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H Ναυτιλία σήμερα;



Η παγκόσμια Ναυτιλία

• Πλοιοκτησία: Ελλάδα 16% - Ιαπωνία 14%

• Ναυπηγική: Κορέα και Κίνα 70%

• Διαλύσεις: Ινδία, Πακιστάν, Κίνα 90%

• Διαχείριση containers: Ελβετία και Δανία

• Τερματικά containers: Σιγκαπούρη, Ολλανδία, 
Χονγκ Κονγκ, ΗΑΕ

• Χρηματοπιστωτικά: Βρετανία και Σκανδιναβία

• Πληρώματα: Φιλιππίνες, Ινδονησία, κοκ
• Lloyd’s List



Τρόπος επίδρασης της ναυτιλίας στην εθνική 
οικονομία

Πηγή: ΙΟΒΕ, 2013, Η συμβολή της ποντοπόρου ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία: Επιδόσεις 
και προοπτικές



Η συμβολή της ναυτιλίας στο ΑΕΠ

Πηγή: Αναφορά Τράπεζας της Ελλάδος, 2018



Συμβολή της ναυτιλίας στην  απασχόληση

Πηγή: ΙΟΒΕ, 2013, Η συμβολή της ποντοπόρου ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία: Επιδόσεις 
και προοπτικές



Τι μπορεί να προσφέρει η 
Ναυτιλία ΑΝ …;



Δυνητική συμβολή της ναυτιλίας στην εθνική 
οικονομία

Πηγή: ΙΟΒΕ, 2013, Η συμβολή της ποντοπόρου ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία: Επιδόσεις 
και προοπτικές



ΑΝ Τι ακριβώς;

• Προσέλκυση νέων στο ναυτιλιακό επάγγελμα και 
στα παραναυτιλιακά επαγγέλματα με ουσιαστική 
αναβάθμιση της ναυτικής και ναυτιλιακής 
εκπαίδευσης

• Πολιτικές που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση και 
περαιτέρω ανάπτυξη των ναυτιλιακών clusters
(χρηματοοικονομικές και νομικές υπηρεσίες)

• Στοχευμένη αναβάθμιση υποδομών
• Επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη 

* Ernst and Young, Shipping Survey



Ναυτιλία και logistics:
Υπάρχει ανάγκη;



Εξελίξεις στην παγκόσμια ναυτιλία

• Πρώτες δεκαετίες μετά τον ΒΠΠ:
• Επιδιώκεται η πρόσβαση στις φθηνές πρώτες ύλες
• Το χαμηλό εργατικό κόστος εξασφαλίζεται με τη 

μετανάστευση
• Τα βιομηχανικά κέντρα είναι στη Βόρεια Αμερική και 

στην Ευρώπη
• Γιγαντισμός των πλοίων χύδην φορτίων – Οικονομίες 

κλίμακας

• Πηγές: Ναυτιλιακή Οικονομική, Γεωργαντόπουλος Ε., Βλάχος Γ., 2003



Εξελίξεις στην παγκόσμια ναυτιλία

• Από τη δεκαετία του 1960 και μετά:
• Υιοθετείται η αρχή του συγκριτικού πλεονεκτήματος
• Οι εξειδικευμένες βιομηχανίες παραμένουν στις 

ανεπτυγμένες χώρες ενώ οι βιομηχανίες εντάσεως 
εργασίας μεταφέρθηκαν στις αναπτυσσόμενες για 
περαιτέρω μείωση του κόστους εργασίας. Διαμορφώνεται 
προοδευτικά μια παγκοσμιοποιημένη αγορά η οποία 
πολλαπλασιάζει τις μετακινήσεις.

