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Το περιβάλλον λειτουργίας των ναυτιλιακών επιχειρήσεων μεταβάλλεται γοργά. Η 
παγκοσμιοποίηση είναι φαινόμενο που, ενώ καταγράφεται στη ναυτιλιακή βιομηχανία εδώ 
και αρκετές δεκαετίες, παρουσιάζεται στις μέρες μας με διαφορετική ένταση και με τρόπο 
που επηρεάζει άμεσα σχεδόν όλες τις πτυχές της οργάνωσης και διοίκησης των ναυτιλιακών 
επιχειρήσεων. Το πρότυπο των επιτυχημένων επιχειρήσεων του παρελθόντος που 
βασίζονταν στην εμπειρία και την παράδοση, τείνει, υπό τις σημερινές συνθήκες, να 
εξαντλήσει τη δυναμικότητά του. Στο πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση των Ναυτιλιακών 
Επιχειρήσεων καλείται να συμβάλλει στην αναζήτηση λύσεων που  οδηγούν στην καλύτερη 
προσαρμογή των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες και στην αύξηση της 
αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς τους. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
ναυτιλιακής βιομηχανίας και των επιχειρήσεων της καθιστούν απαραίτητη την προσαρμογή 
των θεωριών και αναλυτικών εργαλείων της επιστήμης της Διοίκησης των Επιχειρήσεων για 
την εφαρμογή τους στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις. 
Τα περιεχόμενα του βιβλίου είναι δομημένα με τρόπο ώστε να εξετάζονται οι οργανωτικές 
και διοικητικές ιδιαιτερότητες του συνόλου των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, ενώ ιδιαίτερη 
έμφαση δίνεται στις επιχειρήσεις της χύδην φορτηγού ναυτιλίας, όχι μόνο γιατί είναι η 
αγορά με τη μεγαλύτερη πολυμορφία και τις περισσότερες ιδιαιτερότητες, αλλά και γιατί σ’ 



 

αυτήν δραστηριοποιούνται οι περισσότερες ελληνόκτητες επιχειρήσεις.  Η θεωρητική 
ανάλυση συμπληρώνεται με συγκεκριμένες περιπτωσιολογικές μελέτες. 
 
 
 
Ο Γιάννης Θεοτοκάς είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Ναυτιλίας και 
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο γνωστικό αντικείμενο 
«Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων». Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Τμήμα 
Οικονομικής Επιστήμης) και έλαβε διδακτορικό τίτλο (PhD) στη Διοίκηση Ναυτιλιακών 
Επιχειρήσεων από το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του ίδιου πανεπιστημίου.  
Τα επιστημονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντά του επικεντρώνονται σε θέματα σχετικά με 
τη Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, τη Στρατηγική των Επιχειρήσεων και τη Διοίκηση 
Ανθρώπινου Δυναμικού. Έχει συμμετάσχει, είτε ως επιστημονικός υπεύθυνος, είτε ως 
ερευνητής, στην υλοποίηση σημαντικού αριθμού ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών 
προγραμμάτων στον τομέα της ναυτιλίας.  
Μελέτες του έχουν δημοσιευτεί τόσο σε συλλογικούς τόμους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 
όσο και σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους, όπως τα Maritime Policy and 
Management, Marine Policy, Business History, International Human Resources Management. Έχει 
επίσης δημοσιεύσει σε συνεργασία με την Τζελίνα Χαρλαύτη τα Leadership in World Shipping – 
Greek Family Firms in International Business (Palgrave/MacMillan, 2009), Έλληνες εφοπλιστές και 
ναυτιλιακές επιχειρήσεις – Οργάνωση, διοίκηση και στρατηγική (Αλεξάνδρεια, 2007) και 
Ευπόμπη: Ελληνικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις, 1945-2000 – Οργάνωση, διοίκηση και στρατηγικές 
(ΕΛΙΑ, 2004). με τις Τζ. Χαρλαύτη και Ε. Θανοπούλου Το παρόν και το μέλλον της ελληνικής 
ναυτιλίας – Μελέτες (Ακαδημία Αθηνών, 2009). και με τους Μ. Λεκάκου, Θ. Πάλλη, Θ. 
Συριόπουλο και Γ. Τσαμουργκέλη το Ελληνική ναυτιλία, απασχόληση και ανταγωνιστικότητα: 
Στρατηγικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (Gutenberg, 2008) 
 


