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(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι συμβάσεις των ναυλώσεων βρίσκονται στη καρδιά της ναυτιλιακής δραστηριότητας. Η
διδασκαλία του μαθήματος έχει σκοπό να παράσχει τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις
και την απαιτούμενη εξοικείωση με τους διαφορετικούς τύπους ναυλοσυμφώνων. Όσοι
εργαστούν σε ναυτιλιακά γραφεία θα κληθούν, κατά τη διαπραγμάτευση των όρων των
συμβάσεων, να λάβουν επιχειρηματικές αποφάσεις, συνυπολογίζοντας τις έννομες
συνέπειές τους και τις τυχόν ναυτιλιακές διαφορές που ενδεχομένως θα προκύψουν. Για τον
λόγο αυτό η γνώση του δικαίου των ναυλώσεων είναι απαραίτητο εφόδιο των αποφοίτων
του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Μετά την επιτυχή παρακολούθηση και συμμετοχή στο μάθημα αναμένεται ότι οι
φοιτητές και οι φοιτήτριες θα είναι σε θέση :
o

o

να διαθέτουν την απαραίτητη γνώση που θα τους επιτρέψει να
διατυπώσουν με ακρίβεια ρήτρες σε ναυλοσύμφωνα και συμβάσεις
θαλάσσιας μεταφοράς,
να λαμβάνουν επιχειρηματικές αποφάσεις, διαπραγματευόμενοι τους
όρους των ανωτέρω συμβάσεων, και

o

να επιλύουν νομικά προβλήματα προκύπτοντα από την παράβαση των
όρων αυτών.

Γενικές Ικανότητες
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
(3) Περιεχόμενο του μαθήματος
Το μάθημα των ναυλώσεων εξετάζει τις σύγχρονες μορφές ναυτιλιακής εκμετάλλευσης του
πλοίου. Σε πρώτο επίπεδο αναλύονται τα διάφορα είδη ναύλωσης και τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά τους βάσει των τυποποιημένων συμβάσεων που κυριαρχούν στην
ναυτιλιακή αγορά. Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις και την ευθύνη των
συμβαλλομένων στις εξής συμβάσεις: Ναύλωση του πλοίου γυμνού, χρονοναύλωση,
ναύλωση κατά ταξίδι, σύμβαση θαλάσσιας μεταφοράς. Στη συνέχεια διδάσκεται η ευθύνη
του θαλάσσιου μεταφορέα, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί από τους διεθνώς ισχύοντες
κανόνες της Χάγης- Βίσμπυ. Επίσης αναλύεται το περιεχόμενο και η λειτουργία της
φορτωτικής. Τέλος διδάσκονται οι νεότερες τυποποιημένες συμβάσεις διαχείρισης των
πλοίων.
Ειδικότερα εξετάζονται οι ακόλουθες ενότητες:











Συμβάσεις Ναύλωσης : Διαφορετικά είδη ναύλωσης: Ναύλωση του πλοίου γυμνού,
Χρονοναύλωση, Ναύλωση ταξιδίου, Σύμβαση θαλάσσιας μεταφοράς
Ναύλωση του πλοίου γυμνού: Νομική φύση – Υποχρεώσεις και Ευθύνη των
συμβαλλομένων μερών – Χρονοναύλωση : Νομική φύση – Υποχρεώσεις και ευθύνη
του χρονο-εκναυλωτή – Υποχρεώσεις και ευθύνη του χρονοναυλωτή
Κυριότερες ρήτρες των χρονοναυλοσυμφώνων
Σύμβαση θαλάσσιας μεταφοράς : Υποχρεώσεις και ευθύνη των συμβαλλομένων
μερών
Φορτωτική – Ναυλοσύμφωνο και φορτωτική
Διεθνείς Συμβάσεις που ρυθμίζουν την σύμβαση θαλάσσιας μεταφοράς
Κανόνες Χάγης – Βίσμπυ – Κανόνες Αμβούργου – Κανόνες του Ρότερνταμ
Ναυλομεσίτης: Ο ρόλος και η ευθύνη του
Συμβάσεις διαχείρισης πλοίων

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ




Διαλέξεις με χρήση διαφανειών και video
Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας και
της επικοινωνίας με τους φοιτητές μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
Δραστηριότητα

Διαλέξεις

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
39

Μελέτη και ανάλυση
βιβλιογραφίας
Μη καθοδηγούμενη
μελέτη
Πρακτικές ασκήσεις
προς επίλυση και
συζήτηση
Προαιρετικά: Συγγραφή
εργασίας και προφορική
παρουσίαση

60

Σύνολο Μαθήματος

130

31

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ
Γλώσσα αξιολόγησης: ελληνική
Τελική εξέταση 100% του τελικού βαθμού
Σε περίπτωση κατά την οποία έχει εκπονηθεί γραπτή
εργασία αυτή λαμβάνει 40% της τελικής βαθμολογίας

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:



Κιάντου-Παμπούκη Αλίκη, Ναυτικό Δίκαιο, Τόμος ΙΙ (2007)
Scrutton on Charterparties and Bills of Lading, 23thd edition, Eder/Foxton/Berry
/Smith/Bennett (2015)

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:




Επιθεώρηση Ναυτιλιακού Δικαίου
Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου
Lloyd’s Maritime and Commercial Law Quarterly