• Αυξήθηκε το μεταφορικό και αποθηκευτικό κόστος των 
γενικών φορτίων

• Τα logistics καλούνται να ελαχιστοποιήσουν το κόστος 
αυτό και να βελτιστοποιήσουν την απόδοση

• Πηγές: Ναυτιλιακή Οικονομική, Γεωργαντόπουλος Ε., Βλάχος Γ., 2003



Εξέλιξη των πλοίων μεταφοράς 
εμπορευματοκιβωτίων παγκόσμια





Υπηρεσίες εφοδιασμού 1,96%
Υπηρεσίες προώθησης 1,77%
Ναυτική μηχανολογία 1,19%
Ναυπηγική / Διαλύσεις 5,90%
Διαχείριση πλοίων 29,7%
Εξοπλισμός 18,7%
------------------------------------------------
Σύνολο 59,22%

Πηγή: ΙΟΒΕ, Η συμβολή της ποντοπόρου ναυτιλίας
στην ελληνική οικονομία, Εκτιμήσεις και Προοπτικές,
2013



Οι λιμένες ως κέντρα logistics
• Τα σύγχρονα λιμάνια τρίτης γενιάς θεωρούνται 

επιχειρηματικοί – μεταφορικοί κόμβοι και σημεία 
logistics για το σύγχρονο εμπόριο. Παρέχουν:
– Παραδοσιακές λιμενικές υπηρεσίες (διαχείριση φορτίων 

με χρήση Η/Υ και ΤΝ) 
– Βιομηχανικές – Περιβαλλοντικές υπηρεσίες 

(ανεφοδιασμός, τροφοδοσία, επισκευές, ανταλλακτικά, 
διαχείριση αποβλήτων, Slops, κ.λπ.)

– Διοικητικές και εμπορικές υπηρεσίες (διεκπεραίωση 
εγγράφων, νομοθεσία και διεθνείς συμβάσεις, 
εκτελωνισμός)

– Υπηρεσίες διανομής (αποθήκευση, μεταφορικά δίκτυα, 
εξασφάλιση ροής πληροφορίας)

– Οργάνωση και Διοίκηση Λιμένων, Χλωμούδης Κ., 2017



Διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων 
(TEU) παγκόσμια



Πρόβλεψη εξέλιξης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Πηγή: ΣΕΒ, Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλματα και 
Δεξιότητες για τον Τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, 2013



Maritime Logistics



Τι είναι τα Maritime Logistics
• Τα Maritime Logistics είναι μία έννοια που αφορά την εφαρμογή των

αρχών των Logistics και της Διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας
στις θαλάσσιες μεταφορές με τη συμπερίληψη σε αυτές και των
λιμένων.

• Panayides, 2006

• Σκοπός των Maritime Logistics είναι η μεταφορά φορτίων δια μέσου
ποταμών, καναλιών και θαλασσών με το ελάχιστο δυνατό κόστος,
κατανάλωση καυσίμων και εκπομπών αερίων στο περιβάλλον. Για το
σκοπό αυτό απαιτείται βέλτιστος σχεδιασμός, εφαρμογή και
λειτουργία ναυτιλιακών δικτύων και αλυσίδων θαλασσίων
μεταφορών.

• Βασικοί πάροχοι ναυτιλιακών υπηρεσιών logistics είναι οι ναυλωτές,
οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις, οι διαχειριστές των λιμένων και οι
επιχειρήσεις προώθησης, μεταφόρτωσης, στοιβασίας και
αποθήκευσης οι οποίες συνδέουν τη θαλάσσια μεταφορά με τις
μεταφορές στην ξηρά.

• Gudehus T., Kotzab H., Maritime Logistics, 2012



Πεδία εφαρμογής των 
Maritime Logistics

• Παραδοσιακές λειτουργίες logistics: 
Αποθήκευση, διαχείριση, διανομή

• Ολοκληρωμένες δραστηριότητες logistics: 
υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας όπως σήμανση, 
συναρμολόγηση, επισκευές, κλπ.

