Ένωση Ναυτιλιακών Οικονομολόγων Ελλάδος –
Hellenic Association of Maritime Economists
Ενημερωτικό Δελτίο, Άνοιξη 2016

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Το 2015 η ΕΝΟΕ συμμετείχε σε αρκετές εκδηλώσεις που αναδεικνύουν – κατά την άποψη μας - τον χαρακτήρα
και τις ιδιαιτερότητες τόσο της ναυτιλίας ως παραγωγικού κλάδου της οικονομίας, όσο και το ρόλο του
ναυτιλιακού οικονομολόγου ως του ανθρώπου που συνδέει τη θάλασσα με τη στεριά, τη θεωρία με την πράξη.
Αρκετές από αυτές τις δράσεις μας τις παρουσιάσαμε στο τελευταίο newsletter της Ένωσης μας.
Για το 2016 το ΔΣ έβαλε ακόμη υψηλότερους στόχους: αποφασίσαμε να προσπαθήσουμε να εγείρουμε θέματα
ακανθώδη αλλά ενδιαφέροντα και να τα απαντήσουμε με όσο πιο επιστημονικό τρόπο μπορούμε. Η πρώτη μας
προσπάθεια έγινε ήδη, με την ανάληψη της διοργάνωσης του 3ου International Forum on Shipping
Management and Marketing, που είχε σχεδόν εγκαταλειφθεί από το Πανεπιστήμιο Πειραιά που το σύστησε.
Στις 8 Μαρτίου πάνω στο εκπληκτικό πλοίο Olympia του χορηγού μας Celestyal ξεκινήσαμε με θέμα «Do we
need, can we keep talents in shipping” (παρακάτω παραθέτουμε αναλυτικό ρεπορτάζ από την εκδήλωση) που
έδωσε το έναυσμα για πληθώρα προβληματισμών αλλά και σκέψεων ανάμεσα στους συμμετέχοντες.
Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε με νέα θέματα που πιστεύουμε ότι ενδιαφέρουν. Στην προσπάθεια μας
αυτή όλοι εμείς στο ΔΣ σας θέλουμε αρωγούς και συμπαραστάτες. Περιμένουμε τις σκέψεις σας, τις προτάσεις
σας την ενεργή συμμετοχή σας.
Με εκτίμηση και ευχές,

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΝΟΕ κ. Άγγελος Παντουβάκης
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Εκδηλώσεις Ε.Ν.Ο.Ε.
3rd International Forum on Shipping Marketing and
Management

Corporation) που αντικατέστησε τον κ. Ηρακλή
Προκοπάκη. Τη συζήτηση συντόνιζε ο κ. Άγγελος
Παντουβάκης, Πρόεδρος της ΕΝΟΕ, ενώ στην έναρξη
του Φόρουμ απηύθυνε χαιρετισμό ο Γενικός Γραμματέας
Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού, κ. Ιωάννης Θεοτοκάς.

Την Τρίτη 8 Μαρτίου 2016 πραγματοποιήθηκε στο
κρουαζιερόπλοιο MV Celestyal Olympia το 3rd
International Forum on Shipping Marketing and
Management (3rd IFOSMA) με την οργανωτική
φροντίδα της Ένωσης Ναυτιλιακών Οικονομολόγων
Ελλάδας (ΕΝΟΕ). Το θέμα του φετινού Φόρουμ ήταν
«Do we need, can we keep talents in Shipping?», ενώ
ως κύριος στόχος του αποτέλεσε η ανάδειξη της
σημασίας και του ρόλου του ανθρώπινου ταλέντου στη
σύγχρονη ναυτιλιακή βιομηχανία, καθώς και η επιρροή
της διαχείρισης του ταλέντου στην απόκτηση
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
κ. Ιωάννης Θεοτοκάς, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

κ. Άγγελος Παντουβάκης, Πρόεδρος ΕΝΟΕ

Το πάνελ αποτελούνταν από επιφανή στελέχη της
ναυτιλιακής αγοράς και συγκεκριμένα από τους κκ.
Γεώργιο Σκριμιζέα (General Manager, Allseas Marine
S.A.), Γεώργιο Τσουρή (Operations Manager, Blue
Planet Shipping), Taleen Tchalikian (HR Director,
Celestyal Cruises), Δωροθέα Ιωάννου (Managing
Director, SCB Hellas), Ιωάννη Κοτζιά (Πρόεδρος,
Hellenic Shipbrokers Association), Ηλία Μπίσια
(Διευθυντής, Ναυτικά Χρονικά) και Ηλία Λαδά (DPA &
Human Resources and Training Manager, Danaos

Από αριστερά προς δεξιά: Δωροθέα Ιωάννου, Ιωάννης
Θεοτοκάς, Taleen Tchalikian

Το πρώτο μέρος της συζήτησης επικεντρώθηκε γύρω
από τη διερεύνηση του ορισμού του ανθρώπινου
ταλέντου για τις σύγχρονες ναυτιλιακές εταιρείες, ενώ
τονίστηκε επίσης η αναγκαιότητα της αποτελεσματικής
προσέλκυσης, ανάπτυξης και διατήρησης του
ανθρώπινου ταλέντου με τελικό και απώτερο στόχο την
επίτευξη των στόχων του εκάστοτε ναυτιλιακού
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οργανισμού. Επίσης, οι συμμετέχοντες στη συζήτηση
επεσήμαναν την ανάγκη ανάπτυξης ικανού ανθρώπινου
δυναμικού υψηλών αποδόσεων και δυναμικού εξέλιξης
στο μέλλον, αλλά και της διασφάλισης της παραμονής
του στον ναυτιλιακό οργανισμό.

