζε ηεο απνδεκίσζεο ησλ 

ζπκάησλ ζε πεξίπησζε ξχπαλζεο απφ πεηξειαηνθειίδεο. Μέρξη ζήκεξα ην 

πκβνχιην Τπνπξγψλ δελ ήηαλ ζε ζέζε λα εγθξίλεη ηελ πξφηαζε απηή. Ζ Δπηηξνπή 

πξφηεηλε ηελ αχμεζε ησλ αλψηαησλ πνζψλ πνπ θαηαβάιινληαη γηα ξχπαλζε απφ 

κεγάιεο έθηαζεο πεηξειαηνθειίδεο ζηα επξσπατθά χδαηα (κέρξη 1 δηζεθαηνκκχξην 

επξψ) θαη λα πξνβιεθζεί ε επηβνιή ησλ ελδεδεηγκέλσλ θπξψζεσλ ζηνπο ππαίηηνπο 

ηεο ξχπαλζεο απφ ζνβαξή ακέιεηα (Copeland, 2008). 

 

  ε φηη αθνξά ην ρξνλνδηάγξακκα εθαξκνγήο ηεο δέζκεο ησλ κέηξσλ ERIKA II, έρεη 

σο εμήο: Σνλ Ηνχλην ηνπ 2002 απνθαζίζηεθαλ ηα 2 πξψηα κέηξα απφ ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην. Ο Καλνληζκφο γηα ηελ ίδξπζε ηνπ επξσπατθνχ 

Οξγαληζκνχ αζθάιεηαο ζηε Θάιαζζα (ΔMSA) ηέζεθε ζε ηζρχ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 

2002 θαη ε Δπηηξνπή έρεη ήδε ζεζπίζεη ηνπο θαηάιιεινπο δηνηθεηηθνχο κεραληζκνχο 

έηζη ψζηε ν νξγαληζκφο λα είλαη επηρεηξεζηαθφο απφ ην 2003. Αληίζεηα ην πκβνχιην 

δελ ελέθξηλε ηελ πξφηαζε ζρεηηθά κε ηελ απνδεκίσζε ησλ ζπκάησλ ξχπαλζεο απφ 

πεηξειαηνθειίδεο. 
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   Καη ελψ νη παξαπάλσ θαλνληζκνί δελ είραλ πξνιάβεη λα εθαξκνζηνχλ ζηηο ρψξεο 

κέιε, έλα άιιν ζνβαξφ πεξηζηαηηθφ πεηξειατθήο ξχπαλζεο, ην λαπάγην ηνπ 

δεμακελνπινίνπ PRESTIGE ζηε Γαιηθία ηεο Ηζπαλίαο ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2002ήξζε 

λα ηαξαθνπλήζεη ηελ θνηλή γλψκε θαη ηελ Κνηλφηεηα, κε απνηέιεζκα ζε πνιχ 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην αηχρεκα, 7 κήλεο, λα εγθξηζνχλ πην απζηεξά 

λνκνζεηηθά κέηξα, ζεκαληηθά γηα ηελ πξφιεςε ησλ πεξηζηαηηθψλ ξχπαλζεο γεγνλφο 

αξθεηά ζπάλην γηα ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

 

ERIKA III  

H αλάγθε γηα απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ηεο πεηξειατθήο ξχπαλζεο ησλ 

ζαιαζζψλ νδήγεζε ηελ Δ.Δ ζηελ ιήςε θάπνησλ λέσλ κέηξσλ, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 

2007, ηα νπνία απνηεινχλ ηε λέα δέζκε κέηξσλ ERIKA III. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ ππαξρφλησλ 

κέηξσλ αζθάιεηαο αιιά θαη ε ζέζπηζε θαλφλσλ λαπηηθήο αζθάιεηαο ηθαλψλ λα 

απνηξέςνπλ λαπηηθά αηπρήκαηα ζαλ απηά πνπ βηψζακε ηα ηειεπηαία ρξφληα. Σν λέν 

παθέην κέηξσλ πνπ απνθάζηζε ε Δπξσπατθνί Δπηηξνπή έρεη 7 (επηά) βαζηθά ζεκεία 

ηα νπνία παξαηίζεληαη παξαθάησ (Copeland, 2008): 

1. Τπνρξεώζεηο γηα ην θξάηνο ζεκαίαο.  

