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Η διεθνής αναγνώριση και εμπιστοσύνη που απολαμβάνει το τμήμα
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συνεργασιών με άλλα ιδρύματα, ιδιαίτερα του εξωτερικού, με
στόχο ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες αλλά και με
την εντατική διασύνδεση με την πράξη μέσω της επιτροπής
διασύνδεσης με τις επιχειρήσεις.
Το Πρόγραμμα Σπουδών που δίνει έμφαση στην προώθηση της
γνώσης των νέων τεχνολογιών και στην κάλυψη των αναγκών της
διεθνοποιημένης
επιχείρησης,
προσφέρει
την
δυνατότητα
πρακτικής άσκησης, δίνοντας ένα σημαντικό ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα στους φοιτητές που επιτυγχάνουν να εργασθούν στο
συγκεκριμένο οικονομικό και επαγγελματικό περιβάλλον που
μελετούν.
Στόχος του τμήματος είναι η κατάρτιση υψηλού επιπέδου
πτυχιούχων στη Διοίκηση-Οργάνωση Επιχειρήσεων, κατάλληλων για
τις ανάγκες της Ναυτιλίας των Μεταφορών και του Διεθνούς
Εμπορίου.
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(Δευτέρα – Παρασκευή)
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(Δευτέρα – Παρασκευή)

Πρακτική Άσκηση (6 εβδομάδες)
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Επαναληπτική εξεταστική περίοδος (4
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Εθνική εορτή
Τοπική εορτή
Επέτειος Πολυτεχνείου
Διακοπές Χριστουγέννων
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27.2.2012
Δευτέρα
25.3.2012
Κυριακή
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Δευτέρα – Κυριακή
__.4.2012
Τετάρτη
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Τρίτη
4.6.2012
Δευτέρα

Εορτή Τριών Ιεραρχών
Καθαρή Δευτέρα
Εθνική Εορτή
Διακοπές Πάσχα
Φοιτητικές εκλογές
Πρωτομαγιά
Εορτή Αγίου Πνεύματος
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ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ιδρύθηκε στις 20 Μαρτίου 1984 με το Προεδρικό
Διάταγμα 83/1984. Έδρα του Πανεπιστημίου είναι η πόλη της Μυτιλήνης.
Οι ακαδημαϊκές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου υλοποιούνται σε
πέντε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και σε ένα νησί των Κυκλάδων.
Το Πανεπιστήμιο συγκροτούν 5 Σχολές και 18 προπτυχιακά Τμήματα, ως
ακολούθως:
Στο νησί της Λέσβου


Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
 Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
 Τμήμα Γεωγραφίας
 Τμήμα Κοινωνιολογίας
 Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας



Σχολή Περιβάλλοντος
 Τμήμα Περιβάλλοντος
 Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας

Στο νησί της Λήμνου


Τμήμα Επιστήμης
Περιβάλλοντος)

Τροφίμων

και

Διατροφής

(Σχολή

Στο νησί της Χίου


Σχολή Επιστημών της Διοίκησης
 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
 Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
 Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

Στο νησί της Σάμου


Σχολή Θετικών Επιστημών
 Τμήμα Μαθηματικών
 Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών
Συστημάτων
 Τμήμα
Στατιστικής
και
Αναλογιστικών
–
Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών

Στο νησί της Ρόδου


Σχολή Ελληνικών & Μεσογειακών Σπουδών
 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
 Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
 Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-12

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στο νησί της Σύρου
 Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
(ανεξάρτητο τμήμα)
Η αποκεντρωμένη χωροταξική δομή ώθησε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου να
υιοθετήσει σύγχρονα συστήματα διοίκησης και επικοινωνιών για την
αποτελεσματική λειτουργία των πανεπιστημιακών μονάδων.
Φιλοδοξία της πανεπιστημιακής κοινότητας είναι να καθιερώσει το
νησιωτικό σύμπλεγμα του αρχιπελάγους ως κέντρο αριστείας στην
επιστήμη και την εκπαίδευση σύμφωνα με την ιστορική κληρονομιά του
χώρου.
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διατηρεί και συνεχώς επεκτείνει ένα δίκτυο
διεθνών συνεργασιών και ανταλλαγών πετυχαίνοντας διεθνή αναγνώριση,
ενώ παράλληλα συμβάλλει στην πνευματική-πολιτισμική και οικονομική
άρση της απομόνωσης των νησιών του Αιγαίου και στη στήριξη της
κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής.
Σήμερα και μέχρι την ενεργοποίηση των οργάνων διοίκησης – σχολών που
προβλέπονται στον νέο νόμο 4009/2011 για την παιδεία τη Διοίκηση του
Πανεπιστημίου ασκεί η Σύγκλητος, το Πρυτανικό Συμβούλιο και ο
Πρύτανης.
Σύγκλητος
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 2083/92 η Σύγκλητος αποτελείται από τον
Πρύτανη, τους Αντιπρυτάνεις, τους Κοσμήτορες των σχολών, τους
Προέδρους των τμημάτων, έναν εκπρόσωπο των φοιτητών από κάθε
τμήμα, δύο εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών, έναν εκπρόσωπο
του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.), έναν εκπρόσωπο του
ειδικού τεχνικού προσωπικού (Ε.ΤΕ.Π.) και έναν εκπρόσωπο του
διοικητικού προσωπικού. Στη Σύγκλητο συμμετέχουν επίσης και
εκπρόσωποι αναπληρωτών καθηγητών, επίκουρων καθηγητών και
λεκτόρων σε αριθμό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) των τμημάτων του Α.Ε.Ι.,
ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος του έξι (6) ούτε μεγαλύτερος από
τον αριθμό των τμημάτων του Α.Ε.Ι.
Πρυτανικό Συμβούλιο
Το Πρυτανικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρύτανη, τρεις
Αντιπρυτάνεις, έναν εκπρόσωπο των φοιτητών και τον Προϊστάμενο
Γραμματείας ως εισηγητή και με δικαίωμα ψήφου. Επί ζητημάτων
διοικητικού προσωπικού μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και εκπρόσωπος
του διοικητικού προσωπικού.
Πρύτανης
Ο Πρύτανης εκπροσωπεί το ΑΕΙ, συγκαλεί το Πρυτανικό Συμβούλιο και τη
Σύγκλητο και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών τους. Ο
Πρύτανης επικουρείται από τρεις Αντιπρυτάνεις, τον Αντιπρύτανη
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, τον Αντιπρύτανη
Έρευνας και Στρατηγικού Σχεδιασμού και τον Αντιπρύτανη Οικονομικού
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Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, οι οποίοι ασκούν τις αντίστοιχες
αρμοδιότητες σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου.





Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι ο Καθηγητής Πάρις
Τσάρτας,
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας είναι
ο Νίκος Σουλακέλλης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αντιπρύτανης Έρευνας και Στρατηγικού Σχεδιασμού είναι η
Καθηγήτρια Αγγελική Δημητρακοπούλου,
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης είναι ο
Ιωάννης Κάλλας, Αναπληρωτής Καθηγητής
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Η ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

H Σχολή Επιστημών της Διοίκησης (Σ.Ε.Δ.) εδρεύει στη Χίο
περιλαμβάνει τα Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ναυτιλίας
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης.

και
και

Σκοπός της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης είναι η μελέτη και ανάλυση
των δεδομένων που συνθέτουν το σύγχρονο εξωτερικό και εσωτερικό
περιβάλλον των οικονομικών μονάδων, εξασφαλίζοντας την αναζήτηση,
επιλογή και εφαρμογή των πλέον κατάλληλων και αποτελεσματικών
λύσεων στη διοίκηση των επιχειρήσεων, που επιδιώκεται μέσω:

i.

Της παροχής υψηλής ποιότητας επιστημονικής κατάρτισης σε τομείς
διοίκησης επιχειρήσεων.
ii. Της έρευνας μέσω ερευνητικών προγραμμάτων.
iii. Της σύνδεσης εκπαίδευσης και έρευνας με την πράξη, μέσω
συνεργασιών με επιχειρήσεις και οργανισμούς.
Σήμερα και μέχρι την ενεργοποίηση των οργάνων – σχολών που προβλέπει
ο νέος νόμος 4009/2011 για την παιδεία, όργανα της Σχολής είναι η
Γενική Συνέλευση, η Κοσμητεία και ο Κοσμήτορας. Η Κοσμητεία
συντονίζει την λειτουργία της Σχολής. Πρόεδρος του Συμβουλίου
Κοσμητείας είναι ο Κοσμήτορας κ. Δημήτριος Λαγός, Αναπληρωτής
Καθηγητής.

2.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τ.Δ.Ε.)
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι το πρώτο Τμήμα του
Πανεπιστημίου Αιγαίου που δέχθηκε φοιτητές και άρχισε να λειτουργεί σε
προπτυχιακό επίπεδο το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 198586. Έχοντας εισέλθει στη τρίτη δεκαετία της λειτουργίας του, έχει
απονείμει περισσότερα από 2700 πτυχία, μεταπτυχιακά διπλώματα
Μάστερ καθώς και τα πρώτα διδακτορικά διπλώματα σε επίπεδο
μεταπτυχιακών σπουδών. Το πρόγραμμα σπουδών του Τ.Δ.Ε. δίνει την
δυνατότητα επιλογής συνδυασμών μαθημάτων, σύμφωνα με τις
προσωπικές προτιμήσεις και τον επαγγελματικό προσανατολισμό του
κάθε φοιτητή, στο πλαίσιο των ακόλουθων κατευθύνσεων:

1.
2.
3.
4.
5.

Λογιστική και Χρηματοοικονομική
Μάρκετινγκ
Επιχειρηματική Οικονομική
Νέες Τεχνολογίες και Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών
Διοίκηση Τουρισμού

Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Τ.Ν.Ε.Υ.)
Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ιδρύθηκε το 1998. Η
ίδρυση του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών στη Χίο
είναι σύμφωνη με τους στόχους που τέθηκαν κατά την ίδρυση του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, τον οικονομικό χαρακτήρα της περιφέρειας του
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Αιγαίου, αλλά και τη ναυτική παράδοση της Χίου. Οι πρώτοι πτυχιούχοι
του τμήματος αποφοίτησαν το Σεπτέμβριο του 2002.
Ο θεματικός χώρος που καταλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο του
Τ.Ν.Ε.Υ, συνδυάζει τη διοίκηση και οργάνωση επιχειρήσεων με τη
ναυτιλία, τις μεταφορές, και το διεθνές εμπόριο, γνωστικές ενότητες
αλληλένδετες μεταξύ τους αλλά και συνδυασμένες με την Ελληνική
παράδοση, με σύγχρονες τοπικές, εθνικές και διεθνείς διαστάσεις.
Η κυριότερη καθοριστική δύναμη για το εμπόριο είναι η παγκόσμια αγορά.
Με τη σειρά του το εμπόριο αποτελεί καθοριστικό παράγοντα ζήτησης για
μεταφορές. Οι μεταφορές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
παραγωγικής διαδικασίας και παράγοντα καθοριστικής σημασίας για τη
λειτουργία της οικονομίας μιας χώρας. Βασική συνιστώσα του κλάδου
των μεταφορών είναι η Ναυτιλία η οποία αποτελεί πλέον διεθνή τομέα με
παγκόσμια σημασία, βασικό διεκπεραιωτή σημαντικού όγκου του διεθνούς
εμπορίου και σχεδόν μοναδικό μεταφορέα του εμπορίου μεγάλου αριθμού
προϊόντων και πρώτων υλών.
Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Τ.Μ.Ο.Δ.)
Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης ξεκίνησε τη λειτουργία
του το ακαδημαϊκό έτος 2000-01. Είναι πολυτεχνικό τμήμα, οι απόφοιτοι
είναι διπλωματούχοι μηχανικοί και η διάρκεια των σπουδών είναι
πενταετής.
Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης έρχεται να καλύψει τις
ανάγκες της Νέας Οικονομίας με νέες ειδικότητες μηχανικών, ικανών να
ανταποκριθούν στις προκλήσεις της Νέας Εποχής, καθώς και στην έρευνα
και προαγωγή της τεχνογνωσίας στους τομείς:
 Χρηματοοικονομικής Μηχανικής (Financial Engineering)
 Διοίκησης Έργων και Λειτουργιών (Project & Operations Management)
 Μηχανικής
της
Διοίκησης
και
Πληροφοριακών
Συστημάτων

(Engineering Management and Information Systems)
Οι προαναφερόμενοι τομείς αποτελούν χώρους στους οποίους διεισδύουν
όλο και περισσότεροι «νέου τύπου μηχανικοί» ανταποκρινόμενοι στις νέες
απαιτήσεις, και προσκομίζοντας νέες γνώσεις. H ραγδαία ανάπτυξη της
τεχνολογίας καθιστά αναγκαία τη συμβολή στελεχών ικανών να
κατανοήσουν, όχι μόνο τη δεδομένη τεχνολογία, αλλά πολύ περισσότερο
να μπορούν να τη διαχειριστούν, να την προωθήσουν και να την
αξιοποιήσουν στην κατεύθυνση της οικονομικής ανάπτυξης του ιδιωτικού
και δημόσιου τομέα της χώρας.
Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης προσβλέπει στη
δημιουργία
στελεχών
με
πολύπλευρη
εκπαίδευση,
ικανών
να
ανταποκριθούν άμεσα όχι μόνο στις τεχνικές, αλλά και στις αυξημένες
οικονομικές και διοικητικές απαιτήσεις του επαγγέλματος.
Ακαδημαϊκό, Διοικητικό και Λοιπό Προσωπικό ΣΕΔ
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Κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2010-11, η Σ.Ε.Δ. συντόνιζε την
απασχόληση του ακόλουθου προσωπικού:
Μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες Π.Δ. 407/80
Μόνιμο Διοικητικό Προσωπικό
Διοικητικό
Προσωπικό
Αορίστου Χρόνου
ΕΤΕΠ
ΕΕΔΙΠ

53
28
14
32
3
4

Είναι γενικά παραδεκτό ότι η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος
συνδέεται άρρηκτα με την ανάπτυξη προγραμμάτων μεταπτυχιακών
σπουδών. Οι πραγματοποιούμενες επιστημονικές και τεχνολογικές
εξελίξεις ενσωματώνονται εν πρώτοις και κατά κύριο λόγο στο
μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών.
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Σήμερα, από τα τμήματα της Σ.Ε.Δ. προσφέρονται
μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) ως ακολούθως:

προγράμματα

Τμήμα
Τ.Δ.Ε.

Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών
Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Π.Μ.Σ ΜΕ.Δ.Ι.Δ.Ε)
Λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2001-02. Απευθύνεται σε
φοιτητές, υποψήφια στελέχη και στελέχη επιχειρήσεων και
οργανισμών και προσφέρει μεταπτυχιακή κατάρτιση στη
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Διοίκηση Επιχειρησιακών
Λειτουργιών και Λογιστική-Ελεγκτική.

Τ.Ν.Ε.Υ.

Π.Μ.Σ. στη Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο
(Π.Μ.Σ. ΝΑ.Μ.Ε)
Λειτουργεί από το 1998. Αντικείμενο του Π.Μ.Σ το οποίο
απευθύνεται σε επιστήμονες οι οποίοι δρουν στο χώρο των
Μεταφορών του Εμπορίου και της Ναυτιλίας είναι η
μεταπτυχιακή εξειδίκευση σε τέσσερις τομείς: Διοίκηση
Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, Ναυτιλία, Επιχειρηματικότητα και
Δίκαιο, Συνδυασμένες Μεταφορές και Νέες Τεχνολογίες και
Διεθνής Οικονομική και Χρηματοοικονομική.

ΤΜ.Ο.Δ.

Π.Μ.Σ. στην Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς
Λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 200506. Το ΠΜΣ οδηγεί στην απόκτηση ομώνυμου Μεταπτυχιακού
Διπλώματος
Ειδίκευσης
στις
κατευθύνσεις
της
Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και Μηχανικής της Διοίκησης.
Αντιπροσωπεύει μια εξειδικευμένη εκπαιδευτική δράση του
Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης.

Τ.Ο.ΔΙ.Τ.

Διατμηματικό Π.Μ.Σ. στο Σχεδιασμό, Διοίκηση και
Πολιτική του Τουρισμού
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή κατάρτιση στο
Σχεδιασμό, τη Διοίκηση και την Πολιτική του Τουρισμού σε
Εθνικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο. Εκτός του Τ.Ο.ΔΙ.Τ.
συμμετέχουν επίσης το Τ.Δ.Ε., το οποίο είχε την ευθύνη του
Π.Μ.Σ. πριν την ίδρυση του Τ.Ο.ΔΙ.Τ. και τα Τμήματα
Περιβάλλοντος, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Γεωγραφίας
του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

2.2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Εκτός από την παροχή σύγχρονης ποιοτικής εκπαίδευσης, το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου επικεντρώνει τις δραστηριότητές του και στην
καλλιέργεια και προαγωγή της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Η
σύνδεση με Ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και
Επιχειρήσεις, η υψηλή ποιότητα του ερευνητικού και επιστημονικού
προσωπικού έχουν οδηγήσει στα εξαιρετικά αποτελέσματα που το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει να επιδείξει στον τομέα της έρευνας.
Η ερευνητική πολιτική του ιδρύματος συνίσταται στην υποστήριξη
ερευνητικής πρωτοβουλίας. Πρόκειται για μια πολιτική η οποία
υποστηρίχτηκε από όλες τις Διοικήσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και
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αφενός μεν έδωσε τη δυνατότητα σε όλο το προσωπικό του
Πανεπιστημίου που ασχολείται με την έρευνα να αναπτύξει ερευνητικές
πρωτοβουλίες, αφετέρου δε οδήγησε στη δημιουργία θυλάκων γνωστικών
αντικειμένων, που αποτέλεσαν σημεία ανάπτυξης της έρευνας και
καταξίωσης του Πανεπιστημίου στο διεθνή ερευνητικό χώρο. Οι
επιστημονικές περιοχές έντονης ερευνητικής δραστηριότητας στο
Πανεπιστήμιο Αιγαίου περιλαμβάνουν τις επιστήμες και τεχνολογίες
περιβάλλοντος, τις κοινωνικές επιστήμες, τις οικονομικές επιστήμες και
την επιστήμη της διοίκησης, τις τεχνολογίες πληροφορικής και
επικοινωνιών, τα μαθηματικά και τη μαθηματική φυσική, τις
ανθρωπιστικές επιστήμες και τις επιστήμες της εκπαίδευσης. Επιπλέον, η
έρευνα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου συνέβαλε σημαντικά και στην επίλυση
προβλημάτων τοπικής κλίμακας, συνδέοντας έτσι τη λειτουργία του
Πανεπιστημίου με τις τοπικές κοινωνίες των νησιών τα οποία
υποδέχονται τα διάφορα Τμήματά του. Παράλληλα, συνέβαλε στη
δημιουργία επιστημονικού δυναμικού υψηλής στάθμης που μπορεί να
συμβάλλει ουσιαστικά στο χώρο της έρευνας, της πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης και της παραγωγικής διαδικασίας.
Ταυτόχρονα,
το
Πανεπιστήμιο
Αιγαίου
στην
ανάπτυξη
της
δραστηριότητάς του δε θα μπορούσε να αγνοήσει τη σημασία της
βασικής έρευνας. Δεδομένου ότι οι διατιθέμενοι πόροι για τη βασική
έρευνα είναι περιορισμένοι, το ίδιο το Πανεπιστήμιο έχει χρηματοδοτήσει
πολλά ερευνητικά έργα μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Την ευθύνη
της διαμόρφωσης ολοκληρωμένης πρότασης προς τη Σύγκλητο με θέμα
την ερευνητική πολιτική του Πανεπιστημίου, αλλά και την ευθύνη
υλοποίησης της πολιτικής αυτής, έχει η Επιτροπή Ερευνών. Στις
αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών συμπεριλαμβάνεται και η
διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η Γραμματεία
του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας (ΕΑΕ) ενημερώνει το διδακτικό και
ερευνητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου για ενδεχόμενες πηγές
χρηματοδότησης, ενθαρρύνει την υποβολή προτάσεων για συγκεκριμένα
προγράμματα έρευνας, κατευθύνει και καθοδηγείτο προσωπικό του
Πανεπιστημίου ως προς τις διαδικασίες χρηματοδότησης και την
εξεύρεση των σχετικών πόρων.

2.3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Στα Τμήματα της Σ.Ε.Δ. λειτουργούν τα ακόλουθα εργαστήρια:
Τ.Δ.Ε.

1. Εργαστήριο

Εφαρμογής
των
Νέων
Tεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Πολυμορφική και Εξ
Αποστάσεως Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Ι.Ρ.Ι.Σ.) (ΦΕΚ
56/21.03.2002). Βρίσκεται στο Μιχάλειο Κτήριο.

2. Εργαστήριο Ποσοτικών Μεθόδων (ΦΕΚ 1285/11.09.03).
Βρίσκεται στο Μιχάλειο Κτήριο.

3. Εργαστήριο Logistics και Προτυποποίησης Επιχειρησιακών
Συστημάτων (ΦΕΚ 235/31.10.2000). Ανενεργό.
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Τ.Ν.Ε.Υ.

1. Εργαστήριο

Διοίκησης
Ναυτιλιακών
και
Επιχειρήσεων (ΕΔΙΝΑΛΕ) (ΦΕΚ 2097/29/9/2009).

Λιμενικών

2. Εργαστήριο Μεταφορών και Λήψης Απόφασης (εκκρεμεί
δημοσίευση του ΦΕΚ).

3. Εργαστήριο

Γεωγραφικών
Συστημάτων
Πληροφοριών,
Γεωοικονομίας και Γεωπολιτικής (μη θεσμοθετημένο).

4. Εργαστήριο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών στη
Ναυτιλία, τις Μεταφορές και τη Νησιωτική Ανάπτυξη
(Ε.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ) (μη θεσμοθετημένο).

5. Εργαστήριο

Εφαρμοσμένης
Οικονομικής
Χρηματοοικονομικής (μη θεσμοθετημένο).

Τ.Μ.Ο.Δ.

Τ.Ο.ΔΙ.Τ

και

1

Εργαστήριο Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λήψης Αποφάσεων
(ΔΕΛΑΠ) (ΦΕΚ Β 1947/30.12.2005).

2

Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής
Λειτουργιών (ΣΥΣΠΑΛ) (ΦΕΚ Β 1814/01.09.2009).

3

Εργαστήριο Ευφυούς Εξερεύνησης και Ανάλυσης Δεδομένων
(μη θεσμοθετημένο).

και

1. Εργαστήριο Τουριστικών Ερευνών και Μελετών (ΕΤΕΜ) (ΦΕΚ
235/31.10.2000).

2.4 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Στη Σχολή Επιστημών της Διοίκησης, η σύνδεση των σπουδών με το
επιχειρηματικό περιβάλλον προωθείται μέσω των δράσεων που
αναπτύσσει η Επιτροπή Σύνδεσης με τις Επιχειρήσεις και το Γραφείο
Διασύνδεσης.
2.4.1

Επιτροπή Σύνδεσης με τις Επιχειρήσεις

Η Επιτροπή προωθεί τη σύνδεση και την επικοινωνία της Σχολής με τις
επιχειρήσεις σε όλους τους εκπαιδευτικούς τομείς δράσης που απαιτείται
συνεργασία των δύο μερών. Απαρτίζεται από διδάσκοντες και φοιτητές
καθώς και εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της χώρας.
Βασικοί τομείς δράσης της Επιτροπής Σύνδεσης είναι οι εξής:
Πρακτική εξάσκηση των φοιτητών σε επιχειρήσεις.
Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις.
Εβδομαδιαίες διαλέξεις στελεχών επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο.
Παρακολούθηση
των
νεότερων
εξελίξεων
στη
διοίκηση
επιχειρήσεων, τη μελέτη και την εκπόνηση συγκεκριμένων
περιπτώσεων επιχειρηματικής πρακτικής (case studies), την εκπόνηση
διπλωματικών και μεταπτυχιακών εργασιών, την οργάνωση της
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μετεκπαίδευσης επιχειρηματικών στελεχών και την ανάπτυξη του
προβληματισμού για την αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών.
 Διοργάνωση συνεντεύξεων για εύρεση θέσεων απασχόλησης σε
αποφοίτους της Σχολής.
 Σύνδεση
διπλωματικών
μεταπτυχιακών
και
διδακτορικών
διατριβών με τις ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων.
2.4.2

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (Π.Π.Α.)

Με το θεσμό του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης (Π.Π.Α.)
οργανώνεται η τοποθέτηση των φοιτητών, υπό εκπαιδευτική εποπτεία, σε
αμειβόμενες θέσεις εργασίας συνήθως κατά τη διάρκεια των θερινών
διακοπών και καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Πρόκειται για μία
πρακτική που εφαρμόζει η Σχολή Επιστημών της Διοίκησης ήδη επί μια
δεκαετία και η οποία αποβλέπει στους παρακάτω στόχους:
Να δοθεί στο φοιτητή η δυνατότητα να έλθει σε άμεση επαφή με
την επιχειρησιακή και εργασιακή πραγματικότητα και να συνδυάσει
την θεωρητική του κατάρτιση με την εμπειρική εξάσκηση και τη
γνωριμία με την παραγωγική διαδικασία, έτσι όπως αναπτύσσεται
μέσα στις ίδιες τις οικονομικές μονάδες.
 Να γνωρίσει ο φοιτητής ένα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο φάσμα
επιχειρήσεων (διακλαδική και διατομεακή εξάσκηση), καθώς και τη
λειτουργία διαφόρων επιμέρους τμημάτων τους.
 Να παρακολουθήσει ο φοιτητής τις σύγχρονες εξελίξεις στις
μορφές οργάνωσης και να προσαρμοστεί στη δυναμική των νέων
τεχνολογιών και των διαφόρων εξελισσόμενων κλάδων και
επιχειρήσεων.
 Να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για τη μελλοντική
ένταξη του φοιτητή στον επαγγελματικό χώρο και να διευκολυνθεί ο
επαγγελματικός προσανατολισμός του.


Η πρακτική άσκηση των φοιτητών έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών
κάθε τμήματος.
2.4.3

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Στο πλαίσιο του προγράμματος των μαθημάτων προγραμματίζονται κάθε
χρόνο εκπαιδευτικές επισκέψεις σε οικονομικές μονάδες του νησιού και
της υπόλοιπης Ελλάδας, με σκοπό τη στενότερη σύνδεση της θεωρητικής
γνώσης με τις συγκεκριμένες πρακτικές και ανάγκες των επιχειρήσεων.
Το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών επισκέψεων ανακοινώνεται με την
έναρξη του εαρινού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους.
2.4.4

Διαλέξεις Στελεχών Επιχειρήσεων

Οι Διαλέξεις Στελεχών Επιχειρήσεων αποτελούν ένα βασικό τομέα δράσης
της Επιτροπής Σύνδεσης με Επιχειρήσεις και αποβλέπουν, μέσω μιας
ευρείας διακλαδικής και διατομεακής παρουσίασης θεμάτων, στα
ακόλουθα:
Να δοθεί στους φοιτητές της Σχολής η δυνατότητα να έλθουν σε
αμεσότερη επαφή με την επιχειρησιακή πραγματικότητα και με θέματα
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που σχετίζονται με τη διοίκηση μιας επιχείρησης, όπως αυτά
αντιμετωπίζονται από τη σκοπιά του στελέχους της συγκεκριμένης
επιχείρησης που τα παρουσιάζει.
 Να αναπτυχθεί η διαλεκτική σύνδεση των θεωρητικών γνώσεων
που παρέχονται στο πλαίσιο παρακολούθησης των μαθημάτων με τις
πραγματικές διαδικασίες οι οποίες αναπτύσσονται μέσα στις ίδιες τις
οικονομικές μονάδες.
 Να δοθεί στους φοιτητές μια σφαιρική και συνολική εικόνα των
ελληνικών επιχειρήσεων από την οπτική γωνία των επιχειρηματικών
στελεχών.
 Να ενημερώνεται η πανεπιστημιακή κοινότητα για τις σύγχρονες
εξελίξεις και τη δυναμική των ελληνικών επιχειρήσεων και κλάδων,
και να αναπτύσσεται η επικοινωνία του διδακτικού και ερευνητικού
προσωπικού της Σχολής με τα στελέχη των επιχειρήσεων.
 Να υποστηρίζεται έμπρακτα ο επαγγελματικός προσανατολισμός
καθώς και οι προοπτικές για τη μελλοντική ένταξη του φοιτητή στον
επαγγελματικό χώρο.
 Να ενημερώνονται τα στελέχη των επιχειρήσεων για τις
εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες της Σχολής καθώς και
για τα προσόντα και τις δυνατότητες των φοιτητών της.
 Να
δημιουργηθούν
επαφές
και
αλληλοσυνδέσεις
των
επιχειρηματικών στελεχών από την υπόλοιπη χώρα με στελέχη της
περιοχής του Αιγαίου προς όφελος των επιχειρήσεων του Αιγαίου.
2.4.5

Γραφείο Διασύνδεσης

Το Γραφείο Διασύνδεσης απευθύνεται αφενός στους φοιτητές και τους
αποφοίτους που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους
σταδιοδρομία και, αφ’ ετέρου, στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς
του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που αναζητούν υποψήφιους συνεργάτες
και τους προσφέρει ένα εύρος υπηρεσιών, ως ακολούθως:
Παρέχει πληροφορίες σχετικές με τη δράση οργανισμών και
επιχειρήσεων της Ελλάδας και του εξωτερικού, στις οποίες θα
μπορούσαν
να
απασχοληθούν
φοιτητές
και
απόφοιτοι
του
Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 Προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα αναζήτησης
εργασίας, όπως σύνταξη βιογραφικού σημειώματος (CV) και
συμβουλές για προσωπικές συνεντεύξεις.
 Διατηρεί Τράπεζα Δεδομένων με βιογραφικά στοιχεία φοιτητώντριών και διπλωματούχων του Πανεπιστημίου μας.
 Ενημερώνει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες σε θέματα
μεταπτυχιακών σπουδών και υποτροφιών, τόσο στη Ελλάδα όσο και
στο εξωτερικό.
 Διοργανώνει ημερίδες και σεμινάρια, όπου παρουσιάζονται θέματα
ειδικού
ενδιαφέροντος
από
Πανεπιστημιακούς
και
στελέχη
επιχειρήσεων.


2.5 ΥΠΟΔΟΜΕΣ
2.5.1

Κτιριακή Υποδομή
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Το «Μιχάλειο» κτήριο στην οδό Μιχάλων 8 (κτήριο του πρώην
Μιχάλειου Ορφανοτροφείου) στεγάζει τις διοικητικές λειτουργίες της
Σχολής, της Περιφερειακής Διεύθυνσης και του Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων. Επίσης στεγάζει τρία υπολογιστικά κέντρα και το
τοπικό παράρτημα της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου. Στο χώρο του
Μιχάλειου βρίσκεται και το «Αμφιθέατρο» της Σχολής.


Το κτήριο «Αδ. Κοραής» στην οδό Κοραή πλάι στη Βιβλιοθήκη
Κοραή παραχωρήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου και στεγάζει
τις εκπαιδευτικές και διοικητικές λειτουργίες του Τμήματος Ναυτιλίας
και
Επιχειρηματικών
Υπηρεσιών,
καθώς
και
ερευνητικές
δραστηριότητες (εργαστήρια).


Το κτήριο «Κουντουριώτου», στην οδό Κουντουριώτου 22 και
Σταματίου Πρωΐου, στεγάζει εκπαιδευτικές, ερευνητικές και
διοικητικές δραστηριότητες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών «ΝΑ.Μ.Ε.».


Το «Καρράδειο» κτήριο στην οδό Μάντικα 13, παραχωρήθηκε από
το Γυναικείο Σύνδεσμο «Φίλοι του Χιώτικου Χωριού» και στεγάζει τις
διοικητικές
λειτουργίες
του
Μεταπτυχιακού
Προγράμματος
«Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» και εκπαιδευτικές
λειτουργίες της ΣΕΔ.


Τα δύο κτήρια του ΤΜΟΔ, στις οδούς Ναυάρχου Κουντουριώτου 41
και 45, στεγάζουν εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές
λειτουργίες του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης.


Τις Φοιτητικές Κατοικίες συνολικής επιφάνειας 4.200 τ.μ., σε
κτήμα που παραχώρησε το Ιερόν Τάγμα Αγίου Παντελεήμονος.
Βρίσκονται σε παραλιακή τοποθεσία και σε απόσταση 5 χλμ. από το
κέντρο της πόλης (περιοχή Τάγμα). Περιλαμβάνουν 6 νεόδμητα κτίρια,
με 179 μονόκλινα δωμάτια, που διαθέτουν ιδιαίτερο λουτρό, και
κοινόχρηστους χώρους υποδοχής και κουζίνας ανά κτίριο. Μελλοντικά
προβλέπεται η ανέγερση 4 ακόμη κτιρίων, ανεβάζοντας τη
δυναμικότητα του συγκροτήματος συνολικά σε 329 δωμάτια.


Τα Ταμπάκικα συνολικής επιφάνειας 16.239 τ.μ., είναι μια περιοχή
που αποκτήθηκε μετά το 2002, επί της παραλιακής οδού Χίου Καρδαμύλων στα παλαιά «Ταμπάκικα» προκειμένου να αναγερθεί εκεί
το νέο κτιριακό συγκρότημα (campus) της Πανεπιστημιακής Μονάδας
Χίου.


2.5.2

Βιβλιοθήκη

Η βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης, που βρίσκεται στο
Μιχάλειο κτήριο, αποτελεί Παράρτημα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του
Πανεπιστημίου και εξυπηρετεί τις ανάγκες φοιτητών και διδασκόντων.
Διαθέτει περίπου 30.000 τόμους ελληνικών και ξένων συγγραμμάτων,
καθώς και 130 τίτλους ελληνικών και ξενόγλωσσων περιοδικών, ενώ
εμπλουτίζεται συνεχώς σε υλικό που αναφέρεται στον ναυτιλιακό χώρο.
Τα βιβλία είναι τοποθετημένα κατά την ταξινομική τους κατηγορία. Η
ακριβής θέση του κάθε βιβλίου στο ράφι προσδιορίζεται από τον
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ταξινομικό αριθμό του, που είναι επικολλημένος στη ράχη. Το ταξινομικό
σύστημα που χρησιμοποιεί η Βιβλιοθήκη είναι το δεκαδικό σύστημα
ταξινόμησης Dewey. H αναζήτηση των βιβλίων μπορεί να γίνει μέσω Η/Υ:
ολοκληρωμένο λογισμικό σύστημα επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν
βιβλιογραφική διερεύνηση είτε κατά συγγραφέα, είτε κατά τίτλο, είτε
κατά θέμα, είτε με λέξεις-κλειδιά.
Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβάλλεται να ενσωματωθούν στη λειτουργία
της Βιβλιοθήκης τα σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγματα. Διατίθεται
οπτικοακουστικό εκπαιδευτικό υλικό και συσκευή microfiche-microfilm.
Παρέχεται επίσης η δυνατότητα βιβλιογραφικής διερεύνησης σε άλλες
βιβλιοθήκες, τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού, μέσω
ηλεκτρονικών δικτύων.
H βιβλιοθήκη διαθέτει αναγνωστήριο, εξοπλισμένο με φωτοτυπικό
μηχάνημα, που είναι στη διάθεση των χρηστών και λειτουργεί όλες τις
εργάσιμες ημέρες. Δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών που προσφέρει η
Βιβλιοθήκη έχουν κατά κύριο λόγο τα μέλη της πανεπιστημιακής
κοινότητας, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βιβλιοθήκης.
Οι συνήθεις ώρες λειτουργίας είναι από τις 08.30 μέχρι τις 15.00. Το
ωράριο αυτό είναι δυνατό να τροποποιηθεί από την διοικητική υπηρεσία
ανάλογα με το διαθέσιμο προσωπικό.
2.5.3

Κέντρο Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνίες

Για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την προώθηση της
επιστημονικής έρευνας, η Σχολή Επιστημών της Διοίκησης διαθέτει:




Σύγχρονα Υπολογιστικά Κέντρα των οποίων ο εξοπλισμός ανανεώνεται
και επεκτείνεται συστηματικά. Τα Υπολογιστικά Κέντρα καλύπτουν τις
πάγιες διδακτικές ανάγκες των μαθημάτων Πληροφορικής και όσων
μαθημάτων χρειάζονται πληροφορική υποστήριξη και υποστηρίζει τις
ερευνητικές ανάγκες των διδασκόντων, μεταπτυχιακών φοιτητών και
υποψηφίων διδακτόρων.
Άρτια και συνεχώς εξελισσόμενη τηλεπικοινωνιακή δικτύωση (Aegean
Net) τόσο μεταξύ των κτηρίων και των διαφορετικών νησιών στα
οποία βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, όσο και με τα
παγκόσμια δίκτυα (Internet κ.λ.π).

2.5.4

Εργαστήρια Εκπαιδευτικής Υποστήριξης

Οπτικοακουστικό Εργαστήριο Ξένων Γλωσσών
Το Οπτικοακουστικό Εργαστήριο Ξένων Γλωσσών είναι χώρος εξάσκησης
για τα εργαστήρια και τα μαθήματα των Αγγλικών στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων. Χρησιμοποιείται κυρίως για ακουστικές ασκήσεις που
γίνονται στο πλαίσιο των μαθημάτων, καθώς επίσης και για το ακουστικό
μέρος των τελικών εξετάσεων και των κατά στάδια ελέγχων. Ο
εξοπλισμός έχει δωρηθεί από το Ιερό Τάγμα Αγίου Παντελεήμονος και
αποτελείται από 24 θέσεις εργασίας για τους φοιτητές, την κεντρική
κονσόλα του διδάσκοντος όπου βρίσκονται τα 24 κασετόφωνα των
φοιτητών. Το λειτουργικό σύστημα του κέντρου παρέχει ποικίλες
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κ.τ.λ., ιδιαίτερα χρήσιμες για τη διδασκαλία.
2.5.5

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ομαδικής

συζήτησης

Αίθουσα τηλεδιάσκεψης

Στο Μιχάλειο κτίριο λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα
τηλεδιάσκεψης η οποία εξυπηρετεί τις ανάγκες της πανεπιστημιακής
μονάδας της Χίου καθώς και τις ακαδημαϊκές της λειτουργίες, τόσο με
την κεντρική διοίκηση όσο και με τις λοιπές πανεπιστημιακές μονάδες
αλλά και τα άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας.

2.6 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Στην Ακαδημαϊκή μονάδα του Πανεπιστημίου με έδρα τη Χίο λειτουργούν
οι ακόλουθες διοικητικές υπηρεσίες:









Γραμματεία της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης
Γραμματείες των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων
Σπουδών των Τμημάτων
Περιφερειακό Τμήμα Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Περιφερειακό Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων
Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων
Περιφερειακό Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Περιφερειακό Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Περιφερειακό Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Δημοσιευμάτων

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης φοιτητών του κάθε τμήματος είναι;


Η Γραμματεία Φοιτητών. Μεριμνά για τα διοικητικά θέματα των
φοιτητών (διεκπεραίωση εγγράφων, έκδοση βεβαιώσεων και
πιστοποιητικών,
κατάρτιση
ωρολογίων
προγραμμάτων
και
προγραμμάτων
εξετάσεων,
τήρηση
αρχείων
βαθμολογίας,
προετοιμασία καθομολόγησης και απονομής πτυχίων).



Η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας. Ασχολείται με την παραγγελία
και διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων, τη σίτιση, τη στέγαση,
την υγειονομική περίθαλψη, τις υποτροφίες και τα δάνεια.

