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Η σημαντικότητα της εν λόγω έρευνας εντοπίζεται στον μεγάλο 
αριθμό συμμετοχής των νέων, που λίγο πριν από το πρώτο τους 
μπάρκο απαντούν σε ερωτήσεις που αφορούν το μέλλον τους 
στο ναυτικό επάγγελμα.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Για την έρευνα δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο¹ το οποίο απο-
τελούνταν από 21 ερωτήσεις. Το ερωτηματολόγιο διαμοιρά-
στηκε στους πρωτοετείς σπουδαστές και σπουδάστριες των 
ΑΕΝ ηλεκτρονικά το διάστημα Δεκεμβρίου 2021-Φεβρουα-
ρίου 2022, ενώ οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες βρίσκο-
νταν στο πρώτο εξάμηνο των σπουδών τους², και συμπλη-
ρώθηκε ανώνυμα. 
Το ερωτηματολόγιο που διαμοιράστηκε στους πρωτοετείς 
σπουδαστές και σπουδάστριες αποτελούνταν, ως επί το πλεί-
στον, από ερωτήσεις κλειστού τύπου, ώστε να συλλεχθούν οι 
αυθόρμητες απαντήσεις των σπουδαστών στον συντομότερο 
δυνατό χρόνο. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, χρησι-
μοποιήθηκαν υβριδικές ερωτήσεις (ανοιχτού και κλειστού 
τύπου), ώστε να καταγραφούν απαντήσεις που πιθανώς δεν 
είχαν συμπεριληφθεί στις πιθανές επιλογές κατά τον σχεδι-
ασμό του ερωτηματολογίου. 
Οι παράγοντες που οδήγησαν τους σπουδαστές στην επιλογή 
των ναυτικών σπουδών αλλά και οι επιθυμητοί τύποι πλοίων 
για μετέπειτα εργασία παρουσιάστηκαν με τυχαία σειρά, προ-
κειμένου να διασφαλιστεί –όσο το δυνατόν περισσότερο– η 
αμεροληψία των σπουδαστών. Στις παραπάνω ερωτήσεις χρη-
σιμοποιήθηκε ως εργαλείο μέτρησης κλίμακα τύπου Likert 
από 1 (μικρότερος βαθμός ενδιαφέροντος) έως 5 (μεγαλύτε-

ΕΡΕΥΝΑ

Η ετήσια έρευνα των Ναυτικών Χρονικών παρουσιάζει το κοι-
νωνιολογικό προφίλ των πρωτοετών σπουδαστών και σπουδα-
στριών που εισέρχονται στις ναυτικές Ακαδημίες της χώρας. 
Για ποιο λόγο οι νέοι επιλέγουν σήμερα το ναυτικό επάγγελμα; 
Σε ποιους τύπους πλοίων επιθυμούν να ναυτολογηθούν; Ποιους 
παράγοντες θεωρούν σημαντικούς για την επιλογή ναυτιλιακής 
εταιρείας;
Οι παραπάνω ερωτήσεις βοηθούν τον αναγνώστη αλλά και τον 
ερευνητή που εστιάζεται σε θέματα ναυτικής εκπαίδευσης και 
κοινωνιολογίας της ναυτιλίας να σκιαγραφήσουν το προφίλ των 
νέων πρωτοετών σπουδαστών και σπουδαστριών. Η καταγραφή 
των οραμάτων, των προβληματισμών και των προσδοκιών των 
νέων επιτρέπει όχι μόνο την εξαγωγή συμπερασμάτων για τις 
πολιτικές που θα πρέπει να υιοθετηθούν για την προσέλκυση 
νέων στο ναυτικό επάγγελμα, αλλά και για την εξασφάλιση της 
παραμονής τους. Από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων νέων, 
καταρρίπτονται για ακόμα μία φορά παγιωμένες αντιλήψεις και 
μυθοπλασίες σχετικά με τις προσδοκίες αλλά και τις απαιτήσεις 
των φερέλπιδων ναυτικών μας.
Από το 2009, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής, και ιδιαίτερα η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών, επι-
τρέπουν με την πολύτιμη αρωγή τους στην ερευνητική ομάδα 
των Ναυτικών Χρονικών τη διευκόλυνση και τον συντονισμό 
της επικοινωνίας με τις ΑΕΝ. Στο ίδιο πλαίσιο, οι διοικητές, οι 
διευθυντές σπουδών και το εκπαιδευτικό και διοικητικό προ-
σωπικό όλων των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της χώρας 
κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή διεξαγωγή 
της μελέτης και τη συγκέντρωση ενός εξαιρετικά σημαντικού
αριθμού ερωτηματολογίων από τους πρωτοετείς σπουδαστές.

ρος βαθμός ενδιαφέροντος). Οι δημογραφικές ερωτήσεις που 
σχετίζονται με το φύλο, την ηλικία και το μηνιαίο οικογενειακό 
εισόδημα φιλοξενήθηκαν στο τέλος του ερωτηματολογίου, 
σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, προκειμένου να συλλεχθούν 
ειλικρινείς απαντήσεις³. 
Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το πρό-
γραμμα STATA v.15.0. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το αρχικό δείγμα αποτελούνταν από 998 απαντήσεις πρω-
τοετών σπουδαστών και σπουδαστριών των έντεκα ΑΕΝ της 
χώρας, καθώς και των σπουδαστών και των σπουδαστριών 
της Ναυτικής Ακαδημίας Warshash που φοιτούν στο Μητρο-
πολιτικό Κολλέγιο στον Πειραιά. Ο αριθμός των συνολικών 
πρωτοετών σπουδαστών και σπουδαστριών είναι ίσος με 
1.430. Συνεπώς η συνολική συμμετοχή ανήλθε σε 70%. Ο 
αριθμός των πρωτοετών εγγεγραμμένων σπουδαστών και 
σπουδαστριών στις ΑΕΝ της χώρας κατέστη γνωστός έπειτα 
από επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς. Στις έντεκα ΑΕΝ 
της Ελλάδας φοιτούν συνολικά 1.310 πρωτοετείς σπουδαστές 
και σπουδάστριες και το 73% αυτών συμμετείχαν στην έρευνα 
(960 απαντήσεις).
Μετά από εκκαθάριση των μη συμπληρωμένων ή εκουσίως 
πλημμελώς συμπληρωμένων ερωτηματολογίων, το δείγμα 
διαμορφώθηκε στις 873 απαντήσεις, οι οποίες αντιπροσω-
πεύουν το 61% του πληθυσμού, από σύνολο 1.430 πρωτοετών 
σπουδαστών στις ναυτικές ακαδημίες της Ελλάδας. Οι 873 
αυτές απαντήσεις καθορίζουν τα τελικά συμπεράσματα που 
παρουσιάζονται εντός της έρευνας.

