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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η βιομηχανική επανάσταση του 19ου αιώνα ανάγκασε  τους αγροτικούς 

πληθυσμούς να μεταφερθούν  στα αστικά κέντρα και διέσπασε τον 

οικογενειακό δεσμό. Χώρισε τους γονείς από τα παιδιά τους, διότι 

απαιτούνταν πλέον αυτά να ζήσουν και να εργαστούν ξεχωριστά από την 

οικογένεια τους. Επιπλέον  οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι ανάγκασαν κατά τον 

20ο αιώνα τις γυναίκες να εργαστούν εκτός της οικίας. Η είσοδος της γυναίκας 

στην αγορά εργασίας επέφερε την οικονομική της ανεξαρτησία και 

δημιούργησε ψυχολογία και συμπεριφορά αυτοτέλειας, καθιστώντας την 

κοινωνικά και οικονομικά απελευθερωμένη από το ανδρικό πρότυπο. Υπήρξε 

λοιπόν ραγδαία ανάπτυξη της επαγγελματικής απασχόλησης της γυναίκας 

κατά την διάρκεια 20ου αιώνα.  

 

Στις μέρες μας, στην πλειοψηφία των σύγχρονων κοινωνιών, το 

ποσοστό των απασχολουμένων γυναικών ανέρχεται σε  ποσοστά που 

αγγίζουν έως και το 65% του ενεργού πληθυσμού. Στις αρχές του 21ου αιώνα 

έχει πλέον αρχίσει να κλονίζεται το στερεότυπο για «γυναικεία» και «ανδρικά» 

επαγγέλματα και πλέον οι παράγοντες που επηρεάζουν την κάλυψη μιας 

θέσεως εργασίας είναι πρωτίστως  τα αντικειμενικά προσόντα και η 

αντικειμενική δυνατότητα να ανταπεξέλθει κάποιος ή κάποια στις απαιτήσεις 

και στις δυσκολίες  ενός επαγγέλματος. Ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

υπάρχει η τάση υποστήριξης μεγαλύτερων ρυθμών απασχολήσεως των 

γυναικών, ώστε να μειωθεί το χάσμα απασχόλησης μεταξύ των δύο φύλων, 

αφού η ισότητα των φύλων αποτελεί θεμελιώδη αρχή του ευρωπαϊκού δικαίου 

και ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη. 

 

Στην ελληνική πραγματικότητα το ναυτικό επάγγελμα αποτελούσε 

ιστορικά πρωταρχική ανδρική επαγγελματική επιλογή . Η ναυτική παράδοση 

της Ελλάδας, καθώς επίσης και η γεωγραφική της  θέση οδηγούσε  ανέκαθεν 

τους νέους σ’ ένα καθαρά  «ανδροπρεπές» επάγγελμα. Τις τελευταίες 

δεκαετίες όμως στα «δύσκολα» επαγγέλματα της θάλασσας επιχείρησαν και 

κατάφεραν να εισέλθουν και να ενταχθούν και οι γυναίκες, ανταπεξέρχοντας 

στις δυσκολίες που υπήρχαν. Το ανδρικό φύλλο βέβαια καθότι δεν ήταν 

συνηθισμένο σε αυτό το φαινόμενο αντέδρασε αρνητικά και έτσι εμφανίστηκαν 

οι πρώτες μουρμούρες. Τα πρώτα χρόνια ακουγόταν συχνά η φράση: «τι 

δουλειά έχει μια γυναίκα στα καράβια;», ενώ σήμερα η υποπλοίαρχος, που 

εργάζεται από το 1998 στα εμπορικά και επιβατηγά πλοία ξέρει ότι δεν 

χρειάζεται να αποδείξει τίποτα περισσότερο εκτός του ότι ξέρει καλά τη 

δουλειά της, έχοντας εφόδια την γνώση και την εμπειρία της. 



4 
 

 

Η επιλογή μιας γυναίκας να εργαστεί στο άκρως «ανδρικό πόστο» του 

μηχανικού δεν εμπόδισε τη Γ΄ Μηχανικό της ελληνικής ακτοπλοΐας σήμερα, να 

ενταχθεί σ’ αυτήν από το2003, που ξεκίνησε τα εκπαιδευτικά της ταξίδια, 

καθώς επίσης δεν την στέρησε και το δικαίωμα να ονειρεύεται τη θέση του Α΄ 

Μηχανικού. Από τα παραπάνω ενδεικτικά παραδείγματα γίνεται κατανοητό ότι 

η παρουσία της γυναίκας στο ναυτικό επάγγελμα αποτελεί μια νέα κατάσταση 

στην ναυτική πραγματικότητα. Παρά τις αντιδράσεις και τους 

προβληματισμούς που  προκάλεσε η αλλαγή αυτή με το πέρασμα του χρόνου 

υπάρχει η αποδοχή και ο σεβασμός της γυναικείας προσωπικότητας με όλα τα 

αρνητικά και θετικά σημεία που αντιμετωπίζει κάθε εργαζόμενος ανεξαρτήτως 

φύλλου. Άλλωστε, ο σεβασμός και η παρουσία της στο πλοίο δεν ήταν κάτι 

εύκολο στην διαδρομή του χρόνου. Ωστόσο ,με τα απαραίτητα προσόντα και 

γνώσεις που έδειχνε σε ένα καθαρά ανδροκρατούμενο χώρο και τον ζήλο για 

εργασία, άρχισαν να την εμπιστεύονται σε  σημαντικές θέσεις στην 

διακυβέρνηση ενός πλοίου. Παρόλα αυτά η σύγκρουση ρόλων που συχνά 

υπάρχει και το δίλημμα που αντιμετωπίζεται από πολλές γυναίκες ''μητρότητα- 

εργασιακή  καταξίωση'' τις αναγκάζει να εγκαταλείψουν νωρίς το πλοίο και να 

δουλέψουν σε ναυτιλιακές εταιρείες παρέχοντας διοικητική υποστήριξη στα 

πλοία. Βέβαια πρέπει να τονιστεί ότι η επιλογή  της μητρότητας και της 

θέλησης τους να αποκτήσουν μια οικογένεια δεν απαξιώνει σε καμία 

περίπτωση το μέγεθος της αλλαγής που συντελέστηκε όλα αυτά τα χρόνια , 

καθώς επίσης και το ότι ο αριθμός των γυναικών που απασχολούνται στα 

πλοία χρόνο με τον χρόνο αυξάνεται. 

 

Σκοπός λοιπόν αυτής της εργασίας είναι να αναφερθεί αρχικά σε 

κάποιους ορισμούς της ναυτιλίας και ειδικότερα να αναλυθεί το ναυτικό 

επάγγελμα (ναυτική απασχόληση), να αναδείξει την κατάσταση που επικρατεί 

σήμερα στα πλοία ως προς την γυναικεία παρουσία, να επισημάνει το 

νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την ισότητα των δύο φύλλων στο χώρο της 

εργασίας καθώς επίσης να αναφέρει δυσκολίες και προκαταλήψεις που 

συναντούν οι γυναίκες ναυτικοί. Τέλος θα τονιστούν τα συμπεράσματα της 

εργασίας και προβλέψεις για το μέλλον. 
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2. ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

2.1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 

 Ο όρος βιομηχανία της ναυτιλίας αναφέρεται στις πάσης φύσεως 

συστηματικές ενέργειες που αποσκοπούν στην παροχή υπηρεσιών που 

σχετίζονται με θαλάσσιες μεταφορές και έχουν σκοπό να ικανοποιήσουν τις 

ανάγκες του ανθρώπου σε καθημερινή βάση έναντι βεβαίως κάποια 

χρηματικής αμοιβής. Η ναυτιλιακή οικονομία περιλαμβάνει κάθε ναυτιλιακή 

οικονομική δραστηριότητα. 

 Η ναυτιλία είναι η μέθοδος διακυβέρνησης ενός πλοίου για την 

εκτέλεση της ναυσιπλοΐας. Πλοιοκτησία, ναυτική ασφάλιση, ναύλωση, 

εφοπλισμός, ναυπήγηση και επισκευές, μεσιτεία είναι κάποιο από τους όρους 

που περιλαμβάνονται στην οικονομία της ναυτιλίας. 

 Η ναυτιλία αναφέρεται ως βιομηχανία διότι τόσο ο αριθμός των 

ανθρώπων που εργάζονται στο πλαίσιο αυτής της οικονομικής 

δραστηριότητας όσο και ο όγκος των κεφαλαίων που συναλλάσσονται είναι 

πολύ μεγάλα σε αριθμό. Τα πλοία παραμένουν ακόμα το σημαντικότερο μέσο 

μεταφοράς αγαθών και ανθρώπων παρέχοντας μεγάλη χωρητικότητα και 

υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.  

 

2.2 ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ- ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

Παραπάνω αναφέρθηκε ότι η βιομηχανία της ναυτιλίας αφορά πολλές 

δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με τα αντίστοιχα επαγγέλματα. Στα 

πλαίσια αυτής της εργασίας θα ασχοληθούμε με την ναυτική απασχόληση, 

δηλαδή με το ναυτικό επάγγελμα και την ναυτική εργασία στα πλοία. Ναυτικό 

επάγγελμα είναι το σύνολο των  επαγγελμάτων και των επαγγελματικών 

δραστηριοτήτων πάνω σε κάθε τύπο πλοίου ( επιβατηγά , κρουαζιερόπλοια , 

εμπορικά κ.τ.λ) κατά την διαδικασία της πλεύσης. Ναυτικά επαγγέλματα 

μπορεί να είναι: 

 Πλοίαρχος ( υπεύθυνος για την διακυβέρνηση του πλοίου) 

 Μηχανικός ( υπεύθυνος για την λειτουργία του μηχανολογικού 

εξοπλισμού 

 Οικονομικοί αξιωματικοί 

 Ιατροί 

 Αξιωματικός περιβάλλοντος ( νέα θέση εργασίας ) 

 Λογιστής 

 Αξιωματικός ασυρμάτου 
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 Ηλεκτρολόγοι 

 Κατώτερο πλήρωμα (π.χ μηχανοδηγός) 

 Πλήρωμα καταστρώματος (π.χ ναύτης) 

 Μάγειρας 

 Διαχειριστής 

 Καμαρότοι 

 Καθαριστές 

 Υπεύθυνος διασκέδασης επιβατών στα κρουαζιερόπλοια 

 

Όσα  επαγγέλματα δεν εκτελούνται κατά την πλεύση ακόμα και αν 

σχετίζονται με τον ναυτιλιακό τομέα δεν περιλαμβάνονται στον όρο του 

ναυτικού επαγγέλματος και της ναυτικής απασχόλησης. 

