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Πρός: TMS Tankers Ltd / Αθήνα 

 

                             Θέμα : Ευχαριστήρια επιστολή 

 

Ο Διοικητής της ΑΕΝ-Κρήτης, Πλοίαρχος ΛΣ Πασσάκος Σπυρίδων, όλοι οι κκ Καθηγητές της Σχολής 
Πλοιάρχων, οι τελειόφοιτοι σπουδαστές της Σχολής Πλοιάρχων, και ο Διευθυντής της Σχολής, Δαβής 
Βασίλειος, επιθυμούμε με την παρούσα επιστολή να ευχαριστήσουμε θερμά την Διοίκηση της 
ναυτιλιακής εταιρείας TMS Tankers Ltd που εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Κηφισιάς 80, για την τιμή που 
μας έκανε, δίνοντας την άδεια να επισκεφτούμε τα γραφεία της εταιρείας και συγκεκριμένα το Training 

department στις 25 και 26 Φεβρουαρίου τρέχοντος έτους. 
Ιδιαίτερα οφείλουμε πολλές ευχαριστίες στην ομάδα της εταιρείας που μας φιλοξένησε και επιμελήθηκε  
της εκπαίδευσης των σπουδαστών και η οποία  αποτελείται από τους κάτωθι: 
 

TMS Tankers Technical Manager : Evangelos Sfakiotakis 

TMS Tankers Crew Manager : Mary Dimitriadou 

TMS Tankers Training Coordinator : Cpt. Nikos Arvanitakis 

TMS Tankers Training Instructor : Cpt. Dinos Evangelou 

 

OCR Training manager : Philippe Tinchon 

OCR Training coordinator : Athena Rori  

OCR Training Instructor : Seamus Collins 

OCR Training Instructor : Steven Jasper 

οι εντυπώσεις μας από την επίσκεψη συνοψίζονται με λίγα λόγια στα εξής: 
 

α)η φιλοξενία εκ μέρους της εταιρείας προς τους σπουδαστές ήταν θαυμάσια και   
  άψογη από κάθε άποψη.  
β)οι simulators και η επίδειξη εκ μέρους των εκπαιδευτών ήταν θεαματική και 
  το επίπεδο τους άγγιζε την αιχμή του δόρατος της ηλεκτρονικής τεχνολογίας. 
γ)η ναυτιλιακή εταιρεία διαθέτει οργανωτικά standards διεθνούς επιπέδου και είναι  
  ένα στολίδι της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας. 
δ)η επαγγελματική σταδιοδρομία των σπουδαστών μας σε ναυτιλιακές εταιρείες  
  αυτού του επιπέδου, εξασφαλίζει προϋποθέσεις κατάρτισης και ένα λαμπρό μέλλον  
  για τους ίδιους. 
ε)εμείς οι δάσκαλοι της ναυτικής εκπαίδευσης σας οφείλουμε επί πλέον ευχαριστίες  
  διότι από την θερμή φιλοξενία και συμπαράσταση που μας επιφυλάξατε, αντλούμε  
  δύναμη για την συνέχεια στο επίπονο έργο μας. 
  και οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι όσες φορές και στο παρελθόν έχουμε ζητήσει  
  υλικοτεχνική βοήθεια από μέλη της ΕΕΕ είχαμε θετική ανταπόκριση.  

Εν τέλει ήταν για μας όλους ένα δημιουργικό διήμερο, όπου αποκτήσαμε επί πλέον γνώσεις μέσα σε ένα 
επαγγελματικό περιβάλλον. 
 

Με εκτίμηση 

Ο Διευθυντής της Σχολής 

 

 

Δαβής Βασίλειος / Πλοίαρχος Α΄ ΕΝ 

  