ΦΥΛΟ ΚΑΊ ΗΛΊΚΊΑ
Το ποσοστό των ανδρών πρωτοετών σπουδαστών είναι ίσο με 
82%, ενώ των πρωτοετών σπουδαστριών είναι ίσο με 18%. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι, τα έτη 2020 και 2021, τα αντίστοιχα ποσοστά 
ήταν ίσα με 85% και 15% αντίστοιχα. Συνεπώς, παρατηρείται 
μια οριακή αύξηση 3% του ποσοστού των πρωτοετών σπου-
δαστριών επί του δείγματος των πρωτοετών που συμμετείχαν 
στη φετινή έρευνα.
Ο σταθμισμένος μέσος όρος ηλικίας⁴ των πρωτοετών σπου-
δαστών και σπουδαστριών που συμμετείχαν στην έρευνα είναι 
ίσος με τα 18,7 έτη. Μόλις το 5% των πρωτοετών σπουδαστών 
έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 21 ετών.

ΣΧΟΛΗ ΦΟΊΤΗΣΗΣ – 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΊΑ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ
Από τους συνολικά 873 πρωτοετείς που συμμετείχαν στην 
έρευνα, το 32% φοιτούν σε Σχολές Μηχανικών ενώ το 68% 
σε Σχολές Πλοιάρχων. 
Στη συγκεκριμένη έρευνα αποτυπώνεται η κατανομή των 
πρωτοετών σπουδαστών, που αντικατοπτρίζει και την αριθ-
μητική υπεροχή, λόγω προσφερόμενων θέσεων, στις Σχολές 
Πλοιάρχων ανά τη χώρα. Ωστόσο, το ποσοστό των σπου-
δαστών και των σπουδαστριών σε Σχολές Μηχανικών έχει 
αυξηθεί σε σύγκριση με το 2021. Στην αντίστοιχη έρευνα 
του 2021, το 30% των πρωτοετών σπουδαστών και σπου-
δαστριών που συμμετείχαν φοιτούσαν σε Σχολή Μηχανικών. 
Οι Σχολές Μηχανικών φαίνεται πως κεντρίζουν περισσότερο 
το ενδιαφέρον των πρωτοετών σπουδαστών έναντι εκείνου 
των σπουδαστριών. Ενδεικτικά, από τις 157 πρωτοετείς σπου-
δάστριες που συμμετείχαν στην έρευνα, το 87% φοιτούν σε 
Σχολές Πλοιάρχων. Αντιθέτως, από τους 716 πρωτοετείς 
σπουδαστές, το 64% φοιτούν σε Σχολές Πλοιάρχων. 
Από τους πρωτοετείς σπουδαστές και σπουδάστριες σε 
Σχολές Μηχανικών που συμμετείχαν στην έρευνα, το 48% 
έχουν αποφοιτήσει από το Γενικό Ενιαίο Λύκειο, το 25% από 
ΕΠΑΛ/ΤΕΕ Ναυτικού και Ναυτιλιακού Τομέα, ενώ το υπό-
λοιπο 27% από ΕΠΑΛ/ΤΕΕ λοιπών τομέων εκτός Ναυτικού 
και Ναυτιλιακού Τομέα. 
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι απόφοιτοι Γενικού 
Λυκείου επιλέγουν πιο συχνά τη Σχολή Πλοιάρχων. Από τους 
πρωτοετείς σπουδαστές και σπουδάστριες που αποφοίτησαν 
από τα ΓΕΛ της χώρας και επέλεξαν τις ναυτικές σπουδές, 
το 74% επέλεξαν Σχολές Πλοιάρχων, ενώ το 26% επέλεξαν 
Σχολές Μηχανικών. 
Από τους πρωτοετείς σπουδαστές και σπουδάστριες που 
φοιτούν σε Σχολές Πλοιάρχων και απάντησαν στο ερωτη-
ματολόγιο, το 64% έχουν αποφοιτήσει από το Γενικό Ενιαίο 
Λύκειο, το 17% από ΕΠΑΛ/ΤΕΕ Ναυτικού και Ναυτιλιακού 
Τομέα, ενώ το υπόλοιπο 19% από ΕΠΑΛ/ΤΕΕ λοιπών τομέων 
εκτός Ναυτικού και Ναυτιλιακού Τομέα. Από το σύνολο των 
πρωτοετών σπουδαστών και σπουδαστριών που συμμετείχαν 
στην έρευνα, το 59% έχουν αποφοιτήσει από Γενικό Ενιαίο 
Λύκειο, ενώ το 41% από ΕΠΑΛ/ΤΕΕ.
Από τους πρωτοετείς σπουδαστές και σπουδάστριες που 
έχουν αποφοιτήσει από ΕΠΑΛ/ΤΕΕ εκτός Ναυτικού και 
Ναυτιλιακού Τομέα (185 σπουδαστές), υπάρχουν δύο τομείς 
φοίτησης που ξεχωρίζουν. Από τον Τομέα Μηχανολογίας 
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στα ΕΠΑΛ της χώρας έχουν αποφοιτήσει 50 από τους 185 
πρωτοετείς και το 62% αυτών επέλεξαν τη Σχολή Μηχανικών. 
Από τον Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας στα δημόσια ΕΠΑΛ 
έχουν αποφοιτήσει 44 από τους 185 πρωτοετείς και το 93% 
αυτών επέλεξαν τη Σχολή Πλοιάρχων. 
Σημαντική πλειοψηφία (ποσοστό 84%) των πρωτοετών σπου-
δαστών και σπουδαστριών στη συγκεκριμένη έρευνα απο-
φοίτησαν με μέσο όρο μεγαλύτερο του 16.  Την ίδια ώρα, για 
το 98% των πρωτοετών σπουδαστών και σπουδαστριών, η 
φοίτηση σε ΑΕΝ συνιστά το πρώτο τους πτυχίο. 

ΒΛΕΨΕΊΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΊ ΤΩΝ 
ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΊΩΝ ΣΧΕΤΊΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΟΊΤΗΣΗ ΤΟΥΣ
Η συντριπτική πλειοψηφία (ποσοστό 94%) των πρωτοετών 
σπουδαστών και σπουδαστριών που συμμετείχαν στην έρευνα 
σκέφτονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους στις ΑΕΝ και 
μετά το πρώτο έτος. Μόλις έξι σπουδαστές (1%) σκέφτονται 
να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους, ενώ 49 (5%) δεν έχουν 
αποφασίσει ακόμη ως προς τη συνέχιση των σπουδών τους. 
Όλοι οι πρωτοετείς που σκέφτονται να εγκαταλείψουν τις 
σπουδές τους στις ΑΕΝ έχουν αποφοιτήσει από Γενικά Ενιαία 
Λύκεια και είναι άνδρες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, από τους συνολικά 55 πρωτοετείς 
που είτε σκέφτονται να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους 
είτε δεν έχουν κατασταλάξει σε τελική απόφαση ως προς 
τη συνέχιση των σπουδών τους, το 42% φοιτούν σε Σχολές 
Μηχανικών, υψηλό ποσοστό σε σύγκριση με το ποσοστό των 
πρωτοετών που φοιτούν στις εν λόγω σχολές.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΊΚΊΑΣ ΠΡΊΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΊΣΑΓΩΓΗ  
ΣΕ ΑΕΝ
Όσον αφορά τον τόπο κατοικίας πριν από την εισαγωγή στις 
ΑΕΝ, σημαντικό ποσοστό των πρωτοετών σπουδαστών και 
σπουδαστριών που συμμετείχαν στην έρευνα κατοικούσαν στην 
Αττική (31%). Αξίζει να αναφερθεί ότι τα προηγούμενα έτη το 
αντίστοιχο ποσοστό ήταν 38% (2020) και 33% (2021). Επιπλέον, 
τα νησιά του Αιγαίου καταλαμβάνουν σημαντικό ποσοστό επί 
του συνολικού δείγματος: Νησιά Βορείου Αιγαίου (11%), Νησιά 
Νοτίου Αιγαίου (7%), αθροιστικά (18%). Τα αντίστοιχα αθροι-
στικά ποσοστά τα προηγούμενα έτη ήταν μικρότερα: 13% το 
2020 και 12% το 2021. Συνεπώς, τα νησιά του Αιγαίου διαδρα-
ματίζουν σημαντικό ρόλο ως εκπαιδευτικά φυτώρια της ελλη-
νικής ναυτοσύνης, παρά το γεγονός ότι σε αυτά κατοικεί μόλις 
το 5% του ελληνικού πληθυσμού, σύμφωνα με εκτιμήσεις της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ) για την ανάπτυξη 
του ελληνικού πληθυσμού το 2021.

ΕΡΕΥΝΑ

1  Για τον διαμοιρασμό του ερωτηματολογίου, προηγήθηκε αλληλογραφία με τη Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία 
ενέκρινε τη διανομή του ερωτηματολογίου στις σχολές.

2  Η συγκεκριμένη περίοδος θεωρήθηκε ενδεδειγμένη προκειμένου οι πρωτοετείς σπου-
δαστές να έχουν παρακολουθήσει έναν ικανοποιητικό αριθμό μαθημάτων και να έχουν 
συνομιλήσει με εκπροσώπους ναυτιλιακών εταιρειών, σπουδαστικών φορέων αλλά και 
συναδέλφους τους.
 
3  Γ. Μενεξές, Α. Οικονόμου, Τεχνική Έκθεση, Κανόνες και Οδηγίες για τον Σχεδιασμό 
και τη Σύνταξη Ερωτηματολογίου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2016. 

⁴  Ο σταθμισμένος μέσος όρος λαμβάνει υπόψη τη σχετική σημαντικότητα κάθε στοιχεί-
ου. Για τον υπολογισμό του, κάθε στοιχείο που λαμβάνεται υπόψη πολλαπλασιάζεται με 
έναν αριθμό (συντελεστής στάθμισης-βάρος) που αντικατοπτρίζει τη σχετική σημαντικό-
τητα του στοιχείου, στη συνέχεια τα γινόμενα για όλα τα στοιχεία προστίθενται και, 
τέλος, το αποτέλεσμα της πρόσθεσης διαιρείται με το πλήθος των στοιχείων.

Γράφημα 2 
Κατανομή των πρωτοετών σπουδαστών και σπου-
δαστριών που συμμετείχαν στην έρευνα βάσει της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσής τους.

Γράφημα 3
Κατανομή του δείγματος της έρευνας βάσει φύλου.