 

Παρακάτω βλέπουμε μερικές φωτογραφίες από το επάγγελμα ενός ναυτικού. 

 

Εικόνα από την γέφυρα ενός πλοίου. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα από το μηχανοστάσιο ενός πλοίου 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή:ARXIPELAGOS.COM 
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3. ΙΣΟΤΗΤΑ-ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΦΥΛΛΟΥ 

 

3.1 ΙΣΟΤΗΤΑ  ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΛΩΝ 

 

 Σε αυτό το κεφάλαιο θα τονιστεί η ισότητα των 2 φύλλων και το πώς 

φτάσαμε στο σημείο άντρες και γυναίκες να έχουν τα ίδια δικαιώματα κάτι το 

οποίο δεν θεωρούνταν δεδομένο κατά το παρελθόν. Το Φεμινιστικό κίνημα 

ύστερα από πάρα πολλούς αγώνες που έδωσε κατάφερε να αποκτήσει  το 

παραπάνω δικαίωμα ώστε άνδρες και γυναίκες να θεωρούνται ίσοι σε όλα τα 

επίπεδα. 

 Ο Φεμινισμός είναι κίνημα που εμφανίστηκε στον Διαφωτισμό και  η 

πρώτηκοινότητα  γυναικών εμφανίστηκε το 1785 στη Ολλανδία. Ως κοινωνικό 

κίνημα εστιάζεται στον περιορισμό και  την εξάλειψη  της φυλετικής 

ανισότητας και την απόκτηση ίσων δικαιωμάτων των γυναικών απέναντι 

στους άνδρες. Συνήθως γίνονται εκστρατείες και καμπάνιες οι οποίες 

προωθούν  τις παραπάνω ιδέες και συμφέροντα των γυναικών. Ο Φεμινισμός 

έγινε οργανωμένο κίνημα τον 19ο αιώνα, διότι όλο και περισσότεροι πίστευαν 

ότι η μεταχείριση των γυναικών ήταν άδικη. Το οργανωμένο κίνημα 

χρονολογείται από το 1848 στην Νέα Υόρκη. Πολλές χώρες άρχισαν να 

δίνουν το δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες στις αρχές τοθ 20ο αιώνα. Όλα αυτά 

είχα ως επακόλουθο την νομιμοποίηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και 

γυναικών, παρόλο που ακόμα σε πολλές χώρες αυτό δεν συμβαίνει. Επίσης 

σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες ακόμη και σήμερα υπάρχουν διακρίσεις στον 

χώρο της αγοράς εργασίας . Στις ενότητες που ακολουθούν θα γίνει λόγος σε 

αυτό το θέμα και ειδικότερα στο χώρο του ναυτικού επαγγέλματος. 

 

 

3.1.1 Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ1 

 

Η  Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 2βεβαιώνει την 

αρχή της μη διακρίσεως και επισημαίνει ότι όλα τα ανθρώπινα όντα 

γεννιούνται ελεύθερα και ίσα σε δικαιώματα και ότι ο καθένας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει όλα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του χωρίς καμία 

                                                             
1https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=26233&Itemid=33 
2https://gr.ambafrance.org/%CE%97-
%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7-
%CF%84%CF%89%CE%BD-
%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-
%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%91%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85 
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διάκριση ανάλογα με το φύλλο του. Σε αυτό αναφέρεται και η “Σύμβαση 

εξάλειψης κάθε μορφής διακρίσεων κατά των γυναικών” του Ο.Η.Ε,  η οποία 

έλαβε μέρος το 1979. Η Επιτροπή Εξάλειψης Διακρίσεων Κατά Γυναικών 

αποτελεί το νεότερο διεθνές δικαστήριο του Ο.Η.Ε. Εδρεύει στην Νέα Υόρκη 

και συνεδριάζει 2 φορές τον χρόνο για περίοδο 3 εβδομάδων. Απαρτίζεται 

από 23 εμπειρογνώμονες που ενεργούν με πλήρη ανεξαρτησία και ατομική 

ιδιότητα χωρίς δηλαδή να αντιπροσωπεύουν τα Κράτη που τους είχαν 

προτείνει. Οι αρμοδιότητες  της επιτροπής  είναι : 

 Εξέταση των κρατικών εκθέσεων που υποβάλλουν τα Κράτη-μέλη της 
Σύμβασης καθώς και η έκδοση παρατηρήσεων (σχόλια - 
συμπεράσματα) επ΄ αυτών . 

 Εξέταση ατομικών προσφυγών κατά Κρατών-μελών.  

 Λήψη αναλόγων μέτρων προς αποφυγή ανεπανόρθωτης ζημιάς των 
θυμάτων.  

 Διενέργεια έρευνας επί καταγγελλομένων για παραβιάσεις από τα 
Κράτη - μέλη.  
 

3.1.2 Η ΟΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ3 

 
Εδώ πριν κάνουμε αναφορά στην παραπάνω οδηγία θα πρέπει ναι 

τονιστεί η θεμελιώδης αρχή της ισότητας των ανθρώπων . Ο Χάρτης των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007/C 303/01), στο 
άρθρο 21 αναφέρει ότι «Απαγορεύεται κάθε διάκριση ιδίως λόγω φύλου, 
φυλής, χρώματος, εθνικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών 
χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών 
φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, 
περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.» 
ενώ στο άρθρο 23για την ισότητα αντρών και γυναικών «Η ισότητα γυναικών 
και ανδρών πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλους τους τομείς, μεταξύ άλλων 
στην απασχόληση, την εργασία και τις αποδοχές». 

 
Στόχος της  οδηγίας 2006/54/ΕΚ  είναι η βελτίωση και η απλοποίηση 

της κοινοτικής νομοθεσίας στον τομέα της ίσης μεταχείρισης ανδρών και 
γυναικών σε θέματα απασχόλησης 

  
Οδηγία 2006/54/ΕΚ για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και 
της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και 
απασχόλησης: 

Γενικά: Η ισότητα των 2 φύλλων αποτελεί θεμελιώδη αρχή του 
ευρωπαϊκού δικαίου. 

 
Ισότητα στην απασχόληση και τις συνθήκες εργασίας: 
 Απαγορεύονται οι διακρίσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών άμεσα ή 
έμμεσα στην πρόσληψη και την απασχόληση σε επάγγελμα, στην απόλυση, 
στην επαγγελματική κατάρτιση και εξέλιξη και στη συμμετοχή σε οργανώσεις 

                                                             
3http://www.isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/odhgia_EU_2006_54.pdf 
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εργαζομένων. Επίσης ,η Συνθήκη για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής  ένωσης 
απαγορεύει την διακριτική μεταχείριση λόγω φύλλου σε θέματα αμοιβής για 
όμοια εργασία. Αυτό ισχύει επίσης και στα συστήματα που αναφέρονται στις 
αμοιβές αναλόγως της επαγγελματικής κατάταξης. Ωστόσο, μπορεί να 
υπάρχει μια διαφορετική μεταχείριση των 2 φύλλων λόγω της φύσεως 
κάποιων συγκεκριμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων εφόσον τα μέτρα 
που λήφθηκαν είναι νόμιμα. Τα κράτη ενθαρρύνουν και  προτρέπουν τους 
εργοδότες να καταπολεμούν τις όποιες  φυλετικές  διακρίσεις και ειδικότερα 
την παρενόχληση (π.χ σεξουαλική). 
 
Ισότητα στον κλάδο της κοινωνικής προστασίας : 
 Στο πλαίσιο της κοινωνικής ασφάλισης η μεταχείριση μεταξύ ανδρών 
και γυναικών είναι ίση και αφορά: 

 Το πεδίο εφαρμογής σε αυτά τα συστήματα καθώς και τους όρους 
υπαγωγής 

 Τις εισφορές 

 Των υπολογισμό των παροχών και των προσαυξήσεων καθώς επίσης 
των προϋποθέσεων διάρκειας και διατήρησης του δικαιώματος 
παροχών 

Γονική άδεια: 
 

Όταν  τελειώσει η άδεια μητρότητας ή πατρότητας οι εργαζόμενοι 
δικαιούται να επιστρέψουν σε ίδια ή ισοδύναμη θέση με ίδιες συνθήκες όπως 
αυτές που υπήρχαν πριν την άδεια και να επωφελούνται από τις βελτιώσεις 
των συνθηκών εργασίας τις οποίες δικαιούνται κατά την διάρκεια της 
απουσίας τους. 
 
Προάσπιση δικαιωμάτων: 
 
 Τα κράτη μέλη οφείλουν να έχουν μέσα υποστηριζόμενα από τον νόμο 
για τους εργαζόμενους που ζημιώθηκαν από διακρίσεις , όπως δικαστικές 
διαδικασίες και διαδικασίες συνδιαλλαγής. Λαμβάνουν επίσης τα μέτρα που 
χρειάζονται για την προστασία των εκπροσώπων τους κατά οποιασδήποτε 
κακής μεταχείρισης που θα αποτελούσε αντίδραση του εκάστοτε εργοδότη σε 
καταγγελία εντός του εργασιακού περιβάλλοντος ή σε κίνηση δικαστικής 
διαδικασίας. Τέλος υπάρχουν συστήματα κυρώσεων και αποζημιώσεων 
ανάλογα με την ζημιά που προέκυψε. Σε περίπτωση προσφυγής στην 
δικαιοσύνη  ο εναγόμενος επιβάλλεται να αποδείξει ότι δεν υπήρξε 
παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης . 
 