Από αριστερά προς δεξιά: Γ. Τσουρής, Δ. Ιωάνου, Η. Μπίσιας

Από αριστερά προς δεξιά: Α. Παντουβάκης, Γ. Σκριμιζέας, T.
Tchalikian, Δ. Ιωάννου, Ι. Κοτζιάς, Η. Λαδάς, Γ. Τσουρής

Το δεύτερο μέρος περιελάμβανε την παρουσίαση των
αποτελεσμάτων της έρευνας «Επιλέγω Ναυτιλία» από
τον Διευθυντή του περιοδικού «Ναυτικά Χρονικά», κ.
Ηλία Μπίσια, ο οποίος προέβαλλε και ανέλυσε τις
τρέχουσες τάσεις στο σύγχρονο ναυτιλιακό επάγγελμα.
Στη συνέχεια ο κ. Άγγελος Παντουβάκης παρουσίασε τα
αποτελέσματα ακαδημαϊκής έρευνας που διεξήχθη από
το Πανεπιστήμιο Πειραιώς σε δείγμα περίπου 200
ναυτιλιακών εταιρειών, σχετικά με τη αντίληψη και τη
διαχείριση του ανθρώπινου ταλέντου.

Τα αποτελέσματα τόσο σε θεωρητικό – ερευνητικό
επίπεδο όσο και σύμφωνα με την άποψη των συζητητών
συνέκλιναν στο ότι το Ταλέντο είναι μία εσωτερική
«ειδική ικανότητα» κάθε ανθρώπου που όμως χρειάζεται
φροντίδα και συστηματική προσπάθεια να καλλιεργηθεί
και να ανθίσει. Αλλιώς μένει αναξιοποίητο και χάνεται.
Τα αποτελέσματα της έρευνας του Πανεπιστημίου
Πειραιώς σε εταιρείες από όλους τους τομείς της
ελληνικής ναυτιλίας (bulk, tanker, container κλπ)
κατέδειξαν ότι τα στελέχη των εταιρειών θεωρούν
περίπου το 50% των εργαζομένων τους ως
ταλαντούχους, με το ποσοστό αυτό να διαφοροποιείται
σημαντικά ανάλογα με το μέγεθος της κάθε εταιρείας.
Συγκεκριμένα, το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 58% στην
περίπτωση των μεγάλων εταιρειών, ενώ πέφτει στο 44%
όταν εξετάζονται οι μικρές ναυτιλιακές εταιρείες.
Επιπλέον, μέσω των αποτελεσμάτων της έρευνας
επιβεβαιώθηκε ότι τα στελέχη των μικρότερων εταιρειών
είναι πιο συντηρητικά στην άποψη τους σχετικά με τη
δυνατότητα μελλοντικής ανάπτυξης και περαιτέρω
καλλιέργειας ενός έμφυτου ταλέντου, σε αντίθεση με την
περίπτωση των μεγάλων ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

Γ. Σύμπουρας
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Την εκδήλωση παρακολούθησαν περίπου 100 στελέχη
της ναυτιλιακής αγοράς και 150 φοιτητές από όλα
σχεδόν τα πανεπιστημιακά και μετατριτοβάθμια τμήματα
της χώρας (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΕΜΠ, ALBA, BCA, ΙΕΚ ΞΥΝΗ
κλπ). Το κοινό διεδραμάτισε ενεργό ρόλο καθόλη τη
διάρκεια της συζήτησης πραγματοποιώντας εύστοχες
παρατηρήσεις κι ερωτήσεις προς τα μέλη του πάνελ.
Χορήγοι του Φόρουμ ήταν το περιοδικό «Ναυτικά
Χρονικά» και η ιστοσελίδα isalos.net, ενώ Platinum
sponsor η εταιρία Celestyal Cruises.

Τα μέλη του ΔΣ της ΕΝΟΕ Σ. Βουγιούς (αριστερά) και Ι.
Καραμαούνας (δεξιά)

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας 2016
Αμέσως μετά το πέρας των εργασιών του Φόρουμ,
πραγματοποιήθηκε παρουσία όλων των συμμετεχόντων μελών ή μη- η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της
ΕΝΟΕ. Μετά από ένα σύντομο χαιρετισμό εκλήθησαν
όλοι να παραλάβουν το -πολύ φροντισμένο- κομμάτι
τους. Τρία δώρα κληρώθηκαν που αντιστοιχούσαν σε
τρία νομίσματα που είχαν τοποθετηθεί μέσα στα
κομμάτια. Το 1ο δώρο ήταν μία 4-ήμερη κρουαζιέρα στα
ελληνικά νησιά και ο τυχερός –που επιθυμεί να
απολαύσει της ανωνυμίας του- φοιτητής μπορεί να
χρησιμοποιήσει όποτε θελήσει εντός των επομένων
τριών μηνών. Ευχόμαστε σε όλους, σας καλή χρονιά,
καλή σαρακοστή και του χρόνου να είμαστε καλά και
υγιείς.

Δεξιά: κ. Φρόσω Ζαρουλέα – Σκουλή, PR Manager, Celestyal
Cruises

4

Από αριστερά προς δεξιά: Δ. Ιωάννου, Α. Παντουβάκης, Η.
Λαδάς, T. Tchalikian, Ι. Πατινιώτης

Από αριστερά προς δεξιά: Φ. Σακελλαριάδου, Α. Παντουβάκης,
Δ. Πολέμης, Μ. Κουρτέσης, Δ. Παλαιοκρασσάς, Μιχ.
Κουρτέσης, Σ. Παλαιοκρασσάς
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