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(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

 
Στόχο αποτελεί η εξοικείωση των σπουδαστών-τριων με τη νομική έννοια του πλοίου, 
καθώς και της διαδικασίας της νηολόγησης. Αναμένεται ως το τέλος των μαθημάτων να 
γνωρίζουν τα βασικά περί εννοιών και διαδικασιών. όπως η εθνικότητα του πλοίου, η 
ναυτολόγηση, ο νηογνώμονας κ.α.  
Αποσκοπεί στη γνωστική εξοικείωση με τη  ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα και τις σχέσεις 
μεταξύ αυτής και των ναυτικών.  
Στόχος είναι επίσης μέχρι το πέρας των μαθημάτων οι σπουδαστές να είναι εξοικειωμένοι 
σ’ ένα βαθμό με τις έννοιες του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, να έχουν αρχίσει να 
αντιλαμβάνονται τη μεθοδολογία των διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων για τη λήψη 
αποφάσεων και πως αυτές επιδρούν στη συνέχεια στις διακρατικές σχέσεις. Προβλέπεται 
επίσης επισκόπηση status του καθεστώτος οριοθέτησης της Ελλάδας και τις επιπλοκές με 
τις γείτονες χώρες. 
Γενικές Ικανότητες 
 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών. 
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών    
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Το μάθημα «Ναυτικό Δίκαιο και Δίκαιο της Θάλασσας» έχει διττή 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. 
 
1. Η εξέλιξη του δικαίου της θάλασσας  
 Α. Mare Liberum 
 B. Mare clausum 
 Γ. Κωδικοποίηση 
2. Η ανοιχτή θάλασσα   
3. Η αιγιαλίτιδα ζώνη 
4. Η συνορεύουσα ζώνη  
5. Ο διεθνής βυθός  
6. Η νομική έννοια του πλοίου 
7. Η νηολόγηση 
8. Εθνικότητα του πλοίου 
9. Η αποκλειστική οικονομική ζώνη  
10. Εξετάσεις 
 
 

 

  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 
 



(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Διάλεξη, πρόσωπο με πρόσωπο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Χρήση υπολογιστή (power point). 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις, συζήτηση με 
τους φοιτητές, 
εκπόνηση 
ομαδικών/ατομικών 
εργασιών και 
παρουσίασή τους στην 
τάξη, μετά την οποία 
ακολουθεί συζήτηση με 
όλους τους σπουδαστές. 

3-6 ώρες ανά διάλεξη, 
καθώς και οι ώρες που θα 

χρειαστούν για την 
εκπόνηση της 

ατομικής/ομαδικής 
εργασίας. 
125ΏΡΕΣ 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ -ΤΡΙΩΝ 
 

 
Ομαδικές/ατομικές εργασίες, συμμετοχή στην τάξη, 
τελικές εξετάσεις. 
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