
Επανατοποθετώντας την Ελλάδα ως διεθνές ναυτιλιακό κέντρο
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Πιστεύω ότι η διατήρηση ενός γραφείου διαχείρισης πλοίων 
στην Ελλάδα μου εξασφαλίζει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 

2%

Ποια είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της λειτουργίας ενός γραφείου  
διαχείρισης πλοίων στην Ελλάδα; Παρακαλούμε επιλέξτε όσες απαντήσεις ισχύουν
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Πλεονεκτήματα

Φορολογία

Κανένα

Υψηλά επίπεδα συμμόρφωσης  
με το Μνημόνιο του Παρισιού

Πράκτορες

Πρόσβαση σε επαγγελματικές 
υπηρεσίες (ελεγκτικές, νομικές)

Μηχανικοί

Προσωπικό ξηράς

Προσωπικό θαλάσσης

Γεωγραφική θέση

Ασφαλιστικές υπηρεσίες (P&I)

Χρηματοδότηση και χρηματο- 
οικονομικοί οργανισμοί

Υποδομές

 Ρυθμιστικό περιβάλλον

Μειονεκτήματα
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Πιστεύω ότι η ελληνική Πολιτεία μπορεί να κάνει 
περισσότερα για να βελτιώσει την ποιότητα της 
ελληνικής σημαίας 

Η δέσμευση του ελληνικού κράτους απέναντι στο 
τοπικό ναυτιλιακό πλέγμα είναι πολύ ισχυρή

Διαφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ

Ουδέτερη απάντηση

Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ

Ουδέτερη απάντηση

Συμφωνώ

Συμφωνώ απόλυτα

Σιγκαπούρη 76%

Ντουμπάι    56% 
Λονδίνο      51% 

 των ερωτηθέντων δηλώνει 
ότι θα συμμετείχε ενεργά 
σε μια επίσημη εκστρατεία 
για τη διεθνή προβολή της 
Ελλάδας και την περαιτέρω 
ανάπτυξή της ως παγκόσμιου 
ναυτιλιακού κέντρου

των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η 
διατήρηση ενός γραφείου διαχείρισης 
πλοίων στην Ελλάδα τους εξασφαλίζει 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 

72%

88%

56%

των ερωτηθέντων ανέφερε ότι  
μια πιθανή ανάπτυξη του 
ελληνικού ναυτιλιακού κέντρου  
θα δημιουργούσε ευκαιρίες  
για την επιχείρησή του

επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται 

σε 28 διαφορετικούς τομείς 
στο πλαίσιο των ναυτιλιακών 
πλεγμάτων του Πειραιά  
και της Θεσσαλονίκης, εκ των 

οποίων το 70,5% δεν 
είναι εταιρείες διαχείρισης και 
λειτουργίας πλοίων

των ερωτηθέντων δήλωσε ότι 
θα εξέταζε μετεγκατάσταση των 
λειτουργιών διαχείρισης πλοίων 
τους εκτός Ελλάδας

Για κάθε 1 εκ. € που συνεισφέρει άμεσα 
στο ΑΕΠ, δημιουργεί ακόμη  

1,6 εκ. € σε άλλους τομείς της 
οικονομίας,* 

3.391
οι μεγαλύτερες απειλές  
για το ελληνικό  
ναυτιλιακό κέντρο

1.  Εκπαίδευση και έρευνα και τεχνολογία: Τα ναυτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα θα πρέπει να ενισχυθούν,  
ενώ είναι αναγκαία η ενθάρρυνση των νέων να εξετάσουν την επιλογή μιας σταδιοδρομίας στη ναυτιλία.

2.  Καθιέρωση ενός σταθερού ρυθμιστικού, νομικού και φορολογικού πλαισίου, φιλικού προς τις επιχειρήσεις και με διεθνή 
προσανατολισμό. Σε αυτήν την κατεύθυνση, θα πρέπει να περιορισθεί η γραφειοκρατία, να εκσυγχρονιστούν το νηολόγιο 
και οι φορολογικές υπηρεσίες για τη ναυτιλία και να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες. 

3.  Αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών όσο και των υποδομών logistics, για να μπορέσει η Ελλάδα να αξιοποιήσει τη 
γεωγραφική της θέση ως πύλης εισόδου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

4.  Ο στενότερος συντονισμός των πρωτοβουλιών του ιδιωτικού τομέα, με στόχο την καθιέρωση ενός ανταγωνιστικού, 
ελληνικού ναυτιλιακού πλέγματος, θα βοηθήσει, επίσης, στην προώθηση της εικόνας του σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Προτάσεις

O ναυτιλιακός κλάδος

Για κάθε 1 άμεση θέση 
εργασίας που δημιουργεί, 

δημιουργούνται ακόμη 2,8 θέσεις  
σε άλλους τομείς της οικονομίας της Ε.Ε.* 

Πραγματοποιείτε κάποιες από τις λειτουργίες διαχείρισης 
πλοίων σας στην Ελλάδα;

97%

3%
Ναι

Όχι

73%

* Εκτίμηση για την Ε.Ε.