Τη γραμματειακή υποστήριξη των Οργάνων κάθε Τμήματος (Γενικής
Συνέλευσης και Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης) καθώς και του
Προέδρου του έχει η αντίστοιχη Ακαδημαϊκή Γραμματεία.
Οι διοικητικές υπηρεσίες της Σχολής υποστηρίζονται μηχανογραφικά και
είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους, καθώς και με τις υπόλοιπες
πανεπιστημιακές μονάδες με δίκτυο μεταφοράς δεδομένων, φωνής και
εικόνας.
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3.1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Αντικείμενο του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
είναι η μελέτη και ανάλυση των δεδομένων που συνθέτουν το σύγχρονο
εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον των οικονομικών μονάδων οι οποίες
δραστηριοποιούνται στο σύνθετο χώρο των Μεταφορών και του Εμπορίου
και ειδικότερα της Ναυτιλίας, καθώς και η αναζήτηση, επιλογή και
εφαρμογή των πλέον κατάλληλων και αποτελεσματικών λύσεων στη
διοίκηση των μονάδων αυτών.
Η αποστολή
συνιστωσών:

του

Τμήματος

εξειδικεύεται

στην

επιδίωξη

τριών

1. Της παροχής υψηλής ποιότητας επιστημονικής κατάρτισης στη
διακριτή περιοχή της Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ναυτιλίας, Μεταφορών
και Εμπορίου,
2. Της διεξαγωγής έρευνας μέσω ερευνητικών προγραμμάτων,
3. Της σύνδεσης εκπαίδευσης και έρευνας με την πράξη, μέσω
συνεργασιών με επιχειρήσεις και οργανισμούς.
Η πρώτη συνιστώσα υλοποιείται μέσω του προπτυχιακού προγράμματος
σπουδών και του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.
Η δεύτερη συνιστώσα αφορά κυρίως στη δραστηριότητα του
ακαδημαϊκού προσωπικού καθώς στη συνεργασία αυτού με τους
υποψήφιους διδάκτορες.
Η τρίτη συνιστώσα αποτελεί μέρος του προγράμματος σπουδών και
υλοποιείται κυρίως μέσα από τις δραστηριότητες της Επιτροπής
Σύνδεσης με τις Επιχειρήσεις.
3.2 ΔΟΜΗ, ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Όργανα του Τμήματος
Σήμερα και μέχρι την ενεργοποίηση των προβλεπόμενων για την διοίκηση
των σχολών από το νέο νόμο 4009/2011 για την παιδεία, όργανα του
τμήματος είναι η Γενική Συνέλευση και ο Πρόεδρος.
Ανώτερο όργανο του Τμήματος είναι Η Γενική Συνέλευση η οποία
καθορίζει τις βασικές αρχές λειτουργίας του τμήματος.
Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν τα μέλη ΔΕΠ, οι εκπρόσωποι των
προπτυχιακών φοιτητών και εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών.
Ο Πρόεδρος συγκαλεί και συντονίζει τη Γενική Συνέλευση του τμήματος.
Τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Προέδρου.
Η λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος συντονίζεται από τον
Διευθυντή αυτού και όλα τα θέματα που το αφορούν εγκρίνονται από την
Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης την οποία συγκαλεί και συντονίζει ο
Πρόεδρος του Τμήματος.
Προσωπικό ΤΝΕΥ
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Οι λειτουργίες του Τμήματος υποστηρίζονται από το διοικητικό
προσωπικό, που είναι αρμόδιο για την οργάνωση και λειτουργία του
Τμήματος και το διδακτικό προσωπικό το οποίο αναλαμβάνει τη
διδασκαλία
των
μαθημάτων
και
τη
διεξαγωγή
ερευνητικής
δραστηριότητας.
Στο Τμήμα υπάρχει άριστη συνεργασία και άμεση επαφή των φοιτητών με
τους διδάσκοντες και το διοικητικό προσωπικό. Οι φοιτητές μπορούν να
συναντούν τους καθηγητές τους στα γραφεία τους, σε συγκεκριμένες
ημέρες και ώρες και να συζητούν την πρόοδό τους στα μαθήματα, να
λύνουν απορίες τους, ή να συζητούν για προοπτικές μετά την αποφοίτηση.
Παράλληλα, οι υπηρεσίες δέχονται καθημερινά τους φοιτητές και όλα τα
αιτήματά τους διεκπεραιώνονται με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο.
Διοικητικό Προσωπικό
Φιλομήλα Μπόλια

Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος

Δήμητρα Ραφτέλη

Ακαδημαϊκή Γραμματεία

Καλλιόπη Βλάττα

Γραμματεία Προπτυχιακού Προγράμματος

Μαρίκα Λυκουρίνα

Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Γιώργος Παντελούκας

Διοικητική υποστήριξη

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)
Γεώργιος Γεωργούλης
Πλοίαρχος
Ε.Ν.
Ιωάννης Δάγκινης
Α΄ Μηχανικός
Ε.Ν.

Εργαστήρια ΤΝΕΥ
Εργαστήρια ΤΝΕΥ

Ακαδημαϊκό / Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
Το ακαδημαϊκό έργο διεκπεραιώνεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος,
το έκτακτο διδακτικό προσωπικό που προσλαμβάνεται και τα μέλη
Ε.Τ.Ε.Π. Στο πλαίσιο των καθηκόντων τους οι πανεπιστημιακοί
διδάσκοντες και ερευνητές προστατεύονται από την αρχή της
ακαδημαϊκής ελευθερίας, ενώ οφείλουν να τηρούν και να περιφρουρούν
τους γραπτούς ή εθιμικούς (άγραφους) κανόνες της ακαδημαϊκής
δεοντολογίας.
Το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος, κατά την τρέχουσα ακαδημαϊκή
περίοδο, είναι το ακόλουθο:
Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος
Βαθμίδα

Γνωστικό Αντικείμενο

1.

Ιωάννης Καρκαζής

Καθηγητής

Ποσοτικές Μέθοδοι

2.

Ευάγγελος Ξυδέας

Καθηγητής

Εφαρμοσμένη Οικονομική
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3.

Νικήτας Νικητάκος

Καθηγητής

4.

Αμαλία
Πολυδωροπούλου

Καθηγήτρια

5.

Βασίλειος
Τουντόπουλος

Αναπλ.
Καθηγητής

6.

Θεόδωρος
Συριόπουλος

7.

Ελένη Θανοπούλου

8.

Ιωάννης Θεοτοκάς

9.

Σεραφείμ Κάπρος

Αναπλ.
Καθηγητής
Αναπλ.Καθηγήτ
ρια
Αναπλ.Καθηγητ
ής
Αναπλ.
Καθηγητής
Αναπλ.Καθηγήτ
ρια
Αναπλ.
Καθηγητής
Επίκ.
Καθηγητής
Επίκ.
Καθηγήτρια
Επίκ.
Καθηγητής
Επίκ.
Καθηγήτρια
Επίκ.
Καθηγητής

10
.
11
.
12
.
13
.
14
.
15
.
16
.
17
.

Μαρία Λεκάκου
Πέτρος Σιούσιουρας
Αθανάσιος Πάλλης
Μαρία Λάμπρου
Κων/νος Πάνου
Αθηνά Ρουμπούτσου
Ιωάννης
Τσαμουργκέλης
Ευαγγελία
Χορτατσιάνη

Ναυτιλιακή Ηλεκτρονική
Τεχνολογία
Ανάλυση Μεταφορικών
Συστημάτων
Εταιρικό Δίκαιο με έμφαση στο
Δίκαιο των Επιχειρηματικών
Υπηρεσιών
Χρηματοοικονομική
Λειτουργική Διοίκηση
Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
Διοίκηση Ναυτιλιακών
Επιχειρήσεων
Λειτουργική Διοίκηση
Μεταφορών
Ναυτιλιακή Οικονομική
Γεωπολιτική με έμφαση τις
θαλάσσιες μεταφορές
Οικονομική και Πολιτική
Λιμένων
Ηλεκτρονική
Επιχειρηματικότητα
Συγκοινωνιακά Συστήματα
Διοίκηση – Διαχείριση Έργων
Διεθνής Οικονομική

Λέκτορας

Μάρκετινγκ

18
.

Γεώργιος Πρώιος

Λέκτορας

Ποσοτικές Μέθοδοι με έμφαση
στη Ναυτιλία, τις Μεταφορές
και το Διεθνές Εμπόριο

-

Νικόλαος Λίτινας

Ομότιμος
Καθηγητής

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διδάσκοντες
α/
α

Όνομα

Γνωστικό Αντικείμενο

1.

Βικτωρία
Αθανασοπούλου

Εμπορικό Δίκαιο με έμφαση στις ΝαυλώσειςΝυλαγορές

2.

Αλέξανδρο Γλύκας

Διοίκηση Ναυπηγείων και Παράκτιων
Βιομηχανιών

3.

Ελένη Ιακωβάκη

Αγγλικά για Ναυτιλίας και Μεταφορές
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4.

Άννα-Μαρία
Κοτρίκλα

Διαχείριση και Προστασία Θαλασσίου
Περιβάλλοντος

5.

Ιωάννης-Αλκιβιάδης
Κορές

Διεθνής Ναυτιλιακή Πολιτική

6.

Ιωάννης Λαγούδης

Στρατηγική Διοίκηση στη Ναυτιλία και τις
Μεταφορές

7.

Θεόδωρος Λίλας

Νέες Τεχνολογίες με έμφαση στις Μεταφορές
και τις Υπηρεσίες

8.

Ευάγγελος Μεννής

Δίκτυα και Πληροφορική με έμφαση στη
Ναυτιλία

Εκπρόσωποι φοιτητών
Το Τμήμα, όπως και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο σύνολό του, είναι ένας
χώρος όπου το επίκεντρο της προσοχής είναι ο φοιτητής και οι ανάγκες
του. Οι φοιτητές διαθέτουν εκπροσώπους τους στα συλλογικά όργανα του
Τμήματος, της Σχολής και του Πανεπιστημίου, στα οποία μπορούν να
θέσουν προς συζήτηση οποιοδήποτε θέμα τους απασχολεί σε σχέση με τις
σπουδές τους, τη χρήση υπηρεσιών και παροχών του Πανεπιστημίου
(στέγαση, σίτιση κ.λπ.), και γενικά για ζητήματα που αφορούν τη ζωή και
τις δραστηριότητές τους στη Χίο σε συνάρτηση με τις σπουδές τους.
Εκπρόσωποι προπτυχιακών φοιτητών 2011-12
Τακτικά Μέλη

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Αναπληρωματικά Μέλη

Αναστάσιος Σουφριλάς

Δημήτριος Λέκκας

Άλκης Πανταζάτος

Χρήστος Καβελλάρης

Άρης Μαυρόπουλος

Χρύσα Γεροχρήστου

Φίλιππος Δεντζώρτζης

Γεώργιος Λιάκος

Ελευθέριος Κασιμάτης

Παναγιώτης Αναγνώστου

Άρτεμις Σιτέλη

Σταμάτιος Λεουτσάκος

Γεώργιος Τζαβαρίνης

Κωνσταντίνος Κέλεσης

Ευαγγελία Φωτίου

Αντώνιος Παπαφίγκος

Εκπρόσωποι μεταπτυχιακών φοιτητών 2011-12
Τακτικά Μέλη

1. Βιργινία Σταυρακάκη
2. Λεμονιά Μπιλάλη

Αναπληρωματικά Μέλη
Γεώργιος Μιχαλιός
Μαρία-Κωνσταντίνα Γιαννακοπούλου

3.3 ΕΡΕΥΝΑ
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Μία από τις προτεραιότητες του Τ.Ν.Ε.Υ. είναι η έρευνα. Τα μέλη Δ.Ε.Π.
πραγματοποιούν έρευνα, μέρος της οποίας δημοσιεύεται σε ακαδημαϊκά
περιοδικά (journals). Επίσης, πραγματοποιείται έρευνα από τους
διδακτορικούς φοιτητές του Τ.Ν.Ε.Υ., σε συνεργασία με τους
επιβλέποντες καθηγητές τους.
Τέλος, το Τ.Ν.Ε.Υ. υλοποιεί και συμμετέχει σε ερευνητικά, επιμορφωτικά,
μελετητικά και αναπτυξιακά προγράμματα. Κατά τη διάρκεια της
τελευταίας τριετίας, έχουν εγκριθεί 30 έργα συνολικού προϋπολογισμού €
3,3 εκατ., μεταξύ των οποίων τα έργα eFreight, HERMES, INNOSUTRA,
PPRISMPort, ATLANTIS κ.α.
Τα ερευνητικά προγράμματα στα
χρηματοδοτούνται μεταξύ άλλων:
Σε εθνικό επίπεδο:
Εθνικά
προγράμματα
(ΚΠΣ/ΕΣΠΑ
(Επιχειρησιακά
Προγράμματα, ΓΓΕΤ κλπ.)
 Γ.Γ.Ε.Τ.
 Υπουργεία
 Νομαρχίες και ΟΤΑ
 Συλλογικοί Φορείς, δημόσιοι
& ιδιωτικοί φορείς
 Δημόσιοι οργανισμοί
 Ιδιωτικές εταιρείες


οποία

συμμετέχει

το

Τ.Ν.Ε.Υ.

Σε διεθνές επίπεδο:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Διεθνείς
οργανισμοί
(π.χ.
UNESCO, FAO κ.λ.π.)
 Ξένες ιδιωτικές εταιρείες



Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα έργα:
Μελέτες / Έργα
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
Project on RFID and semantic web technologies for secure, integrated
freight transport services (eFreight)
High Efficient and Reliable arrangeMEnts for CroSsmodal Transport
(HERMES)
Innovation Processes in Surface Transport (INNOSUTRA)
Ανάλυση Πολιτικής για Σύνθετα Μεταφορικά Συστήματα.
Port Performance Indicators: Selection and Measurement.(PrismPort)
Mediterranean Transnational Technology Transfer (MET3)
OBS EURISLES (ESPON 2013)
Assessment & Hierarchy of Critical Indexes for Coastal Transport
Services in Insular areas.
8 κύκλοι μαθημάτων για νέους ερευνητές από το Δίκτυο
TRANSPORTNET
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Ανάπτυξη συστήματος προσομοίωσης αστικών μετακινήσεων με βάση
τις δραστηριότητες των ατόμων σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε
κυκλοφοριακή πληροφόρηση.
Στρατηγικές ελληνικής ναυτιλίας σε συνθήκες ανταγωνισμού :
Επιχειρηματικές και λειτουργικές πρακτικές και διαμόρφωση συνθηκών
ανταγωνισμού και ανταγωνστικότητας.
Εκπαιδευτική στήριξη προγράμματος "Δικτυωθείτε" στην περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου - Β' φάση. (GoDigital South Aegean II)
Εκπαιδευτική στήριξη προγράμματος : "Δικτυωθείτε" (GoDigital North
Aegean II)
Ευφυές σύστημα λιμένων (iPorts)
PROMETHEA
Προετοιμασία συμβατικών τευχών δημοπράτησης για την προμήθεια
τροχαίου υλικού.
Autonomous floating ecological & efficient desalination (YDRIADA)
Green Island Pilot Project.
An international Innovation of 100% Renewable Energy Sources Supply
of Ai Stratis Island.
Κυκλοφοριακή Μελέτη Δήμου Χίου
The development of a theoretical framework for the evaluation of the
Greek coastal transport system.
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3.4 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Στο τμήμα εκδίδονται τα παρακάτω επιστημονικά περιοδικά:

1. Journal of Transport & Shipping (JΤS).
2. Middle East Forum. Εκδίδεται από το εργαστήριο Γεωγραφικών
Συστημάτων Πληροφοριών, Γεωοικονομίας και Γεωπολιτικής του ΤΝΕΥ
σε συνεργασία με την διεθνή επιστημονική εταιρία Constantine
Porphyrogenetus Int. Ass.
3. Studies in Regional & Urban Planning. Εκδίδεται από το εργαστήριο
Γεωγραφικών
Συστημάτων
Πληροφοριών,
Γεωοικονομίας
και
Γεωπολιτικής του ΤΝΕΥ σε συνεργασία με την διεθνή επιστημονική
εταιρία Constantine Porphyrogenetus Int. Assoc.
3.5 TRANSPORTNET ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στο πλαίσιο της έρευνας το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και συγκεκριμένα το
Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών συμμετέχει μαζί με
άλλα γνωστά Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια στο δίκτυο TRASNPORTNET
(www.transportnet.org).
Το δίκτυο TRANSPORTNET ιδρύθηκε το 2002 με στόχο την ανάπτυξη από
κοινού
δραστηριοτήτων
έρευνας
και
διδασκαλίας
ανώτατου
πανεπιστημιακού επιπέδου. Το βασικό κίνητρο ίδρυσης του δικτύου
έγκειται στη διαπίστωση ότι η πολυπλοκότητα των ζητημάτων έρευνας,
μελέτης, σχεδιασμού και εφαρμογής στον ευρύτερο χώρο των μεταφορών
χρειάζεται τη συνεργασία, διαρκή ενημέρωση και κοινές προσπάθειες των
ιδρυμάτων ανώτατης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και έρευνας διεθνώς.
Το δίκτυο TRANSPORTNET απαρτίζεται από οκτώ (8) Πανεπιστήμια με
ιδιαίτερη επιστημονική συνεισφορά σε θέματα μεταφορών. Τα
Πανεπιστήμια είναι:









Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας (Βέλγιο)
Πανεπιστήμιο της Λυόν (Γαλλία)
Πολυτεχνείο της Καλρσούης (Γερμανία)
Εθνικό Ομοσπονδιακό Πολυτεχνείο της Λοζάννης (Ελβετία)
Πολυτεχνείο της Λισσαβόνας (Πορτογαλία)
Πολυτεχνείο του Ντέλφτ (Ολλανδία)
Πανεπιστήμιο της Γένοβας (Ιταλία)
Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Ελλάδα)

Το Π.Μ.Σ. ΝΑ.Μ.Ε. δίνει σε επιλεγμένους υποψηφίους διδακτορικούς
φοιτητές τη δυνατότητα πρόσβασης στις δραστηριότητες του δικτύου
Πανεπιστημίων TRANSPORTNET, όπως παρακολούθηση μαθημάτων,
σεμιναρίων και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, καθώς και
εκτέλεση τμήματος του διδακτορικού σε ένα άλλο από τα Πανεπιστήμια
του Δικτύου.
Το Ερευνητικό Δίκτυο Public Private Partnerships in Transport: Trends &
Theory (P3T3) χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα COST της ΕΕ (20102014) και περιλαμβάνει ερευνητές από 28 χώρες, περιλαμβανομένου του
ΤΝΕΥ. Σκοπός των ερευνητικών ομάδων που λειτουργούν στο δίκτυο είναι
η ανάπτυξη της θεωρητικής βάσης των συμπράξεων δημόσιου και
ιδιωτικού
τομέα
σε
έργα
μεταφορών.
Περισσότερα
στοιχεία
http://www.ppptransport.eu/
&
http://p3t3.aegean.gr/
και
http://www.cost.esf.org/domains_actions/tud/Actions/TU1001.

Επιπλέον, η συνεργασία του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών
Υπηρεσιών με άλλα ανώτατα ιδρύματα και διακεκριμένους επιστήμονες
της Ελλάδας και του εξωτερικού εξασφαλίζει τη διεθνή αναγνώριση και
την προχωρημένη ερευνητική δραστηριότητα για την προώθηση της
Επιστήμης.
Λοιπά δίκτυα συνεργασίας είναι τα ακόλουθα:
















WCTRS- the World Conference Transport Research Society
IAME - the International Association of Maritime Economists
OPSTE – Observatoire des Politiques et Stratégies de Transport en
Europe
MARTEC – Maritime Technology ERA-Net
IAMU – International Association of Maritime Universities
The International Transportation Research Board
The Association of European Transport
PPRN- the Port Performance Research Network
The Special Interest Group Ports & Maritime Transport
UACES - the University Association for Contemporary European Studies
ELIR - the European Level Interests Representation Group
The Technical Chamber of Greece
The Hellenic Institute of Transport Engineers
IPMA - the International Project Management Association
PMI - the Project Management Institute

3.6 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Το ΤΝΕΥ έχει δημιουργήσει μια σειρά από Εργαστήρια τα οποία
ασχολούνται με ερευνητικά θέματα που αφορούν τις επιστήμες της
Ναυτιλίας, των Μεταφορών και του Διεθνούς Εμπορίου ως ακολούθως:
1.
Εργαστήριο
Διοίκησης
Ναυτιλιακών
Επιχειρήσεων (ΕΔΙΝΑΛΕ) (ΦΕΚ 2097/29/9/2009)

και

Λιμενικών

Το Εργαστήριο Διοίκησης Ναυτιλιακών και Λιμενικών Επιχειρήσεων
(ΕΔΙΝΑΛΕ) του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
(ΤΝΕΥ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί από το 2005,
θεσμοθετήθηκε το 2009 και έχει έδρα τη Χίο. Αναπτύσσει
δραστηριότητες σε ερευνητικό και διδακτικό επίπεδο.
Στους σκοπούς του ΕΔΙΝΑΛΕ περιλαμβάνονται:









Η έρευνα στους τομείς της ναυτιλίας και των λιμένων με στόχο την
ανάπτυξη μεθοδολογιών, τεχνικών και δεικτών για την καταγραφή και
παρακολούθηση των εξελίξεων στις αγορές αυτές στη σημερινή
παγκοσμιοποιημένη διάστασή τους.
Η ανάπτυξη της μεθοδολογίας και των υποδομών για τη διερεύνηση
των διαφόρων πτυχών των αγορών αυτών από τη σκοπιά της
οικονομικής πολιτικής, των επιστημών της διοίκησης και της
χρηματοοικονομικής.
Η διερεύνηση των κοινωνικών διαστάσεων που σχετίζονται με τα
συστήματα θαλάσσιων μεταφορών.
Η μελέτη του σχεδιασμού, των χρήσεων και των επιπτώσεων της
θαλάσσιας μεταφοράς και της αλληλεπίδρασης των θαλάσσιων
μεταφορικών συστημάτων με τα θεσμικά πλαίσια και τις
εμπλεκόμενες κοινωνικές ομάδες.
Η έρευνα γύρω από τις επιδράσεις που ασκεί η ανάπτυξη της
τεχνολογίας διοίκησης των πλοίων και διαχείρισης πλοίων και
φορτίων από την ξηρά.




Η μελέτη του ρόλου του ανθρώπινου δυναμικού στην λειτουργία των
θαλάσσιων μεταφορικών συστημάτων.
Η κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος
Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών σε γνωστικά αντικείμενα
όπως η Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, η Ανάλυση Ναυτιλιακών
Αγορών, Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση, η Λειτουργική Διαχείριση
Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, η Διοίκηση Πλοίου, η Ναυτιλιακή
Πολιτική, η Οικονομική και Διοίκηση Λιμένων & Τερματικών
Εγκαταστάσεων,
η
Λιμενική
Πολιτική, η
Στρατηγική
των
Επιχειρήσεων, η Διοίκηση Ποιότητας, η Διοίκηση Ακτοπλοΐας και η
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού.

2. Εργαστήριο Μεταφορών και
δημοσίευση του ΦΕΚ)

Λήψης

Αποφάσεων (εκκρεμεί

Στόχος του Εργαστηρίου είναι η προώθηση της βασικής και
εφαρμοσμένης έρευνας, η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης
και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φορείς του δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα στα πεδία:












Ανάλυσης, σχεδιασμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης συστημάτων
αστικών μεταφορών/ συγκοινωνιών.
Πολιτικής και Στρατηγικής των επιβατικών και εμπορευματικών
μεταφορών.
Ανάλυσης, σχεδιασμού, παρακολούθησης και αποτίμησης των
μεταφορών ανά μέσo μεταφοράς (αεροπορικές, θαλάσσιες, χερσαίες).
Ανάλυσης, σχεδιασμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης συστημάτων
εμπορευματικών μεταφορών.
Ανάλυσης,
σχεδιασμού,
παρακολούθησης
και
αξιολόγησης
συστημάτων.
Ανάλυσης, σχεδιασμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης συστημάτων
ναυτιλίας κοντινών αποστάσεων.
Ανάλυσης, σχεδιασμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των
αλληλεπιδράσεων και των εκατέρωθεν επιπτώσεων καινοτομιών και
της ανάπτυξης της τεχνολογίας σε όλους τους τομείς στων
μεταφορών.
Ανάλυσης, σχεδιασμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της τοπικής,
εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς οικονομίας και της διάρθρωσης
αυτών στις μεταφορές.
Ανάλυσης, σχεδιασμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των
υποδομών (οδικές, αεροπορικές, λιμενικές, σιδηροδρομικές) των
αλληλεπιδράσεων και των εκατέρωθεν επιπτώσεων στο σύστημα
μεταφορών.

Στόχος είναι η προώθηση των ανωτέρω ερευνητικών πεδίων σε όλα τα
διοικητικά και οργανωτικά επίπεδα ενισχύοντάς τα με έρευνα στους
τομείς:









Λήψης Απόφασης
Διοίκησης
Διαχείρισης Αβεβαιότητας (Risk Management)
Μάρκετινγκ
Εκπαίδευσης από Απόσταση
Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας
Στατιστικής & Οικονομετρίας
Λειτουργικής Ανάλυσης και Προσομοίωσης

Η ερευνητική ομάδα Μεταφορών και Λήψης Απόφασης του Τμήματος
Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών είναι σε θέση να ανταποκριθεί
στους υψηλούς στόχους που θέτει με βάση την διεπιστημονική της

σύνθεση, στοιχείο απαραίτητο για την καινοτόμο και ολιστική θεραπεία
του τομέα των μεταφορών και της λήψης απόφασης. Συγκεκριμένα,
συνδυάζει δημιουργικά τα ερευνητικά πεδία των επιστημών των
μεταφορών, της μηχανικής, της τηλεματικής, των νέων τεχνολογιών, της
λήψης αποφάσεων, της διοίκησης, της κοινωνιολογίας, της ψυχολογίας,
της στατιστικής και οικονομετρίας και του μάρκετινγκ.
3.
Εργαστηρίου
Γεωγραφικών
Συστημάτων
Πληροφοριών,
Γεωοικονομίας και Γεωπολιτικής (μη θεσμοθετημένο)
Το Εργαστήριο Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Γεωοικονομίας
και Γεωπολιτικής, εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα
ακόλουθα
γνωστικά
αντικείμενα:
Αλγοριθμικές
Τεχνικές
στην
Ψηφιοποίηση και την Σχεδίαση Ηλεκτρονικών Χαρτών, Θεωρίες και
Τεχνικές Τρισδιάστατης Απεικόνισης, Ανάπτυξη Λογισμικού για
Γεωγραφικά
Συστήματα
Πληροφοριών,
Θεωρίες
και
Τεχνικές
Προσομοίωσης με έμφαση στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών,
Σχεδίαση και Ανάπτυξη Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών με
έμφαση στις Μεταφορές, την Ναυτιλία και τον Περιφερειακό Σχεδιασμό,
Θεωρία και Εφαρμογές της Visual Basic και Εφαρμογές των Γεωγραφικών
Συστημάτων Πληροφοριών στην Γεωοικονομία και την Γεωπολιτική.
Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:
Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των
διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Ναυτιλίας και
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών καθώς και άλλων τμημάτων του
Πανεπιστημίου Αιγαίου σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα
δραστηριότητας του εργαστηρίου.
 Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά
ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι,
συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνες του
εργαστηρίου.
 Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων
συμποσίων συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την
πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση
Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.


4. Εργαστηρίου «Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών στη
Ναυτιλία,
τις
Μεταφορές
και
τη
Νησιωτική
Ανάπτυξη»
Ε.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. (μη θεσμοθετημένο)
Στόχος του εργαστηρίου είναι:
Η έρευνα στους τομείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και των ανανεώσιμων πηγών με στόχο την
ανάπτυξη μεθοδολογιών, τεχνικών και δεικτών για την καταγραφή και
παρακολούθηση των εξελίξεων.
 Η ανάπτυξη της μεθοδολογίας και των υποδομών για τη διερεύνηση
των διαφόρων πτυχών των τεχνολογιών αυτών. Κύριος στόχος του
εργαστηρίου είναι η ανάπτυξη και η αξιοποίηση συνεκτικών μεθόδων
τεχνικών και εργαλείων για την ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών
διεθνούς επιπέδου.
 Η διερεύνηση των κοινωνικών διαστάσεων που σχετίζονται με τις
εφαρμογές των ΤΠΕ στην ναυτιλία, τις μεταφορές και την οικολογική
ανάπτυξη.


Το ερευνητικό αντικείμενο του εργαστηρίου είναι διεπιστημονικό, αφού
έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση τη σύνθεση διάφορων επιστημονικών
κλάδων όπως είναι:







Η πληροφορική και οι νέες τεχνολογίες στην ναυτιλία τις μεταφορές
και την περιφερειακή ανάπτυξη.
Ο σχεδιασμός νέων μοντέλων διοίκησης και ανάπτυξης που
προκύπτουν από τις τεχνολογικές εξελίξεις στην πληροφορική και τις
νέες τεχνολογίες.
Οι ανανεώσιμες πηγές στην θάλασσα, η τεχνολογική και οικολογική
ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών.
Οι επιστήμες της πληροφορικής, της διοίκησης, του περιβάλλοντος
της νησιωτικής και περιφερειακής ανάπτυξης, με εφαρμογές στην
Ναυτιλία τις μεταφορές και τις νησιωτικές περιοχές.

5.
Εργαστήριο
Εφαρμοσμένης
Χρηματοοικονομικής (μη θεσμοθετημένο)

Οικονομικής

&

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής & Χρηματοοικονομικής
(ΕΦΟΧ) στοχεύει στην εξυπηρέτηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών
και ερευνητικών αναγκών στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:
Ανάλυση - αξιολόγηση του διεθνούς μακροοικονομικού και
μικροοικονομικού περιβάλλοντος
 Εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων στην εμπειρική διερεύνηση αγορών
μεταφορών, όπως οι διεθνείς ναυτιλιακές αγορές, η αγορά της
ακτοπλοΐας και της αεροπλοΐας στην Ελλάδα, αλλά και λοιπών αγορών
παροχής υπηρεσιών όπως οι επικοινωνίες.
 Εφηρμοσμένη οικονομική ανάλυση με την χρήση οικονομετρικών
υποδειγμάτων σε μικρο ή μακρο-οικονομικό επίπεδο αγορών-τομέων
της ελληνικής οικονομίας με στόχο την διαμόρφωση ή τον έλεγχο της
αναγκαίας οικονομικής πολιτικής καθώς και την διενέργεια
προβλέψεων απαραίτητων για την άσκηση πολιτικής.
 Μελέτη
κρίσιμων
θεμάτων
διεθνούς
οικονομικής
–
χρηματοοικονομικής
 Εφαρμοσμένη χρηματοοικονομική επιχειρήσεων
 Αγορές χρήματος - κεφαλαίου & χρηματοπιστωτικοί ενδιάμεσοι
φορείς
 Σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία και καινοτομίες (hedge
funds)
 Στρατηγικές διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων
 Ανάλυση και διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων
 Εφαρμογή χρηματοοικονομικών παράγωγων προϊόντων
 Συγχωνεύσεις, εξαγορές, αναδιάρθρωση επιχειρήσεων
 Εταιρική διακυβέρνηση και εταιρική κοινωνική ευθύνη
 Ναυτιλιακή χρηματοοικονομική διοίκηση
 Δυναμικές ποσοτικές μέθοδοι και οικονομετρικά υποδείγματα


Στους βασικούς σκοπούς του Εργαστηρίου ΕΦΟΧ περιλαμβάνονται:
Η υποστήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη σε επίπεδο προπτυχιακό και
μεταπτυχιακό των διδακτικών και ερευνητικών απαιτήσεων του
Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών και εν γένει του
Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 Η εκπαιδευτική και εφαρμοσμένη ερευνητική συνεργασία με
εγχώρια και διεθνή Ερευνητικά Κέντρα, Ακαδημαϊκούς Φορείς και
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα σε κοινά ή συμπληρωματικά ερευνητικά
πεδία, με στόχο την επίτευξη επιστημονικών συνεργιών και διάχυση
των προϊόντων της έρευνας.
 Η διοργάνωση επιστημονικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων
(διαλέξεων, συνεδρίων κλπ.), με στόχο την προώθηση της ερευνητικής
συνεργασίας με μέλη της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας.


Η πραγματοποίηση αναγνωρισμένων διεθνών επιστημονικών
δημοσιεύσεων σε κορυφαία εξειδικευμένα επιστημονικά περιοδικά,
καθώς και συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και ομάδες εργασίας.
 Η μελέτη και κατανόηση των αναγκών των φορέων της αγοράς και
η διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για την αποτελεσματικότερη
εφαρμογή και υποστήριξη της χρηματοοικονομικής διοίκησης.
 Η σύνθεση και διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων αρχών
πολιτικής και διοίκησης σε επίκαιρα θέματα εφαρμοσμένης διεθνούς
οικονομικής και χρηματοοικονομικής, με έμφαση στα γνωστικά πεδία
που το Εργαστήριο εστιάζει.


3.7 ΥΠΟΔΟΜΕΣ
3.7.1

Βιβλιοθήκη και Ηλεκτρονικές Συνδρομές σε Περιοδικά

Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν πρόσβαση και μπορούν να χρησιμοποιούν
για τη μελέτη τους τη βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης.
3.7.2

Υπολογιστικά Κέντρα της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης

Οι φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιούν τρία πλήρως εξοπλισμένα
υπολογιστικά κέντρα της Σχολής, τα οποία λειτουργούν στον 1 ο όροφο
του Μιχάλειου κτιρίου.
3.7.3

Εργαστήρια Εκπαιδευτικής Υποστήριξης

Εργαστήριο Προσομοίωσης Γέφυρας Πλοίου και Δορυφορικών
Λήψεων
Το παραπάνω εργαστήριο, έχει δημιουργηθεί και εξοπλιστεί με
χρηματοδότηση από τα προγράμματα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. για τις ανάγκες
εκπαίδευσης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του
Τμήματος και βρίσκεται στο κτίριο Κοραή.
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ναυτιλία,
Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο-ΝΑ.Μ.Ε.», λειτούργησε εργαστήρι
εξομοίωσης γέφυρας πλοίου για την εξοικείωση του φοιτητή σε θέματα
ασφάλειας, όπως αυτή απαιτείται από την σύμβαση χρήσης Global
Maritime Distress Signaling System (GMDSS). To εργαστήριο αποτελείται
από σύστημα δορυφορικών λήψεων Inmarsat, Pαντάρ Ναυτιλίας,
Πομποδέκτη Η.F., Πομποδέκτη V.H.F., Δέκτη λήψης μετεωρολογικών
δεδομένων NAVTEX, Λογισμικό προσομοίωσης διαδρομών πλεύσης ΕCDIS,
Λογισμικό υπολογισμού φορτώσεων και ναυπηγικών στοιχείων, Λογισμικό
προσομοίωσης μηχανής πλοίου με δυνατότητα δημιουργίας εικονικών
βλαβών και καταστάσεων ανάγκης ώστε ο φοιτητής να αποκτήσει την
έννοια των συστημάτων πρόωσης πλοίου και να εξοικειωθεί με τυχόν
προβληματικές καταστάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να παρουσιαστούν
κατά την διάρκεια του πλου. Μελλοντικά το εργαστήρι θα χρησιμεύσει και
στην τηλεκπαίδευση (Distance Learning) από ξηρά σε πλοίο.

4

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ)

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου
Αιγαίου προσφέρει ένα προπτυχιακό πρόγραμμα τετραετούς φοίτησης.
Το πρόγραμμα σπουδών συνδυάζει βασική εκπαίδευση σε όλο το φάσμα
των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει τη
δυνατότητα για εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση στο συγκεκριμένο
χώρο της Ναυτιλιακής Επιχείρησης, των Μεταφορών, και του Διεθνούς
Εμπορίου.
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του τμήματος προετοιμάζονται για να
καταλάβουν θέσεις διοικητικών στελεχών σε επιχειρήσεις, οργανισμούς
και γενικότερα οικονομικές μονάδες που δραστηριοποιούνται στο χώρο
της Ναυτιλίας (π.χ. σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, γραφεία ναυλώσεων,
ναυπηγεία, παράκτια βιομηχανία, ναυτιλιακά πρακτορεία, διοίκηση και
διαχείριση λιμένων), αλλά και στον ευρύτερο τομέα των Μεταφορών (π.χ.
αεροπορικές, σιδηροδρομικές και υπεραστικές μεταφορές, διαμεταφορές,
διοίκηση και οργάνωση τερματικών εγκαταστάσεων), καθώς επίσης και
στον τομέα του Διεθνούς Εμπορίου και σε μεγάλους χρηματοπιστωτικούς
οργανισμούς και τράπεζες. Παράλληλα οι φοιτητές/φοιτήτριες του
προπτυχιακού τμήματος αποκτούν ισχυρές βάσεις για μεταπτυχιακές
σπουδές, εξασφαλίζοντας έτσι επιπρόσθετες δυνατότητες εξέλιξης.
Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ναυτιλίας και
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου αναμορφώθηκε
και εκσυγχρονίστηκε το εαρινό εξάμηνο 2009-10. Ειδικότερα:
Φοιτητές που έχουν εγγραφεί για πρώτη φορά από το χειμερινό
εξάμηνο του έτους 2010-11, ή μεταγενέστερα, θα παρακολουθήσουν
το νέο πρόγραμμα σπουδών.


Φοιτητές που έχουν εγγραφεί για πρώτη φορά παλαιότερα, θα
εξακολουθήσουν να παρακολουθούν το προηγούμενο πρόγραμμα
σπουδών.


4.2 ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος / Εξάμηνα Σπουδών
Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1 η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την
31η Αυγούστου του επομένου. Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει δύο
εξάμηνα σπουδών: το χειμερινό και το εαρινό. Το χειμερινό εξάμηνο
αρχίζει το δεύτερο δεκαήμερο του Οκτωβρίου και το εαρινό λήγει το
δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Οι ακριβείς ημερομηνίες
καθορίζονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του
ετήσιου προγραμματισμού και παρουσιάζονται στις πρώτες σελίδες του
παρόντος οδηγού για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.
Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει
εβδομάδες για διδασκαλία.

τουλάχιστον

δεκατρείς

(13)

πλήρεις

Πρώτη Εγγραφή
Η φοίτηση στο Τμήμα αρχίζει με την πρώτη εγγραφή του φοιτητή. Η
εγγραφή των πρωτοεισαγομένων φοιτητών γίνεται στην αρχή του
χειμερινού εξαμήνου, σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το

Υπουργείο Παιδείας στον ημερήσιο Τύπο και αφορούν όλα τα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Για την ολοκλήρωση της πρώτης εγγραφής είναι
αναγκαία η κατάθεση των δικαιολογητικών που προβλέπουν οι σχετικές
διατάξεις.
Οι εγγραφές των φοιτητών που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες
(μετεγγραφές, κατατάξεις κ.α.) γίνονται με ειδικές προϋποθέσεις και
δικαιολογητικά τα οποία προβλέπονται από αντίστοιχες διατάξεις και σε
προθεσμίες που ανακοινώνονται εγκαίρως.
Εγγραφή σε επόμενα έτη
Σύμφωνα με το Ν.4009/2011 (ΦΕΚ A-195/2011), οι φοιτητές οφείλουν,
εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, να ανανεώνουν την
εγγραφή τους στην αρχή κάθε νέου ακαδημαϊκού έτους.
Εναρκτήριο Σεμινάριο
Η υποδοχή των νέων φοιτητών στο Τ.Ν.Ε.Υ. γίνεται με τη διοργάνωση
ειδικής ημερήσιας συνάντησης όλης της πανεπιστημιακής κοινότητας, η
οποία παίρνει τη μορφή ελεύθερου σεμιναρίου. Το «Εναρκτήριο
Σεμινάριο» διεξάγεται την πρώτη εβδομάδα του χειμερινού εξαμήνου.
Απευθύνεται κυρίως στους πρωτοετείς, είναι όμως ανοιχτό, τόσο για τους
μεγαλύτερους φοιτητές, όσο και για κάθε άλλο ενδιαφερόμενο.
Η διοργάνωση αποσκοπεί στην ενημέρωση των πρωτοετών φοιτητών για
βασικά ζητήματα των σπουδών τους στο Τ.Ν.Ε.Υ. και της ζωής στη Χίο
αφενός, και αφετέρου στην ενθάρρυνση των γνωριμιών και της
επικοινωνίας με τα άλλα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.
4.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΓΙΑ
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2010-11 ΚΑΙ
ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ
Το νέο πρόγραμμα σπουδών ισχύει για φοιτητές που εγγράφονται για
πρώτη φορά στο Τ.Ν.Ε.Υ. το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 ή μεταγενέστερα
4.3.1

Προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου

Ως ολοκλήρωση των σπουδών στο Τ.Ν.Ε.Υ. νοείται η επιτυχής περάτωση
των μαθημάτων (παρακολούθηση και εξέταση) με τα οποία ο
φοιτητής/φοιτήτρια συγκεντρώνει κατ’ ελάχιστο 155 (151 δ. μ. + 4 δ.μ.
από εργαστήρια) διδακτικές μονάδες που αναλύονται ως εξής:





4.3.2

120
27
4
4

δ.μ.
δ.μ.
δ.μ.
δ.μ.