• Θαλάσσιες Μεταφορές: Ναυτιλία και διαχείριση 
λιμένων για τα χύδην ξηρά, υγρά και 
μοναδοποιημένα φορτία

• Panayides P., Song D. W., 2013



Κλάδοι Οικονομικής Δραστηριότητας όπου 
έχουν εφαρμογή τα Maritime Logistics

Πηγή: Στατιστική Ταξινόμηση Οικονομικών Δραστηριοτήτων, 2008



Παραναυτιλιακές Επιχειρήσεις με 
δραστηριοποίηση στα Maritime Logistics

- Ναυτιλιακές εταιρείες (που διαθέτουν 
τμήμα ή παρέχουν υπηρεσίες logistics)
- Ναυτιλιακά και Ναυτικά πρακτορεία
- Ναυλομεσιτικά γραφεία
- Ναυτασφαλιστικά γραφεία
- Ναυτιλιακοί και Ναυτικοί Οργανισμοί
- Νηογνώμονες
- Εταιρείες Ελέγχου και Πιστοποίησης 
Προτύπων και Ποιότητας Ναυτιλιακών 
Εταιρειών.
- Γραφεία Κρουαζιέρας και Ακτοπλοΐας

- Μαρίνες
- Λιμενικοί οργανισμοί
- Ναυπηγικές & 

ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις
- Τράπεζες και εταιρείες Ναυτιλιακής 

Χρηματοδότησης

- Εταιρείες εμπορίας Πετρελαιοειδών 
και Λιπαντικών
- Διυλιστήρια
- Εταιρείες παροχής Τροφοδοσίας και 
Επισιτισμού πλοίων
- Εταιρείες τεχνικού-τεχνολογικού 
εξοπλισμού και ανταλλακτικών 
πλοίων
- Επιχειρήσεις Διεθνούς Εμπορίου
- Διαμεσολαβητές Φορτίου
- Τελωνεία και Εκτελωνιστικά Γραφεία
- Εταιρείες Συνδυασμένων 
Μεταφορών και Logistics
- Εταιρείες παροχής υπηρεσιών σε όλο 
το φάσμα του ευρύτερου Ναυτιλιακού 
Τομέα



Επαγγέλματα, δεξιότητες και 
γνώσεις για τη θαλάσσια μεταφορά



Ιεράρχηση κρίσιμων επαγγελμάτων στον Τομέα 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Πηγή: ΣΕΒ, Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλματα και 
Δεξιότητες για τον Τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, 2013



Κρίσιμα επαγγέλματα του 
Τομέα Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Πηγή: ΣΕΒ, Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλματα και 
Δεξιότητες για τον Τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, 2013



Γνώσεις και Δεξιότητες
Γνώσεις και Δεξιότητες που 
διαφοροποιούνται στη Ναυτιλία

• Θεσμικό πλαίσιο (Διεθνείς 
συμβάσεις SOLAS, STCW, 
MARPOL)

• Κανόνες ασφαλείας κατά τη 
μεταφορά - Επικίνδυνα φορτία
(Κώδικες μεταφοράς πχ BC Code, 
IMDG Code)

• Μηχανολογία, κατανάλωση 
καυσίμων, συντήρηση 
εξοπλισμού μεταφορικού έργου

• Σχεδιασμός δρομολογίων και 
δικτύων μεταφοράς

• Τεχνικές γνώσεις τομέα

Κοινές Γνώσεις και Δεξιότητες

• Βασικές Οικονομικές Γνώσεις

• Βασικές Γνώσεις και 
Δεξιότητες Διοίκησης

• Χρήση Η/Υ

• Καλή γνώση ξένης γλώσσας

• Επίλυση προβλημάτων

• Διαχείριση κρίσεων

• Επικοινωνία και συνεργασία

• …

• …

Πηγή: ΣΕΒ, Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλματα και 
Δεξιότητες για τον Τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, 2013



Ναυτιλία

• Βασική ναυτική ορολογία

• Εύρεση θέσης, μέτρηση αποστάσεων, 
υπολογισμός ταχύτητας και χρόνου

• Βασικές γνώσεις Ναυτιλιακής Γεωγραφίας

• Συνήθεις θαλάσσιες οδοί, στενά και 
περιορισμοί (καιρός, πειρατείες, κίνδυνοι)