Προώθηση  της ίσης μεταχείρισης: 
 
 Τα κράτη της ευρωπαϊκής ένωσης ορίζουν τους φορείς που έχουν ως 
ρόλο την προώθηση, την ανάλυση και την εποπτεία της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης, καθώς και την διασφάλιση τήρησης της κοινοτικής νομοθεσίας 
και την παροχή υποστήριξης στα θέματα διακρίσεων. Επίσης οι επιχειρήσεις 
πρέπει να προωθούν την αρχή της ισότητας των φύλλων και να ενισχύουν τον 
ρόλο των μη κυβερνητικών οργανώσεων. 
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3.2 ΙΣΟΤΗΤΑ-ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

 
Στην εποχή  μας η εργασία των γυναικών στο ναυτιλιακό κλάδο 

προστατεύεται από κείμενες διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου 

,οι οποίες αναφέρουν ότι τόσο οι άντρες άλλα τόσο και οι γυναίκες έχουν ίσα 

δικαιώματα στον χώρο της ναυτιλίας. Ωστόσο η ισότητα μεταξύ ανδρών και 

γυναικών δεν ήταν αλλά ούτε και έχει επιτευχθεί έως τώρα στην Ελλάδα στον 

χώρο της ναυτιλίας . Ενδεικτικό του κλίματος που επικρατούσε πριν λίγα 

χρόνια στην χώρα μας είναι το νομοθετικό πλαίσιο που υπήρχε το έτος 2004 

για την εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού. Παρόλο 

που ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών ήταν πρόθυμο να φοιτήσει στις Ακαδημίες 

εμπορικού ναυτικού δεν μπορούσαν υπήρχε το εμπόδιο της ποσόστωσης.Ο 

κανόνας της ποσόστωσης δεν επέτρεπε την εισαγωγή ίσου αριθμού ανδρών 

και γυναικών στις σχολές αυτές με αποτέλεσμα να αποθαρρύνει πολλές 

γυναίκες να ασχοληθούν με έναν κατεξοχήν ανδροκρατούμενο χώρο. 

Αποτέλεσμα αυτού ήταν να  αντιμετωπίζουν  αντικειμενικές δυσκολίες στην 

εισαγωγή τους στις σχολές αυτές και πόσο μάλλον στην συνέχεια της 

καριέρας τους στον ναυτιλιακό τομέα, παρότι το Σύνταγμα μας, οι κείμενες 

νομοθεσίες ενδοτικού χαρακτήρα αλλά και το Ευρωπαϊκό πλαίσιο 

προστατεύουν και θεμελιώνουν την γυναικεία εργασία στη ναυτιλία. 

3.2.1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Σημαντικό κομμάτι του κλάδου της ναυτιλίας είναι οι Ακαδημίες Εμπορικού 

Ναυτικού καθώς είναι υποχρεωτικές σε περίπτωση που κάποιος θέλει να 

ακολουθήσει το επάγγελμα του ναυτικού ως αξιωματικός καθότι υπάρχουν και 

άλλα ναυτικά επαγγέλματα στα οποία δεν χρειάζεται φοίτηση. Άρα υπάρχει 

σύνδεση της γυναικείας εργασίας στα πλοία με τις σχολές αυτές, αφού 

αποκτούν οι γυναίκες την δυνατότητα να ακολουθήσουν μια καριέρα στην 

θάλασσα. Πιο συγκεκριμένα μέχρι το 2006 οι γυναίκες δεν μπορούσαν να 

έχουν τις ίδιες ευκαιρίες φοίτησης στις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού. Παρόλο 

που το ποσοστό τους στο πέρασμα των χρόνων αρχίζει να αυξάνεται ακόμα 

και σήμερα δεν υπάρχει απόλυτη ισότητα εισόδου γυναικών στις σχολές αυτές 

σε αντίθεση με τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας. Σύμφωνα με μια σύνοψη 

διαμεσολάβησης με θέμα την διακριτική μεταχείριση σε βάρος των γυναικών 

στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού4 από την Ανεξάρτητη Αρχή του 

Συνηγόρου του Πολίτη, αποδεικνύεται ότι παρότι το Σύνταγμα μας στο άρθρο 

4 καθορίζει την ισότητα των φύλων και το άρθρο 116 παρ. 2 που καθορίζει 

την λήψη θετικών μέτρων για την προαγωγή της ισότητας των φύλων από το 

κράτος, βλέπουμε ότι εκείνο στάθηκε εμπόδιο στην εισαγωγή των γυναικών 

στο ναυτικό επάγγελμα μιας και προέβλεπε μόνο την εισαγωγή του 3% των 

γυναικών στις σχολές αυτές (2004). Τότε το Υπουργείο για να δικαιολογήσει 

αυτή την στάση του ,η οποία βέβαια στις μέρες μας έχει αναθεωρηθεί, αλλά 

                                                             
4 http://www.antigone.gr/files/gr/library/developments-in-human-rights 
issues/synopsi_diamesolavisis_11_9.pdf 
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είναι χρήσιμη για να καταλάβουμε τις αντιλήψεις της κοινωνίας τότε, είχε 

υποστηρίξει ότι οι γυναίκες ναυτικοί δεν θα ήταν εύκολο να βρουν 

εκπαιδευτικά ταξίδια στην ακτοπλοΐα, αλλά και ότι δεν υπήρχαν οι κατάλληλες 

εγκαταστάσεις και υποδομές στις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού οι οποίες ήταν 

και δύσκολο να δημιουργηθούν. Επίσης η διάκριση αυτή δικαιολογείται σε 

τομείς εργασίας όπου ο παράγοντας του φύλλου (άνδρας ή γυναίκα) παίζει 

σημαντικό ρόλο στην άσκηση της εργασίας και την εκτέλεση των 

επαγγελματικών καθηκόντων. Η διάκριση αυτή δεν αναφέρεται σε 

απασχόληση γυναικών σε γραφεία ναυτιλιακών εταιριών ή σε πλοία τύπο 

χημικά , φορτηγά κ.τ.λ στα οποία υπάρχουν εμπόδια εισόδου των γυναικών 

που έχουν να κάνουν με την φύση τους. Άλλωστε είναι και εμφανής η 

απροθυμία των ίδιων των πλοιοκτητών ή εφοπλιστών να προσλάβουν 

γυναίκες σε τέτοιου τύπου πλοία αφού αντιμετωπίζονται ως μη παραγωγικές 

και αποδοτικές σε σχέση με τους άνδρες ναυτικούς, κάτι που ισχύει μέχρι και 

τις μέρες μας. 

 Ωστόσο σήμερα και σύμφωνα με την πρόσφατη προκήρυξη5 

εισαγωγής στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού η φυλετική διάκριση και η 

ποσόστωση έχει πάψει να υπάρχει όσο αφορά τις γυναίκες . Βλέπουμε ότι 

τόσο οι άντρες άλλα τόσο και οι γυναίκες που θέλουν να ασχοληθούν με την 

ναυτιλία έχουν ίδιες ευκαιρίες εισαγωγής κάτι το οποίο έχει αυξήσει τον αριθμό 

των γυναικών στο εμπορικό ναυτικό. Η αλλαγή στάσης οφείλεται σε μια σειρά 

από Οδηγίες και Κανονισμούς που έχει κυρώσει η Ελλάδα σε επίπεδο 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που σκοπό έχουν να εγκαθιδρυθούν κοινοί κανόνες 

ναυτικής εργασίας ανά την Ευρώπη και ανά τον κόσμο (ΙΜΟ). Συγκεκριμένα η 

Ελλάδα στο πλαίσιο των κοινοτικών της υποχρεώσεων έχει κυρώσει ανάμεσα 

σε πολλές, μια Οδηγία και έναν Κανονισμό οι οποίοι είναι ενδεικτικοί και 

χρήσιμοι στην εξαγωγή συμπερασμάτων στο θέμα της γυναικείας εργασίας 

στη ναυτιλία. Με τον Ν.4097/20126 και τον Ν. 4096/2012 εναρμονίζεται η 

ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου προκειμένου να εξασφαλισθεί η εφαρμογή της αρχής της ίσης 

μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική 

απασχόληση ή συμβάλλουν στην άσκηση τέτοιας απασχόλησης. Ως εκ τούτου 

η αρχή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών βρίσκει πεδίο εφαρμογής 

και στην ναυτιλία ως τομέα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας. Επίσης 

με τον Ν. 4078/20127 η Ελλάδα έχει κυρώσει τον Κανονισμό για την εφαρμογή 

απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας του 20068 ο οποίος περιέχει 

λεπτομερειακά τις προϋποθέσεις εργασίας των ναυτικών στα πλοία. Στο 

άρθρο 1 παρ.δ δίνεται ο ορισμός του ναυτικού ως ''οποιουδήποτε προσώπου 

                                                             
5 http://www.hcg.gr/sites/default/files/article/attach/2%CE%94%CE%9A4653%CE%A0%CE%A9-
%CE%A76%CE%A1.pdf 
6 https://www.synigoros.gr/?i=stp.el.4097 
7 http://www.publicrevenue.gr/elib/view?d=/gr/act/2012/4078 
8 http://www.pepen.gr/pagesgr/sse/kanonismos_efarmogis_MLC_2006.pdf 
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που έχει προσληφθεί ή εργάζεται με οποιαδήποτε ειδικότητα και ναυτολογείται 

στο πλοίο''. Από την διάταξη αυτή συνάγεται ότι η φυλετική διάκριση δεν 

υπάρχει και οποιοδήποτε πρόσωπο, άνδρας ή γυναίκα πληροί τις 

προϋποθέσεις εργασίας στο πλοίο μπορεί να αποτελέσει και το πλήρωμα 

αυτού. Τέλος με τον πρόσφατο Ν. 4150/20139 λύνεται και το θέμα διενέργειας 

εκπαιδευτικών πλόων από τους σπουδαστές και τις σπουδάστριες των 

Σχολών Εμπορικού Ναυτικού. Οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις που υπάγονται στις 

διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 (Α` 77), έχουν την υποχρέωση να 

ναυτολογούν, κατ` ελάχιστον, αντίστοιχο αριθμό σπουδαστών των ΑΕΝ σε 

σχέση με τον αριθμό των πλοίων που διαχειρίζονται, ανεξαρτήτως σημαίας, 

τηρώντας αναλογικά τα αντίστοιχα ποσοστά φοίτησης σπουδαστριών και 

σπουδαστών στις ΑΕΝ. Η υποχρέωση αυτή ισχύει για κάθε θαλάσσια 

εκπαιδευτική περίοδο, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτέλεση της 

πρακτικής άσκησής τους επί πλοίου και όταν δε αυτό δεν είναι δυνατόν 

μπορούν να ναυτολογούνται σε πλοία Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Με βάση τα παραπάνω, έχοντας κατά νου την αρχή της ισότητας, 

την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στον εργασιακό τομέα, την 

Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας και τον υποχρεωτικό χαρακτήρα διενέργειας 

,ανεξαρτήτως φύλου, εκπαιδευτικών ταξιδιών, καταλαβαίνουμε ότι η γυναικεία 

εργασία στα πλοία, κατοχυρώνεται τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Ως εκ τούτου τα εμπόδια εισόδου που υψώνονται από πλευράς της 

πολιτείας όσο και του ναυτιλιακού κλάδου εν γένει είναι απόρροια μάλλον 

φυλετικών διακρίσεων και παρωχημένων αντιλήψεων εναντίων των γυναικών 

και όχι απουσίας ενός νομοθετικού πλαισίου από πλευράς των νομοθετικών 

οργάνων. 