από
από
από
από

μαθήματα κορμού
μαθήματα επιλογής
την πτυχιακή εργασία
εργαστήρια υποχρεωτικών μαθημάτων

Ατομικό πρόγραμμα (επιλογή) μαθημάτων

Η πλήρης υιοθέτηση του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών είναι
σκόπιμη και ενδεδειγμένη, αλλά δεν είναι υποχρεωτική για τον φοιτητή. Η
ελαστικότητα αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί επωφελώς από τους φοιτητές
που έχουν περιορισμένο διαθέσιμο χρόνο (στρατευμένοι, εργαζόμενοι
παράλληλα με τις σπουδές τους, φοιτητές με αυξημένες οικογενειακές ή
περιστασιακές υποχρεώσεις κλπ).

Κάθε φοιτητής καλείται κάθε εξάμηνο να καταρτίσει ένα ατομικό
πρόγραμμα σπουδών. Κατά την κατάρτιση του ατομικού εξαμηνιαίου
προγράμματος σπουδών, πρέπει να ληφθεί υπόψη η χρονική και θεματική
αλληλουχία των μαθημάτων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα
σπουδών κάθε εξαμήνου. Συνιστάται, επίσης η συνεργασία με τον
Σύμβουλο Σπουδών.
4.3.3

Εγγραφή σε μαθήματα

Κάθε φοιτητής πρέπει, μέσα σε δύο εβδομάδες από την έναρξη του
εξαμήνου, να κάνει Ηλεκτρονική Δήλωση Μαθημάτων στο Φοιτητολόγιο,
δηλώνοντας ποια από τα μαθήματα που προσφέρονται κατά τη διάρκεια
του εξαμήνου επιθυμεί να παρακολουθήσει.
Η κατάθεση του δελτίου εγγραφής σε μαθήματα δίνει στο φοιτητή το
δικαίωμα:
Η Ηλεκτρονική Δήλωση Μαθημάτων δίνει στο φοιτητή το δικαίωμα:
 Παρακολούθησης των σχετικών μαθημάτων και των εργαστηρίων
 Συμμετοχής στις εξετάσεις των εξαμηνιαίων μαθημάτων που
επέλεξε, καθώς και
 Παραλαβής των σημειώσεων και συγγραμμάτων για τα μαθήματα
αυτά
Εκπρόθεσμη υποβολή Ηλεκτρονικής Δήλωσης Μαθημάτων δεν γίνεται
δεκτή παρά μόνο για ειδικούς λόγους και εφόσον υποβληθεί στη Γενική
Συνέλευση σχετική αίτηση. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει σχετικά, πριν
λήξει η τέταρτη εβδομάδα από την έναρξη του εξαμήνου.
4.3.4

Κατηγορίες μαθημάτων νέου προγράμματος σπουδών

Στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τ.Ν.Ε.Υ. προσφέρονται 70
μαθήματα, εκ των οποίων οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν τα
ακόλουθα:
Υποχρεω
τικά
Μαθήματ
α

Σαράντα (40) [120 δ.μ.]
Η εγγραφή στο μάθημα των Αγγλικών δεν γίνεται μέσω
του Δελτίου Εγγραφής σε Μαθήματα (όπως στα υπόλοιπα
μαθήματα εξαμήνων) αλλά αποκλειστικά με τη συμμετοχή
των φοιτητών στις κατατακτήριες εξετάσεις, που
πραγματοποιούνται τον Οκτώβριο. Αν κάποιος φοιτητής
δεν προσέλθει στις εξετάσεις αυτές, δεν έχει το δικαίωμα να
προσέλθει στις εξετάσεις του μαθήματος στο τέλος κάθε
εξαμήνου, με συνέπεια να χάσει τα δύο εξάμηνα του
ακαδημαϊκού έτους 2011-12.
Το εργαστήριο Αγγλικών απευθύνεται σε φοιτητές που δεν
κατέχουν επαρκείς γνώσεις της γλώσσας. Στο εν λόγω
εργαστήριο δεν αναγνωρίζονται, κατ’ εξαίρεση, διδακτικές
μονάδες.

Μαθήματ
α
Επιλογής

Εννέα (9) [27 δ.μ.]
Στο 3ο έτος επιλέγονται 3 από 13 μαθήματα. Η εγγραφή σε
μαθήματα (ελεύθερης) επιλογής 3ου έτους πραγματοποιείται
χωρίς προαπαιτούμενα.
Στο 4ο έτος επιλέγονται 6 (3 χειμ & 3 εαρ εξ.) από 18
μαθήματα. Η εγγραφή σε μαθήματα επιλογής 4ου έτους
πραγματοποιείται μετά την επιτυχή εξέταση στα 16
παρακάτω μαθήματα:
1,2. Μαθηματικά I και II
3,4. Στατιστική I και II
5,6. Μικροοικονομική I και II
7. Οικονομική Μεταφορών
8. Ναυτιλιακή Τεχνολογία
9. Ναυτιλιακή Οικονομική
10. Οργάνωση – Διοίκηση Επιχειρήσεων
11. Εφαρμογές Πληροφορικής
12. Χρηματοοικονομική
13. Γενική Λογιστική
14. Λειτουργική Διαχείριση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων I
15. Διοίκηση Οργάνωση Παραγωγής
16. Αγγλικά Α΄
Η
επιλογή
των
μαθημάτων
επιλογής
4ου
έτους
πραγματοποιείται από καθορισμένες ομάδες μαθημάτων που
διαμορφώθηκαν για κάθε εξάμηνο σπουδών και αντιστοιχούν
σε 3 γνωστικούς πυλώνες: τη ναυτιλία, τις μεταφορές &
εμπόριο και τις νέες τεχνολογίες & επιχειρηματικότητα. Από
κάθε ένα από τα καλάθια αυτά ο φοιτητής θα πρέπει να
επιλέξει ένα μάθημα υποχρεωτικά.

Πτυχιακή
Εργασία

Μία (1) [4 δ.μ.]

Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων εγγραφής σε κάθε εξάμηνο, είναι τα 10
μαθήματα. Ωστόσο, συνιστάται η εγγραφή μόνο στα μαθήματα του
ενδεικτικού προγράμματος σπουδών.

4.3.5

Μαθήματα νέου προγράμματος σπουδών ανά εξάμηνο

Το νέο πρόγραμμα σπουδών απαρτίζεται από τα ακόλουθα μαθήματα:
Α΄ Έτος Σπουδών
1ο Εξάμηνο (Χειμερινό)
1. Μαθηματικά I
- Εργαστήρια Μαθηματικών Ι
2. Εισαγωγή στην Πληροφορική
- Εργαστήρια Πληροφορικής
3. Γενική Λογιστική
4. Μακροοικονομική
5. Στατιστική I
6. Εισαγωγή στις Ναυτιλιακές
Σπουδές
- Εργαστήρια Αγγλικών Α΄

2ο Εξάμηνο (Εαρινό)
1. Μαθηματικά II
2. Εφαρμογές Πληροφορικής
- Εργαστήρια Πληροφορικής
3. Ναυτιλιακή Λογιστική
4. Μικροοικονομική I
5. Στατιστική II
- Εργαστήρια Στατιστικής
6. Οικονομική Γεωγραφία και
Πολιτική
- Εργαστήρια Αγγλικών Β΄
7. Θερινή Πρακτική Άσκηση
(Επιλογής)

Β΄ Έτος Σπουδών
3ο Εξάμηνο (Χειμερινό)
1. Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο
2. Μικροοικονομική ΙΙ
3. Οργάνωση – Διοίκηση
Επιχειρήσεων
4. Οικονομική των Μεταφορών
5. Ανάλυση Μεταφορικών &
Συγκοινωνιακών Συστημάτων
6. Αγγλικά Α΄
7. Ναυτιλιακή Τεχνολογία

4ο Εξάμηνο (Εαρινό)
1. Χρηματοοικονομική
2. Ποσοτικές Μέθοδοι για
Μεταφορές-Εμπόριο
3. Μάρκετινγκ
4. Οικονομετρία
5. Ναυτιλιακή Οικονομική
6. Αγγλικά Β΄
7. Διεθνής Οικονομική
8. Θερινή Πρακτική Άσκηση
(Επιλογής)

Γ΄ Έτος Σπουδών
5ο Εξάμηνο (Χειμερινό)
1. Ναυλώσεις
2. Διοίκηση Ναυτιλιακών
Επιχειρήσεων
3. Διεθνής Χρηματοοικονομική
4. Διοίκηση – Οργάνωση Παραγωγής
5. Πληροφοριακά Συστήματα
Διοίκησης
6. Ένα (1) μάθημα επιλογής από τα
ακόλουθα:
- Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
- Γεωπολιτική και Θαλάσσιες
Μεταφορές
- Διεθνές Εμπόριο
- Κοινωνιολογία
- Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς
- Επιχειρηματικότητα & ΜΜΕ

6ο Εξάμηνο (Εαρινό)
1. Οικονομική Διοίκηση Λιμένων
2. Λειτουργική Διαχείριση
Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων I
3. Οργάνωση Διακίνησης–Διανομής
(Logistics)
4. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
5. Ένα (1) μάθημα επιλογής από τα
ακόλουθα:
- Ανάλυση Ζήτησης
- Τηλεματική για Ναυτιλία &
Μεταφορές
- Δίκαιο Ηλεκτρονικών
Συναλλαγών
- Διεθνείς Κεφαλαιαγορές–
Χρηματαγορές
6. Ένα (1) μάθημα επιλογής από τα

ακόλουθα:
- Διαχείριση, Προστασία Πολιτική Περιβάλλοντος
- Διοίκηση Αερομεταφορών
- Ναυπηγεία – Παράκτια
Βιομηχανία
- Θερινή Πρακτική Άσκηση
Δ΄ Έτος Σπουδών
7ο Εξάμηνο (Χειμερινό)
1. Ναυτασφαλίσεις
2. Ναυτικό Δίκαιο & Δίκαιο της
Θάλασσας
3. Διοίκηση Έργων
4, 5, 6 Ένα (1) μάθημα επιλογής από
καθεμία από τις παρακάτω ομάδες:
Α. Ναυτιλία
- Διοίκηση Επιβατηγού Ναυτιλίας
- Βιομηχανικό Μάρκετινγκ
- Πολιτική & Ανάπτυξη Λιμένων
Β. Μεταφορές
- Ειδικά θέματα Μεταφορών
- Συνδυασμένες Μεταφορές
- Διαχείριση Κινδύνου
Γ. Νέες Τεχνολογίες και
Επιχειρηματικότητα
- Ανάλυση Γεωγραφικών
Συστημάτων
- Ηλεκτρονική
Επιχειρηματικότητα
- Διαχείριση Καινοτομίας και Νέες
Τεχνολογίες
Παρακολούθηση:
- Σεμιναρίου Ερευνητικής
Μεθοδολογίας
- Σεμιναρίου Επιχειρησιακής
Επικοινωνίας

8ο Εξάμηνο (Εαρινό)
1. Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική
2. Επιχειρησιακή Στρατηγική &
Πολιτική
3, 4, 5 Ένα (1) μάθημα επιλογής από
καθεμία από τις παρακάτω ομάδες:
Α. Ναυτιλία
- Λειτουργική Διαχείριση
Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων ΙΙ
- Ναυτιλιακή Ιστορία
- Διεθνής Ναυτιλιακή Πολιτική
Β. Μεταφορές
- Λήψη Αποφάσεων στις
Μεταφορές
- Διεθνές Μάρκετινγκ
- Διοίκηση Επισκευών Συντήρησης
Γ. Νέες Τεχνολογίες και
Επιχειρηματικότητα
- Διαχείριση Φυσικών και
Ενεργειακών Πόρων
- Τεχνολογία και Σχεδιασμός
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
- Επιχειρηματικότητα και Λήψη
Αποφάσεων
6. Πτυχιακή Εργασία

Οι διδακτικές μονάδες που απονέμονται στα παραπάνω μαθήματα έχουν
ως ακολούθως:
Μάθημα
Μαθήματα κορμού
Μαθήματα επιλογής
Εργαστήριο
Αγγλικών
Λοιπά εργαστήρια
Πτυχιακή εργασία

δ.μ.
3
3
1
4

4.4.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-11 ΚΑΙ
ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ

Το παλαιό (υφιστάμενο) πρόγραμμα σπουδών ισχύει για φοιτητές που
έχουν εγγραφεί για πρώτη φορά στο Τ.Ν.Ε.Υ. έως και το ακαδημαϊκό έτος
2009-10.
4.4.1

Προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου

Ως ολοκλήρωση των σπουδών στο Τ.Ν.Ε.Υ. νοείται η επιτυχής περάτωση
των μαθημάτων (παρακολούθηση και εξέταση) με τα οποία ο φοιτητής /
φοιτήτρια συγκεντρώνει κατ’ ελάχιστο 148 διδακτικές μονάδες που
αναλύονται ως εξής:
Ι. Μαθήματα Υποδομής-Κορμού Υποχρεωτικά:


118 τουλάχιστον διδακτικές μονάδες πρέπει να αντιστοιχούν σε
υποχρεωτικά μαθήματα (μαθήματα: γενικής, βασικής εκπαίδευσης και
διεύρυνσης γνώσεων στη Ναυτιλία και τις Επιχειρηματικές Υπηρεσίες
και εργαστήρια).

ΙΙ. Μαθήματα Επιλογής / Εμβάθυνσης Γνώσεων:




18 διδακτικές μονάδες πρέπει να αντιστοιχούν σε μαθήματα επιλογής
εμβάθυνσης γνώσεων
6 διδακτικές μονάδες που αντιστοιχούν σε μαθήματα επιλογής.
6 διδακτικές μονάδες που αντιστοιχούν στην πτυχιακή εργασία.

4.4.2

Ατομικό πρόγραμμα (επιλογή) μαθημάτων

Η πλήρης υιοθέτηση του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών είναι
σκόπιμη και ενδεδειγμένη, αλλά δεν είναι υποχρεωτική για τον φοιτητή. Η
ελαστικότητα αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί επωφελώς από τους φοιτητές
που έχουν περιορισμένο διαθέσιμο χρόνο (στρατευμένοι, εργαζόμενοι
παράλληλα με τις σπουδές τους, φοιτητές με αυξημένες οικογενειακές ή
περιστασιακές υποχρεώσεις κλπ).
Κάθε φοιτητής καλείται κάθε εξάμηνο να καταρτίσει ένα ατομικό
πρόγραμμα σπουδών. Κατά την κατάρτιση του ατομικού εξαμηνιαίου
προγράμματος σπουδών, πρέπει να ληφθεί υπόψη η χρονική και θεματική
αλληλουχία των μαθημάτων, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα
σπουδών κάθε εξαμήνου. Συνιστάται, επίσης η συνεργασία με τον
Σύμβουλο σπουδών.
Εγγραφή σε μαθήματα
Κάθε φοιτητής πρέπει, μέσα σε δύο εβδομάδες από την έναρξη του
εξαμήνου, να κάνει Ηλεκτρονική Δήλωση Μαθημάτων στο Φοιτητολόγιο,
δηλώνοντας ποια από τα μαθήματα που προσφέρονται κατά τη διάρκεια
του εξαμήνου επιθυμεί να παρακολουθήσει.
Η κατάθεση του δελτίου εγγραφής σε μαθήματα δίνει στο φοιτητή το
δικαίωμα:
Η Ηλεκτρονική Δήλωση Μαθημάτων δίνει στο φοιτητή το δικαίωμα:
 Παρακολούθησης των σχετικών μαθημάτων και των εργαστηρίων
 Συμμετοχής στις εξετάσεις των εξαμηνιαίων μαθημάτων που
επέλεξε, καθώς και

Παραλαβής των σημειώσεων και συγγραμμάτων για τα μαθήματα
αυτά


Εκπρόθεσμη υποβολή Ηλεκτρονικής Δήλωσης Μαθημάτων δεν γίνεται
δεκτή παρά μόνο για ειδικούς λόγους και εφόσον υποβληθεί στη Γενική
Συνέλευση σχετική αίτηση. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει σχετικά, πριν
λήξει η τέταρτη εβδομάδα από την έναρξη του εξαμήνου.
4.4.3

Κατηγορίες μαθημάτων παλαιού προγράμματος σπουδών

Μαθήματα Υποδομής-Κορμού (Υποχρεωτικά)
Στα μαθήματα κορμού περιλαμβάνονται:
(α) Δώδεκα (12) μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης (36 δ.μ.) που
σχετίζονται με την οργάνωση, τη λειτουργία και περιβάλλον των
επιχειρήσεων, όπως τα Μαθηματικά, η Οικονομική Θεωρία, η
Στατιστική, η Πληροφορική, το Δίκαιο, η Κοινωνιολογία, η Οικονομική
Γεωγραφία και δύο (2) μαθήματα ξένης γλώσσας (Αγγλικά). Ορισμένα
μαθήματα περιλαμβάνουν και εργαστήρια (Μαθηματικά-ΣτατιστικήΠληροφορική) και κατά συνέπεια το σύνολο των διδακτικών μονάδων
ανέρχεται σε σαράντα (40).
Η εγγραφή στο μάθημα των Αγγλικών δεν γίνεται μέσω του Δελτίου
Εγγραφής σε Μαθήματα (όπως στα υπόλοιπα μαθήματα εξαμήνων)
αλλά αποκλειστικά με τη συμμετοχή των φοιτητών στις
κατατακτήριες
εξετάσεις
που
πραγματοποιούνται
τον
Οκτώβριο.
Το εργαστήριο Αγγλικών απευθύνεται σε φοιτητές που δεν κατέχουν
επαρκείς γνώσεις της γλώσσας. Στο εν λόγω εργαστήριο δεν
αναγνωρίζονται, κατ’ εξαίρεση, διδακτικές μονάδες.
(β) Δεκαεπτά (17) μαθήματα Βασικής Εκπαίδευσης στη Διοίκηση (51
δ.μ.) που αφορούν τις Αρχές Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής, την
Οργάνωση-Διοίκηση
Επιχειρήσεων,
την
Οργάνωση-Διοίκηση
Παραγωγής, τη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, τις Ποσοτικές Μεθόδους
για Μεταφορές-Εμπόριο, την Οικονομική των Μεταφορών-Ναυτιλιακή
Οικονομική, τη Ναυτιλιακή Τεχνολογία, τη Ναυτιλιακή Λογιστική, το
Μάρκετινγκ και τα Logistics.
(γ) Εννέα (9) μαθήματα Διεύρυνσης Γνώσεων (27 δ.μ.) στη Ναυτιλία,
τις Μεταφορές και το Εμπόριο, τα οποία διδάσκονται στο τρίτο και
τέταρτο έτος σπουδών και αφορούν το Δίκαιο της Θάλασσας, το
Ναυτικό Δίκαιο, τη Ναυτιλιακή Ελεγκτική, τη Διοίκηση ΠλοίουΔιαχείριση
Φορτίου,
τη
Διαχείριση,
Προστασία-Πολιτική
Περιβάλλοντος, τις Ναυλώσεις, τις Ναυτασφαλίσεις, και την Ανάλυση
Συγκοινωνιακών και Μεταφορικών Συστημάτων.
(δ) Διπλωματική εργασία (Μελέτη), που εκπονείται υποχρεωτικά τα δύο
τελευταία εξάμηνα φοιτήσεως και στην οποία αντιστοιχούν 6 δ.μ.
Μαθήματα Εμβάθυνσης και Επιλογής
Στα μαθήματα επιλογής-εμβάθυνσης περιλαμβάνονται:
(α) Έξι (6) μαθήματα Εμβάθυνσης Γνώσεων (18 δ.μ. τουλάχιστον), τα
οποία επιλέγονται από τρεις ομάδες μαθημάτων που δίνουν έμφαση
στη Ναυτιλία, τις Μεταφορές, και το Διεθνές Εμπόριο, αντίστοιχα, και
κατανέμονται ανά ένα στο Ε΄ και ΣΤ΄ εξάμηνο και ανά τρία μαθήματα
στο Ζ΄ και το Η΄ εξάμηνο σπουδών.

(β) Δύο (2) μαθήματα Επιλογής (6 δ.μ.), τα οποία επιλέγονται από
ομάδα προσφερομένων στο Τμήμα μαθημάτων.
Οι φοιτητές του Ε΄ εξαμήνου μπορούν να δηλώσουν μάθημα επιλογής εφ’
όσον έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον εννέα (9) από τα δώδεκα
(12) μαθήματα των Α΄ και Γ΄ εξαμήνων.
Αντίστοιχα, οι φοιτητές του ΣΤ΄ εξαμήνου μπορούν να δηλώσουν μάθημα
επιλογής εφ’ όσον έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον εννέα (9)
από τα δώδεκα (12) μαθήματα Β΄ και Δ΄ εξαμήνων.
Για την εγγραφή σε μαθήματα Εμβάθυνσης-Επιλογής των Ζ΄ και Η΄
εξαμήνων απαιτείται οι φοιτητές να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα
μαθήματα των Α΄, Γ΄ και Β΄, Δ΄ εξαμήνων αντίστοιχα.
4.4.4

Μαθήματα παλαιού προγράμματος ανά εξάμηνο (ενδεικτικά)

Α΄ Έτος Σπουδών
1ο Εξάμηνο (Χειμερινό)
1. Μαθηματικά Ι
- Εργαστήρια Μαθηματικών Ι
2. Εισαγωγή στην Πληροφορική
- Εργαστήρια Πληροφορικής
3. Γενική Λογιστική
4. Οικονομική Ανάλυση
(Μακροοικονομική)
5. Ναυτιλιακή Τεχνολογία
6. Εισαγωγή στις Ναυτιλιακές
Σπουδές
- Εργαστήρια Αγγλικών Α΄

2ο Εξάμηνο (Εαρινό)
1. Μαθηματικά ΙΙ
2. Εφαρμογές Πληροφορικής
- Εργαστήρια Πληροφορικής
3. Ναυτιλιακή Λογιστική
4. Μικροοικονομική
5. Στατιστική Ι
- Εργαστήρια Στατιστικής Ι
6. Οικονομική Γεωγραφία
- Εργαστήρια Αγγλικών Β΄

Β΄ Έτος Σπουδών
3ο Εξάμηνο (Χειμερινό)
1. Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο
2. Στατιστική ΙΙ
3. Οργάνωση – Διοίκηση
Επιχειρήσεων
4. Οικονομική των Μεταφορών
5. Ανάλυση Μεταφορικών &
Συγκοινωνιακών Συστημάτων
6. Αγγλικά Α΄

4ο Εξάμηνο (Εαρινό)
1. Διαχείριση, Προστασία - Πολιτική
Περιβάλλοντος
2. Ποσοτικές Μέθοδοι για
Μεταφορές – Εμπόριο
3. Μάρκετινγκ
4. Κοινωνιολογία
5. Ναυτιλιακή Οικονομική
6. Αγγλικά Β΄

Γ΄ Έτος Σπουδών
5ο Εξάμηνο (χειμερινό)
1. Ναυτικό Δίκαιο και Δίκαιο της
Θάλασσας
2. Διοίκηση Ναυτιλιακών
Επιχειρήσεων

6ο Εξάμηνο (Εαρινό)
1. Διεθνής Οικονομική
2. Διοίκηση Πλοίου – Διαχείριση
Φορτίου
3. Διεθνής Χρηματοοικονομική

3. Χρηματοοικονομική
4. Διοίκηση – Οργάνωση Παραγωγής
5. Πληροφοριακά Συστήματα
Διοίκησης
6. Ένα (1) μάθημα επιλογής από τα
ακόλουθα:
- Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
- Ειδικά Θέματα Ναυτιλιακών
Επιχειρήσεων
- Γεωπολιτική με Έμφαση στις
Θαλάσσιες Μεταφορές
- Διοίκηση Έργων
- Οικονομετρία

4. Οργάνωση Διακίνησης/ Διανομής
(Logistics)
5. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
6. Ένα (1) μάθημα επιλογής από τα
ακόλουθα:
- Ανάλυση Ζήτησης
- Πληροφοριακά &
Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα
Μεταφοράς & Εμπορίου

Δ΄ Έτος Σπουδών
7ο Εξάμηνο (Χειμερινό)
1. Ναυλώσεις
2. Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική
3, 4, 5 Τρία (3) μαθήματα από την
επιλεγμένη ομάδα εμβάθυνσης:
Α. Ναυτιλία
- Οικονομική Διοίκηση Λιμένων
- Διοίκηση Ακτοπλοΐας
- Διοίκηση Επισκευών – Συντήρησης
- Διαχείριση Καινοτομίας & Νέες
Τεχνολογίες
- Επιχειρηματικότητα & ΜΜΕ
- Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
- Ένα (1) μάθημα από άλλη ομάδα
εμβάθυνσης
Β. Μεταφορές
- Ανάλυση Γεωγραφικών
Συστημάτων
- Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα
- Συνδυασμένες Μεταφορές
- Διαχείριση Καινοτομίας & Νέες
Τεχνολογίες
- Επιχειρηματικότητα & Διοίκηση
ΜΜΕ
- Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
- Ειδικά Θέματα Μεταφορών
- Ένα (1) μάθημα από άλλη ομάδα
εμβάθυνσης
Γ. Διεθνές Εμπόριο
- Διεθνές Εμπόριο
- Βιομηχανικό Μάρκετινγκ
- Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς
- Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα
- Διαχείριση Καινοτομίας & Νέες
Τεχνολογίες
- Επιχειρηματικότητα & ΜΜΕ

8ο Εξάμηνο (Εαρινό)
1. Ναυτασφαλίσεις
2. Επιχειρησιακή Στρατηγική &
Πολιτική
3, 4, 5 Τρία (3) μαθήματα από την
επιλεγμένη ομάδα εμβάθυνσης.:
Α. Ναυτιλία
- Διεθνής Ναυτιλιακή Πολιτική
- Λειτουργική Διαχείριση
Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
- Διοίκηση Ναυπηγείων &
Παράκτιων Βιομηχανιών
- Λιμενικός Σχεδιασμός
- Δίκαιο Ηλεκτρονικών Συναλλαγών
- Θέματα Ασφάλειας & Αξιοπιστίας
Ηλεκτρονικού Εμπορίου
- Επιχειρηματικότητα & Λήψη
Αποφάσεων
- Λήψη Αποφάσεων στις Μεταφορές
- Ναυτιλιακή Ιστορία
- Ένα (1) μάθημα από άλλη ομάδα
εμβάθυνσης
Β. Μεταφορές
- Διοίκηση Αερομεταφορών
- Λιμενικός Σχεδιασμός
- Δίκαιο Ηλεκτρονικών Συναλλαγών
- Θέματα Ασφάλειας & Αξιοπιστίας
Ηλεκτρονικού Εμπορίου
- Λήψη Αποφάσεων στις Μεταφορές
- Ένα (1) μάθημα από άλλη ομάδα
εμβάθυνσης
Γ. Διεθνές Εμπόριο
- Διεθνές Μάρκετινγκ
- Ηλεκτρονικό Εμπόριο
- Δίκαιο Ηλεκτρονικών Συναλλαγών
- Θέματα Ασφάλειας & Αξιοπιστίας

- Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
- Ένα (1) μάθημα από άλλη ομάδα
εμβάθυνσης
6. Πτυχιακή Εργασία

Ηλεκτρονικού Εμπορίου
- Λήψη Αποφάσεων στις Μεταφορές
- Διεθνείς κεφαλαιαγορές –
Χρηματαγορές
- Ένα (1) μάθημα από άλλη ομάδα
εμβάθυνσης
6. Πτυχιακή Εργασία

4.5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Στη συνέχεια παρατίθεται αναλυτική περιγραφή για όλα τα μαθήματα του
προγράμματος σπουδών, τόσο του νέου όσο και του παλαιού.
4.5.1

Υποχρεωτικά Mαθήματα

o Αγγλικά Α΄ (νέο & παλαιό)
Ο κύριος στόχος των Αγγλικών για Ειδικούς Στόχους είναι να
μετατρέψουν τους μαθητευομένους μιας γλώσσας σε χρήστες. Το
παρόν μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές που έχουν κάποιες γνώσεις
Αγγλικών ως Δεύτερης Γλώσσας. Είναι σχεδιασμένο ώστε να αξιοποιεί
τις γενικές γνώσεις και στρατηγικές μάθησης που ήδη διαθέτουν
εμπλουτίζοντας τες, ώστε να ανταποκρίνονται σε μελλοντικές τους
γλωσσικές ανάγκες σε επαγγελματικό ή ακαδημαϊκό επίπεδο, στο
παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον της Οικονομίας και Διοίκησης
Επιχειρήσεων. Περιλαμβάνει κλασσικές γραμματικές και συντακτικές
ασκήσεις, εξάσκηση στον γραπτό και προφορικό λόγο, εκμάθηση
ειδικής ορολογίας και σύνταξη σχετικών εγγράφων, εκπόνηση σχεδίων
έργου (projects), χρήση νέων τεχνολογιών για ανεύρεση πληροφορίας,
διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη αποτελεσματικότερων
τρόπων επικοινωνίας, γενικής και επιχειρηματικής, προσομοίωση
επικοινωνιακών
καταστάσεων,
ανάθεση
συνεργατικώνεπικοινωνιακών δραστηριοτήτων.

o Αγγλικά Β΄ (νέο & παλαιό)
Ο κύριος στόχος των Αγγλικών για Ειδικούς Στόχους είναι να
μετατρέψουν τους μαθητευόμενους μιας γλώσσας σε χρήστες.. Το
παρόν μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές που έχουν κάποιες γνώσεις
Αγγλικών ως Δεύτερης Γλώσσας. Είναι σχεδιασμένο ώστε να αξιοποιεί
τις γενικές γνώσεις και στρατηγικές μάθησης που ήδη διαθέτουν
εμπλουτίζοντας τες, ώστε να ανταποκρίνονται σε μελλοντικές τους
γλωσσικές ανάγκες σε επαγγελματικό ή ακαδημαϊκό επίπεδο, στο
παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον της Ναυτιλίας, της Οικονομίας και
των
Μεταφορών.
Περιλαμβάνει
κλασσικές
γραμματικές
και
συντακτικές ασκήσεις, εξάσκηση στον γραπτό και προφορικό λόγο,
εκμάθηση ειδικής ορολογίας
και σύνταξη σχετικών εγγράφων,
εκπόνηση σχεδίων έργου (projects), χρήση νέων τεχνολογιών για
ανεύρεση πληροφορίας, διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη
αποτελεσματικότερων
τρόπων
επικοινωνίας,
γενικής
και
επιχειρηματικής,
προσομοίωση
επικοινωνιακών
καταστάσεων,
ανάθεση συνεργατικών- επικοινωνιακών δραστηριοτήτων.

o Αγγλικά Α΄ / Β΄ (Εργαστήρια) (νέο & παλαιό)
Τα εργαστήρια Αγγλικών απευθύνονται στους φοιτητές που δεν
διαθέτουν τα απαραίτητα γλωσσικά εφόδια για να παρακολουθήσουν
τα Αγγλικά για Ειδικούς Σκοπούς και συνίστανται σε ένα πρόγραμμα

Αγγλικών ως Ξένης Γλώσσας με στοιχεία Ειδικών Αγγλικών. Μετά το
πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα
Αγγλικά Α και Β.

o Ανάλυση Μεταφορικών & Συγκοινωνιακών Συστημάτων (νέο &
παλαιό)

Το μάθημα αυτό αναλύει τα βασικά συστατικά στοιχεία ενός
μεταφορικού συστήματος. Παρουσιάζει την έννοια της
ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης μεταφορικού έργου,
δίνοντας έμφαση στο επίπεδο υπηρεσιών. Μελετά εις βάθος τις
επιβατικές μεταφορές, και παρουσιάζει μεθοδολογίες για την
πρόβλεψη των μεταφορών αυτών. Συγκεκριμένα, εμβαθύνει στο
πρότυπο των τεσσάρων βημάτων, καθώς και την ανάλυση με
βάση τις δραστηριότητες των ατόμων. Αναλύει τις έννοιες της
κυκλοφοριακής ροής, του σχεδιασμού των λειτουργιών, και των
ουρών αναμονής. Παρουσιάζει νέες τεχνολογίες και την
επίδρασή τους στο μεταφορικό σύστημα, καθώς και δίδει την
έννοια της ανάπτυξης των πράσινων μεταφορών. Τέλος,
παρουσιάζει θέματα που αφορούν την ασφάλεια τερματικών
εγκαταστάσεων, καθώς την ανάλυση και πρόληψη ατυχημάτων.

o Γενική Λογιστική (νέο & παλαιό)

Το μάθημα εστιάζει στο ευρύ αντικείμενο της Λογιστικής Επιστήμης
και συγκεκριμένα, εισάγει τους φοιτητές στο κυριότερο θεωρητικό και
εμπειρικό πεδίο του αντικειμένου της Λογιστικής. Εν συντομία
αναφερόμαστε στις κατωτέρω έννοιες βάσει θεωρητικών διαλέξεων
και λυμένων ασκήσεων – παραδειγμάτων:
Θεμελιώδεις λογιστικές έννοιες: λογιστική μονάδα, λογιστική ισότητα,
λογιστικό γεγονός, λογιστική χρήση, λογιστικό αποτέλεσμα,
λογαριασμός, λογιστικές αρχές. Λογιστικό κύκλωμα: εγγραφές στα
λογιστικά βιβλία, λογιστικά σφάλματα, ισοζύγια, προσαρμογή
λογαριασμών, προσδιορισμός λογιστικού αποτελέσματος, κατάρτιση
καταστάσεως αποτελεσμάτων χρήσεως και ισολογισμού. Εισαγωγή
στη
Χρηματοοικονομική
Λογιστική.
Ισολογισμός.
Λογιστικό
Αποτέλεσμα.
Κατάσταση
Αποτελεσμάτων
χρήσεως.
Βασικοί
Λογαριασμοί και το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Αποτίμηση Στοιχείων
Ενεργητικού και Παθητικού. Λογιστικές καταστάσεις τέλους χρήσεως.

o Διαχείριση & Προστασία Θαλασσίου Περιβάλλοντος (νέο &

παλαιό)
Βλ. Διαχείριση, Προστασία - Πολιτική Περιβάλλοντος. Το μάθημα είναι
επιλογής στο νέο πρόγραμμα σπουδών και υποχρεωτικό στο παλαιό
πρόγραμμα σπουδών.

o Διεθνής Οικονομική (νέο & παλαιό)
Η διεθνής οικονομική ασχολείται με την ανάλυση των συστημάτων
των διακρατικών οικονομικών σχέσεων και τις δυναμικές της
συσχέτισης τους που επηρεάζουν και επηρεάζονται από τα εθνικά
δημοσιονομικά και νομισματικά μεγέθη.
Σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία των φοιτητών με τις έννοιες
των εθνικολογιστικών μεγεθών και του ισοζυγίου πληρωμών και
εξωτερικών συναλλαγών, όσο και με τους μηχανισμούς των
συναλλαγματικών ισοτιμιών και της αγοράς συναλλάγματος.
Σημαντικό μέρος του μαθήματος αφορά στη μελέτη των σχέσεων
μεταξύ συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιμέρους νομισματικών

μεγεθών όπως τα επιτόκια και η προσφορά χρήματος, όσο και με
μεγέθη της πραγματικής οικονομίας όπως οι δημόσιες δαπάνες και το
προϊόν, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Στο μάθημα
παρατίθεται
μια
ιστορική
επισκόπηση
των
συστημάτων
συναλλαγματικών ισοτιμιών που κυριάρχησαν κατά το πρόσφατο
παρελθόν με έμφαση στην σύγχρονη ευρωπαϊκή εμπειρία. Τέλος,
μελετάται ο ρόλος των διεθνών κεφαλαιαγορών και της διεθνούς
τραπεζικής δραστηριότητας στη διαμόρφωση των συναλλαγματικών
ισοτιμιών.
Στο τέλος του κύκλου διδασκαλίας του μαθήματος ο φοιτητής θα
πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθεί και να κατανοεί διεθνείς
νομισματικές και κεφαλαιακές εξελίξεις. Επίσης θα πρέπει να είναι σε
θέση να οργανώνει οικονομικές και επιχειρηματικές αποφάσεις σε ένα
διεθνοποιημένο περιβάλλον που λαμβάνει υπόψη τις προσδοκίες επί
των εξελίξεων αυτών.

o Διεθνής Χρηματοοικονομική (νέο & παλαιό)
Το μάθημα δίνει έμφαση σε θεμελιώδεις έννοιες, στόχους και
εφαρμογές της Χρηματοοικονομικής Επιστήμης στο διεθνοποιημένο
και ταχέως μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον. Παράλληλα
συνθέτει, αναπτύσσει και αξιοποιεί πολλαπλές γνώσεις και μεθόδους
από διαφορετικούς τομείς της χρηματοοικονομικής επιστήμης, καθώς
και σε διεπιστημονικά γνωστικά αντικείμενα με έμφαση στα
οικονομικά, το management και τις ποσοτικές (στατιστικέςοικονομετρικές) μεθόδους. Ειδικότερα, εξετάζονται: οι βασικές
προτεραιότητες και στόχοι της διεθνούς χρηματοοικονομικής
διοίκησης.
Ανάλυση
οικονομικών
καταστάσεων
και
χρηματοοικονομικών
δεικτών.
Αξιολόγηση
κερδοφορίας
και
προοπτικών ανάπτυξης επιχείρησης. Εκτίμηση της σχέσης κινδύνου
και απόδοσης επενδύσεων. Μέθοδοι αξιολόγησης και λήψης
επενδυτικών αποφάσεων. Διεθνείς κεφαλαιαγορές και τρόποι
χρηματοδότησης επιχειρήσεων. Αποτίμηση αξιόγραφων. Κεφαλαιακή
διάρθρωση και κόστος κεφαλαίου. Μερισματική πολιτική. Διαχείριση
κινδύνου και παράγωγα προϊόντα. Θεωρία χαρτοφυλακίου και
στρατηγικές διαχείρισης. Εταιρική διακυβέρνηση & κοινωνική ευθύνη
επιχειρήσεων.
Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι θα έχουν
κατανοήσει τις σύγχρονες αρχές και το πλαίσιο άσκησης
χρηματοοικονομικής διοίκησης σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον
δράσης των επιχειρήσεων. Θα είναι σε θέση να διαχειρισθούν με
ευελιξία σύγχρονα και διεθνή εργαλεία, αγορές και μεθόδους
χρηματοδότησης. Τέλος, να θα έχουν εξοπλισθεί με επαρκείς γνώσεις
και δεξιότητες για την ορθή λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων
και άσκηση αποτελεσματικής διοίκησης στις επιχειρήσεις σε ένα
παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.

o Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (νέο & παλαιό)
Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ασχολείται με τη
συστηματική και μακροχρόνια αντιμετώπιση των ανθρώπινων
πόρων μιας οργάνωσης επιδιώκοντας τον σχεδιασμό των
δραστηριοτήτων και των πολιτικών για το προσωπικό με τρόπο
που να ανταποκρίνεται στις μακροχρόνιες ανάγκες της
οργάνωσης. Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού επιτρέπει στις
οργανώσεις να αποκτήσουν, διατηρήσουν και αξιοποιήσουν

ικανούς εργαζόμενους, οι οποίοι θα συμβάλλουν στην επίτευξη
των στόχων τους.