• Εισαγωγικές γνώσεις Ναυσιπλοΐας 



Μεταφορά φορτίων 

• Βασική ορολογία και ορισμοί

• Τύποι πλοίων (χύδην ξηρού, υγρού και 
μοναδοποιημένων φορτίων)

• Κατηγορίες και υποκατηγορίες φορτίων

• Συνήθειες διαδικασίες φορτοεκφόρτωσης

• Προβλήματα κατά τη φορτοεκφόρτωση και 
μεταφορά και τρόποι αντιμετώπισής τους

• Χρήση λογισμικού φορτοεκφόρτωσης (για τα 
εμπορευματοκιβώτια)



Οικονομική εκμετάλλευση πλοίου

• Βασικές γνώσεις διεθνούς εμπορίου

• Βασικά θέματα Ναυτιλιακής Οικονομικής - Ζήτηση και 
προσφορά θαλασσίων μεταφορικών υπηρεσιών

• Βασικές γνώσεις ναυλώσεων

• Βασικές Γνώσεις Λογιστικής - Κοστολόγηση θαλάσσιας 
μεταφοράς

• Βασικές γνώσεις διεθνούς και ελληνικής νομοθεσίας 
(μεταφορές, φορολογία, εκτελωνισμοί, συνοδευτικά 
έγγραφα, κλπ) 

• Δομή και λειτουργία ναυτιλιακής επιχείρησης



Γνώσεις και δεξιότητες υποψηφίου για πρόσληψη σε 
τμήμα logistics μεγάλης ναυτιλιακής

• Εισαγωγικές γνώσεις logistics και εφοδιαστικής αλυσίδας Υψηλό
• Ναυτική ορολογία Μέτριο
• Γεωγραφία Μέτριο
• Εκτίμηση – μέτρηση ταχύτητας και κοστολόγηση ταξιδίου Υψηλό
• Τύποι – μεγέθη πλοίων (με έμφαση στα containers) Μέτριο
• Intermodal Transport Υψηλό
• Γνώσεις Η/Υ Υψηλό
• Αγγλικά Υψηλό
• Μαθηματική σκέψη και αντίληψη Υψηλό
• Κατανόηση λειτουργιών και διαδικασιών Μέτριο

• Ιωάννης Κατραμάδος – Logistics Manager
• Νικόλαος Δούκας – Assistant Accounting Manager
• Mediterranean Shipping Company Greece SA - MSC



Πόροι που μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν για τη διδασκαλία



Πηγές πληροφόρησης 

• Βιβλιογραφία: Ναυτικά και ναυτιλιακά εγχειρίδια

• Λογισμικό: Forwarding / NVOCC (Non Vessel 
Owning Common Carrier) / Logistics, Warehouse 
management, Customs clearance, Supply Chain 
Management, Liner and Ship’s agency, E –
commerce, Freight forwarding, Voyage Reporting 
and Ship Monitoring, etc 

• Προσομοιωτές ναυτιλίας

• Επισκέψεις σε επιχειρήσεις 



Ναυτιλιακά Εγχειρίδια και Πίνακες: 
Επιλογή βέλτιστης ταχύτητας πλοίου 



Λογισμικό: Supply chain planning and 
optimization (SCP&O) software



Container terminal simulator



Container Ship Simulator



Επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες 
logistics στην Ελλάδα



Οι σύγχρονες τάσεις στα logistics

• Αυτοματοποίηση – ρομποτική στην 
εφοδιαστική αλυσίδα

• Αυτόνομες οδικές μεταφορές

• Ηλεκτρονικές πλατφόρμες

• Κοινωνική ευθύνη εφοδιαστικής αλυσίδας

• Καινοτομία στην τελική παράδοση

• Εικονικές ομάδες logistics
Πηγή: FDL Group



Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Γεώργιος Φύκαρης