Ζ Δπηηξνπή πξνηείλεη λα κεηαηξαπνχλ ζε δεζκεπηηθή λνκνζεζία νη ζεκαληηθφηεξεο 

ζπκβάζεηο ηνπ ΗMΟ πνπ αθνξνχλ ηε ζεκαία θάζε ρψξαο. Δπίζεο ηα θξάηε κέιε ηεο 

Δ.Δ ζα πξέπεη λα έρνπλ ηνλ έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηα δηεζλή πξφηππα, ησλ 

πινίσλ πνπ θέξνπλ ηε ζεκαία ηνπο. Σα δηεζλή πξφηππα θαζνξίδνληαη ζηηο δηεζλείο 

ζπκβάζεηο SOLAS θαη MARPOL.  

 

2. Έιεγρνο θξάηνπο ιηκέλα (port state control).  

ε απηφ ην ζεκείν ε Δπηηξνπή ζεσξεί φηη γηα λα εληζρπζεί ην θαζεζηψο επηζεψξεζεο 

ησλ πινίσλ ζηνπο Δπξσπατθνχο ιηκέλεο, ζα πξέπεη ζηα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ησλ 

ζθαθψλ γηα επηζεψξεζε λα ζπλππνινγίδεηαη θαη ην «πξνθίι-θίλδπλνπ» ελφο 

ζθάθνπο. Δπνκέλσο απνθάζηζε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ EMSAG 

(EuropeanMaritimeSafetyAgency) λα δεκηνπξγεζεί κηα βάζε δεδνκέλσλ κε ην 

«πξνθίι-θίλδπλνπ» φισλ ησλ ζθαθψλ πνπ ππφθεηληαη ζε επηζεψξεζε.  

 

3. Πινία ζε θίλδπλν θαη έιεγρνο ζαιάζζηαο θπθινθνξίαο  
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ηφρνο απηήο ηεο πξφηαζεο είλαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο θνηλνηηθήο νδεγίαο γηα ην 

ζχζηεκα έιεγρνπ θπθινθνξίαο ησλ πινίσλ, αιιά θαη ε ζέζπηζε ζαθνχο θαη αθξηβνχο 

λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηνπο «ιηκέλεο θαηαθχγηνπ» (port of refuge) ησλ ζθαθψλ πνπ 

βξίζθνληαη ζε θίλδπλν. Απνθαζίζηεθε ε δεκηνπξγία κηαο αλεμάξηεηεο Αξρήο ε 

νπνία ζα ππνδεηθλχεη ηνπο «ιηκέλεο θαηαθχγηνπ» ζηα ζθάθε πνπ ζα βξίζθνληαη ζε 

θίλδπλν.  

 

4. Δπζύλε ηνπ κεηαθνξέα  

Ζ πξφηαζε απηή ζηνρεχεη ζην λα εμαζθαιίζεη φηη ν επηβάηεο ελφο πινίνπ, ζα 

απνιακβάλεη ηελ ίδηα πξνζηαζία κε ηνπο επηβάηεο άιισλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ. 

Γειαδή εθζπγρξνληζκέλνη θαλφλεο επζχλεο ησλ κεηαθνξέσλ, ππνρξεσηηθφ 

αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη έλα ηθαλνπνηεηηθφ ζχζηεκα απνδεκηψζεσλ απνηεινχλ 

μεθάζαξεο πξνηεξαηφηεηεο.  

 

5. Δπηζεσξήζεηο ζθαθώλ θαη νξγαληζκνί επηζεσξήζεσλ (λενγλώκνλεο)  

ηφρνο ηεο πξφηαζεο απηήο είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εξγαζίαο ησλ 

νξγαληζκψλ πνπ εγθξίλνληαη απφ θάπνην θξάηνο-κέινο, θαη αλαιακβάλνπλ γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ, ηελ επηζεψξεζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ ζθαθψλ πνπ 

θέξνπλ ηε ζεκαία ηνπ θξάηνπο απηνχ. ην πιαίζην απηφ απνθαζίζηεθε ε δεκηνπξγία 

κηαο αλεμάξηεηεο επηηξνπήο πνπ ζα αμηνινγεί ηνπο νξγαληζκνχο απηνχο.  