 

                                                             
9 https://www.yen.gr/documents/20182/170662/2013+N+4150.pdf/d1bb3c20-c0a4-4634-911c-
92aa92aa266f 
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Πινάκας 2010 ακαδημιών εμπορικού ναυτικού: Απορρόφηση αντρών και 

γυναικών στο ναυτικό επάγγελμα. 

Πηγή:isalos.net 
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3.2.2 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ 

 

 Είναι γεγονός πως οι περισσότεροι άνδρες ναυτικοί θεωρούν τον 

άνδρα και την γυναίκα ισότιμους, όταν αναφέρονται στην επαγγελματική τους 

επιτυχία (στον επαγγελματικό τομέα και ειδικότερα στον χώρο της ναυτιλίας) 

μόνο ελάχιστοι πιστεύουν πως οι γυναίκες μπορούν να ανταποκριθούν καλά 

στα καθήκοντα τους σε σχέση με τους άνδρες. Παρόλο που πολλοί 

αξιολογούν θετικά την εμπειρία που είχαν να συνεργαστούν με γυναίκες , η 

πλειοψηφία των ανδρών δεν είναι πρόθυμη να δεχτεί μια γυναίκα ως ανώτερη 

στην ιεραρχία του καραβιού. Συγχρόνως η ανταπόκριση μιας γυναίκας στα 

καθήκοντα της στο καράβι εμφανίζεται ικανοποιητική ως προς τον τρόπο που 

την αντιλαμβάνονται οι άνδρες συνάδελφοι της. 

 Παρόλο που πολλές ναυτιλιακές εταιρείες έχουν καταβάλει μεγάλη 

προσπάθεια να προσλάβουν και να στηρίξουν ενεργά γυναίκες, θεωρώντας 

τες μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις καλύτερες από τους άνδρες υποψηφίους, 

την ίδια στιγμή υπάρχουν μύθοι και προκαταλήψεις που αφορούν την 

πρόσληψη των γυναικών στο καράβι. Συνήθως αυτές προέρχονται από 

εργοδότες που δεν έχουν μεγάλη εμπειρία με γυναίκες συναδέλφους. Επίσης 

ο ρόλος της γυναίκας στον θεσμό της οικογένειας αποτελεί τροχοπέδη στην  

διαδρομή μιας γυναίκας στον χώρο της ναυτιλίας. Επιπλέον οι  δυσκολίες του 

επαγγέλματος και των εργασιακών συνθηκών καθώς και ο φόβος πως η 

παρουσία μιας γυναίκας στο καράβι θα μπορούσε να οδηγήσει σε εντάσεις 

που θα αποτελούσαν μεγάλο κίνδυνο για τις εργασιακές σχέσεις είναι 

παράγοντες που αναστέλλουν την πρόσληψη γυναικών (Thomas , 2004). Στο 

σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι πολλοί managers  ναυτιλιακών εταιριών 

όπως και άντρες ναυτικοί επηρεασμένοι από τα φυλετικά στερεότυπα 

καταλήγουν στο συμπέρασμα πως η πρόσληψη μιας γυναίκας στο καράβι 

αποτελεί περισσότερο ένα πρόβλημα παρά ένα ζήτημα αξίας (GuoandLiang, 

2012). 

 Ο τύπος πλοίου (δηλαδή το είδος των ναυτικών εργασιών) όπου 

δουλεύουν οι ναυτικοί αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην επιλογή της 

σύνθεσης του πληρώματος. Η ένταση των διακρίσεων ποικίλει και εξαρτάται 

από την συγκεκριμένη θέση και το περιβάλλον όπου συμβαίνει.. για 

παράδειγμα στα γκαζάδικα δεν συναντάς έντονα το φαινόμενο να υπάρχουν 

και άνδρες και γυναίκες , ενώ στα κρουαζιερόπλοια συμβαίνει με πάρα πολύ 

μεγάλη συχνότητα. Έτσι προβλήματα με τις σχέσεις του πληρώματος είναι 

λιγότερο συνηθισμένα στην δεύτερη περίπτωση διότι είναι ένα γεγονός που 

αποτελεί συνήθεια και όχι κάτι που ξενίζει. Γυναίκες ναυτικοί σε 

κρουαζιερόπλοια προσλαμβάνονται πιο εύκολα στο τμήμα τροφοδοσίας σε 

σχέση με τους άνδρες συναδέλφους τους. Αντίθετα σε ένα εμπορικό πλοίο 

δεν συμβαίνει αυτό (Zhao, 2002). Σε ένα εμπορικό πλοίο η κατάσταση είναι 
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πολύ διαφορετική όσο αφορά την αποδοχή από τους άνδρες προς το 

γυναικείο φύλλο. 

 Από την εμπειρία ανδρών και γυναικών πάνω σε πλοία, 

καταλαβαίνουμε πως οι γυναίκες είναι υποχρεωμένες να διαπραγματεύονται 

την θέση τους ως γυναίκες σε ένα ανδροκρατούμενο επάγγελμα και 

περιβάλλον. Οι γυναίκες μηχανικοί αντιμετωπίζουν ακόμα μεγαλύτερα 

προβλήματα όταν πρέπει να αποδείξουν τις επαγγελματικές τους 

υποχρεώσεις (Gould, 2010). Όλα όσα προαναφέρθηκαν οδηγούν στην 

δημιουργία ενός χάσματος που διαχωρίζει την εργασιακή αφοσίωση των 

γυναικών και τα πραγματικά καθήκοντα που τους αναθέτουν οι άνδρες.  

 Το καράβι ως περιβάλλον εργασίας έχει από την φύση του 

επαγγέλματος ανδρικές προδιαγραφές και αναγκάζει τους εργαζόμενους να 

προσαρμοστούν σε αυτές. Στην προσπάθεια αυτή οι γυναίκες διαχειρίζονται 

αναλόγως την φυλετική τους ταυτότητα ώστε να προσαρμοστούν σε αυτές  

(Kidata, 2010). Η μοναξιά και η αποξένωση, δύο από τα πιο βασικά 

χαρακτηριστικά της ναυτικής ζωής πάνω στο πλοίο , ενισχύονται για τις 

γυναίκες λόγω του γεγονότος ότι η κοινωνική τους ζωή πάνω στο πλοίο 

περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό ( Walkeretal., 2003).  

 Εάν μια γυναίκα καταλάβει ένα αξίωμα , οι δυσκολίες αυξάνονται και 

επηρεάζουν την ικανότητά της να δίνει εντολές, μια ικανότητα που 

αμφισβητείται από τους άνδρες συναδέλφους. Σύμφωνα με μια γυναίκα 

καπετάνιο «Όταν είσαι ακόμα μαθητευόμενη όλοι συμπεριφέρονται σωστά. Τα 

προβλήματα εμφανίζονται όταν πάρεις τον πρώτο σου βαθμό. Ξαφνικά είσαι 

22 χρόνων, είσαι μια γυναίκα σε ένα καράβι και το γηραιότερο μέλος του 

πληρώματος μπορεί να είναι 60 χρόνων και εσύ πρέπει να του δώσεις 

διαταγές. Δεν είναι εύκολο.» ( MMUGMM, 2008). Αυτό είναι ενδεικτικό της 

δυσκολίας που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες αξιωματικοί στην εξέλιξη της 

καριέρας τους, ειδικά αν κάποιος λάβει υπόψη πως σύμφωνα με δεδομένα 

από τον ITF, 42% όλων των ανδρών ναυτικών ήταν αξιωματικοί ενώ το 

αντίστοιχο ποσοστό είναι μόλις 7% ( ITF, 2005). Άλλο ένα χαρακτηριστικό 

στοιχείο που καταδεικνύει τις συνθήκες που επικρατούν ως προς την 

πρόσληψη γυναικών ναυτικών είναι η χαμηλή συμμετοχή τους σε σωματεία 

εργαζομένων, είτε ως απλά μέλη είτε ως μέλη συμβουλίου. Από τα 27 

σωματεία που απάντησαν σε μια έρευνα που διεξήχθη από την SIRC για τον 

IMO, 13 δήλωσαν μη διαθέσιμα δεδομένα από συμμετοχές γυναικών. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα των υπολοίπων, το ποσοστό των γυναικών ήταν 

μόλις 11% ( Blecheretal., 2003).  Η είσοδος στο επάγγελμα του ναυτικού είναι 

ακόμα δυσκολότερη για γυναίκες από αναπτυσσόμενες χώρες καθώς πρέπει 

να αντιμετωπίσουν 3 εμπόδια – ως ναυτικοί, ως μετανάστριες και ως 

γυναίκες.  
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Οι γυναίκες ναυτικοί αντιμετωπίζουν μια σειρά από θέματα τα οποία, 

σύμφωνα με τον ITF, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής : μητρότητα, 

σεξουαλική παρενόχληση, γενικά θέματα υγείας, έλλειψη θετικών επιλογών 

επαγγελματικής εξέλιξης/ διακρίσεις και θέματα εργασιακών σχέσεων (ITF 

2005). Η μητρότητα έχει αναφερθεί ως ένα αντικειμενικό πρόβλημα το οποίο 

οδηγεί τις ναυτιλιακές εταιρείες να θεωρούν τις γυναίκες « εργατικό δυναμικό 

με ημερομηνία λήξης». Επιπλέον η πιθανότητα να αφήσουν την εργασία λόγω 

της μητρότητας κάνουν τους εργοδότες να θεωρούν πως η επένδυση σε μια 

γυναίκα ναυτικό είναι μη αποτελεσματική (MMUGMM, 2008). Στερεότυπα 

σχετικά με το φύλο επίσης επηρεάζουν την συμπεριφορά απέναντι στο 

ενδεχόμενο πρόσληψης μιας γυναίκας. Οι οικογενειακές υποχρεώσεις είναι 

άλλος ένας παράγοντας που αναφέρεται ως εμπόδιο στο να φτάσει μια 

γυναίκα σε μια εξέχουσα επαγγελματική θέση, κάτι το οποίο ενισχύεται από το 

γεγονός πως είναι ελάχιστες οι επιλογές στο να εξισορροπήσεις οικογενειακές 

υποχρεώσεις με εργασία (Blanco, 2008). Γενικά θεωρείται πως το επάγγελμα 

του ναυτικού είναι εξαιρετικά δύσκολο για μια γυναίκα στο να επιβιώσει, ειδικά 

αν λάβει κανείς υπόψη και τους άλλους ρόλους που καλείται να αναλάβει. 