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση του εννοιολογικού υπόβαθρου
καθώς και των σύγχρονων θεωριών και πρακτικών της Διοίκησης
Ανθρώπινου Δυναμικού. Στο πλαίσιο του μαθήματος δίνεται έμφαση
στη συστημική προσέγγιση των οργανώσεων και αναλύονται μια σειρά
από αλληλένδετες ενότητες, οι οποίες στο σύνολό τους, αποτελούν
υποσυστήματα στο σύστημα διοίκησης ανθρώπινων πόρων. Η ανάλυση
του εξωτερικού περιβάλλοντος των οργανώσεων, ο προγραμματισμός
των ανθρώπινων πόρων, η ανάλυση εργασίας, η προσέλκυση και
επιλογή υποψηφίων, η εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων, τα
συστήματα ανταμοιβών των εργαζομένων, η αξιολόγηση της
απόδοσής τους και οι εργασιακές σχέσεις αποτελούν τους
βασικότερους από τους τομείς στους οποίους θα επικεντρωθεί η
ανάλυση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε πρακτικές περιπτώσεις και
παραδείγματα από το χώρο των ναυτιλιακών και μεταφορικών
επιχειρήσεων.
Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι πρέπει να είναι
σε θέση να κατανοούν τις λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρώπινου
Δυναμικού, να κατανοούν τη συμβολή του ανθρώπινου παράγοντα στην
αποτελεσματική λειτουργία των επιχειρήσεων και των οργανισμών, να
κατανοούν την αναγκαιότητα ανάπτυξης εργαλείων και μεθόδων που
θα συμβάλλουν στην ικανοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και στην
επίτευξη των στόχων των επιχειρήσεων και των οργανισμών και να
προσαρμόζουν τα θεωρητικά εργαλεία και τις έννοιες της επιστήμης
της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στο ιδιαίτερο περιβάλλον των
επιχειρήσεων της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

o Διοίκηση Έργων (νέο & παλαιό)
Ένα έργο ορίζεται ω «Ένα εγχείρημα, κατά το οποίο ανθρώπινοι,
υλικοί και οικονομικοί πόροι οργανώνονται κατά τρόπο καινοτόμο, με
στόχο
την
υλοποίηση
ενός
μοναδικού
σκοπού,
δεδομένων
προδιαγραφών, με περιορισμούς χρόνου και κόστους, κατά τρόπο ώστε
να επιτευχθεί ωφέλιμη αλλαγή προδιαγεγραμμένων ποσοτικών και
ποιοτικών κριτηρίων».
Ανεξάρτητα από τη φύση του έργου, η οργανωμένη προσέγγιση της
υλοποίησής του, δηλαδή η διοίκηση του έργου, είναι αναγκαία
προϋπόθεση για την επιτυχία του εγχειρήματος. Η Διοίκηση Έργου
αντλεί γνώσεις και τεχνικές από πολλά επιστημονικά πεδία και είναι
ταυτόχρονα ένας από τους περισσότερο σημαντικούς και λιγότερο
επεξεργασμένους τομείς της Διοίκησης.
Το μάθημα εστιάζεται στην Διοίκηση Έργων υπηρεσιών, όπως είναι οι
υπηρεσίες μεταφορών, η εφαρμογή νέων επιχειρησιακών στρατηγικών
ή νέας οργάνωσης.
Η Διοίκηση Έργου αντλεί στοιχεία από πολλούς επιστημονικούς τομείς
με σκοπό την «ορθολογική διαδικασία ενσωμάτωσης όλων όσων πρέπει
να γίνουν ώστε να υλοποιηθούν οι στόχοι του έργου» και απαιτεί και
εμπειρία συνολικής θεώρησης. Τα στοιχεία αυτά ενσωματώνεται στις
διαλέξεις του μαθήματος με τη μελέτη περιπτώσεων (case studies),
καθώς και μέσω των ομαδικών εργασιών και βιωματικών ασκήσεων.
Το Ινστιτούτο Διοίκησης Έργου (Project Management Institute) έχει
οργανώσει το γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης Έργου σε δώδεκα

(12) ενότητες στο PMBOK (Project Management Book of Knowledge).
Την ομαδοποίηση αυτή ακολουθούν και οι διαλέξεις του μαθήματος.
Το μάθημα είναι υποχρεωτικό στο νέο πρόγραμμα σπουδών και
επιλογής στο παλαιό πρόγραμμα σπουδών.

o Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων (νέο & παλαιό)
Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση των τρόπων οργάνωσης και
διοίκησης των ναυτιλιακών επιχειρήσεων στο ευρύτερο περιβάλλον
λειτουργίας τους, την παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία. Η οργάνωση
και διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων αποτελεί ένα αυτοτελές
αντικείμενο που στηρίζεται στη Ναυτιλιακή Οικονομική και τις
θεωρίες Οργάνωσης και Διοίκησης. Η ναυτιλιακή βιομηχανία σαν
κλάδος και οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις σαν μονάδες του κλάδου
αυτού, εμφανίζουν σημαντικές ιδιαιτερότητες, στοιχείο που καθιστά
απαραίτητη την προσαρμογή και εφαρμογή των θεωριών του
μάνατζμεντ στη ναυτιλία. Ενώ η ανάπτυξη του μαθήματος θα
βασίζεται στο βασικό χαρακτηριστικό της ναυτιλιακής βιομηχανίας
και των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, τον παγκοσμιοποιημένο χαρακτήρα
τους, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάλυση των χαρακτηριστικών
και των ιδιαιτεροτήτων της οργάνωσης και διοίκησης των
ελληνόκτητων ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
Η διδασκαλία του μαθήματος Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων έχει
σκοπό:






Να παράσχει τις βάσεις για την κατανόηση των τρόπων οργάνωσης
και διοίκησης των ναυτιλιακών επιχειρήσεων στο ευρύτερο
περιβάλλον λειτουργίας τους, την παγκόσμια ναυτιλιακή
βιομηχανία
Να εξηγήσει τις αναγκαίες προσαρμογές των θεωριών και των
εργαλείων του Μάνατζμεντ για τις ανάγκες τις ναυτιλιακής
βιομηχανίας
Να παράσχει γνώσεις που να συμβάλλουν στην αναλυτική και
συνθετική ικανότητα των διδασκομένων

Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι πρέπει να είναι
σε θέση:






Να αναλύουν τους τρόπους οργάνωσης και διοίκησης των
ναυτιλιακών επιχειρήσεων
Να κατανοούν την εσωτερική διάρθρωση και τις λειτουργίες των
ναυτιλιακών επιχειρήσεων
Να προσαρμόζουν τα θεωρητικά εργαλεία και τις έννοιες της
επιστήμης του Μάνατζμεντ στο ιδιαίτερο περιβάλλον των
επιχειρήσεων της ναυτιλιακής βιομηχανίας
Να κατανοούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην οργάνωση και τη
λειτουργία των ελληνικών ναυτιλιακών επιχειρήσεων

o Διοίκηση – Οργάνωση Παραγωγής (νέο & παλαιό)
Το μάθημα στοχεύει στην ανάλυση των κύριων διαστάσεων της
Διοίκησης-Οργάνωσης Παραγωγής και εξετάζει τα κριτήρια, που
καθορίζουν την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και ποιότητα
του συνολικού συστήματος παραγωγής και διανομής προϊόντων.
Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στα “logistics”, ως διαδικασίας
βελτιστοποίησης και λειτουργικής ολοκλήρωσης των διαφόρων
συνιστωσών της παραγωγικής διαδικασίας.

Το μάθημα της Διοίκησης-Οργάνωσης Παραγωγής αποτελεί ένα
διεπιστημονικό αντικείμενο, που εντάσσει σε μία ενιαία αναλυτική και
συνθετική διαδικασία γνώσεις, μεθόδους και εφαρμογές από διάφορες
επιστημονικές περιοχές.
Το μάθημα δίνει έμφαση:












Στην ανάλυση της παραγωγικής διαδικασίας και των στοιχείων /
υποσυστημάτων, που διαμορφώνουν ένα σύστημα παραγωγής.
Στην ανάλυση των κύκλων παραγωγής.
Στην «συστημική» θεώρηση της οργάνωσης παραγωγής και την
ανάλυση των κύριων λειτουργιών.
Στην αλληλεξάρτηση των συστημάτων παραγωγής με το ευρύτερο
κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον.
Στην ιστορική εξέλιξη της δομής των συστημάτων παραγωγήςδιακίνησης.
Στη θεώρηση και σημασία των logistics στην οργάνωση και
διοίκηση της παραγωγής.
Στα κριτήρια οργάνωσης των συστημάτων μεταφορών στο πλαίσιο
της παραγωγικής διαδικασίας.
Στα κριτήρια οργάνωσης των διαφόρων στοιχείων ενός
συστήματος παραγωγής.
Στους τύπους στρατηγικών αποφάσεων για το σχεδιασμό και την
οργάνωση ενός συστήματος παραγωγής, καθώς και στα αντίστοιχα
κριτήρια.
Στις κύριες σύγχρονες τάσεις ανάπτυξης της οργάνωσης
παραγωγής.

o Διοίκηση Πλοίου Διαχείριση Φορτίου (παλαιό πρόγραμμα

σπουδών μόνο)
Βλ. Λειτουργική Διαχείριση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων Ι. στο νέο
πρόγραμμα σπουδών.

o Εισαγωγή στην Πληροφορική (νέο & παλαιό)
Το μάθημα της εισαγωγής στην πληροφορική περιλαμβάνει θεωρητικά
μαθήματα και εργαστηριακή εξάσκηση. Τα θεωρητικά μαθήματα
χωρίζονται στις εξής κύριες ενότητες:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Εισαγωγή στην δομή του ηλεκτρονικού υπολογιστή,
Δυαδικό σύστημα,
Αρχιτεκτονική των υπολογιστών,
Λειτουργικά συστήματα,
Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνίες,
Αλγόριθμοι.

Στην πρώτη ενότητα γίνεται μια εισαγωγή στους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές. Στην δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται το δυαδικό
σύστημα, η άλγεβρα boole και τα αντίστοιχα κυκλώματα που
υλοποιούν τις στοιχειώδεις λογικές πράξεις. Στην τρίτη ενότητα
αναλύεται η αρχιτεκτονική του υλικού και του λογισμικού των
υπολογιστών. Στην τέταρτη ενότητα παρουσιάζονται τα λειτουργικά
συστήματα, δηλαδή η ιστορική τους εξέλιξη, η σημασία τους και οι
δυνατότητες που παρέχουν. Στη πέμπτη ενότητα παρουσιάζονται οι
τοπολογίες των δικτύων, τα μέσα διασύνδεσης, το λογισμικό των
δικτύων, δικτυακές εφαρμογές, το διαδίκτυο και η ασφάλεια στα
δίκτυα. Στην τελευταία ενότητα προσεγγίζεται το θέμα των
αλγορίθμων
και
του
προγραμματισμού
των
ηλεκτρονικών

υπολογιστών. Αναλύονται τα διαγράμματα ροής, οι βασικές δομές για
την ανάπτυξη των αλγορίθμων και εξετάζονται μερικοί αλγόριθμοι.
Η ύλη περιλαμβάνει τα αντίστοιχα κεφάλαια του βιβλίου:






Κεφάλαιο
Κεφάλαιο
Κεφάλαιο
Κεφάλαιο
Κεφάλαιο

1:
2:
3:
4:
5:

Αποθήκευση δεδομένων
Χειρισμός δεδομένων
Λειτουργικά συστήματα
Δικτύωση και Διαδίκτυο
Αλγόριθμοι

o Εισαγωγή στην Πληροφορική (Εργαστήρια) (Εργαστήρια
Πληροφορικής) (νέο & παλαιό)

Στα εργαστήρια του μαθήματος περιλαμβάνονται οι εξής ενότητες:
(α) Εισαγωγή στα Windows, (β) Διαχείριση αρχείων, (γ) Εισαγωγή στις
έννοιες του Διαδικτύου, (δ) Επεξεργασία κειμένου.

o Εισαγωγή στις Ναυτιλιακές Σπουδές (νέο & παλαιό)
Το μάθημα δίνει έμφαση στο περιεχόμενο των Ναυτιλιακών Σπουδών.
Εισάγει σε βασικές έννοιες και εργαλεία που αφορούν ευρύτερα
εδικότερα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τη μελέτη της
ναυτιλίας αλλά και των μεταφορών ευρύτερα. . Αναλυτικότερα η ύλη
περιλαμβάνει Εισαγωγή στο μάθημα Ναυτιλιακές Σπουδές. Ναυτιλία
και μεταφορές. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των θαλάσσιων
μεταφορών. Ναυτιλία και παγκόσμια οικονομία. Ναυτιλία και εθνική
οικονομία. Κύριες μονάδες μέτρησης. Βασικές διακρίσεις αγορών στη
ναυτιλία: φορτία και πλοία. Κύριες ροές του θαλάσσιου εμπορίου.
Εισαγωγή στις αγορές των πλοίων: ναυπηγήσεις και αγορές
μεταχειρισμένων πλοίων. Νηολόγια και κύριες διακρίσεις νηολογίων.
Ναυτιλιακές επιχειρήσεις: τύποι, λειτουργίες και στοιχεία οργάνωσης.
Εισαγωγή στις ναυλαγορές. Στοιχεία κόστους, προσφοράς και ζήτησης
θαλάσσιων μεταφορικών υπηρεσιών. Το ευρύτερο περιβάλλον της
επιχείρησης. Οργανισμοί, διεθνείς θεσμοί και ναυτιλία. Επισκόπηση
της παγκόσμιας ναυτιλίας. Ελληνικός στόλος και ελληνόκτητη
ναυτιλία. Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι
πρέπει να είναι σε θέση: Να εξηγούν τα πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα της θαλάσσιας μεταφοράς σε σχέση με τους
υπόλοιπους τρόπους μεταφοράς - Να περιγράφουν τη σχέση
παραγωγής θαλασσίων μεταφορικών υπηρεσιών με άλλες παραγωγικές
δραστηριότητες. - Να περιγράφουν τις βασικές λειτουργίες των
ναυτιλιακών επιχειρήσεων - Να διακρίνουν τις κύριες αγορές
ναυτιλίας και να περιγράφουν τις επιπτώσεις σε εθνικό και παγκόσμιο
επίπεδο.

o Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο (νέο & παλαιό)
Το μάθημα δίνει έμφαση σε θεμελιώδεις έννοιες του εμπορικού
και οικονομικού δικαίου. Ειδικότερα, εξετάζονται τα ακόλουθα:
Εισαγωγή στο ιδιωτικό δίκαιο / Πηγές και διάκριση των κανόνων
δικαίου / Υποκείμενα δικαίου/ Δικαιοπραξία / Σύμβαση /
Κατάρτιση συμβάσεων/ ελαττωματικές συμβάσεις / Εμπορικό
Δίκαιο / Εμπορικές Πράξεις / Συνέπειες εμπορικότητας της
πράξεως / Έννοια του εμπόρου / Συνέπειες της απόκτησης της
εμπορικής ιδιότητας / Προσωπικές εταιρείες / ΟΕ / ΕΕ /
Κεφαλαιουχικές Εταιρείες / ΕΠΕ /ΑΕ. Στο τέλος του κύκλου των
μαθημάτων οι διδασκόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να

κατανοούν τις βασικές έννοιες του εμπορικού και οικονομικού
δικαίου, ιδίως τις βασικές αρχές του δικαίου των συμβάσεων και
τους θεμελιώδεις κανόνες που διέπουν τη λειτουργία των
εταιρικών τύπων. Παράλληλα, οι διδασκόμενοι θα πρέπει να είναι
σε θέση να επιλύουν απλά πρακτικά θέματα εμπορικού και
οικονομικού δικαίου.

o Επιχειρησιακή Στρατηγική & Πολιτική (νέο & παλαιό)

Το θέμα της Στρατηγικής Διοίκησης είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο
και σύνθετο και μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί ένας άριστος
τρόπος τόσο για τη διδασκαλία, όσο και για την πράξη. Σε πολλά
Πανεπιστήμια, το μάθημα αυτό διδάσκεται αποκλειστικά σχεδόν
με τη μέθοδο των περιπτώσεων “Case method”. Για την
περίπτωσή μας πιστεύουμε ότι ο καταλληλότερος τρόπος για τη
διδασκαλία του μαθήματος είναι ο συνδυασμός μιας, όσο το
δυνατόν, πληρέστερης και συστηματικής διερεύνησης των
διαφορετικών θεωριών και προσεγγίσεων παράλληλα με τη
διερεύνηση ενός μεγάλου αριθμού πρακτικών περιπτώσεων
(Case studies) έτσι ώστε, να δημιουργηθεί μια βαθιά και ευρεία
κατανόηση του όλου θέματος. Την προσέγγιση αυτή επιζητά να
καλύψει η οργάνωση του μαθήματος, η οποία στηρίζεται και
στην πολύτιμη εμπειρία των τελευταίων ετών και την
συσσώρευση ενός μεγάλου αριθμού εργασιών ανάλυσης
επιχειρήσεων που μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν ως
εκπαιδευτικό υλικό.
Οι φοιτητές οργανωμένοι σε ομάδες εργασίας καλούνται να χαράξουν
τη στρατηγική μίας εταιρείας που είτε τους έχει ανατεθεί είτε έχουν
επιλέξει οι ίδιοι προκειμένου να εφαρμόσουν τη θεωρία στη πράξη. Η
εργασία τους δίνει τη δυνατότητα να κάνουν χρήση γνώσεων που
έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους (λογιστική,
χρηματοοικονομική, μάρκετινγκ, οργάνωση-διοίκηση κλπ) και να
αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη ώστε να είναι σε θέση να δίνουν
λύσεις σε σύγχρονα προβλήματα.

o Εφαρμογές Πληροφορικής (νέο & παλαιό)
Το μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής περιλαμβάνει θεωρητικά
μαθήματα και εργαστηριακή εκπαίδευση. Τα θεωρητικά
μαθήματα χωρίζονται στις εξής κύριες ενότητες:








Γλώσσες προγραμματισμού,
Τεχνολογία λογισμικού,
Αφαίρεση δεδομένων,
Διαχείριση δεδομένων,
Αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα,
Πολυμέσα - γραφικά υπολογιστών,
Τεχνητή νοημοσύνη και εφαρμογές.

Στην πρώτη ενότητα γίνεται μια ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη των
γλωσσών προγραμματισμού και παρουσιάζονται τεχνικές και γλώσσες
προγραμματισμού. Στην συνέχεια μελετάται ο κύκλος ζωής του
λογισμικού και θέματα ανάλυσης, σχεδίασης και υλοποίησης
προγραμμάτων. Στην επόμενη ενότητα επιδιώκεται η κατανόηση της
αναπαράστασης διαφόρων τύπων δεδομένων, οι οποίοι είτε
περιέχονται στη γλώσσα προγραμματισμού, είτε ορίζονται από το
χρήστη. Μελετώνται οι στατικές και οι δυναμικές δομές δεδομένων,
δηλαδή οι πίνακες και οι συνδεδεμένες λίστες, η στοίβα, η ουρά και τα
δέντρα αντίστοιχα. Στη τέταρτη ενότητα αναπτύσσονται θέματα

διαχείρισης των πληροφοριών και η επεξεργασίας των δεδομένων,
όπου περιγράφονται συστήματα αρχειοθέτησης, βάσεις δεδομένων,
μέθοδοι οργάνωσης δεδομένων και αναζήτησης πληροφοριών. Στην
πέμπτη ενότητα παρουσιάζεται η σημασία της πολυπλοκότητας
κυρίως μέσω της μελέτης βασικών αλγορίθμων. Παράλληλα
εκπαιδευτικά χρησιμοποιείται διερμηνευομένη γλώσσα, η οποία
επιτρέπει την ταχεία υλοποίηση αλγορίθμων και δομών δεδομένων, και
συγχρόνως συνοδεύεται από βιβλιοθήκες για την επίλυση τεχνικών
προβλημάτων. Στη έκτη ενότητα παρουσιάζονται τα πολυμέσα και οι
δυνατότητες που παρέχουν στους χρήστες. Στο τέλος παρουσιάζονται
ενδιαφέροντα στοιχεία γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και ευφυή
υπολογιστικά συστήματα.
Η ύλη περιλαμβάνει αντίστοιχα κεφάλαια του βιβλίου «Η επιστήμη των
υπολογιστών:
Μια Ολοκληρωμένη Παρουσίαση»:








Κεφάλαιο
Κεφάλαιο
Κεφάλαιο
Κεφάλαιο
Κεφάλαιο
Κεφάλαιο
Κεφάλαιο

6: Γλώσσες προγραμματισμού
7: Τεχνολογία λογισμικού
8: Αφαίρεση δεδομένων
9: Συστήματα βάσεων δεδομένων
10: Γραφικά υπολογιστών
11: Τεχνητή νοημοσύνη
12: Θεωρία υπολογισμών

o Εφαρμογές Πληροφορικής (Εργαστήρια) [ονομάζεται
Εργαστήρια Πληροφορικής] (νέο & παλαιό)

Στο εργαστήριο γίνεται εξοικείωση με τις εφαρμογές γραφείου.
Εκπονούνται εργασίες κυρίως σε υπολογιστικά φύλλα, σε σχεσιακές
βάσεις δεδομένων και στην ανάπτυξη ιστοσελίδων. Επιπλέον,
παρουσιάζονται υπολογιστικά εργαλεία για την επίλυση οικονομικών
και τεχνικών προβλημάτων.

o Κοινωνιολογία (νέο & παλαιό)

Βλ. μαθήματα επιλογής. Το μάθημα είναι επιλογής στο νέο πρόγραμμα
σπουδών και υποχρεωτικό στο παλαιό πρόγραμμα σπουδών.

o Λειτουργική Διαχείριση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων Ι (νέο

πρόγραμμα σπουδών - Διοίκηση πλοίου-Διαχείριση Φορτίου
στο παλαιό πρόγραμμα)
Η διδασκαλία του μαθήματος έχει σκοπό: Να παράσχει τα θεμέλια
γιά την κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της λειτουργικής
διαχείρισης των ναυτιλιακών επιχειρήσεων -Να αναλύσει τις βασικές
σχέσεις που συνδέουν τις διάφορες λειτουργίες της ναυτιλιακής
επιχείρησης με επίκεντρο τη ναύλωση, με βάση τα χαρακτηριστικά του
πλοίου και τις ιδιαιτερότητες των θαλάσσιων φορτίων - Να εξηγήσει
τις επιπτώσεις των ιδιαιτεροτήτων της ναυτιλίας στην πρακτική των
ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
Η ύλη περιλαμβάνει: Εισαγωγή στο μάθημα: ιδιαιτερότητες της
ναυτιλίας και επιπτώσεις τους στην πρακτική των επιχειρήσεων. Η
θαλάσσια μεταφορά: το σύστημα φορτίο/πλοίο. Ανάλυση κύριων
ιδιοτήτων φορτίων. Φορτία και υποδομή ξηράς. Αντιστοίχιση
πλοίου/φορτίου. Στοιχεία του πλοίου. Οργάνωση του πλοίου: πλήρωμα.
Το πλοίο και η υποδομή της ξηράς: εισαγωγή. Μηχανισμός διοίκησης
από την ξηρά. Διαχείριση των αναγκών του πλοίου. Πλοίο-Φορτίο/
Μεταφορέας-φορτωτής:
τα
βασικά
στοιχεία
της
ναύλωσης.

Μεγιστοποίηση
εισοδήματος
ναυλώσεων:
Επιλογή
τύπου
απασχόλησης. Voyage estimate. Ναύλωση και φόρτωση. Μετά τη
ναύλωση. Το πλοίο σαν εχέγγυο: συνέπειες. Επιπλοκές και απαιτήσεις
(claims) που πηγάζουν από τα φορτία. Άλλες απαιτήσεις και επιπλοκές.
Στοιχεία οργάνωσης του γραφείου διαχείρισης: Δομή του γραφείου και
ανάγκες πλοίων και φορτίων. Διοίκηση και διαχείριση πλοίων στην
εποχή της ποιότητας. Νέες πρακτικές διαχείρισης χωρητικότητας
υψηλών κινδύνων. Μελέτη περίπτωσης.
Το μάθημα ονομάζεται Λειτουργική Διαχείριση Ναυτιλιακών
Επιχειρήσεων Ι στο νέο πρόγραμμα σπουδών και Διοίκηση Πλοίου –
Διαχείριση Φορτίου στο παλαιό πρόγραμμα σπουδών.

o Μαθηματικά I (νέο & παλαιό)
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να αναλύσει τα βασικά εννοιολογικά
και μεθοδολογικά στοιχεία των μαθηματικών (παράγωγος, διαφορικό,
ολοκλήρωμα / μεθοδολογίες προσδιορισμού ακροτάτων, προσαρμογής
συναρτήσεων σε δεδομένα, αλγοριθμικής επίλυσης βασικών
προβλημάτων) σε ένα πλαίσιο εννοιολογικής και συστημικής
προσαρμογής στις οικονομικές επιστήμες και τις επιστήμες διοίκησης
με ειδικότερη εστίαση στην ναυτιλία, την χωροθέτηση, τις μεταφορές
και το εμπόριο.
Επίσης, να αναλύσει την σχέση των μαθηματικών με τις νέες
τεχνολογίες και να παρουσιάσει μέσω των μαθηματικών της
πληροφορικής το σύγχρονο πλαίσιο εφαρμογών της μαθηματικής
ανάλυσης στους τομείς των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
(ΓΣΠ) και των ψηφιακών συστημάτων ανάλυσης.

o Μαθηματικά I (Εργαστήρια) (νέο & παλαιό)
Το εργαστήριο λειτουργεί συμπληρωματικά και παράλληλα με το
θεωρητικό μέρος των Μαθηματικών Ι. Στο εργαστήριο, με χρίση
κατάλληλων λογισμικών πακέτων (όπως Mathematica, Matlab κ.α.),
γίνεται κυρίως μελέτη:
α) διαφόρων συναρτήσεων έως δύο ανεξαρτήτων μεταβλητών, με
έμφαση στις γραφικές παραστάσεις, και
β) της συμπεριφοράς διαφόρων αλγορίθμων ως προς την σύγκλιση.

o Μαθηματικά II (νέο & παλαιό)
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις γενικές αρχές και
τεχνικές ανάλυσης πολύπλοκων συστημάτων και ανάπτυξης σχετικών
μαθηματικών προτύπων.
Να αναλύσει τα δομικά και λειτουργικά στοιχεία των βασικών
προτύπων της Επιχειρησιακής Έρευνας (πρότυπα Γραμμικού και
Δυναμικού Προγραμματισμού, Ελέγχου Αποθεμάτων, Προσομοίωσης
και Πολυκριτηριακής Ανάλυσης) και τις μεθοδολογίες επίλυσης αυτών.
Να παρουσιάσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες των
σχετικών προτύπων καθώς επίσης τα προαπαιτούμενα, τους
περιορισμούς και το υπολογιστικό κόστος εφαρμογής αυτών.
Να αναλύσει βασικές εφαρμογές των προτύπων αυτών σε ένα ευρύ
φάσμα συστημάτων: χωροθέτηση και μεταφορές, προγραμματισμός
παραγωγής και πωλήσεων, εμπορικός ανταγωνισμός, ναυτιλία κλπ

Να παρουσιάσει τις δυνατότητες που προσφέρουν τα ΓΣΠ στην
ανάπτυξη αποτελεσματικών προτύπων και μεθοδολογιών όσον αφορά
την επίλυση προβλημάτων στον χώρο της χωροθέτησης και των
μεταφορών.

o Μακροοικονομική (Προηγουμένως Οικονομική Ανάλυση) (νέο &
παλαιό)

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές σε θεμελιώδεις έννοιες της
Μακροοικονομικής Θεωρίας με στόχο την κατανόηση της λειτουργίας
βασικών αγορών της οικονομίας, του οικονομικού κυκλώματος, του
ρόλου
του
δημόσιου
τομέα,
της
ανάπτυξης
διεθνών
χρηματοοικονομικών συναλλαγών.
Ειδικότερα εξετάζονται τα ακόλουθα: Οικονομικό Πρόβλημα. Εργαλεία
οικονομικής ανάλυσης. Το πλαίσιο της λειτουργίας των αγορών στην
μικτή οικονομία. Εθνικό προϊόν. Κατανάλωση-αποταμίευση-επενδύσεις.
Προσδιορισμός
εισοδήματος.
Δημόσιος
τομέας.
Ισορροπία
εισοδήματος. Αγορά χρήματος-Νομισματική πολιτική. Νομισματική και
δημοσιονομική πολιτική σε κλειστή οικονομία. Υπόδειγμα IS-LM.
Ανεργία-Πληθωρισμός. Εξωτερικός τομέας. Αγορά συναλλάγματος.
Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι πρέπει να είναι
σε θέση:







Να περιγράψουν το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς-ων στην
μικτή οικονομία.
Να περιγράψουν την εκτίμηση-σύνθεση του εθνικού
προϊόντος.
Να εξηγήσουν τον προσδιορισμό του εθνικού εισοδήματος.
Να περιγράψουν τον ρόλο του δημοσίου τομέα στον
προσδιορισμό ρου εισοδήματος.
Να περιγράψουν την λειτουργία της αγοράς χρήματος και της
αγοράς συναλλάγματος.
Να περιγράψουν σύγχρονα οικονομικά προβλήματα καθώς και
τα εργαλεία άσκησης οικονομικής πολιτικής για την
αντιμετώπισή τους.

o Μάρκετινγκ (νέο & παλαιό)
Το μάθημα εισάγει τις θεμελιώδεις έννοιες του μάρκετινγκ Ειδικότερα,
εξετάζει τη συνεισφορά του μάρκετινγκ στην επιχείρηση, διερευνά το
ευρύτερο περιβάλλον της επιχείρησης, και τους παράγοντες που
επηρεάζουν τις δραστηριότητες μάρκετινγκ αυτής όπως οικονομία,
τεχνολογία, ανταγωνισμός, καταναλωτικές προτιμήσεις κλπ. Εξετάζει
τη σημαντικότητα της ικανοποίησης των αναγκών και απαιτήσεων
των τελικών καταναλωτών για την ανάπτυξη της εμπορικής
δραστηριότητας των οργανισμών, εισάγει τα εργαλεία έρευνας
μάρκετινγκ για την διερεύνηση και κατανόηση των καταναλωτικών
προτιμήσεων καθώς και τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν κατά
την ανάπτυξη και εισαγωγή ενός ή περισσοτέρων προϊόντων στην
καταναλωτική αγορά. Επίσης, δίνει έμφαση σε θέματα που αφορούν
την
τμηματοποίηση
και επιλογή
της
αγοράς-στόχου
στην
καταναλωτική αγορά, το μίγμα μάρκετινγκ (4Ps) που αφορά το προϊόν,
συσκευασία, επωνυμία, τιμολογιακή πολιτική, αποθήκευση, διανομή,
διάθεση, πώληση, προβολή και προώθηση των προϊόντων ως επίσης
την ανάπτυξη νέων προϊόντων και τον κύκλο ζωής αυτών. Οι

παραδόσεις θεωρητικών εννοιών συνοδεύονται από παραδείγματα και
μελέτες περίπτωσης, για την εμπέδωση της ύλης και την επίτευξη της
καλύτερης δυνατής κατανόησης των βασικών αρχών μάρκετινγκ.

o Μικροοικονομική I (Μικροοικονομική στο παλαιό πρόγραμμα
σπουδών) (νέο & παλαιό)

Το μάθημα δίνει έμφαση σε θεμελιώδεις έννοιες της
Μικροοικονομικής Θεωρίας προσφέροντας τα κατάλληλα εφόδια
και εργαλεία για την κατανόηση της οικονομικής συμπεριφοράς
της οικονομικής μονάδας, καταναλωτή ή επιχείρησης.
Ειδικότερα εξετάζονται τα ακόλουθα: Λειτουργία της αγοράς.
Ζήτηση-Προσφορά αγαθών. Ανάλυση Ζήτησης. Θεωρία Συμπεριφοράς
Καταναλωτή. Συνάρτηση Χρησιμότητας. Ισορροπία καταναλωτή.
Συνάρτηση Παραγωγής της επιχείρησης. Συνάρτηση Κόστους της
επιχείρησης. Η επιχείρηση, η αγορά και οι στόχοι της. Λειτουργία της
επιχείρησης σε συνθήκες Τέλειου Ανταγωνισμού. Λειτουργία της
επιχείρησης σε συνθήκες Μονοπωλίου.
Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι πρέπει να είναι
σε θέση:







Να εξηγούν τον τρόπο λειτουργίας των αγορών προϊόντων –
υπηρεσιών
Να εξηγούν τον τρόπο επιλογής προϊόντων που καταναλώνει
ο καταναλωτής με δεδομένο το εισόδημα και τις τιμές των
αγαθών.
Να εξηγούν τη συνάρτηση παραγωγής της επιχείρησης σε
βραχυχρόνια και μακροχρόνια περίοδο.
Να περιγράφουν την συνάρτηση κόστους σε βραχυχρόνια και
μακροχρόνια περίοδο.
Να περιγράφουν την συμπεριφορά των επιχειρήσεων που
λειτουργούν σε συνθήκες Τέλειου Ανταγωνισμού και
Μονοπωλίου.

o Μικροοικονομική ΙΙ (νέο πρόγραμμα σπουδών μόνο)
Το Μάθημα δίνει έμφαση στην κατανόηση της λειτουργίας των
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε ατελείς αγορές, στην
επιδίωξη εκ μέρους τους εναλλακτικών στόχων, στις πρακτικές
τιμολόγησης, το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας, και την κατάρτιση
προϋπολογισμού δαπανών κεφαλαίων.
Ειδικότερα εξετάζονται τα ακόλουθα: Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός.
Ολιγοπώλιο. Υπόδειγμα μεγιστοποίησης των εσόδων. Υπόδειγμα
Williamson. Τιμολόγηση των προϊόντων στην πράξη. Τιμολόγηση Νέων
προϊόντων. Αξιολόγηση επενδύσεων. Προϋπολογισμός Δαπανών
Κεφαλαίου. Νομικό και Θεσμικό Περιβάλλον της επιχείρησης. Κρατική
Ρύθμιση- Αντιμονοπωλιακή Πολιτική. Δημόσια αγαθά-Κοινωνικά αγαθά.
Κόστος- Ωφέλεια.
Στο τέλος του κύκλου μαθημάτων οι διδασκόμενοι πρέπει να είναι σε
θέση:



Να περιγράψουν την λειτουργία των επιχειρήσεων σε
καθεστώς ατελούς ανταγωνισμού.
Να περιγράψουν την στρατηγική επίτευξης εναλλακτικών
στόχων.





Να περιγράψουν τις πρακτικές τιμολόγησης που ακολουθούν
οι επιχειρήσεις.
Να εξηγούν την κατάρτιση σχεδίων προϋπολογισμού
κεφαλαίων.
Να περιγράψουν το θεσμικό και νομικό περιβάλλον της
επιχείρησης, την διάκριση δημόσιων και κοινωνικών αγαθών.

o Ναυλώσεις (νέο & παλαιό)
Το μάθημα αποτελεί μια αναλυτική εισαγωγή στα πολλά και
σύνθετα ζητήματα που τίθενται κατά την ναύλωση εμπορικού
πλοίου στη διεθνή ναυτιλία. Οι ναυτιλιακές συμβάσεις ναύλωσης
αποτελούν
ιδιωτικές
διεθνείς
συμβάσεις
με
πολλές
ιδιαιτερότητες οι οποίες εξετάζονται αναλυτικά εν σχέση με το
αντικείμενο ναύλωσης, δηλαδή το εμπορικό πλοίο. Οι φοιτητές
θα έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν στην πράξη πολλά από
αυτά που έμαθαν κατά την φοίτηση τους στη σχολή.
Εξετάζονται αναλυτικά οι διάφορες μορφές ναύλωσης και οι
συνήθεις όροι και πρακτικές που εφαρμόζονται κατά τη
διαπραγμάτευση της ναύλωσης με οδηγίες ως προς την ερμηνεία
τους, αλλά και τις επιπτώσεις από τυχόν μη εφαρμογή τους
ανάλογα με το εφαρμοστέο δίκαιο που έχει συμφωνηθεί. Πέρα
από το καθαρά τεχνικό κομμάτι της ναύλωσης συζητώνται και
αναλύονται οι επιχειρηματικές αποφάσεις που καλούνται να
λάβουν τα εμπλεκόμενα μέρη κατά τη διάρκεια της περιόδου
ναύλωσης και οι τρόποι με τους οποίους επιλύονται οι
ναυτιλιακές διάφορες που ενδεχομένως θα προκύψουν. Το
μάθημα των ναυλώσεων βρίσκεται στην καρδιά της ναυτιλιακής
δραστηριότητας και η γνώση του αποτελεί ισχυρό εφόδιο για
όσους εργαστούν σε ναυτιλιακά γραφεία.

o Ναυπηγεία – Παράκτια Βιομηχανία» (προηγουμένως Διοίκηση
Ναυπηγείων–Παρακτίων Βιομηχανιών) (νέο πρόγραμμα
σπουδών μόνο)

Το μάθημα προσφέρει βασικές γνώσεις σχετικά με τη διοίκησηοργάνωση ενός σύγχρονου ναυπηγείου αλλά και άλλων βιομηχανικών
κλάδων που δραστηριοποιούνται πλησίον των ακτών ή επί της ακτής,
όπως της Αλιείας, των Λιμένων και του Θαλάσσιου Τουρισμού.
Βασικές ενότητες διδασκαλίας είναι οι ακόλουθες:
1. Ορισμός της παράκτιας ζώνης (coastal zone) και των οικονομικών
κλάδων που αναπτύσσονται και δραστηριοποιούνται σε αυτή.
2. Οργάνωση και διοίκηση ναυπηγείου.
Ειδικότερα, αναπτύσσονται τα θέματα:
 Η διαδικασία ναυπήγησης.
 Ιστορική εξέλιξη των μορφών οργάνωσης των ναυπηγείων:
Ναυπηγεία πρώτης, δεύτερης, τρίτης και τέταρτης γενιάς.
 Οργάνωση παραγωγής σύγχρονου ναυπηγείου. Ανέγερση κατά
τομείς, Εξοπλισμός – Xρωματισμός κατά ζώνες.
 Διοίκηση – τμήματα ναυπηγείου.
 Η σύμβαση ναυπήγησης.
 Χρονικός προγραμματισμός έργων. Η μέθοδος της δικτυωτής
ανάλυσης.
 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον λειτουργίας της ναυπηγικής
βιομηχανίας.
 Η ανάπτυξη της ναυπηγικής βιομηχανίας στην Ελλάδα.
Προβλήματα και προοπτικές.

3. Η διοίκηση της Αλιείας.