Γράφημα 1 
Κατανομή των πρωτοετών σπουδαστών και σπου-
δαστριών που συμμετείχαν στην έρευνα βάσει της 
σχολής φοίτησης.
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C.V. E X P R E S S

Σημαία:
Mήκος:
Πλάτος:

Eλληνική  
79μέτρα
11,7μέτρα

Iπποδύναμη:   1.500 ίπποι
Tαχύτητα: 12κόμβοι
• 1.500 Τόνοι

Σημαία:
Mήκος:
Πλάτος:

Eλληνική  
157μέτρα
25μέτρα

Iπποδύναμη:   12.000 ίπποι
Tαχύτητα: 18κόμβοι
• 956 Eμπορευματοκιβώτια

Ένα από τα 6 αδελφά πλοία

Σημαία:
Mήκος:
Πλάτος:

Eλληνική  
304 μέτρα
40μέτρα

Iπποδύναμη:   78.000 ίπποι
Tαχύτητα: 25,6κόμβοι
• 6.420 Eμπορευματοκιβώτια

Ένα από τα 8 αδελφά πλοία

Σημαία:
Mήκος:
Πλάτος:

Eλληνική  
351μέτρα
43μέτρα

Iπποδύναμη:   102.000 ίπποι
Tαχύτητα: 25,5κόμβοι
• 9.500 Eμπορευματοκιβώτια

Ένα από τα 5 αδελφά πλοία

Στο  ξεκίνημα 1975 1985

2000 2006

C.V. S   E  A  L  A  N  D     N  E  W    Y  O  R  K C.V. C O S C O H E L L A S

M.V. K R I T O N

Ξεκίνησε από ναυτικό, την εξέλιξη και την προκοπή της  
την οφείλει στους συνεργάτες της έλληνες ναυτικούς,  

στη θάλασσα και στη στεριά.

Eίναι η εταιρεία που αυτό δεν το ξέχασε ποτέ και  
το αποδεικνύει με τις ενέργειές της.

Πάντα χρειαζόμαστε ικανούς νέους συνεργάτες  
για να συνεχίσουμε

μαζί το έργο των παλαιοτέρων.

Eάν ενδιαφέρεστε να είστε ένας από αυτούς,  
επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 94.90.180 ή  

στείλτε το βιογραφικό σας στο Fax: 210 94.09.051-2,  
στο e-mail: info@costamare.com,

στη διεύθυνση: Zεφύρου 60 &  Λ. Συγγρού, 175 64 Π. Φάληρο, Aθήνα.

2013

C.V. M S C  A J A C CI O

Σημαία:
Mήκος:
Πλάτος:
Iπποδύναμη:   64.505 ίπποι
Tαχύτητα: 22,5κόμβοι
• 8.827 Eμπορευματοκιβώτια

Ένα από τα 7 αδελφά πλοία

Μάλτας
300 μέτρα
48μέτρα

Σημαία:
Mήκος:
Πλάτος:
Iπποδύναμη:   66.893 ίπποι
Tαχύτητα: 23,0κόμβοι
• 14.524 Eμπορευματοκιβώτια

Ένα από τα 5 αδελφά πλοία

Μάλτας
369 μέτρα
51μέτρα

Σήμερα

C.V. V  A   L   O   R C.V. T   I   T   A   N 

COSTAMARE SHIPPING COMPANY S.A.

Γράφημα 4 
Κατανομή των πρωτοετών σπουδαστών και σπουδαστριών 
που συμμετείχαν στην έρευνα βάσει του οικογενειακού εισοδήματος.

Γράφημα 5 
Κατανομή των πρωτοετών σπουδαστών και σπουδαστριών που συμμετείχαν 
στην έρευνα βάσει του βαθμού υποστήριξης των γονέων τους ως προς την 
επιλογή τους να φοιτήσουν σε ΑΕΝ.

ΟΊΚΟΓΕΝΕΊΑ

Οικογενειακό εισόδημα
Όσον αφορά το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα των πρωτοετών 
σπουδαστών και σπουδαστριών, το 30% διαθέτουν οικογενει-
ακό εισόδημα που μηνιαίως δεν ξεπερνά τα €1.000. Ειδικότερα, 
μεταξύ των δύο φύλων υπάρχουν σημαντικές διαφορές, καθώς 
το 45% των πρωτοετών σπουδαστριών ανήκουν στην προα-
ναφερθείσα κατηγορία έναντι μόλις του 27% των πρωτοετών 
σπουδαστών. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα ευρή-
ματα της αντίστοιχης έρευνας του 2020, το 33% του συνό-
λου των πρωτοετών σπουδαστών και σπουδαστριών που είχαν 
συμμετάσχει διέθεταν μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα κάτω 
των €1.000, ενώ σχεδόν μία στις δύο γυναίκες (48%) και το 
30% των ανδρών ανήκαν στην εν λόγω κατηγορία. Σημειώνεται 
ότι, από τους πρωτοετείς σπουδαστές και σπουδάστριες των 
οποίων ο πατέρας είναι απόφοιτος ΑΕΝ, το 46% απάντησαν 
ότι το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημά τους ξεπερνά τα €5.000. 
Ακόμη, από τους 55 σπουδαστές που είτε σκέφτονται να εγκα-
ταλείψουν τις σπουδές τους είτε δεν έχουν αποφασίσει ακόμη, 
το 20% διαθέτουν οικογενειακό εισόδημα που δεν ξεπερνά τα 
€1.000 ευρώ τον μήνα. Στο σύνολο του δείγματος, το 30% των 
πρωτοετών ανήκουν στην κατηγορία αυτή. 