 

6. Αζηηθή επζύλε  

ηφρνο ηεο πξφηαζεο απηήο είλαη λα δηακνξθσζνχλ βαζηθνί θαλφλεο, θνηλνί ζε φια 

ηα θξάηε κέιε πνπ λα ζηνρεχνπλ ζηε δηαρείξηζε ηεο αζηηθήο επζχλεο, ζηελ αζθάιεηα 

ησλ πινίσλ θαη ζηελ απφδνζε επζπλψλ γηα θάζε άηνκν πνπ είλαη ππεχζπλν γηα 

ιεηηνπξγίεο πάλσ ζην πινίν.  

 

7. Γηεξεύλεζε αηπρεκάησλ ζην ηνκέα ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξώλ  

Σέινο ε Δπηηξνπή απνθάζηζε φηη ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ζαθείο θνηλνηηθέο νδεγίεο 

γηα ηηο ηερληθέο έξεπλεο πνπ αθνινπζνχλ κεηά απφ έλα λαπηηθφ αηχρεκα. 

(Copeland, 2008). 
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Παξάιιεια ζεζκνζεηνχληαη πνιηηηθέο αληηκεηψπηζεο γηα ηελ ζαιάζζηα πεηξαηεία, ηηο 

ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο, ζέκαηα αζθάιεηαο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ Αλζξψπηλν 

παξάγνληα,  ζέκαηα ξχπαλζεο θαη πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θα.  

Mε ην παξαπάλσ ζρέδην ππάξρεη πιένλ κηα εληαία επξσπατθή πνιηηηθή ζην ζχλνιν 

ηεο λαπηηιίαο θαη ηεο αζθάιεηαο. Δληφο απηήο ππάξρνπλ θαη εκβφιηκεο πνιηηηθέο θαη 

απνθάζεηο ζε φηη αθνξά ηα εξγαζηαθά θαη φηη γεληθά ζρεηίδεηαη κε ηνλ εξγαδφκελν 

ζηνλ θιάδν. 

Θα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ππάξρεη κηα άκεζε ζχλδεζε ησλ πηζηνπνηήζεσλ κε ηελ 

αζθάιεηα ησλ πινίσλ. Οη εξγαδφκελνη ζηα θαξάβηα έρνπλ κηα ζεηξά θηλδχλσλ φπσο: 

 Σελ θπζηθή θζνξά ηεο πγείαο απφ ηα ηαμίδηα 

 Εεηήκαηα αζθάιεηαο ελ πισ φπσο αηπρήκαηα 

 Γεγνλφηα φπσο πφιεκνη ή πεηξαηεία 

 Ζ ςπρνινγηθή θζνξά  ηνπ λαπηηθνχ 

Όια ηα παξαπάλσ είλαη ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ ην πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα ππάξρεη 

πξφλνηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ν 

λαπηηθφο θαη ηδίσο ζε φηη αθνξά ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγηεηλή ζηνλ ρψξν ηνπ πινίνπ.  

Δίλαη ζεκαληηθφ λα δηαζθαιηζηνχλ ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη γηα πνιιέο εκέξεο ή θαη 

κήλεο είλαη καθξηά απφ ηεο ζηεξηά θαη απηφ δεκηνπξγεί κηα ζσξεία απφ ςπρνινγηθά 

αιιά θαη παζνινγηθά ζχλδξνκα. Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα ππάξρεη θαη ε αλάινγε 

πξνζηαζία ησλ λαπηηθψλ κέζσ δξάζεσλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ αζθάιεηα θαζφιε ηελ 

δηάξθεηα ηνπ ηαμηδίνπ.  
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7.ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ λαπηηιία σο θιάδνο παξνπζηάδεη πνιιέο ηδηνκνξθίεο. Μηα απφ απηέο ηηο 

