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Περίληψη:

• Η εφαρμογή αυστηρών κανονισμών, όπως το
κλείσιμο συνόρων και οι ταξιδιωτικοί 
περιορισμοί μπορεί να βοήθησαν στον έλεγχο 
της μετάδοσης του COVID-19, αλλά ταυτόχρονα 
μείωσαν την οικονομική δραστηριότητα και 
συρρίκνωσαν την οικονομία.

• Μολονότι το 90% των εμπορευμάτων 
παγκοσμίως μεταφέρονται δια θαλάσσης, 
αναδεικνύοντας  τη ναυτιλία σε σημαντικό 
πυλώνα σταθερότητας και ανάπτυξης της 
παγκόσμιας οικονομίας, οι ναυτικοί δεν έχουν 
χαρακτηριστεί ως εργαζόμενοι πρώτης 
γραμμής.

• Ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν να διερευνήσει 
τις απόψεις των ναυτιλιακών εταιρειών σε 
σχέση με τον αντίκτυπο του COVID-19 στους 
ναυτικούς και την ναυτιλιακή βιομηχανία 
γενικότερα.

• Το κλείσιμο των περισσοτέρων διεθνών συνόρων 
και λιμανιών συνετέλεσε στον εγκλωβισμό 
400.000 ναυτικών εν πλω, μήνες μετά το πέρας 
των συμβολαίων τους, ενώ αντίστοιχος αριθμός 
επαγγελματιών αναμένει την ναυτολόγηση τους 
στην ξηρά αντιμετωπίζοντας οικονομικές 
δυσκολίες καθώς η ναυτολόγηση τους δεν είναι 
εφικτή.
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Μεθοδολογία της έρευνας:

• Τον Σεπτέμβριο του 2020, πραγματοποιήθηκαν 
συνεντεύξεις με 7 στελέχη ναυτιλιακών 
εταιριών της Ελλάδας, σχετικά με τη στρατηγική 
της εταιρείας τους ως προς τη στήριξη και των 
επαναπατρισμό των ναυτικών πληρωμάτων.
Οι ερωτήσεις βασίστηκαν σε προηγούμενη 
σχετική διεθνή έρευνα. 
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Αποτελέσματα:

• Τα ευρήματα έδειξαν μεγάλη συνάφεια των

απαντήσεων. Ωστόσο, οι άνδρες συμμετέχοντες

επικεντρώθηκαν στον οικονομικό αντίκτυπο του

COVID-19 στη ναυτιλιακή βιομηχανία, ενώ οι

γυναίκες επισημάναν περαιτέρω τις επιπτώσεις

της πανδημίας στην κοινωνική και ψυχική υγεία

των ναυτικών.
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Συμπεράσματα:

• Οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι η παράταση του χρόνου υπηρεσίας των ναυτικών μπορεί να οδηγήσει σε 

αύξηση των επίπεδων παχυσαρκίας, κόπωσης καθώς και στην ανάπτυξη διαταραχών ψυχικής υγείας. 

Εκδήλωσαν ανησυχία για πιθανή αύξηση του κίνδυνου ατυχημάτων στο πλοίο λόγο της 

συσσωρευμένης κόπωσης, με καταστροφικά αποτελέσματα για τους ναυτικούς αλλά και για τη 

βιομηχανία.

• Οι Διεθνείς Οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO), Διεθνούς

Οργανισμού Ναυτιλίας (IMO), Διεθνούς Επιμελητηρίου Ναυτιλίας (ICS) και Διεθνούς Ομοσπονδίας

Εργαζομένων στις Μεταφορών (ITF) έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους, αιτούμενοι την άμεση στήριξη

των κρατών, με στόχο τον επαναπατρισμό των ναυτικών πληρωμάτων.

• Τα ευρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την ανάπτυξη

σχετικών οδηγιών και στρατηγικών προς όφελος της ναυτιλιακής βιομηχανίας γενικότερα.