Γονεϊκή υποστήριξη ως προς την επιλογή σπουδών 
Η πλειοψηφία των γονέων των πρωτοετών σπουδαστών και 
σπουδαστριών που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν ιδιαίτερα 
υποστηρικτικοί ως προς την επιλογή των παιδιών τους να ακο-
λουθήσουν ναυτικές σπουδές. Μόλις το 5% των γονέων ήταν 
«λίγο» ή «καθόλου» υποστηρικτικοί, ενώ το 83% των γονέων 
ήταν «πολύ» ή «πάρα πολύ» υποστηρικτικοί. Ο σταθμισμένος 
μέσος όρος της υποστήριξης, βάσει των απαντήσεων, είναι 
ίσος με 4,3/5, αντανακλώντας τα προαναφερθέντα. 
Παράλληλα, στις περιπτώσεις που οι γονείς απασχολούνται 
σε επαγγέλματα της ναυτιλιακής βιομηχανίας, είναι ακόμα πιο 
υποστηρικτικοί. Μόλις το 15% των γονέων που απασχολούνται 
στη ναυτιλία ήταν «καθόλου», «λίγο» ή «ούτε λίγο ούτε πολύ» 
υποστηρικτικοί. Στην περίπτωση που οι γονείς δεν απασχο-
λούνται στη ναυτιλία, το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 18%. 
Αυτό καταρρίπτει ένα εύρημα προηγούμενων δεκαετιών, που 
έχει πλέον παγιωθεί ως αντίληψη: αποτελεί ευρύτατη εικασία 
ότι οι οικογένειες που απασχολούνται εντός της ναυτιλιακής 
βιομηχανίας δεν επιθυμούν οι απόγονοί τους να γίνουν ναυ-
τικοί, κάτι που όμως στη συγκεκριμένη έρευνα καταρρίπτεται. 

Παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή ναυτικών σπουδών 
Όπως κάθε έτος, εξετάζουμε ποιοι ήταν οι παράγοντες που 
ώθησαν τους πρωτοετείς σπουδαστές και σπουδάστριες στις 
ναυτικές σπουδές. Από τους 873 πρωτοετείς που συμμετείχαν 
στην έρευνα, το 84% απάντησαν ότι η «προσωπική έρευνα/
ενδιαφέρον» αποτελεί παράγοντα που διαδραμάτισε πρωτεύοντα 
ρόλο στην επιλογή τους να φοιτήσουν σε ΑΕΝ.

Ακόμη, το 43% των πρωτοετών σπουδαστών και σπουδαστριών 
που συμμετείχαν στην έρευνα απάντησαν ότι ο «κοινωνικός 
περίγυρος/φιλικό περιβάλλον» συνιστά έναν εκ των σημαντικών 
παραγόντωνπου επηρέασαν την απόφασή τους να φοιτήσουν σε 
ΑΕΝ. Επιπλέον, το 17% των πρωτοετών σπουδαστών και σπουδα-
στριών απάντησαν ότι η προφορική διάδοση της πληροφόρησης 
από αποφοίτους ΑΕΝ επηρέασε σημαντικά την απόφασή τους.

Γυναίκες ΆνδρεςΣυνολικά
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Πάρα πολύΠολύΛίγο Ούτε λίγο ούτε πολύΚαθόλου

ΕΠΊΘΥΜΊΑ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι προτιμήσεις ανά τύπο πλοίου 
Η επιθυμία ναυτολόγησης των σπουδαστών που συμμετείχαν 
στην έρευνα είναι σαφώς εντονότερη όσον αφορά τα δεξα-
μενόπλοια και τα υγραεριοφόρα. Πιο συγκεκριμένα, πάνω από 
τους μισούς πρωτοετείς (51%) επιθυμούν «πάρα πολύ» να ναυ-
τολογηθούν σε υγραεριοφόρα, ενώ σχεδόν το ένα τρίτο (32%) 
επιθυμούν «πάρα πολύ» να ναυτολογηθούν σε δεξαμενόπλοια. 
Τα αντίστοιχα ποσοστά το 2020 ήταν ίσα με 46% για τα υγραε-
ριοφόρα και με 39% για τα δεξαμενόπλοια. Όσο για το 2021, τα 
ποσοστά αυτά είχαν διαμορφωθεί στο 43% για τα υγραεριοφόρα 
και στο 33% για τα δεξαμενόπλοια. Συνεπώς, με την πάροδο 
των ετών, οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες επιδεικνύουν 
αυξανόμενο ενδιαφέρον να ναυτολογηθούν σε υγραεριοφόρα. 
Για τους υπόλοιπους τύπους πλοίων, στη φετινή έρευνα, μόλις το 
13% των πρωτοετών σπουδαστών και σπουδαστριών του δείγμα-
τος επιθυμούν «πάρα πολύ» να ναυτολογηθούν σε containerships 

(16% το 2021 και 13% το 2020), 14% σε bulk carriers (20% το 
2021 και 16% το 2020) και 20% σε επιβατηγά/κρουαζιερόπλοια 
(25% το 2021 και 25% το 2020). Συνεπώς, η επιθυμία ναυτο-
λόγησης των πρωτοετών σπουδαστών και σπουδαστριών σε 
containerships, bulk carriers και επιβατηγά μειώνεται με την 
πάροδο των ετών. Παρά την οικονομική άνθιση στη ναυλαγορά 
των bulkers και κυρίως στα containerships, οι νέοι σπουδαστές 
δεν φαίνεται να δελεάζονται. Η κρίση στην αγορά κρουαζιέρας, 
λόγω των απαγορεύσεων εξαιτίας της πανδημίας, πιθανώς να 
οδήγησε στη συρρίκνωση του ενδιαφέροντος των νέων.
Η επιθυμία ναυτολόγησης μεταβάλλεται βάσει του φύλου. Σχε-
δόν τρεις στους τέσσερις άνδρες πρωτοετείς (ποσοστό 73%) 
επιθυμούν «πολύ» ή «πάρα πολύ» να ναυτολογηθούν σε υγρα-
εριοφόρα. Την ίδια ώρα, το 66% των ανδρών επιθυμούν «πολύ» 
ή «πάρα πολύ» να ναυτολογηθούν σε δεξαμενόπλοια. Αντιθέτως, 
πάνω από τους μισούς (54%) που συμμετείχαν στην έρευνα δεν 
επιθυμούν «καθόλου» ή επιθυμούν «λίγο» να ναυτολογηθούν σε 
επιβατηγά πλοία.

Γράφημα 6 
Ο βαθμός προτίμησης ναυτολόγησης των πρωτοετών σπουδαστών
και σπουδαστριών που συμμετείχαν στην έρευνα ανά τύπο πλοίου.