ηδηνκνξθίεο είλαη φηη παξφιεο ηηο εμειίμεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

λαπηηιίαο, αλαθνξηθά κε ηελ παγθνζκηνπνίεζε, ηηο αιιαγέο ζηα εξγαζηαθά, ζηνλ 

ηνκέα ησλ λαππεγήζεσλ θ.α., ε νκαιή ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν 

πνζνζηφ ζηηο κεκνλσκέλεο αιιά θαη νκαδηθέο ελέξγεηεο ησλ λαπηηθψλ – κειψλ ησλ 

πιεξσκάησλ.  

 

Γηα ην ιφγν απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα εμεηαζηεί ε ζπλεηζθνξά ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, δειαδή ησλ εξγαδφκελσλ ζηα θαξάβηα, εηδηθά ζην παξφλ εξγαζηαθφ θαη 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. 

 

Θα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ε νξζή ρξήζε ησλ Αλζξψπηλσλ Πφξσλ ζπκβάιιεη 

ζηνπο ζηξαηεγηθνχο θαη επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ 

κέζα απφ πνιηηηθέο ελδπλάκσζεο ηεο νξγαλσζηαθήο παηδείαο θαη ηεο ακνηβαηφηεηαο 

κεηαμχ δηνίθεζεο θαη εξγαδνκέλσλ.  

 

Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο είλαη νη αθφινπζεο: 

• Ζ νξγάλσζε, δειαδή ν ζρεδηαζκφο ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο θαη ησλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο ζην θαξάβη. 

• Ζ εμεχξεζε αλζξψπηλσλ πφξσλ. Πεξηιακβάλεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο 

θάιπςεο ησλ αλαγθψλ ζε πξνζσπηθφ, θαζψο θαη ηελ επηινγή πξνζσπηθνχ 

αιιά θαη κηα ζεηξά απφ λνκηθέο δηαδηθαζίεο, εηδηθά αλ ην θαξάβη είλαη ελ πισ. 

• Ζ παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε αμηνιφγεζή ηεο. 

• Ο θαζνξηζκφο θαη ε παξνρή ησλ ακνηβψλ θαη ησλ θηλήηξσλ. 

• Ζ αλάπηπμε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ. 

• Οη κεηαβνιέο ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο (κεηαζέζεηο θιπ) 

• Ζ δηαρείξηζε ηεο ππαιιειηθήο ζρέζεο. (Αηνκηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο) 

• Ο ρεηξηζκφο παξαπφλσλ θαη ην ζχζηεκα πεηζαξρίαο. 

• Ζ πγηεηλή θαη ε αζθάιεηα ζηα θαξάβηα. 

• Οη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο φπνηεο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θιάδνπ. 
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Ζ εξγαζία επεμεξγάζηεθε δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ λαπηηιία θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα κε ηελ ζέζε ηνπ λαπηηθνχ ζην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ εξγαζίαο. Ζ 

εξγαζία ήηαλ θαζαξά βηβιηνγξαθηθή θαη βαζίζηεθε ζηηο πην ζχγρξνλεο εμειίμεηο. 

 

Κάπνηεο επηζεκάλζεηο γηα ηνλ θιάδν ηεο λαπηηιίαο πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ απηή 

ηελ κειέηε είλαη: 

 Ο θιάδνο βαζίδεηαη ζεκαληηθά ζηελ απηνξξχζκηζε. Μέζσ θνξέσλ φπσο ν 

ΗΜΟ κπνξεί λα θαζνξίδεη απφ κφλνο ηνπ ηνπο θαλφλεο θαη ηηο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο. 