Ειδικότερα, αναπτύσσονται τα θέματα:
 Το νομοθετικό πλαίσιο της αλιείας. Αποκλειστικές οικονομικές
ζώνες και αλιεία. Ο κανονισμός της Ε.Ε.
 Τα οικονομικά της αλιείας.
 Τα ιδιαίτερα προβλήματα της αλιείας στην Ελλάδα.
4. Διοίκηση και οργάνωση των Λιμένων.
Ειδικότερα, αναπτύσσονται τα θέματα:
 Διάκριση – Κατάταξη λιμένων.
 Μοντέλα διοίκησης λιμένων. Ιστορική εξέλιξη. Σημερινή
κατάσταση.
 Σύγχρονες λιμενικές υπηρεσίες.
 Η πολιτική της Ε.Ε. για τους λιμένες.
5. Παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός.
6. Η αποκλειστική οικονομική ζώνη.
7. Βασικά στοιχεία διοίκησης της παράκτιας ζώνης (coastal
management).
Για την κατανόηση του μαθήματος προϋποτίθεται η ύπαρξη βασικών
γνώσεων στα μαθήματα: Ναυτιλιακή Τεχνολογία, Οργάνωση και
Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων.

o Ναυτασφαλίσεις (νέο & παλαιό)
Το
μάθημα
των
Ναυτασφαλίσεων εξετάζει ζητήματα
της θαλάσσιας ασφάλισης και, κυρίως, της ασφάλισης πλοίου,
φορτίου και ναύλου. Προηγείται μία γενική εισαγωγή στο δίκαιο
της ιδιωτικής ασφάλισης, στο πλαίσιο της οποίας επεξηγούνται,
με παραδείγματα από τη θαλάσσια ασφάλιση, βασικές έννοιες
του ασφαλιστικού δικαίου (όπως ασφαλιστής, λήπτης της
ασφάλισης, ασφαλισμένος, ασφαλιστικός πράκτορας και
μεσίτης, ασφαλιστική σύμβαση, κίνδυνος, ασφάλιση ενεργητικού
και παθητικού, ασφαλιστικό συμφέρον). Κεντρικές θεματικές του
μαθήματος αποτελούν, καταρχήν, τα ασφαλιστικά βάρη, με τις
ιδιορρυθμίες που εκδηλώνουν στη θαλάσσια ασφάλιση. Έμφαση
δίνεται εν προκειμένω στην προσυμβατική αναγγελία (nondisclosure, misrepresentation), που εξετάζεται σε αντιπαραβολή
με τον θεσμό των ρητών και σιωπηρών εγγυήσεων (express και
implied warranties) του αγγλικού δικαίου, ενώ αναλύεται και ο
ρόλος της υπέρτατης καλής πίστης (utmost good faith) στη
σύμβαση ασφάλισης. Περαιτέρω, μεταξύ άλλων, αντικείμενο
συζήτησης
αποτελεί
η
προβληματική
της
υπερασφάλισης (overvaluation), ο θεσμός της ασφαλιστικής
υποκατάστασης (subrogation), καθώς και η έννοια των
θαλάσσιων κινδύνων (perils of the sea).

o Ναυτικό Δίκαιο & Δίκαιο της Θάλασσας (νέο & παλαιό)

Το μάθημα «Ναυτικό Δίκαιο και Δίκαιο της Θάλασσας» έχει διπλή
κατεύθυνση: Κινείται κατ΄ αρχήν στο επίπεδο του ναυτικού
δικαίου στη συνέχεια στο επίπεδο του δικαίου της θάλασσας.
Όσον αφορά στο πρώτο επίπεδο προσεγγίζονται, από πρακτικής
κυρίως απόψεως, βασικά ζητήματα που αφορούν στο πλοίο, οι
φορείς της ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας και οι σχέσεις
μεταξύ αυτών και των ναυτικών. Εξετάζονται έτσι, μεταξύ
άλλων, η έννοια του πλοίου και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης
πλοίου ως ελληνικό, οι έννοιες του πλοιοκτήτη, του εφοπλιστή,

του
ναυλωτή και
της
συμπλοιοκτησίας,
καθώς
και η
κατάρτιση σύμβασης ναυτικής εργασίας και τα δικαιώματα του
πλοιάρχου και του πληρώματος που απορρέουν από αυτή. Το
δεύτερο επίπεδο του παρεχομένου μαθήματος είναι αυτό του
διεθνούς δικαίου της θάλασσας, στο οποίο αναλύεται η μέχρι
σήμερα εξέλιξη του δικαίου της θάλασσας από την πρώτη
περίοδο (αρχή της ελευθερίας των θαλασσών) και τη δεύτερη
περίοδο του «γραπτού» - κωδικοποιημένου δικαίου της θάλασσας
μέχρι την τρίτη περίοδο του λεγομένου σύγχρονου δικαίου της
θάλασσας (βλ έννοια του Διεθνούς Βυθού και κοινής
κληρονομιάς της ανθρωπότητας). Στο πλαίσιο του μαθήματος
ιδιαίτερα αναλύονται οι ρυθμίσεις της Σύμβασης του Δικαίου
της Θάλασσας (1982), η οποία έχει παγκόσμιο χαρακτήρα και
αποτελεί το ισχύον δίκαιο στο πεδίο του δικαίου της θάλασσας.
Μέσα από το κείμενο τούτης της σύμβασης δίδεται έμφαση στο
ζήτημα της κυριαρχίας των κρατών και τα κυριαρχικά τους
δικαιώματα στον θαλάσσιο χώρο, στον θαλάσσιο βυθό και στο
υπέδαφος. Τέλος, εξετάζονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις στο
μέτρο που αυτές συνδέονται με το δίκαιο της θάλασσας και
πεδίο ενδιαφέροντος τον θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου Πελάγους.

o Ναυτιλιακή Λογιστική (νέο & παλαιό)

Η διδασκαλία του μαθήματος επικεντρώνεται στην ανάλυση βασικών
λογιστικών εννοιών και εργαλείων με εφαρμογή στη ναυτιλία.
Αναπτύσσεται το κατάλληλο θεωρητικό και εμπειρικό πλαίσιο για την
πληρέστερη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της ναυτιλιακής
επιχείρησης, καθώς και τα βασικά ζητήματα που επιδρούν στη
λογιστική πρακτική από τις ιδιαιτερότητες της ναυτιλιακής
επιχειρηματικότητας, όπως αναφορικά με τα ναυλοσύμφωνα, τις
φορτωτικές, τους ναύλους, τα έξοδα κίνησης και λειτουργίας, τα
έξοδα του προσωπικού, οι ασφαλίσεις και η κάλυψη αβαριών και οι
συντηρήσεις, μεταξύ άλλων. Στη συνέχεια αναπτύσσονται διεθνή
λογιστικά πρότυπα τα οποία σχετίζονται με τη ναυτιλία και
συνδέονται οι ρυθμίσεις αυτών των προτύπων με τις ανάγκες της
λογιστικής πρακτικής στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Τέλος γίνεται
πρακτική εφαρμογή, με σκοπό τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων
ναυτιλιακής επιχείρησης και τη λογιστικοποίηση συγκεκριμένων
συναλλαγών που την αφορούν, πάντα σε σχέση με τα Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα.

o Ναυτιλιακή Οικονομική (νέο & παλαιό)
Η διδασκαλία του μαθήματος αποσκοπεί: στην ανάλυση των
βασικών εννοιών της Ναυτιλιακής Οικονομικής, δίνοντας
έμφαση στις ιδιαιτερότητες των δομών των αγορών της
Ναυτιλίας και βαρύτητα στην ανάλυση των χαρακτηριστικών
της οικονομικής οργάνωσης της ναυτιλίας, και των αγορών της,
με βάση την οικονομική θεωρία αλλά και την έρευνα και την
πρακτική. Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι
διδασκόμενοι είναι σε θέση, να καταλάβουν τις οικονομικές
έννοιες που ισχύουν για να εξηγήσουν τις λειτουργίες του
ναυτιλιακού κλάδου, να εξηγούν τις βασικές συνιστώσες της
βιομηχανικής οργάνωσης της ναυτιλίας, να εμβαθύνουν στις
διαφορές των κύριων αγορών της ναυτιλίας, να επεξεργάζονται
δεδομένα και αναφορές σχετικές με τις ναυτιλιακές αγορές, να

έχουν αντίληψη του θεσμικού περιβάλλοντος της ναυτιλίας και
του ρόλου των εμπλεκομένων μερών στη λήψη αποφάσεων.

o Ναυτιλιακή Τεχνολογία (νέο & παλαιό)

Το μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα
και διαφορετικούς τύπους των πλοίων. Ιδιαιτερότητα του μαθήματος
αποτελεί το γεγονός ότι οι φοιτητές έρχονται σε επαφή για πρώτη
φορά με την ιδιαίτερη ονοματολογία των πλοίων. Γίνεται αναφορά
στους βασικούς τύπους των πλοίων και στην συνέχεια παρουσιάζονται
τα χαρακτηριστικά αντοχής και ευστάθειας πλοίων. Ακολουθούν τα
χαρακτηριστικά της μηχανολογικής εγκατάστασης και αξονικού
συστήματος. Στη συνέχεια γίνεται εκτενής περιγραφή των
Δεξαμενοπλοίων, Φορτηγών (Χύδην φορτίου), πλοίων Γενικού φορτίου,
πλοίων εμπορευματοκιβωτίων, Κρουαζιερόπλοιων, επιβατηγών πλοίων
και τέλος των φορτηγίδων. Τέλος γίνεται παρουσίαση των
ηλεκτρονικών συστημάτων Ναυσιπλοΐας και του συστήματος
ΙΝΜΑΡΣΑΤ και GMDSS.
Το μάθημα περιλαμβάνει οικονομοτεχνικές ασκήσεις σχετικές με τους
τύπους των πλοίων όπως επίσης και εισαγωγικές ασκήσεις σχετικές με
την ευστάθεια πλωτών αντικειμένων και επιλογή μηχανολογικής
εγκατάστασης πλοίων.
Με την ολοκλήρωση των διαλέξεων οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα
να ξεχωρίζουν τους βασικούς τύπους των πλοίων και τις διαφορές
τους, να είναι σε θέση να εκτιμήσουν το λειτουργικό κόστος των
πλοίων ανάλογα με τον τύπο του πλοίου. Επίσης, γνωρίζουν βασικές
αρχές για συστήματα σχετικά με την πρόωση, πηδαλιούχηση,
ασφάλεια, και ναυσιπλοΐα.

o Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική (νέο & παλαιό)
Το μάθημα δίνει έμφαση σε θεμελιώδη έννοιες της Ναυτιλιακής
Χρηματοοικονομικής
ως
ξεχωριστής
εξειδίκευσης
της
χρηματοοικονομικής, η οποία, εκτός από τις ιδιαιτερότητες της
ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας, παράλληλα συνθέτει, αναπτύσσει,
αξιοποιεί και εφαρμόζει πολλαπλές γνώσεις και μεθόδους από
διαφορετικούς τομείς της χρηματοοικονομικής επιστήμης καθώς και
διεπιστημονικά γνωστικά αντικείμενα με έμφαση στα οικονομικά της
ναυτιλίας και το management ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Ειδικότερα,
εξετάζονται:
οι
βασικές
προτεραιότητες
της
ναυτιλιακής
χρηματοοικονομικής
διοίκησης.
Μορφές
και
χαρακτηριστικά
ναυτιλιακών αγορών. Τρέχουσες τάσεις και προβλέψεις σε
κεφαλαιακές ανάγκες στη ναυτιλία. Μηχανισμοί και προϊόντα
ναυτιλιακής χρηματοδότησης. Ανάλυση επενδύσεων & αποτίμηση στη
ναυτιλία. Διαχείριση ναυτιλιακών κινδύνων. Πιο αναλυτικά: Σύνοψη
ναυτιλιακών αγορών και χρηματοοικονομικών μεθόδων. Τάσεις και
προοπτικές
ναυτιλιακής
χρηματοδότησης.
Ναυτιλιακή
επιχειρηματικότητα
και
διεθνείς
κεφαλαιαγορές.
Τραπεζική
χρηματοδότηση στη ναυτιλία. Χρηματιστηριακά IPOs και μετοχικές
αγορές στη ναυτιλία. Έκδοση ναυτιλιακών ομολόγων. Χρονικός
προγραμματισμός επενδύσεων και στρατηγικές συναλλαγών σε
αγοραπωλησίες πλοίων. Συγχωνεύσεις & εξαγορές στη ναυτιλία.
Αντιστάθμιση ναυτιλιακών κινδύνων και παράγωγα. Εταιρική
διακυβέρνηση και κοινωνική ευθύνη στη ναυτιλία.
Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι θα έχουν
κατανοήσει τις σύγχρονες αρχές και το πλαίσιο άσκησης
χρηματοοικονομικής διοίκησης στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Θα είναι

σε θέση να διαχειρισθούν με ευελιξία σύγχρονα εργαλεία, αγορές και
μεθόδους ναυτιλιακής χρηματοδότησης. Τέλος, θα έχουν εξοπλισθεί με
επαρκείς
γνώσεις
και
δεξιότητες
για
την
ορθή
λήψη
χρηματοοικονομικών αποφάσεων και άσκηση αποτελεσματικής
διοίκησης στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε
ένα σύνθετο, δυναμικό και μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

o Οικονομετρία (νέο & παλαιό)
Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές σε γνώσεις και τεχνικές
αλγεβρικής
εξειδίκευσης,
εκτίμησης
και
αξιολόγησης
οικονομετρικών υποδειγμάτων που περιγράφουν τις οικονομικές
σχέσεις που αναπτύσσονται μέσα από την λειτουργία της
οικονομίας με την χρήση πραγματικών (εμπειρικών) δεδομένων
(παρατηρήσεων).

Ειδικότερα εξετάζονται τα ακόλουθα: Στοιχεία, Μεταβλητές
Υποδείγματα. Παλινδρόμηση-Συσχέτιση. Οικονομετρική Εξειδίκευση.
Εκτίμηση
Γραμμικού
υποδείγματος.
Αξιολόγηση
Ερμηνευτικής
Ικανότητας Κλασσικού Υποδείγματος. Υποδείγματα με Χρονικές
Υστερήσεις. Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών. Στάσιμες Στοχαστικές
Ανελίξεις. Έλεγχοι Μοναδιαίας Ρίζας. Συνολοκλήρωση-Διόρθωση
Σφάλματος. Υποδείγματα ταυτόχρονα Προσδιοριζόμενων Εξισώσεων.
Στο τέλος του κύκλου οι διδασκόμενοι πρέπει να είναι σε θέση:






Να εξειδικεύουν ένα οικονομετρικό υπόδειγμα.
Να εκτιμούν ένα κλασσικό γραμμικό υπόδειγμα.
Να ελέγχουν και αξιολογούν ένα οικονομετρικό υπόδειγμα.
Να αντιμετωπίζουν προβλήματα που άπτονται παραβιάσεων
των υποθέσεων εξειδίκευσης ενός υποδείγματος.
Να εκτιμούν-ελέγχουν υποδείγματα χρονολογικών σειρών και
να διενεργούν προβλέψεις.

Το μάθημα είναι υποχρεωτικό στο νέο πρόγραμμα σπουδών και
επιλογής στο παλαιό πρόγραμμα σπουδών.
o Οικονομική Ανάλυση (παλαιό πρόγραμμα σπουδών μόνο)
Βλ. Μακροοικονομική (Το μάθημα ονομάζεται Μακροοικονομική
στο νέο πρόγραμμα σπουδών και Οικονομική Ανάλυση στο παλαιό
πρόγραμμα σπουδών).
o Οικονομική Γεωγραφία και Πολιτική (Οικονομική Γεωγραφία
στο παλαιό πρόγραμμα σπουδών) (νέο & παλαιό)

Η οικονομική γεωγραφία εξετάζει τόσο τους φυσικούς όσο και τους
ανθρώπινους παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομική ανάπτυξη
ενός κράτους. Σε αυτή τη βάση, εξετάζεται η κατανομή του υγρού
στοιχείου στη γήινη επιφάνεια, το κλίμα που επηρεάζει κάθε
δραστηριότητα του ανθρώπου, το φυσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο
αναπτύσσεται κάθε δραστηριότητα , η κατανομή του πληθυσμού στο
χώρο και η ανάπτυξη των χερσαίων και των θαλασσίων μεταφορών
είτε με τη μορφή της μεταφοράς ανθρώπων (επιβατικά πλοία,
κρουαζιερόπλοια ) είτε με την μορφή της μεταφοράς προϊόντων
(εμπορικά πλοία ). Ακόμη, στο πλαίσιο του μαθήματος δίδεται έμφαση
σε αντικείμενα της ναυτιλιακής πολιτικής τα οποία στενά συνδέονται
με κάθε μορφής ναυτιλιακή δραστηριότητα αλλά και κάθε
δραστηριότητα η οποία λαμβάνει χώρα μέσα στο υγρό στοιχείο. Σε
αυτή τη βάση εξετάζονται οι τομείς παραγωγής και κατανάλωσης,

ναυπηγικές δραστηριότητες και άλλα στοιχεία αναγκαία για την
ύπαρξη και την ανάπτυξη της εμπορικής ναυτιλίας. Τέλος, στο πλαίσιο
του μαθήματος αναλύονται στοιχεία γεωπολιτικής και γεωοικονομίας
στον βαθμό που συνδέονται με την οικονομική γεωγραφία . Σε αυτή τη
βάση εξετάζονται η περιφέρεια της Μεσογείου και της ΝΑ Ευρώπης
και οι εμπορικές διεθνείς συμφωνίες που προωθούν το διεθνές εμπόριο
και τη ναυτιλιακή δραστηριότητα. Ειδικότερα, αναλύεται η λειτουργία
του διεθνούς εμπορίου, οι τεχνικές και μέθοδοι του διεθνούς εμπορίου,
οι διεθνείς οικονομικές συμφωνίες και οι δραστηριότητες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Εμπορικών και Οικονομικών
Οργανισμών και Ενώσεων (GATT, LOME, COTONU).

o Οικονομική Διοίκηση Λιμένων (νέο & παλαιό)
Το μάθημα αναλύει τις αρχές οργάνωσης και διοίκησης των
λιμενικού συστήματος. Στα πλαίσια των παραδόσεων θα δοθεί
ιδιαίτερη έμφαση στα ποικιλόμορφα χαρακτηριστικά του
Ευρωπαϊκού
λιμενικού
συστήματος,
στις
υπάρχουσες
οργανωτικές δομές και λειτουργικές λογικές, στην προσφορά
νέων λιμενικών υπηρεσιών, στις επιπτώσεις της αυξανόμενης
συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην λιμενική παραγωγική
διαδικασία και της εφαρμογής καινοτομιών και νέων
τεχνολογιών, καθώς και σε άλλες παραμέτρους των
διαρθρωτικών μεταβολών των ευρωπαϊκών λιμένων.
Κύριος στόχος είναι η παροχή στους φοιτητές/τριες του απαραίτητου
γνωστικού υπόβαθρου για την κατανόηση της μεταβαλλόμενης
λιμενικής πραγματικότητας και την πρόκληση προσαρμογής που
αντιμετωπίζουν οι λιμενικές βιομηχανίες.

Περιεχόμενα του μαθήματος: Προσδιοριστικοί παράγοντες εξέλιξης
στην Λιμενική Βιομηχανία και οικονομική σημασία του Λιμενικού
συστήματος, Το λιμάνι ως «μεταφορικός κόμβος», Το λιμάνι ως
«οικονομική μονάδα», Μοντέλα οργάνωσης λιμένων, Πολυμορφία
συγχρόνων λιμένων, Κόσμοι Παραγωγής - Σημασία Μεγέθους λιμένα,
Δημόσια και Ιδιωτικά Μοντέλα, Οικονομική Γεωγραφία των
Ευρωπαϊκών Λιμένων, Δομή της αγοράς, Χρηματοδότηση και χρέωση
λιμενικών υποδομών, Το Ελληνικό Λιμενικό Σύστημα, Το λιμενικό
συγκρότημα ως «αρένα πολλαπλών οικονομικών δραστηριοτήτων».

Το μάθημα είναι υποχρεωτικό στο νέο πρόγραμμα σπουδών και
επιλογής στο παλαιό πρόγραμμα σπουδών.
o Οικονομική των Μεταφορών (νέο & παλαιό)
Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάλυση των βασικών εννοιών της
οικονομίας των μεταφορών και στην παρουσίαση και
επεξεργασία σύγχρονων ζητημάτων της οικονομικής θεωρίας
και της ανάλυσης μεταφορικών συστημάτων.

Έμφαση δίνεται στην εξοικείωση του φοιτητή/τριας με τα οικονομικά
χαρακτηριστικά των μεταφορικών αγορών ώστε να αποκτηθεί το
απαραίτητο επιστημονικό υπόβαθρο για την οικονομική ανάλυση των
μεταφορικών συστημάτων και να καταστεί δυνατή η συστηματική
διαχείριση εξειδικευμένων θεμάτων των μεταφορών.
Οι θεματικές ενότητες που καλύπτονται περιλαμβάνουν: γενικές αρχές
και ιδιαιτερότητες της οικονομίας των μεταφορών, ζήτηση /
προσφορά, χαρακτηριστικά αγορών μεταφορών, ελαστικότητα
ζήτησης / προσφοράς, κόστος (άμεσο, εξωτερικό, εσωτερίκευση του

εξωτερικού κόστους), τιμολόγηση, ρύθμιση
υποδομές μεταφορών, μεταφορές – επενδύσεις.

και

ανταγωνισμός,

o Οργάνωση – Διοίκηση Επιχειρήσεων (νέο & παλαιό)
Το μάθημα δίνει έμφαση στη θεμελίωση της Διοίκησης-Οργάνωσης
Επιχειρήσεων ως ξεχωριστής Επιστήμης η οποία συνθέτει,
ολοκληρώνει και αναπτύσσει πολλαπλές γνώσεις και μεθόδους από
πολλά γνωστικά αντικείμενα (που αποτελούν τμήματα και άλλων
Επιστημών) σε
ενιαίο
σύνολο.
Μεταξύ
των
εννοιών
που
διαπραγματεύονται στα πλαίσια του μαθήματος είναι:
 Προγραμματισμός & λήψη αποφάσεων
 Βασικά θέματα οργανωτικού σχεδιασμού
 Παρακίνηση
 Ηγεσία
 Επικοινωνία
 Διοίκηση ολικής ποιότητας
 Οργανωσιακή κουλτούρα
 Διοίκηση αλλαγών
 Προγραμματισμός
 Οργάνωση
 Διεύθυνση – Ηγεσία
 Έλεγχος
Κύριο χαρακτηριστικό του μαθήματος είναι η προσέγγιση των
θεμάτων από μια ευρεία οπτική γωνία που περιλαμβάνει και συνθέτει
επιστημονικές θεωρήσεις, έννοιες, αναλυτικές μεθόδους και
χαρακτηριστικά παραδείγματα της εμπειρίας και της πράξης. Έτσι,
μια συστηματική παρακολούθηση του μαθήματος θα δώσει στον
φοιτητή μια σύγχρονη επιστημονική κατάρτιση καθώς και τη
δυνατότητα να είναι ικανός και αποτελεσματικός στη μελλοντική του
εργασία.

o Οργάνωση Διακίνησης – Διανομής (Logistics) (νέο & παλαιό)
Το μάθημα στοχεύει στην ανάλυση των κύριων διαστάσεων των
συστημάτων Διανομής. Εξετάζει τα κριτήρια, που καθορίζουν
τον σχεδιασμό και την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και
ποιότητα λειτουργίας του συνολικού συστήματος παραγωγής και
διακίνησης προϊόντων. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στα
“logistics”, ως διαδικασία βελτιστοποίησης, συντονισμού και
λειτουργικής ολοκλήρωσης των διαφόρων συνιστωσών της
διαδικασίας παραγωγής και εμπορευματοποίησης.
Το
μάθημα
«Οργάνωση
διακίνησης-διανομής»
αποτελεί
ένα
διεπιστημονικό αντικείμενο, που εντάσσει σε μία ενιαία αναλυτική και
συνθετική διαδικασία γνώσεις, μεθόδους και εφαρμογές από διάφορες
επιστημονικές περιοχές.

o Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (νέο & παλαιό)
Το μάθημα δίνει έμφαση στην παρουσίαση των βασικών εννοιών
και μεθοδολογιών αλλά και των τεχνολογικών χαρακτηριστικών
των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης στην ψηφιακή
εποχή.
Συνεπώς το μάθημα αναλύει τις διαστάσεις ενός πληροφοριακού
συστήματος και το ρόλο των πληροφοριακών συστημάτων στις
επιχειρήσεις, επίσης παρουσιάζει τη βασική διοικητική οπτική
αναλύοντας την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με τη

χρήση πληροφοριακών συστημάτων καθώς και τις ειδικές
θεωρίες αλυσίδα αξίας, βασικών ικανοτήτων επιχείρησης και το
ρόλο των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης. Επίσης εξηγεί
τα ζητήματα ανασχεδιασμού επιχειρηματικών λειτουργιών και
τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης.
Το μάθημα σε ένα μεγάλο μέρος του παρουσιάζει την υποδομή
τεχνολογίας πληροφοριών εξηγώντας τα χαρακτηριστικά του
υλικού και λογισμικού υπολογιστών, συστημάτων βάσεων
δεδομένων και ανάλυσης δεδομένων. Επίσης εξηγείται η
λειτουργία των βασικών τεχνολογιών δικτύων, του Διαδικτύου
και του Παγκόσμιου Ιστού, των ασύρματων τεχνολογιών και των
τεχνολογιών και εργαλείων ασφάλειας.
Ειδικό βάρος δίνεται στην παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας
και των δυνατοτήτων βασικών εφαρμογών πληροφοριακών
συστημάτων, συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι εφαρμογές
διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, διαχείρισης των σχέσεων με
τους πελάτες, υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου, τα συστήματα
υποστήριξης αποφάσεων και τα συστήματα διαχείρισης γνώσης.
Ένα επίσης σημαντικό μέρος του μαθήματος ασχολείται με τις
μεθοδολογίες,
τα
μοντέλα
και
εργαλεία
ανάπτυξης
πληροφορικών συστημάτων όπως ο παραδοσιακός κύκλος ζωής
ανάπτυξης συστήματος, η δημιουργία πρωτοτύπου και η
γρήγορη
ανάπτυξη
εφαρμογών.
Επίσης,
εξηγείται
η
αντικειμενοστραφής προσέγγιση και τα υπηρεσιοστραφή
μοντέλα.
Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι πρέπει να
είναι σε θέση να περιγράψουν τις βασικές εφαρμογές
πληροφοριακών συστημάτων, να εξηγούν τις διαφορετικές
διαστάσεις και τη λειτουργία ενός πληροφοριακού συστήματος
διοίκησης, να κατανοούν τη σχέση μεταξύ επιχειρηματικών
στόχων, προβλημάτων και λύσεων με βάση τα πληροφορικά
συστήματα διοίκησης και να εξηγούν τα βασικά τεχνικά
χαρακτηριστικά της υποδομής και εφαρμογών τεχνολογίας
πληροφοριών και να εφαρμόζουν μεθοδολογίες, μοντέλα και
εργαλεία ανάπτυξης πληροφορικών συστημάτων.

o Ποσοτικές Μέθοδοι για Μεταφορές και Εμπόριο (νέο & παλαιό)

Σκοπός του μαθήματος είναι να παράσχει το γνωστικό υπόβαθρο για
την κατανόηση:








Των παραγόντων που διαμορφώνουν το κόστος μεταφοράς και τις
οικονομίες κλίμακας σε αυτό και επίσης του ρόλου του κόστους
μεταφοράς στην χωροθέτηση επιχειρήσεων του δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα, στον εμπορικό ανταγωνισμό και στον
περιφερειακό σχεδιασμό.
Των βασικών αρχών και τεχνικών που διέπουν τις διαδικασίες
χωροθέτησης
και
ανάπτυξης
σχετικών
προτύπων
και
μεθοδολογιών.
Των βασικών παραγόντων που διαμορφώνουν την χωρική διάσταση
στον εμπορικό ανταγωνισμό και τις γενικές αρχές και τεχνικές
ανάπτυξης σχετικών προτύπων και μεθοδολογιών.
Των βασικών αρχών και τεχνικών ανάπτυξης Γεωγραφικών
Συστημάτων Πληροφοριών για την επίλυση σχετικών προβλημάτων.

o Στατιστική I (νέο & παλαιό)






Συνδυαστική: Βασικές αρχές απαρίθμησης, διατάξεις, συνδυασμοί,
παραγοντικά, διωνυμικοί και πολυωνυμικοί συντελεστές
Πιθανότητες: Δειγματικός χώρος. Ενδεχόμενα, Αξιωματική
θεμελίωση των Πιθανοτήτων, Δεσμευμένη Πιθανότητα και
στοχαστική ανεξαρτησία Διακριτές και συνεχείς τυχαίες
μεταβλητές και Συνάρτηση Κατανομής. Μέση τιμή και διακύμανση
τυχαίων μεταβλητών, Διακριτές Κατανομές (Bernoulli, Διωνυμική,
Γεωμετρική, Poisson). Συνεχείς Κατανομές (Ομοιόμορφη, Εκθετική,
Κανονική, Tν Student). Νόμοι Μεγάλων Αριθμών, Κεντρικά Οριακά
Θεωρήματα.
Στατιστική: Περιγραφική Στατιστική. Διαστήματα εμπιστοσύνης
και έλεγχοι υποθέσεων για παραμέτρους ενός πληθυσμού.

o Στατιστική I (Εργαστήρια) (παλαιό πρόγραμμα σπουδών μόνο)
Το εργαστήριο λειτουργεί συμπληρωματικά και παράλληλα με το
θεωρητικό μέρος της Στατιστικής Ι. Στο εργαστήριο γίνονται διάφοροι
στατιστικοί έλεγχοι με χρίση των λογισμικών πακέτων SPSS και
Minitab.

o Στατιστική II (νέο & παλαιό)
Διαστήματα εμπιστοσύνης και έλεγχοι υποθέσεων για παραμέτρους
δύο πληθυσμών. Ανάλυση διακύμανσης. Γραμμικά και μη Γραμμικά
Μοντέλα,
Απλή/Πολλαπλή
Παλινδρόμηση.
Μη
παραμετρική
συμπερασματολογία. Στοιχεία Θεωρίας χρονοσειρών.

o Στατιστική IΙ (Εργαστήρια) (ονομάζεται Εργαστήρια
Στατιστικής) (νέο πρόγραμμα σπουδών μόνο)

Το εργαστήριο λειτουργεί συμπληρωματικά και παράλληλα με το
θεωρητικό μέρος της Στατιστικής ΙΙ. Στο εργαστήριο γίνονται
στατιστικές εκτιμήσεις με χρίση των λογισμικών πακέτων SPSS και
Minitab και αναφέρεται κυρίως σε θέματα παλινδρόμησης πολλών
μεταβλητών.

o Χρηματοοικονομική (νέο & παλαιό)
Το μάθημα έχει ως στόχο να φέρει τον φοιτητή σε επαφή με το
περιβάλλον της επιχειρηματικής λειτουργίας και να του
γνωρίσει τα βασικά εργαλεία και τις μεθόδους προσέγγισης
αυτού του περιβάλλοντος σε ένα εισαγωγικό πλαίσιο. Ιδιαίτερα
στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης λειτουργίας των αγορών
με την πλήρη απελευθέρωση των χρηματαγορών και
κεφαλαιαγορών.
Το μάθημα δίνει έμφαση σε θεμελιώδη έννοιες της
χρηματοοικονομικής αλλά και με την πρακτική εφαρμογή τους.
Ειδικότερα ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει το
γενικό πλαίσιο των κεφαλαιαγορών και χρηματαγορών στο οποίο
καλείται να λειτουργήσει μια επιχείρηση αλλά και τα
μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιεί για τη συγκρότησης
και παρακολούθηση της λειτουργίας της. Στο πλαίσιο αυτό
γίνεται παρουσίαση της έννοιας της χρονικής αξίας του
χρήματος τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και πρακτικών
εφαρμογών, οι μέθοδοι αξιολόγησης & λήψης επενδυτικών
αποφάσεων, η εφαρμοσμένη ανάλυση χρηματοοικονομικών
καταστάσεων, η αξιολόγηση χρηματοοικονομικών δεικτών &

απόδοση επιχείρησης, η έννοια του κινδύνου & της απόδοσης
(θεωρητικά και με εμπειρικές προσεγγίσεις), η υπόθεση
απoτελεσματικής αγοράς & το υπόδειγμα CAPM, η κριτική του
CAPM & τα εναλλακτικά υποδείγματα, ο προϋπολογισμός και οι
αρχές συγκρότησης Επιχειρησιακού πλάνου, η ανάλυση του
χρηματοοικονομικού
περιβάλλοντος
λειτουργίας
της
επιχείρησης,
οι
βραχυπρόθεσμες
και
μακροπρόθεσμες
κεφαλαιακές ανάγκες, τα ξένα και ίδια κεφάλαια και οι πηγές
χρηματοδότησης και τέλος οι αρχές & η εισαγωγή σε
στρατηγικές
σύγχρονης
διαχείρισης
επενδυτικών
χαρτοφυλακίων.
4.5.2

Μαθήματα Επιλογής-Εμβάθυνσης

o Ανάλυση Γεωγραφικών Συστημάτων (νέο & παλαιό)
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών και
τεχνικών:
(α) Ψηφιοποίησης των στοιχείων ενός χάρτη σε περιβάλλον Visual
Basic,
(β) Ηλεκτρονικού σχεδιασμού επιλεκτικών συνδυασμών στοιχείων
ψηφιοποιημένου χάρτη
(γ) Ανάπτυξης αλγορίθμων, με βάση το σύστημα ψηφιοποιημένων
πληροφοριών, οι οποίοι επιλύουν χωρικά προβλήματα στον χώρο
του περιφερειακού σχεδιασμού, της χωροθέτησης, των μεταφορών
και της ναυτιλίας.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΜΕΡΟΣ Α: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ VISUAL BASIC
ΜΕΡΟΣ Β: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Ανάλυση βασικών στοιχείων των
χαρτών
-Φυσικά και ανθρωπογενή
χαρακτηριστικά
-Αστικά κέντρα
-Δίκτυα μεταφορών
-Ακτογραμμές και ισοϋψείς
-Κλίμακες
Ψηφιακή αναπαράσταση χωρικών
στοιχείων σε χάρτες
-Σημειακές αναπαραστάσεις
-Καμπυλόγραμμες αναπαραστάσεις
-Πολυγωνικές αναπαραστάσεις
-Η χρωματική διάσταση των
χωρικών στοιχείων
Ψηφιακοί χάρτες και Γεωγραφικά
Συστήματα Πληροφοριών
-Μειονεκτήματα συμβατικών
χαρτών
-Η έννοια του ψηφιακού χάρτη
-Η έννοια του Γεωγραφικού
Συστήματος Πληροφοριών

Ψηφιοποίηση Στοιχείων Χάρτη
-Μέθοδοι ψηφιοποίησης σημειακών
στοιχείων
-Μέθοδοι ψηφιοποίησης
καμπυλόγραμμων στοιχείων
-Ψηφιοποίηση συμβόλων
Συστήματα οργάνωσης
ψηφιοποιημένων πληροφοριών
-Σύστημα οργάνωσης «κατά
στρώματα» (κατά κατηγορία
δομικών στοιχείων)
-Σύστημα ευέλικτης οργάνωσης με
βάση ομογενή δομικά στοιχεία
Συστήματα σχεδίασης ψηφιακών
χαρτών
-Σχεδίαση αστικών κέντρων
-Σχεδίαση δικτύων μεταφορών και
ισοϋψών
-Σχεδίαση συμβόλων
-Γέμισμα περιοχών με χρώμα
-Επιλεκτική σχεδίαση (σχεδίαση
στα πλαίσια συστήματος

περιορισμών)
Μέθοδοι υπολογισμού βασικών
χωρικών μεγεθών
-Υπολογισμός μήκους διαδρομών
-Υπολογισμός εμβαδών περιοχών
ΜΕΡΟΣ Γ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

o Ανάλυση Ζήτησης (νέο & παλαιό)
Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει τη βάση για την ανάλυση
και πρόβλεψη της ζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών στους
τομείς της ναυτιλίας, των μεταφορών, και των τηλεπικοινωνιών.
Το μάθημα στηρίζεται στην εκπόνηση μελέτης έρευνας αγοράς
από τους φοιτητές και την ανάλυση των αποτελεσμάτων με
βάση τη θεωρία που αναπτύσσεται στο μάθημα. Οι κύριες
θεματικές ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνουν: (α)
μεθόδους δειγματοληψίας, (β) συλλογή και ανάλυση δεδομένων
ερωτηματολογίων, (γ) παραγοντική ανάλυση και ομαδοποίηση
δεδομένων, (δ) οικονομετρικά πρότυπα ζήτησης διακριτών
μεταβλητών, (ε) εκτίμηση προτύπων και στατιστικές υποθέσεις,
(στ) μεθόδους πρόβλεψης και (ζ) παρουσίαση μεθοδολογίας και
αποτελεσμάτων της μελέτης ζήτησης.

o Βιομηχανικό Μάρκετινγκ (νέο & παλαιό)

Το μάθημα εξετάζει την ανάπτυξη της εμπορικής δραστηριότητας των
οργανισμών και επιχειρήσεων (και όχι ατόμων) με στόχο την
ικανοποίηση των αναγκών και απαιτήσεων των βιομηχανικών
πελατών. Ορίζει το βιομηχανικό προϊόν, τον βιομηχανικό πελάτη, τη
βιομηχανική αγορά και συγκρίνει το βιομηχανικό με το καταναλωτικό
μάρκετινγκ. Επιπρόσθετα, αναλύει την αγοραστική συμπεριφορά των
βιομηχανικών πελατών, τους συμμετέχοντες στην αγοραστική
διαδικασία και τη λήψη αγοραστικής απόφασης, τις μεθοδολογίες και
εργαλεία για τη διεξαγωγή έρευνας στη βιομηχανική αγορά, το μίγμα
μάρκετινγκ της βιομηχανικής αγοράς, τμηματοποίηση-επιλογή της
αγοράς στόχου-στοχοθέτηση της βιομηχανικής αγοράς, τα κανάλια
διανομής καθώς και την προώθηση και πώληση βιομηχανικών
προϊόντων. Εξετάζει μεταβλητές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τη
βιομηχανική αγορά όπως μάρκετινγκ σχέσεων (CRM), logistics,
outsourcing, τεχνολογία κλπ. Οι παραδόσεις θεωρητικών εννοιών
συνοδεύονται από παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης, για την
εμπέδωση της ύλης και την επίτευξη της καλύτερης δυνατής
κατανόησης του μάρκετινγκ στις βιομηχανικές αγορές.

o Γεωπολιτική και Θαλάσσιες μεταφορές (προηγουμένως

Γεωπολιτική με Έμφαση στις Θαλάσσιες Μεταφορές) (νέο &
παλαιό)
Το μάθημα δίνει έμφαση σε θεμελιώδη έννοιες της γεωπολιτικής και
των θαλασσίων μεταφορών ως ξεχωριστής επιστήμης η οποία εκτός
από τις ιδιαιτερότητες της παράλληλα συνθέτει, ολοκληρώνει και
αναπτύσσει πολλαπλές γνώσεις και μεθόδους από άλλα γνωστικά
αντικείμενα. Ειδικότερα, εξετάζονται τα ακόλουθα: Εισαγωγή στο
μάθημα της γεωπολιτικής και των θαλασσίων μεταφορών. Τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γεωπολιτικής. Οι βασικές σχέσεις που
συνδέουν τις διάφορες παραγωγικές δραστηριότητες με τη
γεωπολιτική και τις θαλάσσιες μεταφορές. Η στρατηγική σχέση

γεωπολιτικής και γεωοικονομίας με τον γεωγραφικό χώρο. Η
γεωπολιτική δυναμική ενός κράτους ή κρατών στον παγκόσμιο χάρτη.
Η περιγραφή της σχέσης παραγωγής θαλασσίων μεταφορικών
υπηρεσιών με άλλες παραγωγικές δραστηριότητες. Η ανάλυση μέσω
γεωοικονομικών παραμέτρων τον ρόλο της θαλάσσιας μεταφοράς στο
διεθνές εμπόριο. Ο ρόλος που επιτελεί η γεωπολιτική θέση μίας χώρας
σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Η ανάλυση της γεωπολιτικής σε
συνδυασμό με τις παραγωγικές δραστηριότητες της θαλάσσιας
μεταφοράς.

o Διαχείριση Καινοτομίας και Νέες Τεχνολογίες (νέο & παλαιό)








Βασικές Έννοιες, Καινοτομίας και Οικονομία
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, Το Μanagement της
Καινοτομίας,
Στρατηγική
ΚαινοτομίαςΈρευνας
και
Ανάπτυξης, Συνεργασίες και Δίκτυα Επιχειρήσεων.
Θέματα Μεταφοράς Τεχνολογίας
Διαχείριση Πνευματικών Δικαιωμάτων
Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας.
Η Περίπτωση της Ελλάδας

o Διαχείριση Κινδύνου (νέο πρόγραμμα σπουδών μόνο)
Η Διαχείριση Κινδύνου (Ρίσκου ή Αβεβαιότητας) αναφέρεται στην
αναγνώριση, αποτίμηση και εξάλειψη/απομάκρυνση των αιτιών ή των
επιπτώσεων της αβεβαιότητας και του κινδύνου από τα οργανωσιακά
ή τεχνικά συστήματα. Το Μάθημα “Διαχείριση Κινδύνου” αναφέρεται
τόσο στις επιχειρήσεις (ή εγχειρήματα) του δημόσιου και όσο και
αυτές του ιδιωτικού τομέα. Περιλαμβάνει την διαχείριση κινδύνου σε
επίπεδο
στρατηγικό,
επιχειρησιακό,
οργανωτικό,
ανθρώπινου
δυναμικού, χρηματοοικονομικό, όπως και άλλους τομείς της
επιχείρησης και της δραστηριότητάς της.
Αρχίζοντας από την έννοια της αβεβαιότητας (κινδύνου/απειλής ή
ευκαιρίας), το μάθημα αναπτύσσει τις βασικές αρχές και
αρχιτεκτονική
της
Διαχείρισης
Κινδύνου.
Οι
αρχές
αυτές
παρουσιάζονται στην εφαρμογή τους στην στρατηγική της
επιχείρησης, στο επιχειρησιακό της σχέδιο, στην οργάνωσή της, στη
χρηματοοικονομική της δραστηριότητας κα οδηγώντας στην ολιστική
προσέγγιση του θέματος.
Το μάθημα συμπληρώνεται με μελέτες περιπτώσεων, περιγραφή του
ISO 31000 καθώς και στην αναφορά/περιγραφή της διαχείρισης
Κρίσης, δηλαδή την διαδικασία αντιμετώπισης δυσμενών συμβάντων
και επιπτώσεων, που προκύπτουν από την μη-εφαρμογή της
διαχείρισης κινδύνου.

o Διαχείριση Φυσικών και Ενεργειακών Πόρων (νέο πρόγραμμα
σπουδών μόνο)

Η διαχείριση των φυσικών και ενεργειακών πόρων είναι ένα παγκόσμιο
θέμα, το οποίο αν και διαμορφώνεται σε υψηλό επίπεδο σχετίζεται
άμεσα και με τον τρόπο ζωής του κάθε ανθρώπου. Θέματα που
μελετώνται αφορούν την αειφόρο ανάπτυξη και τη προστασία του
περιβάλλοντος, την ενέργεια τις εναλλακτικές πηγές και το
περιβάλλον, τη σημασία των υδατικών πόρων, το οικονομικό και
περιβαλλοντικό κόστος, την περιφερειακή ανάπτυξη και το
περιβάλλον. Επίσης με ιδιαίτερη προσοχή εξετάζονται οι δυνατότητες
που παρέχονται στο θαλάσσιο περιβάλλον οι οποίες σε μεγάλο βαθμό

παραμένουν ανεκμετάλλευτες. Το μάθημα συνδυάζει θέματα από
πολλούς επιστημονικούς τομείς και για το λόγο αυτό θα γίνονται
συχνά αναφορές σε διεθνή περιοδικά. Η συμμετοχή των φοιτητών κατά
τη διάρκεια των μαθημάτων καθώς και η εκπόνηση εργασίας της
επιλογής τους είναι ιδιαιτέρα σημαντικές συνιστώσες για την επιτυχία
στο μάθημα.

o Διαχείριση,

Προστασία
(προηγουμένως
Διαχείριση
Περιβάλλοντος) (νέο & παλαιό)

Πολιτική
Περιβάλλοντος
&
Προστασία
Θαλασσίου

Η διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί μια από
τις τρεις συνιστώσες της βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία
περιλαμβάνει επίσης την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική
συνοχή. Η σπουδαιότητα της προστασίας του περιβάλλοντος για
μια βιώσιμη ναυτιλία, αποτυπώνεται στο εκτεταμένο και
μακροχρόνιο έργο του ΙΜΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η
επιτυχής υλοποίηση του σύνθετου πλέγματος των διεθνών
κανονισμών για την προστασία του περιβάλλοντος, προϋποθέτει
ότι οι δρώντες στον ναυτιλιακό τομέα διαθέτουν βασικές
γνώσεις και ανάλογη ευαισθητοποίηση αναφορικά με τα
περιβαλλοντικά ζητήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, το μάθημα «Διαχείριση, Προστασία - Πολιτική
Περιβάλλοντος» σκοπό έχει να εφοδιάσει τους φοιτητές με βασικές
γνώσεις σχετικά με την δομή και λειτουργία του θαλασσίου
περιβάλλοντος, με την ρύπανση της θάλασσας και με το διαχειριστικό
πλαίσιο που διέπει τα ανωτέρω ώστε να είναι σε θέση να κατανοούν
και να εφαρμόζουν σχετικά πολιτικά και κανονιστικά εργαλεία στην
επαγγελματική τους ζωή. Ειδικότερα, εξετάζονται τα ακόλουθα: Στο
πρώτο μέρος του μαθήματος δίνονται στοιχεία για τα φυσικοχημικά
και γεωλογικά χαρακτηριστικά του θαλασσίου περιβάλλοντος και για
τα θαλάσσια ρεύματα, περιγράφονται οι κύριες κατηγορίες
οργανισμών που διαβιούν στα θαλάσσια ενδιαιτήματα και
σκιαγραφείται η δομή και η λειτουργία του ωκεάνιου και παράκτιου
οικοσυστήματος. Στο δεύτερο μέρος, δίνεται έμφαση στην ρύπανση
του θαλασσίου περιβάλλοντος από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.
Μελετάται η ρύπανση της θάλασσας από τα απόβλητα των πόλεων, το
φαινόμενο του ευτροφισμού, η ρύπανση από βαρέα μέταλλα. Έμφαση
δίδεται σε πηγές ρύπανσης που σχετίζονται με την ναυτιλιακή
δραστηριότητα όπως για παράδειγμα οι υδρογονάνθρακες πετρελαίου
και τα υφαλοχρώματα. Σε κάθε περίπτωση δίνονται παραδείγματα και
περιγράφεται η κατάσταση ρύπανσης θαλάσσιων περιοχών όπως το
Αιγαίο Πέλαγος και η Μεσόγειος Θάλασσα. Στο τρίτο μέρος του
μαθήματος διαπραγματεύονται θέματα πολιτικής για το θαλάσσιο
περιβάλλον με έμφαση στις διεθνείς νομοθετικές πρωτοβουλίες
σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος από τις ναυτιλιακές
δραστηριότητες και κυρίως στην διαχρονική εξέλιξη του έργου του
ΙΜΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το μάθημα είναι επιλογής στο νέο πρόγραμμα
υποχρεωτικό στο παλαιό πρόγραμμα σπουδών.