Gas carriers

Tankers

Bulkers

Επιβατηγά/
Κρουαζιερόπλοια

Containerships

ΕΡΕΥΝΑ

Παρότι και οι πρωτοετείς σπουδάστριες εκδηλώνουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για τα υγραεριοφόρα και τα δεξαμενόπλοια (59% 
και 61% επιθυμούν «πολύ» ή «πάρα πολύ» να ναυτολογηθούν σε 
τέτοια πλοία αντίστοιχα), μία στις δύο (50%) επιθυμεί «πολύ» ή 
«πάρα πολύ» να ναυτολογηθεί σε επιβατηγά/κρουαζιερόπλοια. 
Την ίδια ώρα, όμως, το 36% των γυναικών που συμμετείχαν δεν 
επιθυμούν «καθόλου» ή επιθυμούν «λίγο» να ναυτολογηθούν 
σε επιβατηγά πλοία.
Η επιθυμία ναυτολόγησης ανά τύπο πλοίου δύναται να καταστεί 
εμφανέστερη εφόσον υπολογιστεί ο σταθμισμένος μέσος όρος, 
τόσο για το σύνολο του δείγματος όσο και για κάθε φύλο ξεχω-
ριστό. Το εύρος αυτό καθορίζεται από τους τύπους πλοίων που 
είχαν τη μικρότερη επιθυμία ναυτολόγησης (σε όρους σταθμι-
σμένου μέσου) και τη μεγαλύτερη επιθυμία ναυτολόγησης. Είναι 
σαφές ότι οι πρωτοετείς σπουδάστριες είναι πιο διαλλακτικές 
ως προς τον τύπο πλοίου όπου επιθυμούν να ναυτολογηθούν.
Αντιθέτως, οι άνδρες πρωτοετείς εμφανίζουν ξεκάθαρη προ-
τίμηση ως προς τα δεξαμενόπλοια και τα gas carriers, όπως 
και χαμηλή επιθυμία να ναυτολογηθούν σε επιβατηγά/κρουαζι-
ερόπλοια. Το εύρος επιθυμίας ναυτολόγησης των σπουδαστών 
που συμμετείχαν είναι μεταξύ του 2,6 και του 4,1 ενώ των 
σπουδαστριών μεταξύ του 3,1 και του 3,7. 
Οι επιθυμίες ναυτολόγησης μεταβάλλονται και αναλόγως του αν 
οι γονείς των πρωτοετών σπουδαστών ή σπουδαστριών εργάζο-
νται εντός της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Ειδικότερα, η επιθυμία 
ναυτολόγησης σε υγραεριοφόρα γίνεται οριακά εντονότερη: 
τρεις στους τέσσερις (75%) επιθυμούν «πολύ» ή «πάρα πολύ» να 
ναυτολογηθούν σε υγραεριοφόρα. Αυξημένη εμφανίζεται και η 
επιθυμία ναυτολόγησης σε δεξαμενόπλοια: 69% των πρωτοετών 
σπουδαστών και σπουδαστριών που συμμετείχαν στην έρευνα 

και οι γονείς τους απασχολούνται εντός της ναυτιλίας επιθυμούν 
«πολύ» ή «πάρα πολύ» να ναυτολογηθούν σε δεξαμενόπλοια. 
Από την άλλη, όταν οι γονείς απασχολούνται στη ναυτιλία, μει-
ώνεται το ενδιαφέρον για ναυτολόγηση σε containerships: το 

Γράφημα 7
Η προτίμηση ναυτολόγησης των πρωτοετών σπουδαστών και σπουδαστριών που συμμετείχαν 
στην έρευνα ανά τύπο πλοίου βάσει του σταθμισμένου μέσου όρου των απαντήσεων.

Γυναίκες ΆνδρεςΣυνολικά
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47% των πρωτοετών σπουδαστών και σπουδαστριών των οποίων 
οι γονείς εργάζονται εντός της ναυτιλιακής βιομηχανίας δεν 
επιθυμούν «καθόλου» ή επιθυμούν «λίγο» να ναυτολογηθούν σε 
containerships έναντι 38% στο σύνολο του δείγματος.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το 17% των πρωτοετών σπουδαστών 
και σπουδαστριών απάντησαν ότι η προφορική διάδοση της 
πληροφόρησης από αποφοίτους ΑΕΝ επηρέασε σημαντικά την 
απόφασή τους να ακολουθήσουν ναυτικές σπουδές. Ο εν λόγω 
παράγοντας επηρεάζει και την επιθυμία ναυτολόγησης σε συγκε-
κριμένους τύπους πλοίων. Η επιθυμία ναυτολόγησης σε υγραε-
ριοφόρα γίνεται πιο έντονη όταν ο συγκεκριμένος παράγοντας 
θεωρείται σημαντικός: από τους πρωτοετείς σπουδαστές και 
σπουδάστριες που χαρακτήρισαν σημαντική την προφορική διά-
δοση της πληροφόρησης από απόφοιτους ΑΕΝ προς εκείνους, το 
57% επιθυμούν «πάρα πολύ» να ναυτολογηθούν σε gas carriers. 
Ταυτόχρονα, ο παράγοντας «απόφοιτοι ΑΕΝ» καθιστά τους πρω-
τοετείς συμμετέχοντες στην έρευνα πιο δεκτικούς στην ιδέα να 
ναυτολογηθούν σε επιβατηγά/κρουαζιερόπλοια. Πιο συγκεκριμένα, 
από τους πρωτοετείς που έκριναν σημαντικό τον εν λόγω παράγο-
ντα, το 24% δεν επιθυμούν «καθόλου» να ναυτολογηθούν σε επι-
βατηγά/κρουαζιερόπλοια. Το αντίστοιχο ποσοστό στις περιπτώσεις 
όπου ο παράγοντας δεν κρίνεται σημαντικός είναι ίσο με 30%. 