 Απηφ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζην φηη ην 80% ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε δηεζλείο χδαηα 

 Ζ λαπηνζχλε είλαη έλα επάγγεικα κε πνιιέο δπζθνιίεο θαη πξνδηαγξαθέο 

 Ζ Διιάδα είλαη κία ρψξα κε λαπηηθή παξάδνζε πνπ εμαθνινπζεί λα απνηειεί 

κεγάιε δχλακε ζηνλ λαπηηιηαθφ ρψξν  

 ηηο κέξεο καο έρεη δεκηνπξγεζεί ε αλάγθε γηα εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ 

 Απαηηνχληαη πνιιαπιέο ζπλζήθεο θαη παξεκβάζεηο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε 

αζθάιεηα ησλ εξγαδφκελσλ. 

 Ο θιάδνο δηαθξίλεηαη γηα ηηο παξνρέο ηνπ , φπσο ε ρακειή θνξνινγία, νη 

έμηξα αζθαιίζεηο θαη νη πνιχ θαιέο ακνηβέο. 

 

Όια ηα παξαπάλσ ζπλζέηνπλ έλα ηδηαίηεξν θιίκα γηα ηνλ θιάδν απηφ. Αλ θαη ε 

Διιάδα έρεη κηα ηδηαίηεξε παξάδνζε αιιά θαη δήηεζε, πνπ θηάλεη σο θαη ηηο 15.000 

ζέζεηο εξγαζίαο, παξφια απηά ππάξρεη κηα δπλακηθή ζην ρψξν απηφ πνπ θαίλεηαη φηη 

δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο. 

 

Γηα παξάδεηγκα ελψ ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. απμάλεη ε δήηεζε γηα λένπο 

εξγαδφκελνπο ζηνλ θιάδν, βιέπνπκε φηη ζηελ Διιάδα κεηψλνληαη νη εηζξνέο ζηηο 

ζρεηηθέο ζρνιέο θάηη πνπ δείρλεη κηα αλαληηζηνηρία ζηελ δήηεζε ηεο αγνξάο θαη ζην 

πσο αληαπνθξίλεηαη ζην Διιεληθφ ζχζηεκα παηδείαο θαη εθπαίδεπζεο ησλ λέσλ 

αμησκαηηθψλ ηνπ εκπνξηθνχ λαπηηθνχ.  
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Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη θαη ην Διιεληθφ θξάηνο λα αλαιάβεη θάπνηεο 

πξσηνβνπιίεο θαη λα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζην θάιεζκα ηνπ θιάδνπ γηα λέεο 

ζέζεηο εξγαζίαο. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα θάλεη κηα απφ ηηο αθφινπζεο δξάζεηο: 

 Ζ πξψηε επηινγή είλαη λα απμήζεη ηνλ αξηζκφ ησλ εηζαθηέσλ ψζηε λα 

κπνξέζεη κε ηηο πθηζηάκελεο ζρνιέο ΑΔΝ λα θαιχςεη απηφ ην θελφ.  

 Ζ δεχηεξε ιχζε είλαη λα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη λα αλνίμνπλ 

ηδησηηθέο ζρνιέο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζρεηηθνχο θνξείο φπσο νη ελψζεηο 

εθνπιηζηψλ ή ε Π.Ν.Ο., ψζηε λα ππάξμνπλ ζρνιέο πνπ ζα είλαη 

πηζηνπνηεκέλεο θαη ζα παξάγνπλ λέα ζηειέρε. Ζ παξάιιειε ιεηηνπξγία 

ηδησηηθψλ ζρνιψλ Ναπηηθήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΝΔΚΔ) απφ ην 

2014 ίζσο κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα ηεο λαπηηθήο εθπαίδεπζεο. 

 

Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα κπνξέζεη λα θαιπθζεί έλα κέξνο ηεο δήηεζεο γηα λένπο 

αμησκαηηθνχο πνπ θηάλεη ζήκεξα σο θαη ηηο 15.000.  πγρξφλσο, ζα πξέπεη θαη ε 

Διιάδα λα κπνξέζεη λα ηεξήζεη ηηο φπνηεο δηεζλείο ζπκθσλίεο θαη πξνδηαγξαθέο πνπ 

ηίζεληαη ηφζν απφ ηελ Δ.Δ. φζν θαη απφ ηνλ ΗΜΟ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα δηαζθαιίδεη 

ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαζψο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θιάδνπ θαη 

ελ ηέιεη θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ. 

