Ένωση Ναυτιλιακών Οικονοµολόγων Ελλάδος –
Hellenic Association of Maritime Economists
Ενηµερωτικό Δελτίο, Φθινόπωρο 2015

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Με χαρά εγκαινιάζουµε τη νέα περίοδο έκδοσης του τετρα-µηνιαίου Ενηµερωτικού Δελτίου της ΕΝΟΕ. Σε
αυτό προσδοκούµε να σας ενηµερώνουµε για τις δράσεις µας αλλά και να ανοίγουµε διαύλους γόνιµης
επικοινωνίας µε όλους σας πάνω σε όλα τα θέµατα που άπτονται του σκοπού µας αλλά και σας ενδιαφέρουν.
Έτσι οτιδήποτε σχετίζεται µε την οργάνωση, τη διοίκηση, τη χρηµατοδότηση αλλά και τα οικονοµικά των
ναυτιλιακών επιχειρήσεων και του cluster τους (λιµάνια, παράκτιοι δήµοι, συµπληρωµατικές δραστηριότητες
κλπ) θα αποτελούν το πεδίο των αναζητήσεων, των ερευνών και των προσπαθειών µας. Από τις µειωµένες
εκποµπές ρύπων µέχρι την επιλογή σηµαίας, αλλά και από τους τρόπους χρηµατοδότησης της ναυτιλιακής
δραστηριότητας µέχρι την διαχείριση των απαιτήσεων (claims) και τον ρόλο των Clubs. Κάθε προβληµατισµός,
κάθε αναζήτηση σκοπεύουµε να βρίσκει χώρο έκφρασης στις εκδηλώσεις µας. Και βέβαια η επιδίωξη της
αριστείας, η αναγνώριση της προσπάθειας αυτών που διακρίνονται είναι στον πυρήνα της δράσης µας.
Σε αυτήν την προσπάθεια προσκαλούµε κάθε έναν και κάθε µία από εσάς που ασχολείται µε τη ναυτιλία να
συνδράµει µε ιδέες και προτάσεις.
Καλώς ήρθατε,

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΝΟΕ κ. Άγγελος Παντουβάκης
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Τα Νέα του Δ.Σ.

Νέα Ιστοσελίδα της
Ε.Ν.Ο.Ε.

Στις 6 Οκτωβρίου 2014 εκλέχτηκε το νέο ΔΣ της
Ε.Ν.Ο.Ε. µε νέο Πρόεδρο τον Επίκουρο Καθηγητή
του
Πανεπιστηµίου
Πειραιά
κ.
Άγγελο
Παντουβάκη. Αντιπρόεδρος της Ε.Ν.Ο.Ε. ορίστηκε
ο Καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου
Αθηνών κ. Εµµανουήλ Καβουσανός και
γραµµατέας ο Αναπληρωτής Καθηγητής του
Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου κ. Δηµήτριος
Λυρίδης. Ταµίας της Ε.Ν.Ο.Ε. ανέλαβε ο δρ.
Γεώργιος Βαγγέλας (ναυτιλιακός οικονοµολόγος),
ενώ ως Μέλη του Δ.Σ. ορίστηκαν ο Καθηγητής του
Πανεπιστηµίου Αιγαίου κ. Ιωάννης Θεοτοκάς, ο κ.
Σπύρος Βουγιούς (ALBA Graduate Business
School) και ο κ. Ισίδωρος Καραµαούνας
(Τhenamaris Ships Management).

Η ιστοσελίδα της Ε.Ν.Ο.Ε. (http://www.enoe.gr/)
ανανεώθηκε µε στόχο την καλύτερη και
αποτελεσµατικότερη ενηµέρωση των επισκεπτών
της και περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, ενότητες
σχετικές µε τον σκοπό της Ένωσης, το Διοικητικό
Συµβούλιο, τα Μέλη και τις Δραστηριότητές της.