σπουδών

και

o Διεθνείς Κεφαλαιαγορές-Χρηματαγορές (νέο & παλαιό)
Το μάθημα έχει ως στόχο να φέρει τον φοιτητή σε επαφή με το
περιβάλλον της επιχειρηματικής λειτουργίας και να του γνωρίσει τις
βασικές αγορές κεφαλαίων και χρήματος αλλά και τα βασικά εργαλεία
και τις μεθόδους προσέγγισης αυτού του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερα στο

πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης λειτουργίας των αγορών με την
πλήρη απελευθέρωση των χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών.

Ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει το γενικό πλαίσιο
των κεφαλαιαγορών και χρηματαγορών στο οποίο καλείται να
λειτουργήσει μια επιχείρηση και ειδικότερα για το ρόλο & τις
λειτουργίες Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Συστήματος, για το
χρήμα, τα χρηματοοικονομικά προϊόντα και τα συστήματα
διεθνών συναλλαγών, τις αγορές χρήματος, τις κεντρικές
τράπεζες και τις εμπορικές τράπεζες, τους λοιπούς
Χρηματοπιστωτικούς Ενδιάμεσους φορείς (Αμοιβ. Κεφάλαια,
Ασφαλιστικές, Επενδυτικές Εταιρίες), τους στόχους, τα εργαλεία
και τις στρατηγικές άσκησης της νομισματικής πολιτικής, τους
βασικούς παράγοντες προσδιορισμού των επιτοκίων, τα
υποδείγματα υπολογισμού των επιτοκίων και των τιμών των
χρηματοοικονομικών προϊόντων, τα ομόλογα και αγορές
Ομολόγων, την καμπύλη απόδοσης (Yield Curve) & Risk Structure
Επιτοκίων, τις κεφαλαιαγορές και τους τρόποι άντλησης
επιχειρηματικών κεφαλαίων, την ανάλυση της λειτουργίας των
αγορών μετοχών για τις επιχειρήσεις, τους υπερεθνικούς
Χρηματοπιστωτικούς Φορείς – Regulation & Surveillance, τα
παράγωγα και τις αγορές παραγώγων, την αριστοποίηση των
επιλογών μεταξύ ιδίων και ξένων κεφαλαίων και τέλος τα
στοιχεία διαχείρισης χαρτοφυλακίου στις διεθνείς αγορές.
o Διεθνές Εμπόριο (νέο & παλαιό)
Το μάθημα του Διεθνούς Εμπορίου στοχεύει στην κατανόηση των
σύγχρονων διεθνών οικονομικών συναλλαγών, μέσω της
εξέτασης των θεωριών Διεθνούς Εμπορίου, που αποτελούν και τη
βάση των διεθνών οικονομικών συναλλαγών. Εξετάζονται οι
ωφέλειες, και η δομή των Διεθνών Εμπορικών Συναλλαγών, οι
επιπτώσεις της εμπορικής πολιτικής και των εμπορικών
συνεργασιών μεταξύ κρατών και οικονομιών, και τα κύρια
χαρακτηριστικών της σύγχρονης πολυεθνικής επιχειρηματικής
δραστηριότητας, που αναπτύσσονται σε συνθήκες αυξημένης
κινητικότητας των συντελεστών παραγωγής. Η έμφαση είναι
στην σύνδεση διαφορετικών μοντέλων Διεθνούς Εμπορίου με
πρακτικά παραδείγματα.
Περιεχόμενα του μαθήματος: Βασικές Θεωρίες Διεθνούς Εμπορίου,
Παραγωγικότητα της Εργασίας και Συγκριτικό Πλεονέκτημα, Ειδικοί
Συντελεστές Παραγωγής και Διανομή του Εισοδήματος, Πόροι και
Διεθνές Εμπόριο (Υπόδειγμα Hechser-Ohlin), Πρότυπο Υπόδειγμα
Διεθνούς Εμπορίου, Οικονομίες Κλίμακας και Διεθνές Εμπόριο, Ενδοκλαδικό Εμπόριο και εξειδίκευση, Διεθνής Κίνηση Συντελεστών
Παραγωγής - Πολυεθνική Επιχείρηση, Εμφάνιση νέων βιομηχανικών
χωρών, Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου, Διεθνείς εμπορικές συμφωνίες περιφερειακές συμφωνίες.

o Διεθνές Μάρκετινγκ (νέο & παλαιό)
Το μάθημα εξετάζει τους παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν την
πραγματοποίηση δραστηριοτήτων μάρκετινγκ σε πέραν του ενός
κράτη. Αναλύεται το ευρύτερο διεθνές οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό
και
ανταγωνιστικό
περιβάλλον
στο
οποίο
καλούνται
να
δραστηριοποιηθούν οι επιχειρήσεις, λαμβάνοντας γνώση της

πολυπλοκότητας, του ρίσκου και της αβεβαιότητας των αγορών
καθόσον η δραστηριοποίηση σε πάνω από μια χώρα, απαιτεί
διαφορετική και προσαρμοσμένη προσέγγιση. Αναλυτικότερα, εξετάζει
την κατεύθυνση της ροής των προϊόντων / υπηρεσιών μιας
επιχείρησης προς πελάτες / καταναλωτές / χρήστες σε πέραν του ενός
κράτη, την ανεύρεση ευκαιριών μάρκετινγκ στο διεθνές περιβάλλον,
τους τρόπους επιλογής διεθνών αγορών για δραστηριοποίηση και τις
στρατηγικές εισόδου σε αυτές. Επιπρόσθετα, εξετάζει μεθόδους και
εργαλεία μάρκετινγκ με σκοπό τη συλλογή των απαραίτητων για τις
ανάγκες του τμήματος μάρκετινγκ πληροφοριών, το μίγμα μάρκετινγκ
στο διεθνές περιβάλλον (4Ps) και τον σχεδιασμό, ανάπτυξη υλοποίηση,
εφαρμογή και έλεγχο αποτελεσματικών προγραμμάτων μάρκετινγκ
στη διεθνή αγορά. Οι παραδόσεις θεωρητικών εννοιών συνοδεύονται
από παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης, για την εμπέδωση της
ύλης και την επίτευξη της καλύτερης δυνατής κατανόησης του
μάρκετινγκ στις διεθνείς αγορές.

o Διεθνής Ναυτιλιακή Πολιτική (νέο & παλαιό)
Το μάθημα αποτελεί μια αναλυτική εισαγωγή στα πολλά και
σύνθετα ζητήματα που τίθενται κατά την άσκηση της Διεθνούς
Ναυτιλιακής Πολιτικής και στοχεύει να παράσχει κατανόηση του
τρόπου λειτουργίας των θεσμών που εμπλέκονται σε κοινοτικό
και διεθνές επίπεδο.
Το μάθημα στοχεύει στην ενημέρωση των φοιτούντων περί της δομής
και λειτουργίας των οργάνων άσκησης ναυτιλιακής πολιτικής σε
διεθνές και περιφερειακό επίπεδο, αλλά κυρίως στην ανάλυση των
συνεπειών που είχαν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες πάνω στο διεθνές
εμπόριο και στην ναυτιλία γενικότερα.

o Δίκαιο Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (νέο & παλαιό)
Το μάθημα δίνει έμφαση σε θεμελιώδεις έννοιες του δικαίου
ηλεκτρονικών
συναλλαγών.
Ειδικότερα,
εξετάζονται
τα
ακόλουθα: Εισαγωγή στο δίκαιο της πληροφορικής / Προστασία
λογισμικού / Βάσεις δεδομένων / Πολυμέσα / Προστασία
ψηφιακών έργων το διαδίκτυο / Ιστοσελίδες / Τοπογραφίες
προϊόντων ημιαγωγών / Συμβάσεις πληροφορικής / Συμβάσεις
υλικού η/υ / Συμβάσεις λογισμικού / Συμβάσεις παραχώρησης
βάσεων δεδομένων / Συμβάσεις υπηρεσιών διαδικτύου /
Ηλεκτρονικές συναλλαγές / Οι ρυθμίσεις του π.δ. 131/2003 /
Προστασία καταναλωτών / ηλεκτρονικά έγγραφα / Προστασία
προσωπικών δεδομένων. Παράλληλα, οι διδασκόμενοι θα πρέπει
να είναι σε θέση να επιλύουν απλά πρακτικά θέματα δικαίου των
ηλεκτρονικών συναλλαγών.

o Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς (νέο & παλαιό)

Το μάθημα δίνει έμφαση σε θεμελιώδεις έννοιες του δικαίου της
κεφαλαιαγοράς. Ειδικότερα, εξετάζονται τα ακόλουθα:
Εισαγωγή στο δίκαιο κεφαλαιαγοράς. Διάκριση από άλλους
κλάδους του δικαίου / Έννοια της αγοράς και είδη αγορών / Το
ΧΑ και η Εναλλακτική Αγορά / Οι φορείς παροχής επενδυτικών
υπηρεσιών / Οι επενδυτικές υπηρεσίες. Έννοια και διακρίσεις / Η
σύμβαση χρηματιστηριακής παραγγελίας / Το δίκαιο των
εισηγμένων εταιρειών / Η προστασία της αγοράς / Το δίκαιο των
προνομιακών πληροφοριών / Η χειραγώγηση της αγοράς /

Δημόσιες προτάσεις / Συλλογική διαχείριση επενδύσεων (ΑΕΔΑΚ /
ΑΕΕΧ).

o Διοίκηση Αερομεταφορών (νέο & παλαιό)

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή του φοιτητή στο χώρο
της βιομηχανίας των αερομεταφορών ο οποίος είναι τμήμα του
ευρύτερου χώρου των μεταφορών και των συνδυασμένων
μεταφορικών συστημάτων. Παρόλο ότι το μάθημα συμπυκνώνει
ύλη πολλών εξειδικευμένων μαθημάτων, η βαρύτητα δίνεται στα
θέματα της Οικονομικής και της Διοίκησης αερομεταφορών.
Αναπτύσσονται θέματα που έχουν σχέση με την οργάνωση και τη
διοίκηση τόσο των δημόσιων και διεθνών οργανισμών όσο και
των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο των
αερομεταφορών. Ειδικότερα αναπτύσσεται το διεθνές θεσμικό
πλαίσιο, ο σχεδιασμός και η λειτουργία τόσο του εναερίου χώρου
όσο και των αεροδρομίων.
Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι:






Εξηγούν τη σχέση Αερομεταφορών και Συνδυασμένων Μεταφορών
Κατανοούν τις ομοιότητες και διαφορές των Εναέριων Μεταφορών
με εκείνες των Θαλασσίων Μεταφορών
Κατανοούν τη συνεισφορά και την αλληλεπίδραση των
αερομεταφορών με την παγκόσμια οικονομία
Γνωρίζουν τους βασικούς τομείς των αερομεταφορών
Κατανοούν τις ευκαιρίες αλλά και τις απειλές της σταδιακής
απελευθέρωσης των αερομεταφορών στην παγκόσμια οικονομία και
ανάπτυξη.

o Διοίκηση Ακτοπλοΐας (παλαιό πρόγραμμα σπουδών μόνο)

Βλ. Διοίκηση Επιβατηγού Ναυτιλίας (Το μάθημα ονομάζεται Διοίκηση
Ακτοπλοΐας στο παλαιό πρόγραμμα σπουδών και Διοίκηση Επιβατηγού
Ναυτιλίας στο νέο πρόγραμμα σπουδών).

o Διοίκηση Επιβατηγού Ναυτιλίας (προηγουμένως Διοίκηση
Ακτοπλοΐας) (νέο & παλαιό)

Το μάθημα δίνει έμφαση στις ιδιαιτερότητες των δομών και της
οργάνωσης της επιβατηγού ναυτιλίας. Στα πλαίσια του μαθήματος
μελετώνται οι διάφοροι τομείς της επιβατηγού ναυτιλίας δηλαδή, η
ακτοπλοΐα, η αγορά των διεθνών επιβατηγών γραμμών, η αγορά των
κρουαζιερόπλοιων και η αγορά των σκαφών αναψυχής και ο θαλάσσιος
τουρισμός.
Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στη δομή την οργάνωση και ειδικά στη
Ρύθμιση της Αγοράς των Ακτοπλοϊκών Υπηρεσιών στην Ελλάδα, στις
εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές για τις ακτοπλοϊκές μεταφορές.
Όσον αφορά την οργάνωση και τη δομή των υπολοίπων αγορών
αναλύεται η Αγορά της Κρουαζιέρας στη Μεσόγειο και η ελληνική
αγορά των επαγγελματικών σκαφών αναψυχής.
Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι είναι σε θέση,
να καταλάβουν τις οικονομικές έννοιες που ισχύουν για να εξηγήσουν
τις λειτουργίες της επιβατηγού ναυτιλίας, να εξηγούν τις βασικές
συνιστώσες της βιομηχανικής οργάνωσης της ελληνικής ακτοπλοϊκής
αγοράς, να γνωρίζουν τις κύριες αγορές της επιβατηγού ναυτιλίας
(ακτοπλοΐα, κρουαζιέρα, θαλάσσια περιήγηση, να έχουν αντίληψη του
θεσμικού πλαισίου της επιβατηγού ναυτιλίας και του ρόλου των
εμπλεκομένων μερών στη λήψη αποφάσεων.

o Διοίκηση Επισκευών – Συντήρησης (νέο & παλαιό)
Η οργάνωση επισκευών πλοίων είναι ο τομέας που αναλύει το
συγκεκριμένο
μάθημα.
Αναλύονται
οι
παράγοντες
που
κατευθύνουν και επηρεάζουν την οργάνωση των επισκευών όπως
είναι ο τύπος του πλοίου, ο χρόνος επιλογής της επισκευής, η
επιλογή ναυπηγείου, η διάθεση μέρους του συνολικού έργου σε
εργολάβους κ.ο.κ. Οι επιχειρηματικοί κίνδυνοι που κρύβονται
πίσω από την κατάρτιση και αξιολόγηση της προδιαγραφής της
επισκευής αναλύονται διεξοδικά και τέλος παρουσιάζεται η
διαδικασία δημιουργίας και αναλυτικής αξιολόγησης του
συγκριτικού πίνακα επιλογής ναυπηγείου για την επισκευή ενός
πλοίου.

o Διοίκηση Έργων (νέο & παλαιό)

Βλ. υποχρεωτικά μαθήματα. Το μάθημα είναι υποχρεωτικό στο νέο
πρόγραμμα σπουδών και επιλογής στο παλαιό πρόγραμμα σπουδών.

o Διοίκηση Ναυπηγείων και Παράκτιων Βιομηχανιών (παλαιό

πρόγραμμα σπουδών μόνο)
Βλ. Ναυπηγεία-Παράκτια Βιομηχανία στα μαθήματα επιλογής. Το
μάθημα ονομάζεται Ναυπηγεία-Παράκτια Βιομηχανία στο νέο
πρόγραμμα σπουδών και Διοίκηση Ναυπηγείων και Παράκτιων
Βιομηχανιών στο παλαιό πρόγραμμα σπουδών.

o Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (παλαιό πρόγραμμα σπουδών
μόνο)

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή του φοιτητή στην
ποιότητα και στη διαρκή της επιδίωξή εκ μέρους των
επιχειρήσεων και των οργανισμών. Στη σημερινή εποχή του
έντονου ανταγωνισμού, η διαχείριση της ποιότητας καθίσταται
θέμα υψηλής σημασίας και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για
εκείνες οι οποίες μπορούν να επιτυγχάνουν υψηλή ποιότητα με
σχετικά χαμηλό κόστος. Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους οι
επιχειρήσεις και οι οργανισμοί εστιάζονται στην ποιότητα είναι
ο ανταγωνισμός, οι όλο και μεγαλύτερες απαιτήσεις των
πελατών, η κακή οικονομική απόδοση που προέρχεται από το
μικρό μερίδιο αγοράς και το υψηλότερο κόστος. Η διοίκηση
ολικής ποιότητας είναι πολύ ευρύτερη έννοια από τον έλεγχο
ποιότητας. Είναι ο συνδυασμός των προσπαθειών για τη
βελτίωση της ικανοποίησης του πελάτη, την αυξημένη
συμμετοχή των εργαζομένων, την ενδυνάμωση της συνεισφοράς
και των προμηθευτών στο θέμα της ποιότητας, και τη
δημιουργία οργανωτικής ατμόσφαιρας συνεχούς βελτίωσης της
ποιότητας.
Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι:






Εξηγούν τη σχέση μεταξύ ΔΟΠ και Στρατηγικής Διοίκησης.
Περιγράφουν τη σχέση μεταξύ Ελέγχου Ποιότητας και Ολικής
Ποιότητας.
Έχουν κατανοήσει τους αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους της
ΔΟΠ.
Διαχωρίζουν το σχεδιασμό του προϊόντος από τον σχεδιασμό των
διαδικασιών.
Κατανοούν τι είναι η Βελτίωση της Ποιότητας και τι Διασφάλιση
Ποιότητας.





Εξηγούν πως χρησιμοποιούνται τα Οικονομικά της Ποιότητας.
Γνωρίζουν τις να χρησιμοποιούν τις μέθοδοι και τις τεχνικές της
Ποιότητας.
Εφαρμόζουν τις αρχές της ποιότητας στις μεταφορικές υπηρεσίες
και στην ναυτιλία .

o Ειδικά Θέματα Μεταφορών (νέο & παλαιό)
Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάλυση των βασικών εννοιών του
σχεδιασμού και οργάνωσης των μεταφορικών συστημάτων. Οι
διαλέξεις περιλαμβάνουν θέματα όπως πολιτική μεταφορών,
ρύθμιση / απορύθμιση μεταφορικών αγορών, συμπράξεις
δημοσίου-ιδιωτικού
τομέα,
συστήματα
παρακολούθησης
μεταφορικών αγορών, ευφυή συστήματα μεταφορών. Κάθε φορά
γίνεται παρουσίαση, υπό μορφή μελετών, μιας εκ των ειδικών
περιπτώσεων (case studies), των παραπάνω αντικειμένων.

o Ειδικά Θέματα Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων (παλαιό πρόγραμμα
σπουδών μόνο)

Το μάθημα προσπαθεί να εισάγει τον ενδιαφερόμενο στην
καθημερινή ζωή μιας ναυτιλιακής επιχείρησης. Παρακολουθεί
ένα Ελληνικό γραφείο που διέπεται από το Νόμο 89/1967 και
διαχειρίζεται
κατ'
εξοχήν
ωκεανοπόρα
φορτηγά
και
πετρελαιοφόρα πλοία. Από εκείνα τα γραφεία που λειτουργούν
στον Πειραιά και στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών και
προσπαθούν με επιτυχία να προσαρμοστούν τα τελευταία χρόνια
στις απαιτήσεις του Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης. Στα πλαίσια
αυτά
προσεγγίζονται
και
συζητούνται
με
αυθεντικά
παραδείγματα κει γεγονότα οι διατηρούμενες παραδοσιακές
δομές και σχέσεις στο τετράπτυχο ΕΦΟΠΛΙΣΤΗΣ- ΓΡΑΦΕΙΟΠΛΟΙΟ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.

o Επιχειρηματικότητα & ΜΜΕ (νέο & παλαιό)

Ο Γάλλος οικονομολόγος J. B. Say όρισε, γύρω στα 1800, «Τον
επιχειρηματία
(Entrepreneur
από
το
ρήμα
Entreprendre/αναλαμβάνω), ως το άτομο που μεταφέρει
οικονομικούς πόρους από μία περιοχή χαμηλής παραγωγικότητα
και εντροπίας, σε μία άλλη υψηλότερη».
Η επιχειρηματικότητα βασίζεται στη θεωρία της οικονομίας και
κοινωνίας. Η θεωρία αντιμετωπίζει την αλλαγή ως κανονική
κατάσταση. Η ανάλυση στηρίζεται στην εξεύρεση διαφορετικών
διαδικασιών παραγωγής αξίας και όχι στην βελτιστοποίηση των
διαδικασιών. Αυτήν την διαφοροποίηση ήθελε να προβάλει ο Say.
Έτσι, ο επιχειρηματίας είναι αυτός που «αναστατώνει» και
«αποδιοργανώνει». Ο Joseph Schumpeter, το προσδιόρισε ως
«δημιουργική καταστροφή».
Οι Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν πλέον του 90%
των ελληνικών και ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Η μελέτη της
επιχειρηματικότητας σε σχέση με τις ΜΜΕ είναι σημαντική για
την προώθηση της επιχειρηματικότητας εν γένει. Παράλληλα, οι
νέες επιχειρηματικές ιδέες ξεκινούν πάντα από μία ΜΜΕ.

Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη της έννοιας της
επιχειρηματικότητας. Η συστηματική παρουσίαση μεθόδων και
τεχνικών
εντοπισμού
νέων
επιχειρηματικών
ιδεών.
Η
συστηματική τεκμηρίωση μιας επιχειρηματικής ιδέας μέσω μιας
μελέτης σκοπιμότητας και η εφαρμογή της μέσω μίας ΜΜΕ. Στο
πλαίσιο αυτό μελετώνται οι ΜΜΕ και, καθώς και η ιδιαίτερη,
αλλά διαδεδομένη, οικογενειακή ΜΜΕ. Τέλος γίνεται σύγκριση με
την επιχειρηματικότητα στις μεγάλες επιχειρήσεις.
Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις, εκπόνηση Business Plan,
Μελέτες
Περίπτωσης,
όπως
και
βιωματικές
ασκήσεις
δημιουργικότητας.
Το μάθημα από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 υποστηρίζεται
και το έργο του Πανεπιστημίου Αιγαίου «Μονάδα Καινοτομίας
και Επιχειρηματικότητας», το οποίο εντάσσεται στις δράσεις
του Πανεπιστημίου της «Δομής Ανάπτυξης Σταδιοδρομίας».
o Επιχειρηματικότητα και Λήψη Αποφάσεων (νέο & παλαιό)
Κατά τον Schumpeter «η δυναμική μη-ισορροπία που επιφέρει ο
καινοτόμος επιχειρηματίας, παρά η ισορροπία και η βελτιστοποίηση,
είναι η «νόρμα» της υγιούς οικονομίας και η κεντρική πραγματικότητα
της οικονομικής θεωρίας και οικονομικής πρακτικής».
Ο επιχειρηματίας επιχειρεί αφού «εντοπίσει ευκαιρίες μέσα σε μία
αγορά, οργανώνει πόρους προς εκμετάλλευση αυτών των ευκαιριών,
συνδυάζει ενέργειες και πόρους προς αξιοποίηση των ευκαιριών με τον
ελάχιστο δυνατό χρηματοοικονομικό κίνδυνο για μακροχρόνιο
προσωπικό όφελος / κέρδος» (Sexton & Bowman-Upton, 1991).
Προκειμένου να εξασφαλιστεί το ανωτέρω αποτέλεσμα απαιτείται η
λήψη αποφάσεων από τον επιχειρηματία. Το μάθημα πραγματεύεται
επιχειρηματικές αποφάσεις. Στόχος είναι να καλυφθεί όλη η γκάμα των
αποφάσεων που καλείται να λάβει ένας επιχειρηματίας. Συγκεκριμένα
εξετάζει το πρόβλημα της βελτιστοποίησης, παίγνια δύο ατόμων,
παίγνια στρατηγικής, διαδοχικές αποφάσεις και λήψη απόφασης σε
συνθήκες αβεβαιότητας, παίγνια διαδοχικών κινήσεων με πλήρη ή
ελλιπή
πληροφόρηση,
διαδοχική
ορθολογικότητα
και
διαπραγματεύσεις.
Σκοπός του μαθήματος είναι να οργανώσει υφιστάμενες γνώσεις που
σχετίζονται με την λήψη αποφάσεων σε στατικό επίπεδο και να τις
διευρύνει με την εισαγωγή του δυναμικού επιπέδου λήψης απόφασης
ενός επιχειρηματία. Τους στόχους αυτού υποστηρίζει η θεωρεία
παιγνίων, η οποία αποτελεί και τον βασικό κορμό ανάπτυξης του
μαθήματος.
Πέρα από διαλέξεις και μελέτες περιπτώσεων, το μάθημα
υποστηρίζεται από οικονομικά πειράματα, μέσω των οποίων βιώνεται
η θεωρεία του μαθήματος.

o Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα (νέο & παλαιό)
Το μάθημα δίνει έμφαση στο αναγκαίο θεωρητικό υπόβαθρο για
την
κατανόηση
των
ζητημάτων
Ηλεκτρονικής
Επιχειρηματικότητας (Η.Ε.), ακολουθώντας διεπιστημονική

προσέγγιση. Εξηγούνται οι βασικές σχέσεις που συνδέουν την
αλματώδη ανάπτυξη του Internet και των ηλεκτρονικών
συναλλαγών
με
τις
δυνατότητες
για
καινοτομικές
επιχειρηματικές δραστηριότητες. Επίσης, εστιάζει στην ανάλυση
τεχνικών για αποτελεσματική διαχείριση διεπιχειρησιακών
διαδικασιών και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών με τη χρήση
ψηφιακών τεχνολογιών, στον κλάδο των μεταφορών και της
ναυτιλίας.
Το μάθημα εξετάζει τα ζητήματα Η.Ε. συνδυάζοντας την
διοικητική και τεχνολογική προσέγγιση. Συνεπώς, το μάθημα
περιλαμβάνει ενότητες που αναλύουν από (α) διοικητική άποψη,
τα θέματα Η.Ε. σε σχέση με τη στρατηγική των επιχειρήσεων και
την ευρύτερη επιχειρηματική δραστηριότητα, με έμφαση στον
κλάδο των υπηρεσιών, των μεταφορών και της ναυτιλίας και από
(β) τεχνολογική άποψη, την τεχνολογική υποδομή που απαιτείται
για να υποστηριχθούν οι αντίστοιχες στρατηγικές και μοντέλα
Η.Ε., καθώς και η ανάπτυξη, υλοποίηση και λειτουργία των
σχετικών εφαρμογών.
Στο τέλος του μαθήματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να
κατανοήσουν τους κρίσιμους παράγοντες και τα οφέλη που
σχετίζονται με την αποτελεσματική διοίκηση πρωτοβουλιών Η.Ε.
και
να
αξιολογήσουν
συγκεκριμένες
στρατηγικές
ή
επιχειρηματικά μοντέλα Η.Ε. αλλά και να διακρίνουν αναδυόμενα
επιχειρηματικά μοντέλα, μεθόδους και στρατηγικές. Επίσης, θα
μπορούν να κατανοήσουν τα τεχνολογικά θέματα που
σχετίζονται με την ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικού
επιχειρείν καθώς και την αρχιτεκτονική των εφαρμογών αυτών,
αλλά και να εξοικειωθούν με τη χρήση λογισμικού, εργαλείων
ανάπτυξης εφαρμογών στο Web. Επίσης αναμένεται να μπορούν
να σχεδιάζουν επιχειρηματικές εφαρμογές Η.Ε. και να εντοπίζουν
ευκαιρίες ανάπτυξης και χρήσης καινοτομικών εφαρμογών Η.Ε.,
με έμφαση στον κλάδο των μεταφορών και της ναυτιλίας.

o Ηλεκτρονικό Εμπόριο (παλαιό πρόγραμμα σπουδών μόνο)

Βλ. Τεχνολογίες και Σχεδιασμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών επίσης στα
μαθήματα επιλογής. Το μάθημα ονομάζεται Τεχνολογίες και
Σχεδιασμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στο νέο πρόγραμμα σπουδών και
Ηλεκτρονικό Εμπόριο στο παλαιό πρόγραμμα σπουδών.

o Θέματα Ασφάλειας & Αξιοπιστίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου
(παλαιό πρόγραμμα σπουδών μόνο)

Στο μάθημα παρουσιάζονται θέματα ασφάλειας και διασφάλισης της
ορθής
λειτουργίας
πληροφοριακών
και
τηλεπικοινωνιακών
συστημάτων. Αρχικά παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες της
ασφάλειας στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με σκοπό
να αποτελέσουν αναφορά για τα επόμενα μαθήματα. Στη συνέχεια
μελετάται η προστασία του Λειτουργικού Συστήματος καθώς είναι
κρίσιμη για την ασφαλή λειτουργία του ευρύτερου υπολογιστικού
συστήματος. Παρουσιάζονται θέματα κρυπτογράφησης καθώς η
κρυπτογράφηση μπορεί να προστατεύσει ευαίσθητες πληροφορίες που
διακινούνται μέσω μη ασφαλών μέσων. Ένα επιπλέον αντικείμενο του
μαθήματος είναι η καλή διαχείριση και η ασφάλεια των βάσεων
δεδομένων διότι καθορίζουν την ασφάλεια σημαντικών εφαρμογών και
κρίσιμων πληροφοριών. Μια ενδιαφέρουσα θεματική ενότητα αφορά
στις κατάλληλες στρατηγικές ασφάλειας και πολιτικές ορθής χρήσης

των πληροφοριακών συστημάτων. Τέλος μελετάται η ασφαλής
διεκπεραίωση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, η οποία είναι κρίσιμη
για την οικονομία, διότι οι συναλλαγές αυτές μεταξύ οργανισμών και
επιχειρήσεων αλλά και μεταξύ των ιδιωτών αποτελούν καθημερινή
πρακτική.
Συνοψίζοντας στο μάθημα εξετάζονται κρίσιμα σημεία καθημερινών
δραστηριοτήτων, όπως η ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών, η
προστασία
προσωπικών
δεδομένων
και
το
απόρρητο
των
επικοινωνιών.

o Κοινωνιολογία (νέο & παλαιό)
Το εισαγωγικό αυτό μάθημα έχει ως στόχο την παρουσίαση κλασικών
και σύγχρονων κοινωνιολογικών θεωριών προκειμένου να δώσει μια
σαφή εικόνα του αντικειμένου της κοινωνιολογίας. Περιλαμβάνει την
εξέταση της ιστορικής της θεμελίωσης, των κλασικών συγγραφέων,
των βασικών εννοιών και ερευνητικών μεθόδων της.
Επικεντρώνεται στη γένεση, και το αντικείμενο της κοινωνιολογίας,
στις κοινωνιολογικές θεωρήσεις του Καρλ Μαρξ, του Μαξ Βεμπερ,
στην κοινωνιολογία της Σχολής του Σικάγου, καθώς και στις
σύγχρονες τάσεις. Στο πλαίσιο του μαθήματος δίνεται έμφαση στην
ανάλυση των εννοιών της κοινωνικής δομής, των κοινωνικών τάξεων,
του πολιτισμού, της κοινωνικής μεταβολής, της κοινωνικοποίησης,
της κοινωνικής ανισότητας. Ειδική προσοχή δίνεται στην οικονομική
δραστηριότητα ως μορφή κοινωνικής δράσης.
Ακόμη αναλύονται ειδικά ζητήματα σχετικά με το φύλο, την εργασία
και την ναυτιλία.
Το μάθημα είναι επιλογής στο νέο πρόγραμμα
υποχρεωτικό στο παλαιό πρόγραμμα σπουδών.

σπουδών

και

o Λειτουργική Διαχείριση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων (παλαιό
πρόγραμμα σπουδών)

Βλ. Λειτουργική Διαχείριση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων ΙΙ στα
μαθήματα κατεύθυνσης-επιλογής. Το μάθημα ονομάζεται
Λειτουργική Διαχείριση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων ΙΙ στο νέο
πρόγραμμα σπουδών και Λειτουργική Διαχείριση Ναυτιλιακών
Επιχειρήσεων στο παλαιό πρόγραμμα σπουδών.

o Λειτουργική Διαχείριση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων ΙΙ (νέο
πρόγραμμα σπουδών μόνο)

Το μάθημα δίνει έμφαση στην εξειδίκευση των αρχών λειτουργικής
διαχείρισης στην περίπτωση των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και στην
προσαρμογή τους ανάλογα με τις απαιτήσεις των συγκεκριμένων
αγορών της ναυτιλίας. Παρέχει επίσης , μέσα από την τεχνική του
υποστήριξη από μέλος Ε.Τ.Ε.Π, δυνατότητα συζήτησης εξειδικευμένων
θεμάτων που άπτονται θεμάτων λειτουργικής διαχείρισης από την
πλευρά του πλοίου. Αναλυτικότερα η ύλη περιλαμβάνει: Εισαγωγή στο
μάθημα. Αρχές Λειτουργικής Διαχείρισης. Οργάνωση της παραγωγής
θαλάσσιων μεταφορικών υπηρεσιών και λειτουργική διαχείριση
ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Στόχοι των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και
ο ρόλος της λειτουργικής διαχείρισης. Εμπορικός ανταγωνισμός στις
διάφορες αγορές της ναυτιλίας και λειτουργική διαχείριση.
Λειτουργικές συνεργασίες στη ναυτιλία. Διαδοχή ναυλώσεων. και
λειτουργικοί περιορισμοί. Θέματα ανταγωνιστικότητας στη ναυτιλία.
Επιλογή πλοίου. Επιλογή σημαίας. Επιλογή πληρώματος. Επιλογή

νηογνώμονα. Ασφαλίσεις και επιλογή φορέων. Πολιτική προμηθειών.
Διοίκηση Ποιότητας και Λειτουργική διαχείριση. Μελέτη περίπτωσης.
Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει
να είναι σε θέση: να διακρίνουν τους τρόπους σύνδεσης των διαφόρων
λειτουργιών της ναυτιλιακής επιχείρησης με τη διαδικασία παραγωγής
της θαλάσσιας μεταφορικής υπηρεσίας, να επιλέγουν ένα σύστημα
κριτηρίων για την αριστοποίηση της λειτουργικής διαχείρισης των
ναυτιλιακών επιχειρήσεων, να αναλύουν τις επιπτώσεις νέων
δεδομένων στις λειτουργικές συνεργασίες ναυτιλιακών επιχειρήσεων
και να συνδέουν τις αρχές της λειτουργικής διαχείρισης με τα
συστήματα διοίκησης ποιότητας στις διάφορες αγορές της ναυτιλίας.

o Λήψη Αποφάσεων στις Μεταφορές (νέο & παλαιό)
Στόχος του μαθήματος είναι η ανάλυση των βασικών
παραγόντων που συνθέτουν το πρόβλημα της λήψης αποφάσεων
στις Μεταφορές.
Αρχικά παρουσιάζονται οι σημαντικότερες έννοιες που διέπουν
την λήψη αποφάσεων εν γένει και οι πιο διαδεδομένες μέθοδοι
ανάλυσης. Έμφαση δίνεται στις βασικές αρχές των μεθόδων
καθώς και στα συγκριτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά
τους. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
των προβλημάτων λήψης απόφασης στις Μεταφορές. Γίνεται
διάκριση μεταξύ στρατηγικού επιπέδου λήψης απόφασης
(αξιολόγηση πολιτικών και πρωτοβουλιών μεγάλης κλίμακας) και
συμβατικού επιπέδου (προτεραιοποίηση έργων, κλπ).
Τέλος, γίνεται αναλυτική παρουσίαση εφαρμογών των
σημαντικότερων μεθόδων υποβοήθησης αποφάσεων όπως η
Πολυκριτηριακή Ανάλυση και η Ανάλυση Κόστους-Οφέλους, σε
αντιπροσωπευτικά έργα / μεταφορικές πολιτικές από την διεθνή
και εγχώρια εμπειρία.

o Λιμενικός Σχεδιασμός (παλαιό πρόγραμμα σπουδών μόνον)

Το μάθημα Λιμενικός Σχεδιασμός και Πολιτική επικεντρώνει σε
συγκεκριμένα θέματα που απασχολούν τον σχεδιασμό και την
ανάπτυξη των λιμένων και της λιμενικής πολιτικής. Η έμφαση δίνεται
στην (Αναδι) Οργάνωση ενός Λιμενικού Συστήματος και τα ιδιαίτερα
στοιχεία της (ανάπτυξη, χρηματοδότηση και χρέωση σχεδιασμού
λιμενικής υποδομής και παροχής λιμενικών υπηρεσιών) και τις
Οικονομικές επιπτώσεις της, στις Στρατηγικές επέκτασης λιμένων στο
χώρο και διασύνδεσής τους με ολοκληρωμένες αλυσίδες πολυτροπικών
μεταφορών και τον ρόλο που διαδραματίζουν οι εμπλεκόμενοι δρώντες
παράγοντες (Λιμενικές Αρχές, Χρήστες λιμένων, Παροχή λιμενικών
υπηρεσιών), στους Δείκτες μέτρησης της Απόδοσης, κα Δείκτες
μέτρησης Αποτελεσματικότητας των λιμένων, στις Παραχωρήσεις
τερματικών Σταθμών λιμένων και τα Εμπόδια Εισόδου στην Λιμενική
Βιομηχανία, στην εθνική Λιμενική Πολιτική, και τέλος, στις πρόσφατες
εξελίξεις της Ευρωπαϊκής Λιμενικής Πολιτικής, Ασφάλεια των λιμένων
και τη Περιβαλλοντική προστασία.
Περιεχόμενα του μαθήματος: Εισαγωγή, Αρχές Λιμενικού Σχεδιασμού &
Πολιτικής, Μοντέλα Λιμενικής Οργάνωσης/Αναδιοργάνωσης, Λιμενικό
συγκρότημα,
Ρόλος
Λιμενικών
αρχών,
Λιμενική
απόδοση,
αποδοτικότητα και Αποτελεσματικότητα, Εργασιακές σχέσεις στους
λιμένες,
Επιλογή
λιμένα,
Σχέσεις
Λιμένων-Συνεργασίες
&
ανταγωνισμός,
Παραχωρήσεις
τερματικών
σταθμών
Λιμένων,
Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική, Πολιτικές για την
προστασία του Περιβάλλοντος & την Ασφάλεια λιμένων.