 

Γεληθά, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ε εηθφλα ηεο λαπηηιίαο λα βειηησζεί αλ θαη 

επεξεάζηεθε ζνβαξά απφ ηελ αξλεηηθή πξνβνιή ησλ αηπρεκάησλ ξχπαλζεο απφ 

πεηξειαηνεηδή. Δίλαη ζαθέο απφ φιεο ηηο πιεπξέο φηη ππάξρεη αλάγθε θαιχηεξεο 

πιεξνθφξεζεο ηνπ θνηλνχ γηα ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζάιαζζα θαη ηε 

λαπηηιία.  

 

Σα ζέκαηα ζηα νπνία πξέπεη λα απνδνζεί πξνηεξαηφηεηα: 

• Πξνψζεζε αηζζήκαηνο θνηλήο ηαπηφηεηαο 

• Πξνζέιθπζε λέσλ εξγαδφκελσλ πςειψλ πξνζφλησλ 

•Θέζπηζε βξαβείσλ γηα βέιηηζηεο πξαθηηθέο 

•Δθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο ζαιάζζηαο νηθνλνκίαο 

πνπ ζα ππνθηλήζεη ελδηαθέξνλ γηα ηα επαγγέικαηα ηνπ θιάδνπ) 
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Μέζα απφ απηνχο ηνπο άμνλεο επηδηψθεηαη ε πεξαηηέξσ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ 

Δπξσπαίνπ Πνιίηε ζε ζάιαζζαο θαη λαπηηιίαο Ζ αλάπηπμε κεραληζκψλ δηάδνζεο 

απηψλ ησλ δξάζεσλ ζπκβάιιεη θαη ζηελ έξεπλα θαη ηελ πξνψζεζε ηεο λαπηηιηαθήο 

θνπιηνχξαο ζηηο παξαδνζηαθέο λαπηηιηαθέο ρψξεο ηεο ΔΔ, κε έκκεζν απνηέιεζκα 

ηελ πξνζέιθπζε λέσλ ζηελ λαπηηιηαθή βηνκεραλία. 

 

Με δεδνκέλν κάιηζηα ηνλ δηεζλή ραξαθηήξα ηεο λαπηηιίαο ην δεηνχκελν γίλεηαη 

αθφκε πην δχζθνιν λα επηηεπρζεί θαζψο αθνξά ηελ δπλαηφηεηα παξέκβαζεο θαη 

πξνζαξκνγήο ζε δηαθνξεηηθά πνιηηηζηηθά ζπζηήκαηα κε θνηλή φκσο βάζε ηελ 

Δπξσπατθή θνπιηνχξα. Μέζσ ηεο δηάρπζεο ηεο εκπεηξνγλσκνζχλεο θαη ηεο 

επαηζζεηνπνίεζεο κε εηδηθνχ θνηλνχ, αλακέλεηαη λα επηηεπρζεί ε πξνψζεζε ηεο 

θνηλήο λαπηηθήο ηαπηφηεηαο κέζα απφ ηελ εκπινθή θαη ηνπ κε εηδηθνχ θνηλνχ θαη 

ηδίσο λέσλ. 

 

Παξάγνληεο φπσο ε ζπλερήο αχμεζε ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ, ε απμαλφκελε 

ελεξγεηαθή δήηεζε, ε ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε, ε θιηκαηηθή αιιαγή, ε αχμεζε ηνπ 

εηζνδήκαηνο θαη ηνπ πιεζπζκνχ δεκηνπξγνχλ ην καθξνρξφλην πιαίζην θαη 

θαζνξίδνπλ ηηο πξνθιήζεηο θαη ηηο πξννπηηθέο ζηηο νπνίεο πξέπεη λ‟ αληαπνθξηζεί κε 

επηηπρία ηφζν ν Διιεληθφο φζν θαη ν Δπξσπατθφο λαπηηιηαθφο ηνκέαο, πάληα 

βαζηδφκελνη ζηελ λαπηηιηαθή παξάδνζε θαη ζηελ λαπηνζχλε. 
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