Παράγοντες επιλογής για τη μετέπειτα σταδιοδρομία  
στη ναυτιλία
Οι πρωτοετείς σπουδαστές και σπουδάστριες που συμμετείχαν 
στην έρευνα απάντησαν ότι ο σημαντικότερος παράγοντας στην 
επιλογή τους να σταδιοδρομήσουν στη ναυτιλία ήταν η επαγγελ-
ματική αποκατάσταση. Μόλις το 5% αυτών απάντησαν ότι δεν 
τους επηρέασε «καθόλου» ή τους επηρέασε «λίγο», ενώ το 83% 
απάντησαν ότι τους επηρέασε «πολύ» ή «πάρα πολύ». 
Ως επίσης σημαντικούς παράγοντες οι πρωτοετείς ξεχώρισαν 
τους «οικονομικούς λόγους» και την «αγάπη/ενδιαφέρον για τη 
θάλασσα». Το 64% και το 69% των πρωτοετών απάντησαν ότι οι 

δύο αυτοί παράγοντες τους επηρέασαν «πολύ» ή «πάρα πολύ» 
στην επιλογή τους. 
Τη μικρότερη σημασία από οποιουσδήποτε άλλους παράγοντες 
φαίνεται να είχαν οι παράγοντες «οικογενειακή παράδοση» και 
«δεν είχα άλλη επιλογή». Το 59% και το 73% των πρωτοετών 
σπουδαστών και σπουδαστριών αντίστοιχα απάντησαν ότι οι δύο 
αυτοί παράγοντες δεν τους επηρέασαν «καθόλου». 
Παράλληλα, ο παράγοντας «φήμη της ναυτιλιακής βιομηχανίας» 
φαίνεται να κατανέμεται ισορροπημένα, με την πλειονότητα των 
πρωτοετών σπουδαστών και σπουδαστριών να μην τον ξεχωρί-
ζουν ούτε ως παράγοντα που δεν διαδραμάτισε καθόλου ουσια-
στικό ρόλο, αλλά ούτε και ως παράγοντα που αποτέλεσε καταλύτη 
στην απόφασή τους να σταδιοδρομήσουν στο ναυτικό επάγγελμα. 
Οι οικονομικοί λόγοι φαίνεται να συνιστούν παράγοντα που επη-
ρεάζει λιγότερο τις πρωτοετείς σπουδάστριες που συμμετείχαν 
στην έρευνα έναντι των ανδρών πρωτοετών σπουδαστών. Πιο 
συγκεκριμένα, το 53% των πρωτοετών σπουδαστριών απάντησαν 
ότι ο παράγοντας «οικονομικοί λόγοι» τις επηρέασε «πολύ» ή «πάρα 
πολύ» έναντι του 67% των πρωτοετών σπουδαστών. 
Ωστόσο, η επαγγελματική αποκατάσταση φαίνεται πως απα-
σχολεί εξίσου και τα δύο φύλα. Τόσο το 84% των πρωτοετών 
σπουδαστών όσο και το 84% των πρωτοετών σπουδαστριών 
αποφάνθηκαν ότι ο παράγοντας «επαγγελματική αποκατάσταση» 
τους επηρέασε «πολύ» ή «πάρα πολύ». 
Σημαντικός παράγοντας για τις πρωτοετείς σπουδάστριες φαί-
νεται ότι συνιστά η «αγάπη/ενδιαφέρον για τη θάλασσα». Το 
54% των πρωτοετών σπουδαστριών απάντησαν ότι τις επηρέ-
ασε «πάρα πολύ» στην επιλογή τους να σταδιοδρομήσουν στο 
ναυτικό επάγγελμα. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους πρωτοετείς 
σπουδαστές είναι 34%. 
Για τη συντριπτική πλειοψηφία των πρωτοετών σπουδαστών και 
σπουδαστριών που συμμετείχαν στην έρευνα, η σταδιοδρομία στη 
ναυτιλία συνιστά επιθυμία και όχι απόφαση που ελήφθη ελλείψει 
εναλλακτικών επιλογών ή λόγω της οικογενειακής παράδοσης.

ΕΡΕΥΝΑ

Πρωτοετείς σπουδαστές στην εκδήλωση «Επιλέγω Ναυτιλία» της Isalos.net στο Ίδρυμα Ευγενίδου.

Οικονομικοί λόγοιΑγάπη/ενδιαφέρον 
για τη θάλασσα
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Γράφημα 8 
Ο βαθμός στον οποίο συγκεκριμένοι παράγοντες επηρέασαν την απόφαση των πρωτοετών σπουδαστών 
και σπουδαστριών που συμμετείχαν στην έρευνα να σταδιοδρομήσουν στο ναυτικό επάγγελμα.
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΊΛΟΓΗΣ ΝΑΥΤΊΛΊΑΚΗΣ ΕΤΑΊΡΕΊΑΣ
Από τους παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή ναυτιλιακής 
εταιρείας, οι πρωτοετείς σπουδαστές και σπουδάστριες που συμ-
μετείχαν ξεχώρισαν ως εξαιρετικά σημαντικούς την «επαγγελματική 
σταθερότητα» και την «καλή επικοινωνία με το τμήμα πληρωμά-
των». Ενδεικτικά, το 63% και το 50% των πρωτοετών αντίστοιχα 
απάντησαν ότι τους θεωρούν «πάρα πολύ» σημαντικούς παρά-
γοντες. 
Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι κρίνονται εξαι-
ρετικά σημαντικοί, βάσει των απαντήσεων των πρωτοετών που 
συμμετείχαν στην έρευνα. Το 76% των πρωτοετών σπουδαστών 
και σπουδαστριών απάντησαν ότι η παροχή ίσων ευκαιριών όσον 
αφορά την επαγγελματική ανέλιξη συνιστά είτε «πολύ» είτε «πάρα 
πολύ» σημαντικό παράγοντα. Το αντίστοιχο ποσοστό για το να δια-