Επιπλέον πιστεύεται πως μια γυναίκα σε ένα καράβι είναι υποχρεωμένη να 

αποδείξει την αξία της διπλά.  Έχει παρατηρηθεί πως γυναίκες ναυτικοί συχνά 

δουλεύουν πιο σκληρά από άνδρες συναδέλφους σε ένα εχθρικό περιβάλλον 

για να δείξουν τις ικανότητές τους και να γίνουν αποδεκτές από αυτούς.  

 Η σεξουαλική παρενόχληση συμβαίνει και είναι ένα γεγονός που δεν 

μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς στους χώρους εργασίας και ειδικότερα σε 

<<ανδροκρατούμενα επαγγέλματα. Τα καράβια είναι κατεξοχήν 

ανδροκρατούμενο εργασιακό περιβάλλον και η παρενόχληση είναι ένα 

γεγονός που αντιμετωπίζουν συχνά οι γυναίκες ναυτικοί (Blecheretal., 2003, 

Thomas, 2006).Σύμφωνα με στοιχεία και προσωπικές εμπειρίες από γυναίκες 

ναυτικούς υπάρχουν περιπτώσεις σεξιστικών και σωματικών επιθέσεων σε 

εμπορικά πλοία προς την μεριά τους. Οι εμπειρίες αυτές συνδέονται με το 

γεγονός πως οι γυναίκες ναυτικοί δεν έχουν την δυνατότητα να αποφύγουν 

εκείνον που τις παρενοχλεί όταν βρίσκονται εν πλω, σε συνδυασμό με το 

γεγονός πως επικρατούν σχέσεις εξουσίας ως προς την ιεραρχία πάνω στο 

καράβι.  Συνήθως στις περιπτώσεις που έχει γίνει αναφορά, εκείνος που 

παρενοχλούσε ήταν άτομο ανώτερου αξιώματος από την γυναίκα που υπέστη 

την παρενόχληση. Επιπλέον είναι σημαντικό να αναφερθεί το γεγονός πως η 

γυναίκα είναι αναγκασμένη να μοιραστεί έναν περιορισμένο χώρο με άνδρες 

συναδέλφους και καμία της κίνηση δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη.  

Συνήθως τα περιστατικά παρενόχλησης αναφέρονται, ωστόσο τα 

αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά. Ενώ το 76% των γυναικών ναυτικών 

μελών του Βρετανικού σωματείου  έχουν υποστεί παρενόχληση μόνο το 50% 

αυτών νιώθει ότι το γεγονός αντιμετωπίστηκε ορθά από την εταιρεία (ITF, 

2008). Το γεγονός πως ο IMO απαιτεί από την ναυτιλιακή βιομηχανία 

ξεχωριστές εγκαταστάσεις διαμονής για τις γυναίκες είναι σχετικό με την 
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σημαντικότητα του θέματος καθώς και η απαίτηση πως τουλάχιστον δύο 

γυναίκες ναυτικοί θα προσλαμβάνονται  σε κάθε πλοίο και πως θα έχουν ένα 

δυνατό σύστημα υποστήριξης (IMO 2012).  

 

 Σε έρευνα που έλαβε μέρος ανάμεσα σε ελληνίδες ναυτικούς και 

κλήθηκαν να απαντήσουν ερωτήσεις σχετικά με τα προβλήματα που 

συνδέονται  με την φύση της εργασίας τους από ένα πεδίο επιλογών είχαμε τα 

παρακάτω στοιχεία. Το 51,7% δεν το θεώρησαν πρόβλημα, για τις υπόλοιπες 

αναφέρθηκε ως πρόβλημα με την εξής κλίμακα : μικρό 24,1%, συχνό 13,8%, 

μεγάλο 10.3%. Όταν έγινε αναφορά στον τρόπο που οι γυναίκες αυτές ήρθαν 

αντιμέτωπες με συναδέλφους με ανώτερα αξιώματα ή με άλλα μέλη του 

πληρώματος περίπου το 1/5 αυτών ανέφεραν πως η αντιμετώπιση ήταν 

αρνητική( Giziakisetal, 2009). 

 

 

 

 

 

Πηγή: Τα Νέα  
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4. ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

4.1 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 

 

 Ο κλάδος της ναυτιλίας αποτελεί ένα κατεξοχήν ανδροκρατούμενο 

τομέα ειδικά όσο αφορά τα ανώτερα στελέχη όπως καπετάνιοι κτλ. Το 

ποσοστό των γυναικών που αποφοιτούν από τις σχολές του εμπορικού 

ναυτικού όλο και αυξάνεται αλλά η μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία 

πάνω στα πλοία δεν είναι η ανάλογη σε αριθμούς. Παρόλο που την δεκαετία 

του 80 παρατηρήθηκε το γεγονός ότι όλο και περισσότερες γυναίκες 

ασχολήθηκαν και κατέλαβαν μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά εργασίας είδαμε 

ότι στο ναυτιλιακό χώρο δεν παρατηρήθηκε το ίδιο φαινόμενο έως και το τέλος 

της τελευταίας δεκαετίας του προηγούμενου αιώνα.Η συνεχής ανάπτυξη του 

παγκόσμιου εμπορίου και η ακόλουθη εξάπλωση της παγκόσμιας ναυτιλίας, 

μαζί με την παγκοσμιοποίηση της αγοράς εργασίας των ναυτικών σε όλο τον 

κόσμο κατά τις δεκαετίες του ΄80 και ΄90, οδήγησε στην αύξηση της 

απασχόλησης των γυναικών πάνω στα πλοία, αλλά η αύξηση αυτή 

περιορίστηκε κυρίως στα κρουαζιερόπλοια.  

Στην κατεύθυνση της δέσμευσης των Ηνωμένων Εθνών να 

ενθαρρύνουν την προώθηση των γυναικών σε όλα τα επίπεδα οικονομικής, 

κοινωνικής και πολιτικής ανάπτυξης και την προώθηση ίσων ευκαιριών μεταξύ 

των δύο φύλων από την δεκαετία του ΄70, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός 

ανέπτυξε τη δική του στρατηγική για την αφομοίωση των γυναικών στο 

ναυτιλιακό τομέα το 1988. Επίσης το 1989 άρχισε η εφαρμογή του 

Προγράμματος Γυναικεία Ανάπτυξης που επικεντρώθηκε στο φύλο (ΙΜΟ, 

1988,1992). 

 

 Ένα άμεσο αποτέλεσμα αυτού του προγράμματος ήταν το συνεχώς 

αυξανόμενο ποσοστό γυναικών μαθητριών στην υψηλόβαθμη ναυτιλιακή 

εκπαίδευση (ΙΜΟ,1997).  Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει ιδιαίτερη αύξηση στον 

αριθμό των γυναικών, που ταξιδεύουν στον στόλο παγκοσμίως. Παρά τις 

πρωτοβουλίες και τις προτάσεις του Διεθνή Ναυτιλιακού Οργανισμού να 

προωθήσει την ενσωμάτωση των γυναικών στη ναυτιλιακή βιομηχανία από τα 

τέλη της δεκαετίας του ΄80, οι γυναίκες ακόμη και σήμερα έρχονται 

αντιμέτωπες με την μεγάλη δυσκολία να γίνουν αποδεκτές στον τομέα της 

ναυτιλίας και παραμένουν μια ακραία μειοψηφία του στόλου τόσο στη γέφυρα 

όσο και στα μηχανοστάσια των πλοίων ανεξάρτητα από των τύπο αυτού. 

Όπως η μηχανή και η γέφυρα, τα μαγειρεία, τα εστιατόρια και τα τμήματα 

ασφάλειας θεωρούνται παραδοσιακά καθήκοντα για άντρες μόνο. Τα 

τελευταία χρόνια οι γυναίκες έχουν αρχίσει να διακρίνονται στα εδάφη αυτά. 

Οι Χώρες-Μέλη έπειτα από διαβουλεύσεις με τα συνδικάτα τους έχουν επίσης 
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εφαρμόσει πολιτικές σε εθνικό επίπεδο, οι οποίες ενθαρρύνουν την 

απασχόληση και την συμμετοχή των γυναικών στο ναυτιλιακό τομέα.  

 

 

Παρακάτω υπάρχουν φωτογραφίες από γυναίκες οι οποίες εργάζονται σε 

πλοία.  

Πηγή: isalos.net 

 

Πηγή:isalos.net 
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4.2 ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ  

 

 Παρόλο που η είσοδος των γυναικών γίνεται με αργούς ρυθμούς στο 

επάγγελμα του ναυτικού είναι μια πραγματικότητα και προσελκύει το 

ενδιαφέρον και την προσοχή των διεθνών οργανισμών. Η βιομηχανία της 

ναυτιλίας θεωρείται όμως πολύ συντηρητική ως προς την πρόσληψη των 

γυναικών και λειτούργει υπέρ των ανδρών. Ταεμπόδια που αντιμετωπίζει μια 

γυναίκα που επιθυμεί να ακολουθήσει μια καριέρα αξιωματικού είναι 

ποικίλα.Η πλειοψηφία των γυναικών προσλαμβάνεται κυρίως ως προσωπικό 

σε κρουαζιερόπλοια ή επιβατικά πλοία. Οι δυσκολίες ως προς την διείσδυση 

των γυναικών στον τομέα των εμπορικών πλοίων είναι πολλές και ποικίλουν 

από χώρα σε χώρα. Στην Ελλάδα που είναι μια παραδοσιακή ναυτική χώρα 

με τον μεγαλύτερο στόλο παγκοσμίως και με μεγάλο αριθμό Ελλήνων 

ναυτικών, αναμένεται να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις ως πηγή γυναικών 

ναυτικών. Ωστόσο οι στατιστικές αναλύσεις δείχνουν το ακριβώς αντίθετο. 