Εκδηλώσεις Ε.Ν.Ο.Ε.
Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας 2015

Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ καθ. κ. Εµµ. Καβουσανός

Την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015 στα γραφεία
της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών
Αποστάσεων πραγµατοποιήθηκε η εκδήλωση για
την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ε.Ν.Ο.Ε.
Στη εκδήλωση παρευρέθηκαν, µεταξύ άλλων, τα
µέλη του ΔΣ της Ε.Ν.Ο.Ε, οι προηγούµενοι
πρόεδροι της Ε.Ν.Ο.Ε. κκ. Άλκης Κορρές και
Θάνος Πάλλης, αλλά και πλήθος καθηγητών και
στελεχών της ναυτιλιακής κοινότητας.
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Το Μέλος του ΔΣ κ. Ισίδωρος Καραµαούνας

Πηγή: http://www.naftikachronika.gr/2015/02/28/oinaftiliakoi-oikonomologoi-giortazoun/

Εκδήλωση στο Πανεπιστήµιο Πειραιά
Την Τρίτη 28 Απριλίου 2015 στην Αίθουσα
Συνεδρίων του Πανεπιστηµίου Πειραιά, η Ε.Ν.Ο.Ε.
σε συνεργασία µε το Τµήµα Ναυτιλιακών Σπουδών
του
Πανεπιστηµίου
Πειραιά
διοργάνωσαν
εκδήλωση µε θέµα: “Liner Shipping: Mega
alliances, changes and competition”. Οµιλητές της
εκδήλωσης ήταν οι κκ. Νίκος Μπενέτος, Line
Manager, MSC (Hellas), Γιώργος Σταυριανός,
Trade Manager, MSC (Hellas) και Μάνος Πάνου,
Assistant Line Manager, MSC (Hellas), ενώ
συντονιστής ήταν ο κ. Άγγελος Παντουβάκης,
Πρόεδρος της Ε.Ν.Ο.Ε.

Εκδήλωση στο Πανεπιστήµιο Πειραιά
Η Ε.Ν.Ο.Ε. σε συνεργασία µε τo τµήµα
Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Πειραιά
και την Ένωση Μεσιτών Ναυτιλιακών
Συµβάσεων (ΕΜΝΣ) πραγµατοποίησε την Τρίτη 19
Μαΐου 2015 εκδήλωση µε θέµα: “Αγορά ή
Ναυπήγηση Πλοίου το 2015”. Η εκδήλωση
πραγµατοποιήθηκε στην Αίθουσα Συνεδρίων του
Πανεπιστηµίου Πειραιά και οµιλητές ήταν οι κκ.
Γιάννης Κοτζιάς, Πρόεδρος ΕΜΝΣ και Γιώργος
Μπάνος, Ναυλοµεσίτης, ενώ συντονιστές της
εκδήλωσης ήταν οι κκ. Νίκος Πενθερουδάκης,
Επίτιµος
Πρόεδρος
ΕΜΝΣ
και
Άγγελος
Παντουβάκης, Πρόεδρος της Ε.Ν.Ο.Ε.

Ο Γραµµατέας του ΔΣ καθ. κ. Δηµήτριος Λυρίδης
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Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Πειραιά.
Η εκδήλωση είχε τίτλο “Claims Handling: A
negotiating debate between the Club and the
Company” και οµιλητές ήταν οι κκ. Ισίδωρος
Καραµαούνας, Head of Freight and Demurrage
Section, Thenamaris και µέλος του ΔΣ της Ε.Ν.Ο.Ε.
και Αντώνης Μπάβας, Claims Executive, Shipowners Claims Bureau (Hellas), (American P&I
Club). Την εκδήλωση συντόνισε ο Πρόεδρος της
Ε.Ν.Ο.Ε. κ. Άγγελος Παντουβάκης.

Εκδήλωση στο Πανεπιστήµιο Πειραιά
Την Τρίτη 26 Μαΐου 2015 πραγµατοποιήθηκε στην
Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστηµίου Πειραιά
εκδήλωση της Ε.Ν.Ο.Ε. σε συνεργασία µε το τµήµα
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Βραβείων ΕΥΚΡΑΝΤΗ που διοργανώνονται από το
περιοδικό «Ναυτικά Χρονικά».
Σκοπός τους είναι η ανάδειξη των ναυτιλιακών
προσωπικοτήτων της χρονιάς, οι οποίες µε την
πορεία, τις θέσεις και τις προτάσεις τους σηµάδεψαν
το απερχόµενο έτος. Περισσότερες πληροφορίες στο
http://www.naftikachronika.gr/efkranti-awards/

Το Μέλος του ΔΣ κ. Σπύρος Βουγιούς

Η κ. Ειρήνη Νταιφά, η κ. Ματρώνα Egon-Ξυλά και
ο κ. Θ. Πάλλης
European Maritime Day 2015