Πλαίσιο Αναδιοργάνωσης Λιμενικού Συστήματος, Στρατηγικές
επέκτασης λιμένων στο χώρο και διασύνδεσής τους με ολοκληρωμένες
αλυσίδες πολυτροπικών μεταφορών, Χρηματοδότηση και χρέωση
σχεδιασμού λιμενικής υποδομής και παροχής λιμενικών υπηρεσιών,
Δείκτες απόδοσης λιμένων, Εμπόδια Εισόδου στην Λιμενική
Βιομηχανία,
Κανονισμοί
λιμένα,
Νομική
προσέγγιση
της
αναδιάρθρωσης λιμένων, Οικονομικές επιπτώσεις της Λιμενικής
Αναδιάρθρωσης, Εθνική Λιμενική Πολιτική, Πρόσφατες εξελίξεις της
Ευρωπαϊκής Λιμενική πολιτικής, Ασφάλεια των λιμένων και
περιβαλλοντική προστασία.

o Μάρκετινγκ Υπηρεσιών (νέο & παλαιό)
Το μάθημα εξετάζει τη φύση των υπηρεσιών, ορίζει τις βασικές
έννοιες όπως αγαθό, προϊόν, υπηρεσία, εισάγει τη διάκριση μεταξύ
προϊόντων και υπηρεσιών και ταξινομεί τις υπηρεσίες ανά κλάδο /
επιχειρηματική δραστηριότητα. Εξετάζει τον σχεδιασμό και την
ανάπτυξη μιας υπηρεσίας, τους τρόπους διαφοροποίησης της
υπηρεσίας, την τμηματοποίηση-επιλογή της αγοράς στόχουστοχοθέτηση της υπηρεσίας, την τιμολογιακή πολιτική, τους τρόπους
και στρατηγικές τιμολόγησης των υπηρεσιών, τα κανάλια διανομής
και τους τρόπους επιλογής αυτών και τα προωθητικά εργαλεία του
μάρκετινγκ, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της φύσης των
υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, εξετάζει θεματικές περιοχές ιδιαίτερου
ενδιαφέροντος στο μάρκετινγκ των υπηρεσιών όπως σχέσεις με τους
πελάτες (CRM), τη σημαντικότητα της τεχνολογίας στον τομέα των
υπηρεσιών, καθώς και τη συνεισφορά της ποιότητας και των
ανθρώπων στο μάρκετινγκ των υπηρεσιών. Οι παραδόσεις θεωρητικών
εννοιών συνοδεύονται από παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης, για
την εμπέδωση της ύλης και την επίτευξη της καλύτερης δυνατής
κατανόησης του μάρκετινγκ στο χώρο των υπηρεσιών.

o Ναυπηγεία - Παράκτια Βιομηχανία (νέο πρόγραμμα σπουδών
μόνο)

Οι ιδιαιτερότητες και το νομοθετικό πλαίσιο οργάνωσης των
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παράκτια ζώνη είναι
το αντικείμενο του μαθήματος, με έμφαση στην διαχρονική
ανάπτυξη, εξέλιξη και οργάνωση των ναυπηγείων. Γίνεται
εκτενή αναφορά στις δραστηριότητες που σχετίζονται με την
εκμετάλλευση πλουτοπαραγωγικών πηγών, την βιομηχανία της
αλιείας, τον Τουρισμό, τις υδάτινες καλλιέργειες κ.ο.κ. Η
προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος σε σχέση με την
δραστηριότητα των επιχειρήσεων παρουσιάζεται μέσα από το
υπάρχων κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο.
Το μάθημα ονομάζεται Ναυπηγεία-Παράκτια Βιομηχανία στο νέο
πρόγραμμα σπουδών και Διοίκηση Ναυπηγείων και Παράκτιων
Βιομηχανιών στο παλαιό πρόγραμμα σπουδών.

o Ναυτιλιακή Ιστορία (νέο & παλαιό)
Το μάθημα αποσκοπεί στο να δώσει την ιστορική προοπτική στην
ανάλυση των εξελίξεων στη διεθνή και ελληνική ναυτιλία.
Αναλυτικότερα η ύλη περιλαμβάνει: Εισαγωγή στο μάθημα.
Ιστορία και ναυτιλία. Η ναυτιλία πριν τη βιομηχανική
επανάσταση. Από το ιστίο στον ατμό: Η αρχή των σύγχρονων
στόλων. Η περίπτωση της βρετανικής ναυτιλίας. Πόλεμος και

κρίση: η ναυτιλία πριν τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
Εξειδίκευση και ανάπτυξη: η παγκόσμια ναυτιλία 1945-1973. Η
πορεία του ελληνόκτητου και του ελληνικού στόλου 1945-1973.
Ιστοριογραφία της σύγχρονης ναυτιλίας. Αλλαγές στο διεθνή
καταμερισμό εργασίας σε καθεστώς κρίσης: η περίπτωση τoυ
κλάδου της ναυτιλίας. Ελληνικός και ελληνόκτητος στόλος στο
τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα. Στο τέλος του κύκλου των
μαθημάτων οι φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει να είναι σε θέση: Να
διακρίνουν τις σχέσεις ανάμεσα στις τάσεις στη διεθνή
οικονομία, στις εξελίξεις στα διάφορα ναυτιλιακά κράτη και στις
εξελίξεις των διαφόρων στόλων -Να εντοπίσουν τις επιπτώσεις
στην παγκόσμια ναυτιλία σημαντικών ιστορικών γεγονότων -Να
αναλύουν τους παράγοντες που οδήγησαν στην άνοδο και πτώση
των διαφόρων στόλων στη νεώτερη περίοδο -Να ερμηνεύουν
τους λόγους της ανόδου της ελληνόκτητης ναυτιλίας και τις
διακυμάνσεις της θέσης της ελληνικής σημαίας στον παγκόσμιο
στόλο.

o Οικονομετρία (νέο & παλαιό)
Βλ. υποχρεωτικά μαθήματα. Το μάθημα είναι υποχρεωτικό στο
νέο πρόγραμμα σπουδών και επιλογής στο παλαιό πρόγραμμα
σπουδών.
o Οικονομική Διοίκηση Λιμένων (νέο & παλαιό)

Βλ. υποχρεωτικά μαθήματα. Το μάθημα είναι υποχρεωτικό στο νέο
πρόγραμμα σπουδών και επιλογής στο παλαιό πρόγραμμα σπουδών.

o Πληροφοριακά & Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Μεταφοράς &

Εμπορίου (νέο & παλαιό)
Βλ. Τηλεματική για Ναυτιλία & Μεταφορές. Το μάθημα ονομάζεται
Τηλεματική για Ναυτιλία & Μεταφορές στο νέο πρόγραμμα σπουδών
και Πληροφοριακά & Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Μεταφοράς και
Εμπορίου στο παλαιό πρόγραμμα σπουδών.

o Πολιτική και Ανάπτυξη Λιμένων (αντικατέστησε το μάθημα

Λιμενικός Σχεδιασμός του παλαιού προγράμματος σπουδών)
(νέο πρόγραμμα σπουδών μόνο)
Το μάθημα Πολιτική & Ανάπτυξη Λιμένων επικεντρώνει σε
συγκεκριμένα θέματα που απασχολούν τον σχεδιασμό και την
ανάπτυξη των λιμένων και της λιμενικής πολιτικής. Η έμφαση δίνεται
στην (Αναδι)-Οργάνωση ενός Λιμενικού Συστήματος και τα ιδιαίτερα
στοιχεία της (ανάπτυξη, χρηματοδότηση και χρέωση σχεδιασμού
λιμενικής υποδομής και παροχής λιμενικών υπηρεσιών) και τις
Οικονομικές επιπτώσεις της, στις Στρατηγικές επέκτασης λιμένων στο
χώρο και διασύνδεσής τους με ολοκληρωμένες αλυσίδες πολυτροπικών
μεταφορών και τον ρόλο που διαδραματίζουν οι εμπλεκόμενοι δρώντες
παράγοντες (Λιμενικές Αρχές, Χρήστες λιμένων, Παροχή λιμενικών
υπηρεσιών), στους Δείκτες μέτρησης της Απόδοσης, κα Δείκτες
μέτρησης Αποτελεσματικότητας των λιμένων, στις Παραχωρήσεις
τερματικών Σταθμών λιμένων και τα Εμπόδια Εισόδου στην Λιμενική
Βιομηχανία, στην εθνική Λιμενική Πολιτική, και τέλος, στις πρόσφατες
εξελίξεις της Ευρωπαϊκής Λιμενικής Πολιτικής, Ασφάλεια των λιμένων
και τη Περιβαλλοντική προστασία.
Περιεχόμενα του μαθήματος: Εισαγωγή, Αρχές Λιμενικού Σχεδιασμού &
Πολιτικής, Μοντέλα Λιμενικής Οργάνωσης/Αναδιοργάνωσης, Λιμενικό
συγκρότημα,
Ρόλος
Λιμενικών
αρχών,
Λιμενική
απόδοση,

αποδοτικότητα και Αποτελεσματικότητα, Εργασιακές σχέσεις στους
λιμένες,
Επιλογή
λιμένα,
Σχέσεις
Λιμένων-Συνεργασίες
&
ανταγωνισμός,
Παραχωρήσεις
τερματικών
σταθμών
Λιμένων,
Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική, Πολιτικές για την
προστασία του Περιβάλλοντος & την Ασφάλεια λιμένων.
Πλαίσιο Αναδιοργάνωσης Λιμενικού Συστήματος, Στρατηγικές
επέκτασης λιμένων στο χώρο και διασύνδεσής τους με ολοκληρωμένες
αλυσίδες πολυτροπικών μεταφορών, Χρηματοδότηση και χρέωση
σχεδιασμού λιμενικής υποδομής και παροχής λιμενικών υπηρεσιών,
Δείκτες απόδοσης λιμένων, Εμπόδια Εισόδου στην Λιμενική
Βιομηχανία,
Κανονισμοί
λιμένα,
Νομική
προσέγγιση
της
αναδιάρθρωσης λιμένων, Οικονομικές επιπτώσεις της Λιμενικής
Αναδιάρθρωσης, Εθνική Λιμενική Πολιτική, Πρόσφατες εξελίξεις της
Ευρωπαϊκής Λιμενική πολιτικής, Ασφάλεια των λιμένων και
περιβαλλοντική προστασία.

o Συνδυασμένες Μεταφορές (νέο & παλαιό)
Το μάθημα επικεντρώνεται στις αρχές σχεδιασμού, οργάνωσης
και λειτουργίας των συνδυασμένων μεταφορών, υπό το πρίσμα
της ανάγκης ανάπτυξης “ολοκληρωμένων” συστημάτων
μεταφορών. Βασικές θεωρήσεις αναφορικά με την αναγκαιότητα
ανάπτυξης των συνδυασμένων μεταφορών οδηγούν σε μία
προσέγγιση “συστήματος” ως προς την ανάλυση της ζήτησης,
τις σύγχρονες τάσεις και απαιτήσεις των χρηστών, το
σχεδιασμό και αξιολόγηση των υπηρεσιών συνδυασμένων
μεταφορών. Το μάθημα είναι εξειδικευμένο και προϋποθέτει τις
βασικές γνώσεις των μαθημάτων “Ανάλυση μεταφορικών και
συγκοινωνιακών συστημάτων”, “Οικονομία μεταφορών” και
“Οργάνωση διακίνησης-διανομής (logistics)”.

o Τεχνολογία

και
Σχεδιασμός
Ηλεκτρονικών
(προηγουμένως
Ηλεκτρονικό
Εμπόριο)
(νέο
σπουδών μόνο)







Υπηρεσιών
πρόγραμμα

Μεθοδολογία
Ανάλυσης
και
Σχεδίασης
Εφαρμογών
Ηλεκτρονικού Επιχειρείν.
Η Γλώσσα UML (διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης,
αλληλουχίας, κλάσεων)
Γλώσσες σήμανσης περιεχομένου: HTML, XML
Τεχνολογία Java: JSps, Java scripts
Πλατφόρμες
Open
Source
εφαρμογών
ηλεκτρονικών
υπηρεσιών

Το μάθημα ονομάζεται Τεχνολογία και Σχεδιασμός Ηλεκτρονικών
Υπηρεσιών στο νέο πρόγραμμα σπουδών και Ηλεκτρονικό Εμπόριο στο
παλαιό πρόγραμμα σπουδών.

o Τηλεματική

για Ναυτιλία & Μεταφορές (προηγουμένως
Πληροφοριακά & Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Μεταφοράς &
Εμπορίου) (νέο πρόγραμμα σπουδών μόνο)
Η υποδομή των «νέων τεχνολογιών» παρουσιάζει ιδιαίτερη ανάπτυξη
τα τελευταία χρόνια η οποία οφείλεται στην παράλληλη ανάπτυξη της
τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών. Η ανάπτυξη του
διαδικτύου και της ευρυζωνικότητας συντελούν στη δημιουργία νέων
υπηρεσιών πρόσβασης που υποστηρίζουν τη ναυτιλία, τις μεταφορές
και το εμπόριο. Αξιοποιώντας το υπόβαθρο που αναπτύσσεται από τη

διδασκαλία του μαθήματος Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και
προκειμένου να εξειδικεύσουμε το γνωστικό αντικείμενο στη χρήση
πληροφοριακών συστημάτων στη ναυτιλία, τις μεταφορές και το
εμπόριο το μάθημα αυτό περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:









Ανάπτυξη
των
ενσύρματων
και
ασύρματων
(περιλαμβανομένων δορυφορικών και κινητών) επικοινωνιών.
Δίκτυα και τεχνολογίες ευρυζωνικής πρόσβασης.
Συστήματα δορυφορικής ναυσιπλοΐας.
Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης, τηλε-ιατρικής και τηλεκπαίδευσης
στη ναυτιλία.
Τεχνολογίες ασφάλειας (GMDSS, EPIRB) και επικοινωνιών στη
ναυτιλία (INMARSAT, BGAN, MINIM, IRIDIUM κ.λ.π.).
Τεχνολογίες ναυσιπλοΐας (GPS, ECDIS) και διαχείρισης
κυκλοφορίας πλοίων (VTMIS, AIS).
Τεχνολογίες
ηλεκτρονικής
ταυτοποίησης
και
παρακολούθησης εμπορευμάτων (Barcode, RFID).
Ηλεκτρονικές εμπορικές διαπραγματεύσεις και συναλλαγές.

Το μάθημα ονομάζεται Τηλεματική για Ναυτιλία & Μεταφορές στο νέο
πρόγραμμα σπουδών και Πληροφοριακά & Τηλεπικοινωνιακά
Συστήματα Μεταφοράς και Εμπορίου στο παλαιό πρόγραμμα σπουδών.
4.5.3

Θερινή Πρακτική Άσκηση (μάθημα επιλογής)

o Θερινή Πρακτική Άσκηση (νέο & παλαιό)
Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (Π.Π.Α.) έχει ενταχθεί στο
πρόγραμμα σπουδών του Τ.Ν.Ε.Υ. ως μάθημα επιλογής και έχει σαν
αντικείμενο την πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος σε
επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα
σχετικές
με
το
αντικείμενο
των
σπουδών
τους
(που
δραστηριοποιούνται στους τομείς της ναυτιλίας, των μεταφορών και
του διεθνούς εμπορίου) και την μέσω αυτής μεγαλύτερη σύνδεση του
προγράμματος σπουδών του Τμήματος με την αγορά εργασίας. Η
γνωριμία και η απόκτηση ουσιαστικής επαφής των φοιτητών του
Τμήματος με τον εργασιακό χώρο αποτελεί βασικό άξονα του
προγράμματος σπουδών του τμήματος.
Προκειμένου οι φοιτητές/τριες να παραμένουν απερίσπαστοι στην
παρακολούθηση
των
μαθημάτων,
η
πρακτική
άσκηση
πραγματοποιείται σε περίοδο διακοπών. Συγκεκριμένα, η πρακτική
άσκηση γίνεται κάθε έτος στο διάστημα 1 Ιουλίου έως 14 Αυγούστου.
Βασικοί στόχοι του Π.Π.Α. είναι:




Η πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών σε επιχειρήσεις που έχουν
σαν αντικείμενο δραστηριότητας τη ναυτιλία, τις μεταφορές και το
διεθνές εμπόριο για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σχετικής
με το αντικείμενο σπουδών του ΤΝΕΥ και γνώσεων και δεξιοτήτων
που θα τους επιτρέψουν την καλύτερη κατανόηση των θεωρητικών
γνώσεων που παρέχει το πρόγραμμα σπουδών του ΤΝΕΥ.
Η απόκτηση από τους φοιτητές εμπειριών που θα συμβάλλουν στη
σταδιακή εξοικείωση με τις απαιτήσεις του εργασιακού χώρου και
την ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης και θα διευκολύνουν τον
επαγγελματικό τους προσανατολισμό και τη μελλοντική ένταξή
τους στο εργασιακό περιβάλλον.









Η συνειδητοποίηση από τους φοιτητές, μέσω της επαφής με
εργαζόμενους αλλά και με συναδέλφους τους με διαφορετική
επιστημονική ειδίκευση, της συστηματικής διάστασης των
επιχειρήσεων
και
των
σχέσεων
αλληλεξάρτησης
που
αναπτύσσονται στο εσωτερικό τους.
Η διαρκής ενημέρωση των μελών του διδακτικού προσωπικού του
Τ.Ν.Ε.Υ. για τις εξελίξεις και τις μεταβολές του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος για την ενημέρωση και προσαρμογή του
περιεχομένου του προγράμματος σπουδών.
Η συνειδητοποίηση από τους επιχειρηματικούς φορείς των
πλεονεκτημάτων της συνεργασίας με τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά
ιδρύματα.
Η καλλιέργεια ευνοϊκών συνθηκών για την δημιουργική συνάντηση
διαφορετικών επιστημονικών κλάδων και η ενθάρρυνση της
αυτενέργειας και της επαγγελματικής επινοητικότητας των
ασκουμένων.

Με την διαδικασία αυτή θα υπάρξουν πολλαπλά οφέλη καθώς:

1. Ο/Η ασκούμενος/η θα έρθει σε μια πρώτη επαφή με τα τρέχοντα
προβλήματα της επιχείρησης.
2. Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού του ΤΝΕΥ θα έχουν συνεχή
ενημέρωση για τις εξελίξεις και τις μεταβολές του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος και την πρακτική της διαχείρισης των ναυτιλιακών
και μεταφορικών επιχειρήσεων.
3. Επέκταση της συνεργασίας ΤΝΕΥ και επιχειρηματικών φορέων στο
ερευνητικό πεδίο.
4. Συνειδητοποίηση από τους επιχειρηματικούς φορείς των
πλεονεκτημάτων της συνεργασίας με τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά
ιδρύματα.
Οι σχετικές προσπάθειες ωφελούνται από συνέργιες που προκύπτουν
στο πλαίσιο της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας, το Γραφείο
Διασύνδεσης, την Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και
τις δραστηριότητες των άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου.
Η ένταξη του Π.Π.Α. στο πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ είχε παράσχει τους
απαραίτητους πόρους για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξή του και
έχει συμβάλλει σημαντικά στην υλοποίησή του. Πρέπει όμως να
αναφερθεί ότι το Π.Π.Α. του ΤΝΕΥ έχει αναπτυχθεί με τρόπο ώστε να
μπορεί να λειτουργεί ως αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Αυτό,
γιατί, έπειτα από ειδική συμφωνία με τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν
στο Πρόγραμμα, οι φοιτητές που ασκούνται αμείβονται με το ποσό που
κάθε φορά ορίζεται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις με βάση ένα
κατώτατο όριο που τίθεται από το Πρόγραμμα. Το γεγονός αυτό έχει
επιτρέψει την υλοποίηση του Προγράμματος ακόμα και σε περιόδους
που δεν ήταν ενταγμένο σε ΕΠΕΑΕΚ. Αυτή η δομή του Προγράμματος
συμβάλλει στην ανάπτυξη σχέσεων με τους μελλοντικούς φορείς
απασχόλησης των πτυχιούχων του ΤΝΕΥ, κατά κύριο λόγο επιχειρήσεις
της ναυτιλιακής βιομηχανίας και διευκολύνει την ένταξη των
φοιτητών και των αποφοίτων του Τμήματος στην αγορά εργασίας.
Στόχος του Τμήματος είναι η εξασφάλιση τόσων θέσεων Πρακτικής
Άσκησης όσων απαιτούνται έτσι ώστε να καλύπτεται πλήρως ο
αριθμός φοιτητών. Μέχρι σήμερα, στο Π.Π.Α. έχουν συμμετέχει οι
φοιτητές του Τ.Ν.Ε.Υ. ως ακολούθως:
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Φοιτητές
που
ασκήθηκαν
4.5.4
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Πτυχιακή Εργασία

o Πτυχιακή εργασία (νέο και παλαιό)
Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας με θέμα αποδεκτό από τον
επιβλέποντα διδάσκοντα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την
ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών στο ΤΝΕΥ. Η πτυχιακή
εργασία υλοποιείται και βαθμολογείται στο τελευταίο εξάμηνο
σπουδών. Η πτυχιακή εργασία έχει σκοπό να αναπτύξει την αναλυτική
και συνθετική ικανότητα των φοιτητών, εφαρμόζοντας τις θεωρητικές
τους γνώσεις στη μελέτη ενός συγκεκριμένου προβλήματος
4.5.5

Σεμινάρια Δ΄ έτους

o Σεμινάριο Ερευνητικής Μεθοδολογίας (νέο πρόγραμμα
σπουδών μόνο)

o Σεμινάριο Επιχειρησιακής Επικοινωνίας (νέο πρόγραμμα
σπουδών μόνο)

4.6 ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
4.6.1

Σύμβουλος Σπουδών

Το Τμήμα προσφέρει την δυνατότητα σε κάθε φοιτητή να συζητά θέματα
σπουδών με τον προσωπικό του Σύμβουλο Σπουδών. Η συνεργασία με τον
Σύμβουλο Σπουδών είναι ιδιαίτερα σημαντική στο τρίτο και τέταρτο έτος
σπουδών, για την δημιουργία προγραμμάτων σπουδών με μαθήματα
εμβάθυνσης και επιλογής, αλλά και τον προγραμματισμό και την επιλογή
του θέματος της πτυχιακής εργασίας, σε συνεργασία και με τον
επιβλέποντα αυτής.
4.6.2

Εξεταστικές Περίοδοι

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις: του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, του
Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου. Οι εξετάσεις διαρκούν τουλάχιστον δύο
εβδομάδες για τις περιόδους Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου και Ιουνίου, και
τουλάχιστον τρεις εβδομάδες για την επαναληπτική περίοδο του
Σεπτεμβρίου. Η διάρκεια των εξεταστικών περιόδων και ο καθορισμός
των ημερομηνιών έναρξης και λήξης αποφασίζονται από τη Γ.Σ. του
Τμήματος, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού της εκπαιδευτικής
λειτουργίας από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος.
Σε περίπτωση κατά την οποία υπολείπεται μόνον ένα μάθημα για τη λήψη
του πτυχίου, ο τελειόφοιτος δικαιούται να εξεταστεί επαναληπτικά στο εν
λόγω μάθημα, αμέσως μετά τη λήξη της εξεταστικής περιόδου.
Απαιτείται σχετική έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου και συνεννόηση
με τον υπεύθυνο διδάσκοντα του μαθήματος.
4.6.3

Εξετάσεις

Η εξεταστική διαδικασία, απαραίτητο μέρος της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, είναι συνεχής και εξελίσσεται σε όλη τη χρονική διάρκεια
του εξαμήνου.
Ο υπεύθυνος του μαθήματος προσδιορίζει τον τρόπο ελέγχου της
επίδοσης των φοιτητών και τον τελικό βαθμό τους. Τα ακριβή
χαρακτηριστικά της εξεταστικής διαδικασίας (αριθμός εξετάσεων,
συχνότητα, τρόπος ελέγχου και αξιολόγηση των επιδόσεων των
φοιτητών) προσδιορίζονται από τον διδάσκοντα στην αρχή του εξαμήνου
και περιγράφονται στο κατατιθέμενο στη Γ.Σ. του Τμήματος περίγραμμα
ύλης του μαθήματος.
Η εξεταστική διαδικασία ολοκληρώνεται με τη συμμετοχή του φοιτητή
στην εξεταστική περίοδο του συγκεκριμένου εξαμήνου.
Σε περίπτωση αποτυχίας σε κάποιο μάθημα, ο φοιτητής μπορεί να
επανεξεταστεί κατά την επαναληπτική εξεταστική περίοδο (τον
Σεπτέμβριο του ίδιου ακαδημαϊκού έτους). Σε αντίθεση με τις
εξεταστικές περιόδους των εξαμήνων κατά την επαναληπτική
εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου ο φοιτητής εξετάζεται για το
100% της βαθμολογίας του. Σε περίπτωση αποτυχίας και στην
επαναληπτική εξέταση κάποιου υποχρεωτικού μαθήματος (μαθήματα
κορμού, πτυχιακή εργασία κλπ.), ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να το
επαναλάβει σε επόμενο εξάμηνο.
Η βαθμολογία των επιδόσεων των φοιτητών ορίζεται με βάση τη
δεκάβαθμη κλίμακα (0 έως 10). Επιτυχής θεωρείται η εξέταση, εάν ο
φοιτητής βαθμολογηθεί τουλάχιστον με το βαθμό πέντε (5).
Το αναλυτικό πρόγραμμα διεξαγωγής των τελικών εξετάσεων
καταρτίζεται από τη διοικητική γραμματεία (σε συνεννόηση και με
εκπρόσωπο του Συλλόγου Φοιτητών) και ανακοινώνεται εγκαίρως.
Λεπτομερείς ρυθμίσεις σχετικές με τον προγραμματισμό, τη διεξαγωγή
των εξετάσεων, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τόσο των
εξεταζομένων όσο και των εξεταστών και την έκδοση των
αποτελεσμάτων περιλαμβάνει ο Κανονισμός Εξετάσεων της Σχολής (βλ.
κεφ. 7.1 του παρόντος Οδηγού).
4.6.4

Απονομή Πτυχίου

Η απονομή των πτυχίων γίνεται στο πλαίσιο ειδικής πανηγυρικής τελετής,
η οποία αποκαλείται “καθομολόγηση των πτυχιούχων”, και οργανώνεται
μετά τη λήξη των εξεταστικών περιόδων σε ημερομηνίες που
καθορίζονται από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου. Η
“καθομολόγηση” είναι επίσημη πράξη-δήλωση με την οποία ο απόφοιτος
παρέχει αυτοπροσώπως ενώπιον του Πρύτανη, του Προέδρου του
Τμήματος και των συναδέλφων του τη διαβεβαίωση για την προσήλωσή
του στην επιστήμη και στις αρχές που διδάχθηκε στο Ίδρυμα.
Η καθομολόγηση αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση του
έγγραφου πτυχιακού τίτλου. Η συμμετοχή σε αυτήν προϋποθέτει την
υποβολή σχετικής αίτησης καθώς και βεβαίωση από την υπηρεσία της
Βιβλιοθήκης, ότι ο ενδιαφερόμενος έχει τακτοποιήσει όλες τις πιθανές
εκκρεμότητες. Μέχρι την καθομολόγηση, ο απόφοιτος μπορεί να λάβει
την ειδική βεβαίωση περάτωσης των σπουδών καθώς και τη βεβαίωση
αναλυτικής βαθμολογίας που εκδίδονται από τη Γραμματεία, ύστερα από
αίτησή του.
4.6.5

Βαθμός Πτυχίου

Ο βαθμός πτυχίου προσδιορίζεται εφόσον ο φοιτητής έχει συμπληρώσει
τον ελάχιστο αριθμό διδακτικών μονάδων που απαιτούνται για την λήψη
πτυχίου.
Για τον αριθμητικό υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου πολλαπλασιάζεται
ο βαθμός κάθε μαθήματος με ένα συντελεστή, ο οποίος ονομάζεται
συντελεστής βαρύτητας του μαθήματος, το δε άθροισμα των επί μέρους
γινομένων διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας όλων
των μαθημάτων.
Οι συντελεστές βαρύτητας
υπολογίζονται ως εξής:

κυμαίνονται

από

1.0

έως

2.0

και

Συντελεστής 1 για κάθε μάθημα στο οποίο αναλογούν 1 (μία) ή 2
(δύο) διδακτικές μονάδες
 Συντελεστής 1,5 για κάθε μάθημα στο οποίο αναλογούν 3 (τρεις) ή
4 (τέσσερις) διδακτικές μονάδες
 Συντελεστής 2 για την πτυχιακή εργασία (μαθήματα με
περισσότερες από 4 διδακτικές μονάδες)


Το πτυχίο πιστοποιεί την επιτυχή αποπεράτωση των σπουδών του φοιτητή
και αναγράφει βαθμό που μπορεί να είναι δεκαδικός μέχρι εκατοστά και
ορίζεται με βάση τη κλίμακα «καλά», «πολύ καλά», «άριστα».
Ο γενικός βαθμός πτυχίου «καλά» χαρακτηρίζει τους βαθμούς από
5,00 μέχρι και 6,50 (μη συμπεριλαμβανομένου).
 Ο γενικός βαθμός «πολύ καλά» χαρακτηρίζει τους βαθμούς από
6,50 μέχρι και 8,50 (μη συμπεριλαμβανομένου).
 Ο γενικός βαθμός «άριστα» χαρακτηρίζει τους βαθμούς από 8,50
μέχρι 10.


4.6.6

Πιστοποιητικά Σπουδών

Με αίτηση των ενδιαφερομένων η γραμματεία προπτυχιακού χορηγεί τα
εξής πιστοποιητικά σπουδών:






Πιστοποιητικό φοίτησης/βεβαίωσης σπουδών, με το οποίο βεβαιώνεται
ότι ο φοιτητής είναι εγγεγραμμένος σε κάποιο εξάμηνο σπουδών (για
κάθε νόμιμη χρήση).
Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο αναγράφονται όλα
τα μαθήματα που παρακολούθησε επιτυχώς ο φοιτητής κατά τη
διάρκεια των σπουδών του, καθώς και οι βαθμοί που εξασφάλισε σε
καθένα απ’ αυτά.
Πιστοποιητικό για χρήση στην στρατολογία. Σε αυτό αναγράφονται τα
στοιχεία του φοιτητή, ο τόπος και το έτος γεννήσεως, ο τρόπος
εισαγωγής στο Τμήμα, το ακαδημαϊκό έτος πρώτης εγγραφής,
ημερομηνία πρώτης εγγραφής, τα ακαδημαϊκά έτη που παρακολούθησε
και όλες οι εξεταστικές περίοδοι που προσήλθε ο φοιτητής.

Οι φοιτητές μπορούν να ζητήσουν συστατικές επιστολές απευθείας από
έναν ή περισσότερους διδάσκοντες της επιλογής τους. Η θετική
ανταπόκριση σε σχετικό αίτημα αποτελεί δικαίωμα του διδάσκοντος. Το
κείμενο της συστατικής επιστολής εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια
του συντάκτη της και είναι αυστηρώς απόρρητο. Σε κάθε περίπτωση, ο
φοιτητής που ενδιαφέρεται να λάβει συστατική επιστολή οφείλει να
εφοδιάσει τον διδάσκοντα με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, έντυπα
και να τον πληροφορήσει για το σκοπό που θα υπηρετήσουν οι αιτούμενες
συστάσεις, για τις διευθύνσεις των παραληπτών κ.λ.π.

4.6.7

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις του Φοιτητή

Η ιδιότητα του φοιτητή αποκτάται με την εγγραφή και περατώνεται, ή
παύει να ισχύει, με τη λήψη του πτυχίου ή με τη διαγραφή του. Οι
φοιτητές θεωρούνται ενήλικες ως προς τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις τους.
Κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα στις παροχές της Φοιτητικής Μέριμνας,
σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως, για χρονικό διάστημα ίσο
με τον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου,
προσαυξημένο κατά δύο (2) χρόνια, δηλαδή για έξι (6) συνολικά χρόνια.
Κατ’ εξαίρεση το δικαίωμα εγκατάστασης στις φοιτητικές κατοικίες
προβλέπεται να περιοριστεί σε πέντε (5) συνολικά χρόνια.

4.6.8

Υποτροφίες και Βραβεία

Στους φοιτητές που πρωτεύουν σε κάθε έτος σπουδών χορηγούνται
υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). Εκτός από τις
υποτροφίες του Ι.Κ.Υ., στους φοιτητές που διακρίνονται για τις επιδόσεις
τους απονέμονται χρηματικά βραβεία από διάφορους χορηγούς
(επιχειρήσεις, φορείς κ.λ.π.) Οι υποτροφίες και τα βραβεία δίνονται με
βάσει τα κριτήρια τα οποία ορίζει το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και η
Γενική Συνέλευση του τμήματος.
4.7 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ
Το πρόγραμμα διεθνών εκπαιδευτικών ανταλλαγών του Τμήματος
βασίζεται στην αρχή της αμοιβαιότητας και περιλαμβάνει τη συμμετοχή
σε ευρωπαϊκά δίκτυα εκπαιδευτικής κινητικότητας φοιτητών (ERASMUS).
Ειδικότερα, το Τμήμα συμμετέχει στο Πρόγραμμα ERASMUS (Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (Lifelong Learning Program -LLP) με σκοπό
την κινητικότητα και συνεργασία ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν φοιτητές και καθηγητές. Το Τμήμα αξιοποιεί
όσες από τις 200 συμβάσεις διατηρεί το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με ΑΕΙ της
αλλοδαπής και καλύπτουν σχετικά γνωστικά αντικείμενα. Στα πλαίσια του
Προγράμματος, δίνεται από το 2008 η δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης
μέσω των ευκαιριών του Προγράμματος Erasmus.
Οι φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS λαμβάνουν
υποτροφία κινητικότητας για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο και
απαλλάσσονται από τα δίδακτρα στο ίδρυμα υποδοχής. Εφόσον ο
φοιτητής περατώσει επιτυχώς τα μαθήματα που παρακολούθησε στο
ίδρυμα υποδοχής, έχει –υπό ορισμένες προϋποθέσεις– τη δυνατότητα να
τα κατοχυρώσει.
Σε κάθε περίπτωση, η αναγνώριση αυτών των μαθημάτων προϋποθέτει
τον κατάλληλο έλεγχο ακαδημαϊκής αντιστοίχισης: πρέπει δηλαδή ο
διδάσκων που έχει την ευθύνη του μαθήματος στο Τμήμα να πιστοποιήσει
την αντιστοιχία του αναλυτικού προγράμματος του μαθήματος.
Η διαμονή των φοιτητών στο εξωτερικό διευθετείται από το ίδρυμα
υποδοχής. Αντίστοιχες ρυθμίσεις ισχύουν για αλλοδαπούς φοιτητές του
προγράμματος ERASMUS οι οποίοι έρχονται να παρακολουθήσουν
μαθήματα στο Τμήμα.

4.8 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
(ECTS)
Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του ΤΝΕΥ, με βάση το ευρωπαϊκό
σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (ECTS),
περιγράφεται με την απόδοση πιστωτικών μονάδων σε όλα τα αυτοτελή
εκπαιδευτικά συστατικά στοιχεία και δραστηριότητες που το συνθέτουν
και είναι δυνατή η μεταφορά και συσσώρευση επιτυχών επιδόσεων σε
άλλα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών του ιδίου ή άλλου ΑΕΙ σε εθνικό
και ευρωπαϊκό επίπεδο, με βάση το φόρτο εργασίας, ο οποίος απαιτείται
να καταβάλει κάθε φοιτητής για να επιτύχει τους αντικειμενικούς
στόχους του προγράμματος (ολοκλήρωση επιτυχώς προγραμματισμένων
εκπαιδευτικών διαδικασιών με επιτυχή μαθησιακά αποτελέσματα).
Μονάδες ECTS
Αποδίδονται πέντε (5) πιστωτικές μονάδες σε κάθε μάθημα του
προγράμματος σπουδών και δέκα (10) πιστωτικές μονάδες αντίστοιχα
στην πτυχιακή εργασία, ως ακολούθως:

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Μαθήματα Επιλογής
Διπλωματική Εργασία

Πλήθος
Μαθημάτων
40
9

ΕCTS/Μάθημα
5
5
10

Σύνολο ECTS
200
45
10
255

Επίσης, αποδίδονται δύο (2) επί πλέον συμπληρωματικές μονάδες για κάθε
εργαστήριο, οι οποίες δεν θα υπολογίζονται στο συνολικό βαθμό, αλλά θα
καταγράφονται ως πρόσθετες.
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές του Τμήματος προσφέρονται από το
ακαδημαϊκό έτος 1998-99, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10-12
του Ν. 2083/92 (ΦΕΚ 1087) και της Υπουργικής Απόφασης
Β7/333/02.10.1998, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Οι Μεταπτυχιακοί τίτλοι που απονέμονται είναι:
(α)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Ναυτιλία,
Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο», με εμβάθυνση στους τομείς:

1)
2)
3)
4)

Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
Ναυτιλία, Επιχειρηματικότητα και Δίκαιο
Συνδυασμένες Μεταφορές και Νέες Τεχνολογίες
Διεθνής Οικονομική και Χρηματοοικονομική

(β)

Διδακτορικό Δίπλωμα στoυς παραπάνω τομείς.

5.2 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Μ.Δ.Ε.) ΣΤΗ «ΝΑΥΤΙΛΙΑ,
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ»
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο» είναι
η Παραγωγή και Μετάδοση Γνώσεων, Τεχνογνωσίας, Μεθοδολογιών,
Λειτουργικών Εργαλείων και εν γένει Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο
χώρο της Ναυτιλίας, των Μεταφορών και του Εμπορίου. Το Π.Μ.Σ.
φιλοδοξεί να συμβάλει στη δημιουργία σύγχρονων, υψηλού επιπέδου
επιστημόνων, η οποία συνοδεύεται από την απόκτηση αντίστοιχου
διπλώματος εξειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών στο
χώρο της Ναυτιλίας, των Μεταφορών και του Εμπορίου.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος
ειδίκευσης ορίζεται σε ένα (1) ακαδημαϊκό έτος και επιπλέον ένα κύκλο
διάρκειας τουλάχιστον τριών μηνών, που διατίθεται για τη συγγραφή
μεταπτυχιακής εργασίας.
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από συνέντευξη και συνεκτίμηση των
τυπικών και ουσιαστικών προσόντων σύμφωνα με το Ν.2083/1992,
πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών Σπουδών,
Πολυτεχνικών Σχολών, Θετικών Επιστημών, Νομικής καθώς και
Επιστημών Πληροφορικής, της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων
ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης μπορούν να γίνουν δεκτοί αξιωματικοί
του Εμπορικού Ναυτικού, του Πολεμικού Ναυτικού, του Λιμενικού
Σώματος και των λοιπών παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών, εφόσον
πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 του Ν. 2327/95 καθώς επίσης
και πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι., αντιστοίχων με τα παραπάνω τμήματα
σύμφωνα με τις ίδιες προϋποθέσεις.
Σε περιπτώσεις κατηγοριών πτυχιούχων που οι προπτυχιακές σπουδές
τους δεν είναι συναφείς με το αντικείμενο του Τμήματος Ναυτιλίας και
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή/και παρουσιάζουν ελλείψεις για την επιτυχή
παρακολούθηση του Π.Μ.Σ., η αρμόδια επιτροπή επιλογής αποφασίζει για
την παραπομπή τους σε εξέταση σε ορισμένο αριθμό μαθημάτων,
προκειμένου να συμμετάσχουν ισότιμα στη διαδικασία της τελικής
επιλογής.