θέτει η εταιρεία σύγχρονο στόλο είναι ίσο με 73%, ενώ το αντί-
στοιχο ποσοστό για τον παράγοντα «απολαβές» είναι 76%.
Η ευελιξία στους χρόνους ναυτολόγησης απασχολεί επίσης σε 
σημαντικό βαθμό τους πρωτοετείς σπουδαστές και σπουδάστριες 
που συμμετείχαν στην έρευνα (63% απάντησαν ότι τον θεωρούν 
«πολύ» ή «πάρα πολύ» σημαντικό παράγοντα). Επιπλέον σημαντικοί 
παράγοντες είναι οι εξής: το μέγεθος της εταιρείας (51%), η παροχή 
δωρεάν πρόσβασης στο διαδίκτυο (53%) αλλά και η εθνικότητα 
των πληρωμάτων (48%). 
O παράγοντας «απολαβές» παρουσιάζει διακυμάνσεις ανάλογα με 
το οικογενειακό εισόδημα των πρωτοετών που συμμετείχαν στην 
έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, από εκείνους που διαθέτουν οικογενει-
ακό εισόδημα που δεν ξεπερνά τα  €500, το 83% χαρακτηρίζουν 
ως «πολύ» ή «πάρα πολύ» σημαντικό τον εν λόγω παράγοντα. 

Γράφημα 9
Ο βαθμός στον οποίο συγκεκριμένοι παράγοντες επηρεάζουν την επιλογή ναυτιλιακής εταιρείας των πρωτοετών σπουδαστών  
και σπουδαστριών που συμμετείχαν στην έρευνα. 
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Πάρα πολύΠολύΛίγο Ούτε λίγο ούτε πολύΚαθόλου

Δωρεάν ίντερνετ

Συστάσεις φίλων

Συστάσεις 
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Σύγχρονος στόλος
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πληρωμάτων

Επικοινωνία με 
τμήμα πληρωμάτων

Ευελιξία χρόνων 
ναυτολόγησης

Ίσες ευκαιρίες 
ανέλιξης

Επαγγελματική 
σταθερότητα

Μέγεθος εταιρείας

Φήμη εταιρείας

34%23% 39%
Απολαβές

ΕΡΕΥΝΑ

Σημείωση: Στο γράφημα 9 δεν παρουσιάζονται ποσοστά μικρότερα του 5%.
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ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝ ΠΛΩ
Όσον αφορά τις παροχές εν πλω, οι πρωτοετείς σπουδαστές και 
σπουδάστριες καταδεικνύουν, μέσω των απαντήσεών τους, ως 
σημαντικότερες τις εξής: την ποιότητα του φαγητού, την ιδιωτική 
χρήση καμπίνας, τη διάθεση δωρεάν τηλεφώνου και τη δωρεάν 
πρόσβαση στο διαδίκτυο. 
Για τις γυναίκες πρωτοετείς σπουδάστριες που συμμετείχαν στην 
έρευνα, ως πολύ σημαντικές παροχές αξιολογούνται η ποιότητα 
του φαγητού (78% απάντησαν ότι συνιστά «πολύ» ή «πάρα πολύ» 
σημαντική παροχή), η αυτόνομη καμπίνα (81%), η δωρεάν πρόσβαση 

στο διαδίκτυο (70%) και η δωρεάν πρόσβαση στο τηλέφωνο (69%). 
Όσον αφορά τους άνδρες πρωτοετείς σπουδαστές, οι σημαντικές 
παροχές δεν μεταβάλλονται σημαντικά σε σύγκριση με εκείνες 
των γυναικών. Το 88% και το 86% των ανδρών πρωτοετών σπου-
δαστών που συμμετείχαν στην έρευνα αντίστοιχα απάντησαν ότι 
η αυτόνομη καμπίνα και η ποιότητα φαγητού συνιστούν «πολύ» ή 
«πάρα πολύ» σημαντική παροχή. Υψηλής σημαντικότητας για τους 
πρωτοετείς σπουδαστές είναι επίσης το ίντερνετ (το 77% απάντη-
σαν ότι αποτελεί «πολύ» ή «πάρα πολύ» σημαντική παροχή), το 
δωρεάν τηλέφωνο (73%) και το γυμναστήριο (70%).

Πάρα πολύΠολύΛίγο Ούτε λίγο ούτε πολύΚαθόλου

Γράφημα 10 
Ο βαθμός σημαντικότητας συγκεκριμένων παροχών εν πλω για τους πρωτοε-
τείς σπουδαστές και σπουδάστριες που συμμετείχαν στην έρευνα.

Μουσικά όργανα

Ταινιοθήκη

Βιβλιοθήκη

Δωρεάν τηλέφωνο

Γυμναστήριο

Ίντερνετ

Ύπαρξη μέντορα

Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση

Ποιότητα φαγητού

Αυτόνομη καμπίνα

ΕΡΕΥΝΑ

Σημείωση: Στο γράφημα 10 δεν παρουσιάζονται ποσοστά μικρότερα του 5%.
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ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 
ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ 
ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΑ Ζ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

1.430
ο αριθμός των εγγεγραμμένων πρωτοε-
τών σπουδαστών και σπουδαστριών στις 
ναυτικές Ακαδημίες της Ελλάδας.

6 στους 10
έχουν αποφοιτήσει από ΓΕΛ.

98%
απάντησαν ότι η φοίτηση σε ΑΕΝ συνι-
στά το πρώτο τους πτυχίο.

498
απάντησαν ότι η επαγγελματική αποκα-
τάσταση αποτέλεσε καθοριστικό παρά-
γοντα στην επιλογή τους να φοιτήσουν 
σε ΑΕΝ.
 

84%
ολοκλήρωσαν τη δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση με μέσο όρο μεγαλύτερο του 16.

998
οι συμμετέχοντες στη φετινή έρευνα 
«Επιλέγω Ναυτιλία».

9 στους 10
απάντησαν ότι η επαγγελματική σταθε-
ρότητα αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό 
παράγοντα στην επιλογή ναυτιλιακής 
εταιρείας.

68% 
το ποσοστό που φοιτά σε Σχολές 
Πλοιάρχων.

273
κατοικούσαν στην Αττική πριν από την 
εισαγωγή τους σε ΑΕΝ.
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