Μερικά εμπόδια είναι τα παρακάτω: 

 Η έλλειψη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

 Ο ανδροκρατούμενος κλάδος 

 Καμία ή μικρή υποστήριξη 

 Μικρότερη αποδοχή από εταιρείες 

  Κοινωνικά, Πολιτιστικά και πρακτικά εμπόδια 

 Έλλειψη εργαστηρίων και σεμιναρίων 

 Η ασφάλεια της εργασίας 

 

Σε ένα ανδροκρατούμενο περιβάλλον όπως είναι ο χώρος της ναυτιλίας, ο 

ρόλος και οι αντιλήψεις των ανδρών που λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τις 

προσλήψεις και την επιλογή πληρωμάτων είναι κρίσιμης σημασίας σε μια 

προσπάθεια να διευκολυνθεί η πρόσβαση των γυναικών στο επάγγελμα. Η 

βιβλιογραφία δείχνει πως η πλειοψηφία των εμποδίων που πρέπει να 

αντιμετωπίσει μια γυναίκα ναυτικός είναι σχετική με στερεότυπα και 

προκαταλήψεις που ασπάζεται μεγάλο μέρος των ανθρώπων που 

προσλαμβάνονται στην βιομηχανία της ναυτιλίας. Τα στερεότυπα αυτά 

οδηγούν σε διακρίσεις και στην ανάγκη για τη γυναίκα να αποδεικνύει 

συνεχώς πως έχει τις ικανότητες και τα προσόντα για αυτή την δουλειά και να 

διαπραγματεύεται συνεχώς την θέση της ως γυναίκα.  Ενώ η πλειοψηφία των 

ανδρών θεωρούν πως έχουν ίσες ευκαιρίες να επιτύχουν στο επάγγελμα του  

ναυτικού μόνο το 1/5 πιστεύει πως μια γυναίκα μπορεί να ανταποκριθεί 

σωστά στα καθήκοντά της. Ωστόσο, η νέα γενιά των ανδρών ναυτικών 

φαίνεται να πιστεύει περισσότερο στις ικανότητες των γυναικών συναδέλφων 

τους.  
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Γενικά γίνεται κατανοητό πως οι άνδρες ναυτικοί συγκρατούνται από 

στερεότυπα και προκαταλήψεις που κυριαρχούν στο ναυτιλιακό χώρο, όταν 

όμως έχουν την ευκαιρία να συνυπάρξουν και να συνεργαστούν με γυναίκες 

συναδέλφους υιοθετούν μια θετική στάση απέναντί τους. Όπως 

προαναφέρθηκε, η νέα γενιά είναι πιο αισιόδοξη στο να αποδεχτεί την 

συνεργασία με γυναίκες συναδέλφους. Αυτό ίσως υπονοεί πως καθώς οι νέοι 

πραγματοποιούν την είσοδό τους στο επάγγελμα και εξελίσσουν την καριέρα 

τους, μια θετική στάση απέναντι στο γυναικείο φύλο θα επικρατήσει. 

Δεδομένου βέβαια ότι η γυναίκες θα έχουν την ευκαιρία να αποδείξουν τις 

ικανότητες που απαιτούνται.   

 

4.3 ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΙ 

  

 Στο συνέδριο της WISTA10 

(Women’sInternationalShipping&TradingAssociation), ο Γενικός Γραμματέας 

του ΙΜΟ τόνισε ότι ο κόσμος χρειάζεται τις γυναίκες ναυτικούς στα πλοία για 

να επιλύσει το πρόβλημα της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού στα πλοία, 

πριν λίγα χρόνια. Επιπλέον επεσήμανε στις ναυτιλιακές εταιρείες ότι ένας 

τρόπος να επιλύσουν το ευρύτατο πρόβλημα της έλλειψης ναυτικών είναι η 

πρόσληψη γυναικών. Ο κ. Ευθύμιος Μητρόπουλος, ανέφερε στο ετήσιο 

Διεθνές Συνέδριο της WISTA στην Αθήνα ότι οι γυναίκες θα πρέπει να 

προωθηθούν πολύ περισσότερο από ότι συμβαίνει μέχρι τώρα ώστε να 

διασωθεί το μέλλον των εμπορικών στόλων σε όλο τον κόσμο. Υπερτονίστηκε 

η ανάγκη να αντιμετωπιστεί η από καιρό προβλεπόμενη έλλειψη ανθρώπινου 

δυναμικού στην ναυτιλιακή βιομηχανία. Επισημάνθηκε η επιτακτικότατη 

ανάγκη , πλέον , για τη ναυτιλία να προωθηθεί πάλι ως μία επαγγελματική 

επιλογή υψίστης σημασίας για ικανούς νέους.  

 

Η άποψη του ΙΜΟ είναι ότι δεν υφίσταται κάποιος εγγενής λόγος εξαιτίας του 

οποίου οι γυναίκες δεν μπορούν να συμμετάσχουν και να επωφεληθούν από 

την εργασία στη ναυτιλιακή βιομηχανία, εντούτοις υπολογίζεται ότι μόλις 1% - 

2% των ναυτικών παγκοσμίως είναι γυναίκες. Ο Γενικός Γραμματέας ανέφερε 

την άποψη του ότι οι γυναίκες ναυτικοί είναι μια πηγή που δεν χρησιμοποιείται 

επαρκώς και σωστά αν και θα μπορούσε να είναι μέρος της λύσης του 

προβλήματος που αντιμετωπίζει ο παγκόσμιος εμπορικός στόλος. 

Η ναυτιλία δεν θα πρέπει να αγνοεί το εν δυνάμει τεράστιο εργατικό δυναμικό 

των γυναικών σε τομείς που εκτείνονται από τη διοίκηση μέχρι το αμιγώς 

ναυτικό επάγγελμα .Ήδη από καιρό η αίσθηση ότι η ναυτιλία είναι ένας χώρος 

αμιγώς ανδρικός έχει αρχίσει να καταρρίπτεται και τα εμπόδια να πέφτουν 

                                                             
10www.wista.net 
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καθώς η WISTA προσελκύει όλο και περισσότερες γυναίκες στον ναυτιλιακό 

τομέα. Ο ΙΜΟ, ως μέρος των Ηνωμένων Εθνών, έχει μακρά ιστορία στην 

προστασία της επαγγελματικής εξέλιξης των γυναικών στο χώρο και στο ότι η 

ισότητα των φύλων πρέπει να θεωρείται βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Θα 

πρέπει βέβαια να δοθούν μεγάλες και σημαντικές μάχες για να επιτευχθεί 

αυτό. Ο επικεφαλής του ΙΜΟ επιδοκίμασε την αφοσίωση της WISTA στην 

αριστεία, γνώση και εκπαίδευση. Η υποστήριξη του στα ιδεώδη της WISTA 

χρονολογείται ήδη από πολλά χρόνια και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την 

ομιλία του στο Διεθνές Συνέδριο της WISTA το 1996, που επίσης 

φιλοξενήθηκε στην Ελληνική πρωτεύουσα. Το φετινό διεθνές Συνέδριο της 

WISTA ήταν το 30ο. 

 

4.4 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 

 

 Στον χώρο της ναυτιλίας έχουν ιδρυθεί διάφοροι οργανισμοί οι οποίοι 

ασχολούνται με την δράση ,τα δικαιώματα, το μέλλον και γενικά με την 

γυναικεία παρουσία στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό εδώ το κεφάλαιο λοιπόν 

θα αναφερθούμε σε μερικούς από αυτούς. 

    4.4.1 WISTA INTERNATIONAL 

 

 Η είσοδος της γυναίκας στην αγορά εργασίας δεν θα μπορούσε να 

αφήσει ανεπηρέαστο και τον ναυτιλιακό κλάδο. Για πάρα πολλά χρόνια η 

γυναίκα συνδεόταν με τον χώρο της ναυτιλίας με την ιδιότητα της γυναίκας 

ναυτικού. Όμως η ιδιαιτερότητα του ναυτικού επαγγέλματος στο ότι είναι ένα 

ανδροκρατούμενο επάγγελμα δεν αποτέλεσε τροχοπέδη στην είσοδο της 

γυναίκας στο ναυτικό επάγγελμα. Για το λόγο αυτό έχει δημιουργηθεί και ο 

οργανισμός της WISTA 

(WOMEN΄SINTERNATIONALSHIPPINGANDTRADINGASSOCIATION). 

 Η WISTA αποτελεί έναν διεθνή οργανισμό για τις γυναίκες που 

κατέχουν θέσεις διοικητικού επιπέδου και εμπλέκονται επαγγελματικά με τον 

ναυτιλιακό κλάδο. Στόχος της είναι να προσελκύσει περισσότερες γυναίκες 

στην ναυτιλιακή βιομηχανία και να τις στηρίξει. Θέλει να τις καθοδηγήσει μέσα 

από την εκπαίδευση και την δικτύωση και να τις δυναμώσει σε διευθυντικές 

θέσεις. Ο οργανισμός αριθμεί 1500 μεμονωμένα μέλη σε 34 εθνικές WISTA 

οργανώσεις. Ο οργανισμός στοχεύει στα εξής: 

 Η διευκόλυνση της ανταλλαγής επαφών, πληροφοριών και εμπειριών 
μεταξύ των μελών της.  

 Η προώθηση και η διευκόλυνση της εκπαίδευσης των μελών της.  