Το Μέλος ΔΣ κ. Γεώργιος Βαγγέλας

Βραβεία ΕΥΚΡΑΝΤΗ
Για 7η φορά η Ε.Ν.Ο.Ε., έθεσε υπό την αιγίδα της
(από κοινού µε το Ίδρυµα «Αικατερίνης
Λασκαρίδη») και συµµετείχε στη διοργάνωση των

Στα πλαίσια του European Maritime Day 2015,
πραγµατοποιηθήκε την Παρασκευή 29 Μαΐου 2015
στην Αίθουσα Τριάντη του Μεγάρου Μουσικής, η
οµιλία του Προέδρου της Ένωσης κ. Άγγελου
Παντουβάκη µε τίτλο “Managing talents in the
maritime sector: A survey and an empirical
approach”. Στόχος της οµιλίας ήταν η ανάδειξη, ο
προσδιορισµός, η ανάπτυξη, η αξιοποίηση αλλά και
η διαχείριση του «ταλέντου» στο σύγχρονο
ναυτιλιακό περιβάλλον µε στόχο την απόκτηση
ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Επίσης, έγινε
θεωρητική αναφορά στην έννοια της «διαχείρισης
του
ταλέντου»
και
παρουσιάστηκαν
τα
αποτελέσµατα σχετικής έρευνας του τµήµατος
Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Πειραιά.
Εκτός από την Ε.Ν.Ο.Ε., στο workshop µε τίτλο:
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«Education and training for the maritime sector”
συµµετείχαν, επίσης, οι φορείς CPRM (Conference
of peripheral and maritime regions of Europe) και
WISTA Hellas.

ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τις τοπικές
αρχές της Χίου, αλλά και το ίδρυµα «Μαρία
Τσάκος» που συνέβαλλαν στην οµαλή διεξαγωγή
του συνεδρίου. Την διοργάνωση τίµησαν µε την
παρουσία τους τόσο παλαιά όσο και νέα µέλη του
ΔΣ της Ε.Ν.Ο.Ε.

Ο πρώην Πρόεδρος κ. Πάλλης µε τον αντιπρόεδρο
του ΔΣ κ. Μ. Καβουσανό, τον CEO της DANAOS
κ. Ηρακλή Προκοπάκη και τον κ. Άγγελο
Παντουβάκη

European
Conference
on
Shipping
Intermodalism and Ports (ECONSHIP) 2015
Στις 24 – 27 Ιουνίου 2015 πραγµατοποιήθηκε υπό
την αιγίδα της Ε.Ν.Ο.Ε. από το Τµήµα Ναυτιλίας
και
Επιχειρηµατικών
Υπηρεσιών
του
Πανεπιστηµίου Αιγαίου το European Conference
on
Shipping
Intermodalism
and
Ports
(ECONSHIP) 2015. Το συνέδριο έλαβε χώρα στη
Χίο και συγκέντρωσε πλήθος επιστηµόνων από όλο
τον κόσµο. Ο Πρόεδρος της Ε.Ν.Ο.Ε. κ. Άγγελος
Παντουβάκης απηύθυνε χαιρετισµό στην έναρξη
του συνεδρίου. Στην οµιλία του καλωσόρισε τους
παρευρισκοµένους, εξήρε το σκοπό του συνεδρίου,
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επιχειρήσεις/ Talent Management in shipping
companies». Κατά τη διάρκεια του forum θα
πραγµατοποιηθούν
οµιλίες
στελεχών
της
ναυτιλιακής κοινότητας αλλά και ακαδηµαϊκών, ενώ
θα παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα σχετικής
έρευνας του Πανεπιστηµίου Πειραιά.

Διάφορα....

Ο κ. Ιωάννης Θεοτοκάς
ανέλαβε
καθήκοντα
Γενικού Γραµµατεία στο
Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής. Τα
µέλη του ΔΣ της Ε.Ν.Ο.Ε.
συγχαίρουν τον κ. Ιωάννη
Θεοτοκά και του εύχονται
καλή τύχη στο νέο του
ξεκίνηµα.

Προσεχείς Εκδηλώσεις
Ε.Ν.Ο.Ε.
3rd International Forum on Shipping Marketing
and Management
Τον Μάρτιο 2016 θα πραγµατοποιηθεί υπό την
αιγίδα της Ε.Ν.Ο.Ε. το 3rd International Forum on
Shipping
Marketing
and
Management
(IFOSMA). Βασικό θέµα του forum θα είναι η
«Διαχείριση του Ταλέντου στις ναυτιλιακές
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