Τα δίδακτρα του προπαρασκευαστικού προγράμματος σπουδών
καθορίζονται από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.).
Ο αριθμός των εισακτέων στο πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί στο
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους
είκοσι (20) ανά τομέα εμβάθυνσης.
Το προσφερόμενο πρόγραμμα σπουδών δίνεται στον παρακάτω πίνακα.
Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα σπουδών μπορεί να τροποποιηθεί, μετά
από σχετική απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Μ.Σ. ΝΑ.Μ.Ε.
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Α΄ Κύκλος: 26.09.2011 – 13.01.2012 (13 εβδομάδες)

 Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
 Συνδυασμένες Μεταφορές και Νέες Τεχνολογίες
 Διεθνής Οικονομική-Χρηματοοικονομική






Διοίκηση και Οργάνωση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
Ναυτιλιακή Οικονομική
Τεχνολογίες Πληροφορικής στη Ναυτιλία, τις Μεταφορές & το Εμπόριο
Δεδομένα, Μοντέλα και Λήψη Αποφάσεων
Προχωρημένη Χρηματοοικονομική και Διαχείριση Χρηματοοικονομικών
Κινδύνων

Ναυτιλία, Επιχειρηματικότητα και Δίκαιο






Διοίκηση και Οργάνωση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
Ναυτιλιακή Οικονομική
Τεχνολογίες Πληροφορικής στη Ναυτιλία, τις Μεταφορές & το Εμπόριο
Δίκαιο Eταιριών
Ναυτικό Δίκαιο

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Β΄ Κύκλος: 16.01.2012 – 24.03.2012 (10 εβδομάδες)

 Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων








Στρατηγική των Επιχειρήσεων Ι (Υ)
Ολοκληρωμένα Συστήματα Μεταφορών (Υ)
Ναυτιλιακή Τεχνολογία και Ασφάλεια
Ναυτιλιακή Περιβαλλοντική Διοίκηση
Διοίκηση Έργων
Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική
Δίκαιο Θαλάσσιας Ασφάλισης

 Ναυτιλία, Επιχειρηματικότητα και Δίκαιο





Στρατηγική των Επιχειρήσεων Ι (Υ)
Ολοκληρωμένα Συστήματα Μεταφορών (Υ)
Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας
Ναυτεργατικό Δίκαιο




Δίκαιο Θαλάσσιας Ασφάλισης
Ναυτιλιακή Λογιστική

 Συνδυασμένες Μεταφορές και Νέες Τεχνολογίες






Στρατηγική των Επιχειρήσεων Ι (Υ)
Ολοκληρωμένα Συστήματα Μεταφορών (Υ)
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφόρησης
Διοίκηση Έργων
Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική

 Διεθνής Οικονομική-Χρηματοοικονομική







Στρατηγική των Επιχειρήσεων Ι (Υ)
Ολοκληρωμένα Συστήματα Μεταφορών (Υ)
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα
Εφηρμοσμένη Οικονομετρία
Χρηματαγορές και Κεφαλαιαγορές
Ναυτιλιακή Λογιστική

Εβδομάδα εκπαιδευτικών επισκέψεων (οι ακριβείς ημερομηνίες
ανακοινωθούν εγκαίρως, εφόσον υπάρξει σχετικός προγραμματισμός)

θα

Γ΄ Κύκλος: 26.03.2012– 22.06.2012 (10 εβδομάδες)

 Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων







Στρατηγική των Επιχειρήσεων ΙΙ (Υ)
Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική
Διεθνής Ναυτιλιακή Πολιτική
Δημόσιο Ναυτικό Δίκαιο
Ναυλώσεις και Ναυλαγορές
Επιχειρησιακή Επικοινωνία

 Ναυτιλία, Επιχειρηματικότητα και Δίκαιο







Στρατηγική των Επιχειρήσεων ΙΙ (Υ)
Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς-Χρηματαγορές
Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Δημόσιο Ναυτικό Δίκαιο
Ναυλώσεις και Ναυλαγορές
Δίκαιο Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

 Συνδυασμένες Μεταφορές και Νέες Τεχνολογίες







Στρατηγική των Επιχειρήσεων ΙΙ (Υ)
Οικονομικά της Πληροφορικής
Προχωρημένη Ανάλυση Μεταφορικών Συστημάτων
Οικονομική των Μεταφορών
Διοίκηση Έργων
Τεχνολογίες και Σχεδιασμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στη Ναυτιλία και
τις Μεταφορές

 Διεθνής Οικονομική-Χρηματοοικονομική





Στρατηγική των Επιχειρήσεων ΙΙ (Υ)
Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική
Εφηρμοσμένη Οικονομετρία
Διεθνές Μάρκετινγκ



Ναυλώσεις και Ναυλαγορές

5.3 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών έχει αναπτύξει ένα
πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει γενικές
εξετάσεις, παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, καθώς και την
ολοκλήρωση μιας διδακτορικής διατριβής. Η εκπόνηση της διδακτορικής
διατριβής αποτελεί μια σημαντική συνεισφορά στην επιστημονική γνώση
και είναι πρωτότυπη.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν
κάτοχοι Μεταπτυχιακού διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε). Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις μπορεί να γίνει δεκτός υποψήφιος μη κάτοχος Μ.Δ.Ε. λόγω
εγνωσμένης ποιότητας του επιστημονικού ή επαγγελματικού έργου του
και με αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από εισήγηση του
επιβλέποντα.
Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν συμβατική υποχρέωση σε επιτηρήσεις
εξετάσεων,
συνεπίβλεψη
προπτυχιακών
διπλωματικών
εργασιών,
φροντιστηριακών ασκήσεων και διαλέξεων σε συνεργασία με τον
επιβλέποντα.
Η ελάχιστη διάρκεια του διδακτορικού προγράμματος δεν μπορεί να είναι
μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία
ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Για τους υποψήφιους
που γίνονται δεκτοί κατ΄ εξαίρεση χωρίς να είναι κάτοχοι ΜΔΕ το
ελάχιστο χρονικό όριο για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος
είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) πλήρη ημερολογιακά έτη.
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ΧΙΟΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΗ ΧΙΟ

6.1 ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΗ ΧΙΟ
Η φοιτητική ζωή αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς σταθμούς των
νεανικών χρόνων ενός ατόμου. Συνώνυμο ελευθερίας, αγώνων, δύναμης
αλλά και υπευθυνότητας. Η παραμονή σ’ ένα από τα ωραιότερα νησιά του
Βορειοανατολικού Αιγαίου, στο επίκεντρο των διπλωματικών και
πολιτικών εξελίξεων, σε συνάρτηση με τον ακριτικό χαρακτήρα της ζωής
του τόπου, είναι πραγματικά διαφορετική και ελκυστική. Όλα εδώ είναι
πιο απλά, πιο ανθρώπινα. Ο γεωγραφικός περιορισμός που χαρακτηρίζει
κάθε νησί δίνει την ευκαιρία για αμεσότερη επαφή και συσπείρωση.
Ακόμα και κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου το νησί διατηρεί τη
φυσική και πολιτιστική του ζωντάνια. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια
υπάρχει διαρκής αναβάθμιση, γεγονός που διευκολύνει την ομαλή κι
ευχάριστη παραμονή του φοιτητή στο νησί. Η νυχτερινή ζωή, πιο έντονη
από ποτέ, ενδείκνυται ιδιαίτερα για τον φοιτητή καθώς κι αυτή με τη
σειρά της αναβαθμίζεται παράλληλα με την συνεχή προσέλευση των νέων
και ιδιαίτερα των φοιτητών.
Παράλληλα οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν με:




Καλλιτεχνικές δραστηριότητες όπως το θέατρο, η ζωγραφική, η
φωτογραφία κ.ά.
Διάφορα αθλήματα σε πανεπιστημιακό και τοπικό επίπεδο.
Εκδρομές, ποδηλασία, ορειβασία, ψάρεμα κ.ά.

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου δραστηριοποιούνται με ποικίλους τρόπους
στη νησιωτική κοινωνία της Χίου.
6.2 ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
Στους φοιτητές παρέχονται:


Δωρεάν συγγράμματα
δήλωση του φοιτητή.

και σημειώσεις

σύμφωνα με ηλεκτρονική



Ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη (δωρεάν). Χορηγείται
βιβλιάριο υγείας μετά από αίτηση του φοιτητή.



Μειωμένο εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε ακτοπλοϊκές, και
αστικές συγκοινωνίες προς τον τόπο μόνιμης διαμονής και επιστροφής
στον τόπο σπουδών. Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά για τη λήψη του
ειδικού δελτίου (φοιτητικής ταυτότητας).



Δωρεάν στέγαση. Σε απόσταση 5 χλμ. από το κέντρο της πόλης
(περιοχή Τάγμα) λειτουργούν οι φοιτητικές κατοικίες της Σχολής,
συνολικής επιφάνειας 4.200 τ.μ. και δυναμικότητας 179 μονόκλινων
δωματίων. Κριτήριο επιλογής για τη διαμονή στις φοιτητικές
κατοικίες είναι η οικονομική κατάσταση των φοιτητών ή και των
οικογενειών τους σε συνδυασμό με τον τόπο μόνιμης διαμονής της
οικογένειάς τους.



Δωρεάν σίτιση. Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου καθορίζει τις
προϋποθέσεις για τη δωρεάν σίτιση. Για την κάλυψη των αναγκών
σίτισης των φοιτητών έχει μισθωθεί από το Πανεπιστήμιο ειδικός προς
τούτο χώρος (φοιτητικό εστιατόριο).

Την εποπτεία για τα παραπάνω ασκεί το Συμβούλιο Φοιτητικής Μέριμνας
με τριετή θητεία., που αποτελείται από ένα Πρόεδρο Τμήματος της
Πανεπιστημιακής Μονάδας ή τον Αναπληρωτή του, δύο διοικητικούς
υπαλλήλους και έναν εκπρόσωπο των φοιτητών.
6.3 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ν.Ε.Υ. «ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ»
Το επίσημο όργανο αποφάσεων των φοιτητών του Τμήματος Ναυτιλίας
και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών είναι ο Σύλλογος Φοιτητών “Αδαμάντιος
Κοραής”. Στόχος του είναι η εξασφάλιση ίσων δικαιωμάτων για όλα τα
μέλη της φοιτητικής κοινότητας και η προώθηση του πολιτισμού, της
κουλτούρας, της εκπαίδευσης, της πολιτικής και των αθλητικών
δραστηριοτήτων. Ο Σύλλογος συμμετέχει στην Εθνική Φοιτητική Ένωση
Ελλάδας (ΕΦΕΕ).
6.4 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 17/4-6-2008 απόφαση της Συγκλήτου ιδρύθηκε
Συμβουλευτικός Σταθμός Ψυχολογικής Υποστήριξης με παράρτημα σε
καθένα από τα έξι νησιά που λειτουργεί το Πανεπιστήμιο.
Επιστημονικός Υπεύθυνος του παραρτήματος Χίου ορίστηκε ο
Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Γεώργιος Λιάγκουρας (ΤΜΟΔ) με αναπληρωτή
του την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Μαρία Λεκάκου (ΤΝΕΥ).
Έργο του σταθμού είναι η παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στους
φοιτητές της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης.
6.5 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΙΑΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Η Επιτροπή πραγματοποιεί συνέδρια, εκδηλώσεις (πχ. με την αφορμή της
Ημέρας των Ευεργετών), παρουσιάσεις βιβλίων, ημερίδες, σεμιναριακά
μαθήματα στα οποία συμμετέχουν καθηγητές και επιστήμονες που
εργάζονται στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Φορέα της Χίου και αναλαμβάνει
πρωτοβουλίες που αφορούν τη λειτουργία των Τμημάτων κλπ. με
συμμετοχή πανεπιστημιακών και φορέων εκπροσώπων της Χίου.
Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εκδίδει το περιοδικό «Δημιουργική Συνύπαρξη».
Το περιοδικό συμβάλλει στη σύσφιξη των σχέσεων της πανεπιστημιακής
κοινότητας της Χίου με την τοπική κοινωνία. Όλα τα άρθρα που
δημοσιεύονται υπόκεινται σε κρίση από επιτροπή. Οι περιοχές
ενδιαφέροντος του περιοδικού καλύπτουν μεταξύ άλλων θέματα ιστορίας,
τοπικών παραδόσεων, πολιτισμού και οικονομίας.
6.6 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η Σχολή Επιστημών Διοίκησης στη Χίο διοργανώνει κάθε χρόνο πλήθος
συνεδρίων, επιστημονικών διημερίδων, ημερίδων και εκδηλώσεων με
εξέχοντες επιστήμονες και καλλιτέχνες, τα οποία έχουν στόχο την
ανταλλαγή πληροφοριών σε γνωστικούς χώρους που άπτονται των
διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του.
Επίσης, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να δραστηριοποιηθούν με
ποικίλους τρόπους στη νησιωτική κοινωνία της Χίου και να ενταχθούν και

σε άλλα, τοπικά, σχήματα. Η δραστηριότητά τους αυτή συμβάλει στην
αναζωογόνηση της τοπικής κοινωνίας του νησιού αλλά και στην
ολοκλήρωσή τους, καθώς πέρα από τις πανεπιστημιακές γνώσεις,
γνωρίζουν την τοπική κοινωνία, τις ιδιαιτερότητες και τους περιορισμούς
της τοπικής κοινωνίας, την ομορφιά του νησιωτικού τοπίου και τους
ανθρώπους της. Οι δραστηριότητες των φοιτητών οργανώνονται από
διάφορες πολιτιστικές ομάδες, καθώς επίσης, και από τους φοιτητικούς
συλλόγους των πανεπιστημιακών τμημάτων.
Το Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Χίου αποτελεί πόλο
συσπείρωσης
για
καλλιτεχνικές
δραστηριότητες..
Εκεί
επίσης
οργανώνονται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες διαλέξεις και άλλες εκδηλώσεις.
Επιπρόσθετα ο Ναυτικός Όμιλος Χίου (Ν.Ο.Χ.) και τα άλλα αθλητικά
σωματεία δίνουν τη δυνατότητα ενασχόλησης με διάφορα αθλήματα. Οι
φυσιολάτρες φοιτητές μπορούν ν’ ασχοληθούν με τις εκδρομές, τη
ποδηλασία, την ορειβασία, το κυνήγι, το ψάρεμα κ.ά.
Ακόμα και κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου το νησί διατηρεί τη
φυσική και πολιτιστική του ζωντάνια. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια
υπάρχει διαρκής αναβάθμιση, γεγονός που διευκολύνει την ομαλή κι
ευχάριστη παραμονή του φοιτητή στο νησί.
Η νυχτερινή ζωή, πιο έντονη από ποτέ, ενδείκνυται ιδιαίτερα για τον
φοιτητή καθώς κι αυτή με τη σειρά της αναβαθμίζεται παράλληλα με την
συνεχή προσέλευση των νέων και ιδιαίτερα των φοιτητών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

7.1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Εισαγωγή
Ο κανονισμός εξετάσεων θεσπίζει κανόνες που συνιστούν προϋποθέσεις
για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων του ακαδημαϊκού έτους
(χειμερινού και εαρινού εξαμήνου και των εξετάσεων του Σεπτεμβρίου),
όπως αυτές ορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ο
κανονισμός αυτός προσδιορίζει τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τις
απαιτήσεις των διδασκόντων, των φοιτητών και του διοικητικού
προσωπικού εντός του πλαισίου διεξαγωγής των εξετάσεων, με τρόπο
που:






Να διασφαλίζονται συνθήκες ίσων ευκαιριών στους εξεταζομένους,
Να κατοχυρώνονται συνθήκες ευγενούς άμιλλας, όπως αρμόζει σε
πανεπιστημιακούς φοιτητές και αυριανούς επιστήμονες,
Να κατοχυρώνεται η προσωπική και επιστημονική αξιοπρέπεια ενός
εκάστου των διδασκόντων, των φοιτητών και των διοικητικών και
όλων μαζί ως ενιαίου ακαδημαϊκού σώματος,
Τέλος, ως άμεσο αποτέλεσμα των πιο πάνω, να διαφυλάττεται το
κύρος του ακαδημαϊκού ιδρύματος κατά τη σημαντική αυτή φάση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Προπαρασκευή των εξετάσεων
Η διάρκεια των εξετάσεων και ο ημερολογιακός προσδιορισμός των
εξεταστικών περιόδων περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Ακαδημαϊκού
Έτους που εγκρίνεται από τη Γ.Σ. με την έναρξη κάθε ακαδημαϊκής
χρονιάς, στο πλαίσιο του ακαδημαϊκού ημερολογίου που καθορίζει η
Σύγκλητος του Ιδρύματος. Τροποποίηση γίνεται μόνο με απόφαση της Γ.Σ.
που λαμβάνεται έγκαιρα και εφ’ όσον συντρέχουν λόγοι ανάγκης.
Το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων του χειμερινού και του εαρινού
εξαμήνου ανακοινώνεται δεκαπέντε ημέρες πριν από την έναρξη των
εξεταστικών περιόδων.
Το αναλυτικό πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου
ανακοινώνεται στο τέλος της εξεταστικής περιόδου του εαρινού
εξαμήνου.
Το αναλυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

-

ημερομηνίες
τόπο και ώρες διεξαγωγής των εξετάσεων για κάθε μάθημα,
όλες τις συναφείς τεχνικές λεπτομέρειες και ενδεχομένως
ιδιαίτερες ρυθμίσεις
αναγκαία εφόδια
όνομα υπεύθυνου εξεταστή
διάρκεια εξέτασης ανά μάθημα

Έναρξη των εξετάσεων
Οι αίθουσες που προορίζονται για εξετάσεις παραμένουν κλειστές και
ανοίγουν από τον υπεύθυνο εξεταστή δεκαπέντε (15) λεπτά πριν από την
έναρξη της εξέτασης.

Κάθε εξεταζόμενος οφείλει να παρουσιαστεί στην καθορισμένη για την
εξέταση αίθουσα το αργότερο δεκαπέντε (15) λεπτά πριν από την
προγραμματισμένη ώρα.
Ο υπεύθυνος εξεταστής και οι επιτηρητές που έχουν οριστεί για κάθε
μάθημα οφείλουν να παρουσιαστούν στη Γραμματεία του Τμήματος
δεκαπέντε (15) τουλάχιστον λεπτά πριν από την έναρξη της εξέτασης,
προκειμένου να διευθετηθούν τα ακόλουθα:





Να παραλάβουν τα απαραίτητα για τη διεξαγωγή της εξέτασης υλικά
(κόλλες
διαγωνισμού,
κατάλογο
εξεταζομένων,
πρωτόκολλο
συμβάντων, βεβαιώσεις κ.λ.π.).
Να κατανεμηθούν στις αίθουσες εξετάσεων.
Να συνεννοηθούν και να πραγματοποιήσουν την εσωτερική (εντός της
αίθουσας) διάταξη ή αναδιάταξη των εξεταζομένων, η οποία οφείλει
να είναι πρόσφορη για τους σκοπούς της εξέταση.

Σημειώνεται ότι:






Κάθε αλλαγή στη διάταξη των εξεταζομένων εντός της αίθουσας ή
μεταξύ των χρησιμοποιουμένων αιθουσών είναι δικαίωμα του
υπεύθυνου εξεταστή και των επιτηρητών.
Πριν από τη διανομή των εντύπων με τα θέματα ή την εκφώνηση των
θεμάτων, οι εξεταζόμενοι οφείλουν να απομακρύνουν κάθε είδους
βοηθήματα εκτός από εκείνα που προβλέπει ρητά το αναλυτικό
πρόγραμμα των εξετάσεων.
Όλα τα πιο πάνω αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για να
διανεμηθούν ή να εκφωνηθούν τα θέματα.

Τα έντυπα θέματα πρέπει:



Να έχουν αναπαραχθεί σε ικανό αριθμό αντιτύπων, έτσι ώστε να
διασφαλίζεται η διανομή σε όλους τους εξεταζομένους.
Να περιέχουν τα στοιχεία του μαθήματος, της εξεταστικής περιόδου,
το όνομα του υπεύθυνου εξεταστή.

Τα εκφωνούμενα θέματα πρέπει να εκφωνούνται με σωστό ρυθμό
υπαγόρευσης, όπου θα λαμβάνονται υπόψη οι όποιες ηχητικές δυσκολίες
της αίθουσας ή οι ακουστικές των εξεταζομένων.
Τα αναγραφόμενα στον πίνακα θέματα πρέπει:



Να είναι ευκρινή από όλα τα σημεία της αίθουσας (π.χ. έντονη γραφή,
μεγάλα ψηφία).
Να παραμένουν καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης στον πίνακα, εκτός
και αν ο τρόπος διεξαγωγής της εξέτασης του μαθήματος απαιτεί
άλλο, που θα πρέπει όμως να είναι εκ των προτέρων γνωστό.

Διεξαγωγή των εξετάσεων
Η διεξαγωγή των εξετάσεων αρχίζει με την έναρξη διανομής των
εντύπων ή την αναγραφή στον πίνακα ή την εκφώνηση των θεμάτων.
Μετά την ολοκλήρωση της επίδοσης των θεμάτων οι εξεταζόμενοι
μπορούν, αφού μελετήσουν τα θέματα, να υποβάλουν διευκρινιστικές
ερωτήσεις στον υπεύθυνο εξεταστή.
Η έξοδος από την αίθουσα, κατά τη διάρκεια της εξέτασης και η
επάνοδος για τη συνέχισή της, γενικά απαγορεύονται. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις μπορεί, ωστόσο, να επιτραπεί, κατά την κρίση των
επιτηρητών, τρίλεπτη το πολύ και μεμονωμένη έξοδος εξεταζομένου.

Η παραβίαση της γνησιότητας των εξετάσεων με συνεργασίες μεταξύ
των εξεταζομένων ή χρήση μεθόδων υποκλοπής των απαντήσεων
απαγορεύεται. Σε περίπτωση απόπειρας συνεργασίας ο επιτηρητής
οφείλει να μονογράψει τα γραπτά των εξεταζομένων που συντέλεσαν σ’
αυτή ή, αν το κρίνει επιβεβλημένο, να τα αφαιρέσει ειδοποιώντας τους
ενδιαφερόμενους ότι υποβάλλεται ένσταση μηδενισμού των απαντήσεών
τους. Υποβάλλεται ένσταση μηδενισμού και αφαιρούνται οπωσδήποτε τα
γραπτά σε οποιαδήποτε περίπτωση απόπειρας υποκλοπής.
Οι επιτηρητές ασκούν τα καθήκοντά τους διακριτικά και αποφεύγουν
παρεμβάσεις που διασαλεύουν το αναγκαίο για την αυτοσυγκέντρωση των
εξεταζομένων κλίμα. Δικαιούνται πάντως και κατά τη διάρκεια της
εξέτασης να ζητήσουν από εξεταζόμενο να αλλάξει θέση.
Δεκαπέντε (15) λεπτά πριν από τη λήξη της προβλεπόμενης για την
εξέταση προθεσμίας οι εξεταζόμενοι ειδοποιούνται ότι επίκειται η εκπνοή
της.
Μόλις ολοκληρωθεί η καθορισμένη για την εξέταση προθεσμία, οι
επιτηρητές οφείλουν να διακόψουν τους εξεταζομένους και να
παραλάβουν τα γραπτά. Κατά την παράδοση του γραπτού κάθε
εξεταζόμενος υπογράφει το φύλλο παρουσίας, αφού ελεγχθούν τα
στοιχεία της φοιτητικής του ταυτότητας από τον επιτηρητή. Οι
επιτηρητές, παρουσία του εξεταζομένου, διαγράφουν όλα τα κενά
διαστήματα και μονογραφούν τα γραπτά. Αφού καταμετρήσουν τα
γραπτά, προσυπογράφουν το φύλλο παρουσίας και παραδίδουν στη
Γραμματεία το πρωτόκολλο συμβάντων και στον υπεύθυνο εξεταστή τα
γραπτά των εξεταζομένων.
Διακοπή εξέτασης
Διακοπή της εξέτασης μπορεί να γίνει μόνο για λόγους ανώτερης βίας
που αποκλείουν την αυτοσυγκέντρωση των εξεταζομένων, προκαλούν
παρατεταμένη αναταραχή, γενικευμένη ψυχολογική ένταση ή καθιστούν
τεχνικά αδύνατη την επεξεργασία των απαντήσεων στα θέματα. Σχετικά
με τη διακοπή αποφαίνεται η ad hoc επιτροπή που απαρτίζουν οι
επιτηρητές, ο υπεύθυνος εξεταστής και ο επόπτης των φοιτητών, εφόσον
υπάρχει.
Στην περίπτωση αυτή ορίζεται επαναληπτική εξέταση σε τακτή
προθεσμία και εντός της τρέχουσας εξεταστικής περιόδου, εφόσον βέβαια
έχουν αρθεί οι λόγοι που προκάλεσαν τη διακοπή. Επανάληψη της
εξεταστικής περιόδου μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης του Τμήματος.
Η εξέταση που διακόπτεται κατά τα ανωτέρω κατακυρώνεται
οπωσδήποτε για τους εξεταζομένους που έχουν ολοκληρώσει τις
απαντήσεις τους. Ο υπεύθυνος εξεταστής μπορεί, κατά την κρίση του, να
κατακυρώσει μέρος της εξέτασης για τους υπόλοιπους εξεταζομένους και
να τους καλέσει σε συμπληρωματική μόνο εξέταση.
Ακύρωση εξέτασης
Ακύρωση της
αποδεδειγμένης
αποτυχίας των
υπαιτιότητα του

εξέτασης μπορεί να αποφασιστεί σε περίπτωση
διαρροής των θεμάτων ή σε περίπτωση καθολικής
εξεταζομένων η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται σε
υπεύθυνου εξεταστή ή των επιτηρητών.

Τη σχετική απόφαση λαμβάνει η Γ.Σ. ύστερα από εισήγηση του Προέδρου
του Τμήματος ή του Δ.Σ. του Τμήματος ή του Τομέα. Ταυτόχρονα η Γ.Σ.
αποφαίνεται για την αναγκαιότητα διεξαγωγής νέας εξέτασης.
Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι φοιτητές του Τ.Ν.Ε.Υ. οι οποίοι
δηλώνουν εμπρόθεσμα, με την κατάθεση του Δελτίου Εγγραφής σε
Μαθήματα, ότι συμπεριλαμβάνουν το αντίστοιχο μάθημα στο πρόγραμμα
σπουδών τους για το εξάμηνο στο οποίο αντιστοιχεί η τρέχουσα
εξεταστική περίοδος. Στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου
δικαιούνται να συμμετάσχουν οι φοιτητές για τα μαθήματα που
περιλαμβάνει το ατομικό τους πρόγραμμα σπουδών κατά τα δύο αμέσως
προηγούμενα εξάμηνα.
Σοβαροί λόγοι έκτακτου χαρακτήρα (π.χ. προβλήματα υγείας) μπορούν να
αποτελέσουν αιτία δικαιολόγησης της απουσίας από προγραμματισμένη
εξέταση. Δικαίωμα συμμετοχής σε συμπληρωματική εξέταση για φοιτητή
που δικαιολογημένα απουσίασε μπορεί να κατοχυρωθεί με έγγραφη θετική
συγκατάθεση του υπεύθυνου εξεταστή και απόφαση του Προέδρου.
Η κλήση σε ατομική εξέταση γίνεται στις περιπτώσεις αυτές σύμφωνα με
την απόφαση του Προέδρου, προκειμένου να εξασφαλιστούν συνθήκες
ισότιμης διεξαγωγής της εξέτασης.
Επανεξέταση επί πτυχίω φοιτητών
Σε περίπτωση κατά την οποία φοιτητής επί πτυχίω, μετά την έκδοση των
αποτελεσμάτων οποιασδήποτε εξεταστικής περιόδου στην οποία έχει
συμμετάσχει, καταλήξει να έχει αποτύχει μόνο σ’ ένα μάθημα για την
απόκτηση του πτυχίου του, έχει τη δυνατότητα να επανεξετασθεί.
Η διαδικασία κινείται από τον ίδιο τον φοιτητή ο οποίος, αφού υποβάλει
αίτηση στη γραμματεία για χορήγηση βεβαίωσης, ότι πράγματι πρόκειται
για το τελευταίο μάθημα πριν από τη λήψη του πτυχίου του, συμφωνεί με
τον διδάσκοντα για την ημερομηνία και ώρα της εξέτασης.
Μετά το πέρας της εξέτασης, που οργανώνεται από τη διοικητική
γραμματεία σε συνεργασία με τον διδάσκοντα, κατατίθεται στη
γραμματεία
συμπληρωματική
κατάσταση
βαθμολογίας
η
οποία
επισυνάπτεται στα αποτελέσματα της αντίστοιχης εξεταστικής περιόδου.
Αποτελέσματα των εξετάσεων
Η βαθμολογία κατατίθεται εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων
ημερών από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου. Μετά από την κατάθεση
της βαθμολογίας, κατατίθεται έκθεση για την ομαλή διεξαγωγή των
εξετάσεων, για τη συμμετοχή σ’ αυτές και στατιστική των
αποτελεσμάτων.
Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, κάθε διδάσκων δέχεται τους
φοιτητές που επιθυμούν διευκρινίσεις για την επίδοσή τους. Το
πρόγραμμα υποδοχής ανακοινώνεται μαζί με τα αποτελέσματα σε κάθε
μάθημα. Οι πληροφορίες αυτές δεν μπορούν να δοθούν σε κανένα τρίτο
πρόσωπο χωρίς γραπτή εξουσιοδότηση του ενδιαφερομένου.
Εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης
των αποτελεσμάτων και εφόσον οι διευκρινίσεις που δόθηκαν από τον
διορθωτή δεν κρίνονται επαρκείς, με αιτιολογημένη αίτηση του
ενδιαφερομένου, το θέμα παραπέμπεται σε τριμελή επιτροπή που

αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο και τον
υπεύθυνο εξεταστή, οι οποίοι αποφαίνονται.
Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, οι υπεύθυνοι των μαθημάτων
καταθέτουν τα γραπτά στο αντίστοιχο αρχείο της γραμματείας.
Καθήκοντα και υποχρεώσεις των διδασκόντων ως υπευθύνων
εξετάσεων
Για τη διασφάλιση της εύρυθμης διεξαγωγής των εξετάσεων, οι
διδάσκοντες-υπεύθυνοι εξεταστές οφείλουν, τουλάχιστον 20 ημέρες πριν
το τέλος του ακαδημαϊκού εξαμήνου, να δηλώσουν στη Γραμματεία του
Τμήματος τις ημέρες, εντός της εξεταστικής περιόδου, που θα
επιθυμούσαν να διεξαχθούν οι εξετάσεις των μαθημάτων τους. Το χρονικό
διάστημα που κάθε εξεταστής επιθυμεί την διεξαγωγή των εξετάσεων
των μαθημάτων του θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τέσσερις (4)
συνεχόμενες ημέρες.
Μέχρι την ως άνω προθεσμία οι υπεύθυνοι διδάσκοντες-εξεταστές θα
πρέπει να έχουν δηλώσει/ ανακοινώσει:





Την εξεταστέα ύλη.
Τις ενδεχόμενες αναγκαίες βιβλιογραφικές αναφορές.
Τον τρόπο διεξαγωγής της εξέτασης (γραπτά ή προφορικά.
Τα αναγκαία εφόδια που θα πρέπει να έχουν οι εξεταζόμενοι μαζί τους.

Η επιτήρηση των εξετάσεων αποτελεί κατά βάση έργο των διδασκόντων.
Καθένας υποχρεούται σε συμμετοχή στην επιτήρηση τουλάχιστον άλλου
ενός μαθήματος πέραν εκείνων τα οποία δίδαξε (εάν δίδαξε μέχρι και δύο
μαθήματα το τρέχον εξάμηνο).
Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν επικουρικό έργο στην επιτήρηση των
εξετάσεων, το οποίο εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες των
διδασκόντων στους οποίους έχει ανατεθεί αυτοδύναμο διδακτικό έργο.
Εάν, για έκτακτους λόγους, απουσιάσει ο υπεύθυνος διδάσκων, οι
εξετάσεις ενός μαθήματος μπορούν να διεξαχθούν μόνον υπό την
προϋπόθεση, ότι έχει λάβει σχετική απόφαση ο Πρόεδρος και έχει οριστεί
άλλος διδάσκων ως υπεύθυνος για την εξεταστική διαδικασία.
Καθήκοντα και υποχρεώσεις των φοιτητών ως εξεταζομένων
Οι φοιτητές-εξεταζόμενοι οφείλουν να έχουν μαζί τους τη φοιτητική τους
ταυτότητα, ο έλεγχος της οποίας είναι στην δικαιοδοσία των
επιτηρητών, τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.
Κάθε φοιτητής-εξεταζόμενος οφείλει κατά τη διάρκεια της γραπτής
εξέτασης να σεβαστεί τους όρους ομαλής διεξαγωγής της, αποφεύγοντας
οποιεσδήποτε ενοχλήσεις προς τους υπόλοιπους εξεταζόμενους.
Κάθε φοιτητής-εξεταζόμενος οφείλει να ακολουθήσει τις υποδείξεις των
επιτηρητών όσον αφορά τον τρόπο διάταξης στην αίθουσα (αλλαγή θέσης
ή αίθουσας).
Τήρηση του
εξετάσεων

Κανονισμού

και

προάσπιση

του

κύρους

των

Την τήρηση του κανονισμού καθώς και την ερμηνεία των διατάξεών του
αναλαμβάνει η Γ. Σ. του Τμήματος.

Στην αρμοδιότητα του Δ.Σ. του Τομέα εμπίπτουν η εκδίκαση των
ενστάσεων που υποβάλλονται για συγκεκριμένες παραβιάσεις του
κανονισμού ή παρερμηνείες των διατάξεών του, καθώς και οι εισηγήσεις
στη Γ.Σ. για ενδεχόμενες κυρώσεις, εφόσον κρίνεται αναγκαίο.
Ένσταση μπορεί να υποβληθεί προφορικά κατά τη διάρκεια της εξέτασης,
οπότε
και
καταγράφεται
στο
πρωτόκολλο
συμβάντων
και
προσυπογράφεται από τον επόπτη των φοιτητών και τους επιτηρητές, ή
και γραπτά μετά τη λήξη της εξέτασης, από οποιονδήποτε φοιτητή,
διδάσκοντα ή διοικητικό υπάλληλο. Οι ενστάσεις εκδικάζονται μετά τη
λήξη της εξεταστικής περιόδου και οπωσδήποτε πριν από την ανακοίνωση
των αποτελεσμάτων.
Προσφυγή κατά της απόφασης του Δ..Σ. του Τομέα μπορεί να γίνει μόνο
στην αμέσως επομένη συνεδρίαση της Γ.Σ. του Τμήματος.
Ο Πρόεδρος ή το Δ.Σ. του Τμήματος (εφόσον έχει συσταθεί) μπορεί να
εισηγηθεί στα κατά νόμον αρμόδια όργανα κυρώσεις εφόσον κριθεί ότι
υπάρχει θέμα.
Κατά των ανωτέρω εισηγήσεων και των αποφάσεων οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να προσφύγουν στη Γ.Σ. ή στη Σύγκλητο.
7.2 AIESEC
Από τον Μάιο του 1994 δραστηριοποιείται στη Σχολή Επιστημών της
Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου η τοπική επιτροπή της Διεθνούς
Ένωσης Φοιτητών Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών AIESEC
(Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et
Commerciales).
Η AIESEC είναι ο μεγαλύτερος παγκόσμιος φοιτητικός μη κυβερνητικός
και μη κερδοσκοπικός οργανισμός και διοικείται αποκλειστικά από
φοιτητές και πρόσφατους πτυχιούχους.
Η Ένωση στοχεύει στη δημιουργία ευκαιριών για άμεση επικοινωνία και
επαφή ανάμεσα στους φοιτητές και τον επιχειρηματικό κόσμο,
προκειμένου οι φοιτητές να αποκτήσουν γνώση των πραγματικών
οικονομικών, κοινωνικών και εργασιακών συνθηκών τόσο, σε τοπικό όσο
και σε εθνικό και διεθνή επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες για τις
δραστηριότητες της ΑΙESEC παρέχονται στο γραφείο της τοπικής
επιτροπής που στεγάζεται στο Μιχάλειο κτίριο και στην ιστοσελίδα της
AIESEC (www.aiesec.org/greece/universityofaegean/).
Αποτελεί το διεθνές δίκτυο πολλαπλών ευκαιριών για νέους ώστε να
ανακαλύψουν και να αναπτύξουν τις ικανότητες και τις δυνατότητές
τους, με σκοπό να έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Τα μέλη του
οργανισμού, έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν, να συνεργαστούν και να
διασκεδάσουν με φοιτητές από όλο τον κόσμο, συμμετέχοντας είτε σε
συνέδρια τα οποία διοργανώνονται από τα ίδια τα μέλη της AIESEC, είτε
στο πρόγραμμα ανταλλαγής της AIESEC, μέσω του οποίου μπορούν να
ζήσουν και να εργαστούν σε μια από τις 107 χώρες του δικτύου της από 2
μήνες μέχρι 1,5 χρόνο.
Η AIESEC παρέχει στα μέλη της (φοιτητές του πανεπιστημίου Αιγαίου) την
ευκαιρία ενημέρωσης, συμμετοχής και συνδιοργάνωσης δραστηριοτήτων
σε επίκαιρα κοινωνικά και επιχειρηματικά θέματα, τα οποία αποτελούν
πάθος πολλών από τους νέους της εποχής μας, και έχουν άμεση επίδραση

στο κοινωνικό περιβάλλον. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα ομαδικής
συνεργασίας στα εγχειρήματα με τα οποία ασχολείται η AIESEC.

7.3 ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τηλεφωνικό Κέντρο Πανεπιστημίου Αιγαίου
Σχολή Επιστημών της Διοίκησης
Τηλεφωνικό Κέντρο Φοιτητικών Εστιών

22510 36000
22710 35000
22710 40475, 35500

Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Πρόεδρος Τμήματος
22710 35201
Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος
22710 35202
Ακαδημαϊκή Γραμματεία
22710 35203, 35212
Γραμματεία Προπτυχιακού
22710 35230
Γραμματεία Μεταπτυχιακού
22710 35222, 35213
Φοιτητική Μέριμνα
22710 35025
Θυρωρείο
22710 35200
Fax
22710 35299
Χρήσιμα Τηλέφωνα Χίου
Νοσοκομείο Χίου
Ο.Κ.Α.Ν.Α.
Αστυνομικό Τμήμα Χίου
Τροχαία
Τουριστική Αστυνομία
Αεροδρόμιο
Λιμεναρχείο
Τελωνείο
ΔΕΗ Κατάστημα Χίου
Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
ΟΤΕ Κατάστημα Χίου
ΚΕΠ Νομαρχίας
ΚΕΠ Δήμου
Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο
Δημοτική Πινακοθήκη
Γραφείο Τουρισμού Δήμου
Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο
Αιγαίου

Βορείου

Λοιπά Χρήσιμα Τηλέφωνα
Ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης
(ΕΚΑΒ, πυροσβεστική, άμεση δράση)
Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)
Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Αθήνας
Κέντρο Δηλητηριάσεων
Πυροσβεστική
Άμεση Δράση
Ο.Τ.Ε. (βλάβες)
Δ.Ε.Η (βλάβες)
Υπηρεσία Εξυπηρέτησης του Πολίτη
Μετεωρολογικό Δελτίο
Ώρα Ελλάδος

22710
22710
22710
22710
22710
22710
81403
22710
22710
22710
22710
22710
22710
22710
22710
22710
22710
22710

44302
40704
81537
81529
81539
23998,

81400,

44434
42230
44365
44353
22899
81633, 41867
81101
44333
43830
44389
43556

112
166
210 746 0000
210 779 3777
199
100
121
1050
1502
14944
14844