 Η προώθηση της συνεργασίας με άλλα συναφή ιδρύματα και 
οργανισμούς σε όλον τον κόσμο.  
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 Να προσελκύει υψηλού επιπέδου εξειδικευμένα άτομα στην βιομηχανία  

 Να προσελκύει υψηλού επιπέδου εξειδικευμένα άτομα στον οργανισμό  

 Στην αναβάθμιση του επιπέδου των δεξιοτήτων μέσα από την 
εκπαίδευση και την ανταλλαγή γνώσεων  
 

Η WISTA είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και ιδρύθηκε από μια ομάδα 

γυναικών στον Λονδίνο και αφορά τον κλάδο της ναυτιλίας. Αρχική ιδέα 

ήταν να λειτουργήσει ως forum για επαγγελματικά θέματα κοινού 

ενδιαφέροντος. Το 1974, στο Ηνωμένο Βασίλειο μια ομάδα γυναικών 

brokers (μεσίτες) που δραστηριοποιούνταν στην αγορά δεξαμενοπλοίων 

συναντήθηκαν για ένα μεσημεριανό γεύμα. Αυτό λοιπόν έγινε συνήθεια 

κάθε χρόνο. Με το πέρασμα των χρόνων, διάφορες άλλες επαφές τους 

από το εξωτερικό κλήθηκαν να συμμετάσχουν στην συνεδρίαση της 

ομάδας αυτής και σταδιακά επεκτάθηκε σε όλη την Ευρώπη προκειμένου 

για την ένταξη των γυναικών και από άλλους τομείς της ναυτιλίας. Έτσι 

μέσα από αυτήν την διαδικασία δημιουργήθηκε η WISTA. Τα συνέδρια 

που διοργανώθηκαν είναι πάρα πολλά και σε διάφορες χώρες και μεταξύ 

αυτών έχει διοργανωθεί και στην Ελλάδα. Γίνονται σε ετήσια βάση και 

συζητιούνται διάφορα θέματα.  

 

4.4.2 WISTA HELLAS 

 

 Η WISTA HELLAS είναι ένας οργανισμός, ο οποίος υποστηρίζει τις 

γυναίκες που ασχολούνται με την ναυτιλία σε διάφορα ζητήματα, 

διευκολύνει την επικοινωνία και ανταλλαγή εμπειριών και επίσης παρέχει 

συνεχή εκπαίδευση δίνοντας ευκαιρίες δικτύωσης .Τέλος, χρησιμεύει ως 

κέντρο για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μελών της. 

 Ο οργανισμός ιδρύθηκε το 1993 και αποτελεί κομμάτι της 

WISTAINTERNATIONAL που ιδρύθηκε το 1974. Η οργάνωση στην 

Ελλάδα οργανώνει συζητήσεις, συνέδρια, παρουσιάσεις και γενικά δράσεις 

κοινωνικού χαρακτήρα. Στόχος της WISTA HELLAS είναι να προσφέρει : 

 Επαγγελματική ανάπτυξη στα μέλη του 

 Ενημέρωση σχετικά με διεθνείς και εθνικές εξελίξεις 

 Ευκαιρίες για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μελών της 

και την υποστήριξη στον τομέα της ναυτιλίας 

 Ενθάρρυνση των νέων γυναικών προκειμένου να δουν την ναυτιλία 

ως ένα ελκυστικό χώρο όπου μπορούν να δοκιμάσουν τις 

ικανότητες τους και να αναπτύξουν την προσωπικότητα τους. 
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4.4.3 IMO-WOMEN IN DEVELOPMENT PROGRAMME 

 

 OIMO (International Maritime Organization) είναι επίσης μέλος μιας 

προσπάθειας για την προώθηση της γυναικείας απασχόλησης στην ναυτιλία .  

Για τον οργανισμό αυτόν η επίτευξη αυτού του σκοπού πραγματοποιείται 

μέσω ενός προγράμματος που ονομάζεται womenindevelopmentprogramme. 

Το πρόγραμμα αυτό έχει στόχο να προωθήσει και να υποστηρίξει την 

παρουσία της γυναίκας στον χώρο της ναυτιλίας τόσο επί του πλοίου όσο και 

σε επίπεδο γραφείων στην ξηρά στις διάφορες ναυτιλιακές εταιρείες. 

 Ο IMO δημιούργησε διάφορες στρατηγικές που είχαν ως κύριο στόχο 

την ένταξη των γυναικών στο ναυτιλιακό τομέα το 1988. Την αμέσως επόμενη 

χρονιά άρχισε σταδιακά να εφαρμόζει το πρόγραμμα 

womenindevelopmentprogramme με στόχο την εστίαση στην ίση πρόσβαση 

και των ανδρών και των γυναικών φοιτητών στο worldmaritimeuniversity στο 

malmo της Σουηδίας καθώς επίσης και στο internationalmaritimelawinstitute 

στην Μάλτα. Το παραπάνω πρόγραμμα ξεκίνησε για τους εξής σκοπούς: 

 Την ενσωμάτωση των γυναικών στις θαλάσσιες δραστηριότητες  
 Την βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στη ναυτική εκπαίδευση και 

τεχνολογία  

  Την αύξηση του ποσοστού των γυναικών που σε ανώτερο διοικητικό 

επίπεδο απασχολούνται στον ναυτιλιακό τομέα.  

  Την προώθηση της οικονομικής αυτοδυναμίας των γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην απασχόληση. 
 
Σύμφωνα με τον IMO  η θέση της γυναίκας στην κοινωνία και η συμμετοχή 

τους στις οικονομικές δραστηριότητες επηρεάζεται αισθητά από παραδοσιακά 
και θρησκευτικά ζητήματα. Η μειωμένη συμμετοχή των γυναικών σε τεχνικές 
σχολές ενδεχομένως να έχει επιπτώσεις στον μετέπειτα ρόλο που θα παίξουν 
στην οικονομική δομή και υπόσταση της χώρας. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, 
η ενίσχυση , η υποστήριξη και η ενεργή συμμετοχή των γυναικών στην 
οικονομία της εκάστοτε χώρας θα δημιουργήσει πολλά οφέλη και 
πλεονεκτήματα στην κοινωνία ως σύνολο. 
 Σε κάποιες χώρες η ναυτιλιακή βιομηχανία αποτελεί μεγάλη ευκαιρία 
ώστε να ξεφύγει ο πληθυσμός από την φτώχεια και την ανέχεια. Όσοι 
εργάζονται σε αυτή την βιομηχανία έχουν ένα πλουσιοπάροχο μισθό τις 
περισσότερες φορές και επίσης φέρνουν στην χώρα νέο συνάλλαγμα κάτι το 
οποί δίνει οικονομική ανάπτυξη σε κάθε τόπο. 
 Δεν υπάρχει κάποιος εγγενής λόγος για τον οποίο οι γυναίκες δεν θα 
πρέπει να συμμετέχουν και βέβαια να επωφεληθούν επαγγελματικά από τον 
χώρο της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Παρόλα αυτά , ο κλάδος της ναυτιλίας 
θεωρείται παραδοσιακά ανδροκρατούμενος και αποτέλεσε για πάρα πολλά 
χρόνια προνόμιο για τους άνδρες.  
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4.5 ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

 

Σε αυτό το σημείο θα δούμε πως μία γυναίκα βιώνει το ναυτικό επάγγελμα 

μέσα από προσωπικές εμπειρίες σύμφωνα με μαρτυρίες και συνεντεύξεις από 

τις ίδιες τις γυναίκες 

Δήμητρα Στείρου (ΑΕΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ):  

“Ονομάζομαι Δήμητρα Στείρου και είμαι σπουδάστρια στην Ακαδημία 
εμπορικού ναυτικού Οινουσσών. Το πρώτο μου εκπαιδευτικό ταξίδι ως 

δόκιμος ξεκίνησε στις 19 Μαΐου 2015 με το κρουαζιερόπλοιο Ocean Majesty. 

Ως πρωτόμπαρκη είχα πολύ άγχος για το τι θα συναντήσω, αν θα μάθω 
γρήγορα τα καθήκοντά μου και αν ανταπεξέλθω σε αυτά. Όμως δεν το έβαλα 
κάτω γιατί ο στόχος μου ήταν να τα καταφέρω. Τις πρώτες μέρες μού ήταν 
δύσκολο να προσαρμοστώ λόγω της κυριαρχίας του ανδρικού φύλου. Παρ΄όλ’ 
αυτά οι αξιωματικοί μου με αντιμετώπισαν με σεβασμό, ισότιμα, ήταν 
πρόθυμοι να μου μεταφέρουν τις γνώσεις που απαιτούνται ώστε να 
προχωρήσω παρακάτω και πάντα με στήριζαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα 

που έμεινα στο πλοίο. 

Ταξίδεψα σε πολλές χώρες της Ευρώπης, γνώρισα πολλά μέρη και απέκτησα 
αρκετές εμπειρίες. Μάλιστα η καλύτερη θα έλεγα πως ήταν στην Γροιλανδία 
όπου πλέαμε σε πάγους. Αυτή η κρουαζιέρα διήρκησε 20 μέρες. Μαζί μας 
είχαμε έναν πλοηγό ο οποίος ήταν εξιδανικευμένος για την ναυσιπλοΐα σε 
πάγους και όλοι μας μάθαμε σημαντικά πράγματα όσο έμεινε μαζί μας. Μέσα 
από αυτά τα ταξίδια απέκτησα πολλές γνώσεις τις οποίες δεν θα είχα την  
ευκαιρία να πάρω στην στεριά. Είναι καταπληκτικό το γεγονός ότι αυτό το 

Πηγή:isalos.net 



26 
 

επάγγελμα συνδυάζει τόσες επιστήμες ώστε το καράβι να φτάσει με ασφάλεια 
στον προορισμό του και να εκτελέσει σε ορισμένο χρόνο την μεταφορά 

φορτίου ή επιβατών, στην προκειμένη περίπτωση. 

Ως προς το θέμα ρατσισμού, εμείς οι γυναίκες συχνά τον βιώνουμε μια και το 
καράβι είναι μια μικρή ανδροκρατούμενη κοινωνία. Ωστόσο εγώ δεν 
αντιμετώπισα τέτοια περιστατικά. Οι αξιωματικοί μου πάντα με αντιμετώπιζαν 
σαν μια αυριανή ανθυποπλοίαρχο και θεωρούσαν ότι μπορώ να ανταπεξέλθω 

στις απαιτήσεις του επαγγέλματος το ίδιο καλά με εκείνους. 

Κατά τη γνώμη μου, είναι μεγάλη δοκιμασία το πρώτο μπάρκο για έναν δόκιμο 
διότι ανάλογα με τις εμπειρίες που θα αποκτήσει, θα κρίνει ανάλογα το αν θα 
συνεχίσει στην θάλασσα ή αν θα στραφεί προς την στεριά. Όμως αν το βάλεις 
πείσμα να επιτύχεις τον στόχο που έθεσες τότε θα τον πετύχεις. Για εμένα 
ήταν αρκετά σημαντικό το γεγονός ότι έμαθα αρκετά πράγματα πάνω στο 
επάγγελμα που θέλω να ακολουθήσω επειδή το επιδίωξα και αυτό είναι που 
με παρακινεί να φτάσω πιο ψηλά”. 

 

Αννα Κουτσαντωνακη (ΑΕΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ) 

 

“Ακόμα θυμάμαι εκείνη την ημέρα που πήρα την απόφαση να ακολουθήσω το 
επάγγελμα του ναυτικού. Ήταν μια απόφαση που ερχόταν σε αντίθεση με όσα 
έλεγα μέχρι τότε ότι θα κάνω στην ζωή μου. Όμως, μόλις άρχισα να 
ανακαλύπτω τον κόσμο του ναυτικού επαγγέλματος είπα στον εαυτό μου 
«αυτό θα κάνω!». Ήταν μια απόφαση την οποία κανείς από τον περίγυρο μου 
δεν περίμενε να πάρω, καθώς κανένας από την οικογένεια μου δεν ασχολείται 

επαγγελματικά με τη ναυτιλία. 

Πηγή:isalos.net 
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Μεγαλωμένη, όμως, σε νησί με μεγάλη αγάπη και σεβασμό προς την 
θάλασσα το πήρα τελικά απόφαση «θα γίνω ναυτικός», κι έτσι και έγινε. Οι 
γονείς μου με στήριξαν σε αυτή μου την επιλογή αν και ήξεραν, όπως 
άλλωστε κι εγώ, πόσο δύσκολη θα ήταν η συνέχεια. Από όλους άκουγα μια 
φράση «οι γυναίκες δεν είναι για βαπόρια». Και αυτό σίγουρα με επηρέασε και 
με έκανε να πεισμώσω και να προσπαθήσω περισσότερο για να επιτύχω το 

στόχο μου. 

Τον Αύγουστο του 2011 πήρα την πολυπόθητη απάντηση για την εισαγωγή 
μου στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Τα συναισθήματα μου ήταν 
ανάμεικτα. Από τη μία αισθανόμουν χαρά καθώς είχα πετύχει τον πρώτο μου 
στόχο και από την άλλη αισθανόμουν και τον φόβο για το άγνωστο. «Και 

τώρα τί;» αναρωτιόμουν. 

Αλλά η πραγματικότητα με προσγείωσε μια και σύντομα ξεκίνησε η 
αναζήτηση για την πολυπόθητη θέση σε κάποιο βαπόρι. Οι απαντήσεις των 
εταιρειών ήταν απογοητευτικές και οι αρνήσεις τους έφταναν η μια πίσω από 
την άλλη. Η πλέον συχνή απάντηση που λάμβανα από τις εταιρείες ήταν ότι 
«δεν προσλαμβάνουμε κοπέλες». 

Μπορεί να έχασα έναν χρόνο αλλά τελικά κατάφερα και βρήκα μπάρκο. Την 

πρώτη φορά που πάτησα το πόδι μου στο βαπόρι και σκέφτηκα όλο  το 

τρέξιμο, την αγωνία και το χαμένο χρόνο πήρα μια βαθιά ανάσα ανακούφισης. 

Μπορεί ακόμα να βρίσκομαι στο πρώτο σκαλοπάτι, αλλά ελπίζω να συνεχίσω 

σε αυτό το επάγγελμα. Ελπίζω κάποια στιγμή αυτή η αρνητική αντιμετώπιση 

προς τις κοπέλες να σταματήσει και να μας αντιμετωπίζουν ισότιμα με τους 

άνδρες σπουδαστές και ναυτικούς για να μπορούμε να συνεχίζουμε με 

επαγγελματισμό και αξιοπρέπεια σε ένα τόσο απαιτητικό και ταυτόχρονα τόσο 

όμορφο επάγγελμα.” 
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5.   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Η ναυτιλία από αρχαιοτάτων χρόνων υπήρξε κατεξοχήν χώρος 

δραστηριοποίησης του αντρικού φύλου με ελάχιστες εξαιρέσεις στο εμπορικό 

ναυτικό αλλά και σε περιόδους πολεμικών κρίσεων. Στην πλειονότητα τους οι 

γυναίκες μυήθηκαν στο ναυτικό επάγγελμα μέσα από την δραστηριότητα των 

αντρών και των υιών τους που ασχολούνταν με την ναυτιλία ως εν ενεργεία 

ναυτικοί ή αργότερα στο γραφείο σε επιτελικές θέσεις. Είναι εμπειρικά 

αποδεδειγμένο ότι πριν από μερικές δεκαετίες οι γυναίκες που συναντιόνταν 

στα ποντοπόρα πλοία ήταν απλά συνοδοί των συζύγων τους αξιωματικών 

που υπηρετούσαν στο πλοίο11. Ο ρόλος τους δηλαδή περιοριζόταν στην 

υποστήριξη του άνδρα ναυτικού στο πλοίο σε ψυχολογικό επίπεδο καθότι η 

ενασχόληση με το επάγγελμα αυτό τις άφηνε μόνες στο σπίτι επιφορτίζοντας 

αυτές με πολλές οικογενειακές υποχρεώσεις. Μέσα από μαρτυρίες από την 

δική μας ναυτική παράδοση καταλαβαίνουμε το ψυχολογικό φορτίο, την 

αίσθηση ευθύνης, τον φόβο και την μοναξιά στην οποία ζούσαν οι γυναίκες 

αυτές χωρίς την υποστήριξη του άνδρα τους ή του υιού τους οι οποίοι έλειπαν 

για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Άρα σε ένα βάθος 50 χρόνων οι γυναίκες 

πλην ελαχίστων φωτεινών περιπτώσεων, δεν ασχολήθηκαν ενεργά με την 

ναυτιλία. Ο ρόλος τους ήταν επικουρικός στον άνδρα ναυτικό και 

συνοδευτικός αφού πολλές φορές τους συνόδευαν στα ταξίδια τους όποτε 

αυτό ήταν εφικτό λόγο μακρόχρονης απουσίας. Προοδευτικά και με την 

εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων κατά των γυναικών και της γυναικείας 

εργασίας εν γένει (ισότητα φύλων), οι γυναίκες εισχώρησαν στα παραδοσιακά 

αντρικά επαγγέλματα όπως και εν προκειμένω στη ναυτιλία.  

 

Αν και η μετάβαση στο ναυτιλιακό χώρο δεν ήταν βελούδινη παρατηρούμε ότι 

οι γυναίκες που ήθελαν να ασχοληθούν με τον ναυτιλιακό χώρο κατέλαβαν 

θέσεις εργασίας στα ναυτιλιακά γραφεία. Η μετάβαση αυτή κρίνεται απολύτως 

λογική μιας και οι γυναίκες ισότιμες στον τομέα μόρφωσης με τους άνδρες, 

μπόρεσαν να σταδιοδρομήσουν στον κλάδο αυτό αποφεύγοντας τα «αντρικά 

χαρακτηριστικά» του επαγγέλματος όπως η μακρόχρονη απουσία, η δύσκολη 

ζωή μέσα στο πλοίο και η φυσική δύναμη που τους έλειπε. Με την πάροδο 

των χρόνων η τεχνολογική ανάπτυξη του πλοίου και η καλυτέρευση της ζωής 

στα πλοία ώθησε πολλές γυναίκες να φοιτήσουν στις ακαδημίες εμπορικού 

ναυτικού ανά τον κόσμο και να ασχοληθούν με το ναυτικό επάγγελμα.  

 

                                                             
11 Γιάννης Θεοτοκάς- Τζελίνα Χαρλαύτη ‘’ Έλληνες εφοπλιστές και ναυτιλιακές επιχειρήσεις, 

Οργάνωση, διοίκηση και στρατηγική, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Σεπτέμβριος 2007. 
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Ωστόσο η συμμετοχή αυτή των γυναικών έχει και αρκετούς περιορισμούς. Η 

πλειονότητα των γυναικών που απέκτησαν πτυχίο εμπορικού ναυτικού δεν 

ασχολήθηκαν στην εμπορική ναυτιλία ως πλήρωμα πλοίου αλλά σε θέσεις 

γραφείου. Μάλιστα αυτές που επέλεξαν να φοιτήσουν στις συγκεκριμένες 

σχολές επέλεξαν ειδικότητα πλοιάρχου και όχι μηχανικού πλην ελαχίστων 

εξαιρέσεων. Ακόμη οι γυναίκες που επέλεξαν να μπουν στο πλοίο και να 

εργαστούν σε αυτό απασχολήθηκαν σε κρουαζιερόπλοια και όχι σε φορτηγά 

πλοία στα οποία εργάζονται ως πληρώματα άνδρες. Οι λόγοι αποκλεισμού 

των γυναικών στις παραπάνω κατηγορίες δεν έχει να κάνει τόσο με τις 

φυλετικές διακρίσεις αλλά με την φύση του επαγγέλματος και τις απαιτήσεις 

που απορρέουν από αυτό. Η έλλειψη φυσικών δυνάμεων, οι ιδιαιτερότητες 

των αναγκών τους, το εξαντλητικό ωράριο, η σκληρή φύση του επαγγέλματος 

αλλά και η επιθυμία να αποκτήσουν παιδιά και να τα μεγαλώσουν αποτελούν 

ανασταλτικούς παράγοντες ενασχόλησης με το πλοίο ως εργασιακό χώρο. 

Όπως αναλύθηκε διεξοδικά στην παρούσα εργασία η παρουσία των γυναικών 

τα τελευταία χρόνια στην ναυτιλία είναι ενθαρρυντική λιγότερο όμως στο πλοίο 

κι περισσότερο στα γραφεία αν και υπάρχει αυξημένη η τάση οι γυναίκες να 

αποφοιτούν από τις σχολές εμπορικού ναυτικού.  
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