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Τίτλος Μαθήματος: ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΝΑ0018

Τύπος Μαθήματος

Κατεύθυνσης / Επιλογής

Επίπεδο μαθήματος
Μεταπτυχιακό
Έτος Σπουδών

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

Εξάμηνο Σπουδών Εαρινό 2ο Τρίμηνο (Β΄Κύκλος Σπουδών)
Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων

3

Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων : Αθανασοπούλου Βικτωρία
Περιγραφή:
Το μάθημα αυτό εστιάζει στο δίκαιο που ρυθμίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των
ναυτικών. Εκτός από το εθνικό δίκαιο αναλύονται οι ρυθμίσεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου,
Διεθνείς Συμβάσεις και η νομολογία. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στη νομική θέση του
Πλοιάρχου και του πληρώματος κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, στα θέματα μισθών
και αποζημιώσεων σε περίπτωση ασθένειας και ατυχήματος καθώς επίσης στις ρυθμίσεις της
Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας.

Προαπαιτήσεις:

Δεν υφίστανται / Το μάθημα δεν έχει εργαστήριο.

Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus):
Ιστορική εξέλιξη του ελληνικού ναυτεργατικού δικαίου – Ορισμός της ναυτικής εργασίας
– Σύμβαση ναυτικής εργασίας – Η νομική θέση του πλοιάρχου και του πληρώματος –
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των ναυτικών – Το ναυτεργατικό ατύχημα – Η ασθένεια
του ναυτικού – Επαναπατρισμός του ναυτικού – Αλλοδαποί ναυτικοί – Εγκαταλειπόμενα
πληρώματα – Το εφαρμοστέο δίκαιο στις ναυτεργατικές απαιτήσεις – Διεθνής Σύμβαση
Ναυτικής Εργασίας – Διεθνής Οργανισμός Εργασίας – Συλλογικές δράσεις των ναυτικών
(το δικαίωμα της απεργίας, αποκλεισμός πλοίου, εφαρμοστέο δίκαιο, ΚανΡ ΙΙ και ΚανΡ
Ι).
Γλώσσα διδασκαλίας / Language of instruction
Ελληνικά
Στοιχεία διδάσκοντα / Name and contact info of lecturer
Όνομα: Αθανασοπούλου Βικτωρία
Θέση: Λέκτορας (υπό διορισμό), Διδάσκων ΠΔ407
Γραφείο:
Κοραή 2α
Τηλέφωνο: 22710 35272
Εmail: victathan@aegean.gr
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------------------------------------------------------------------Μαθησιακοί στόχοι / Expected learning outcomes
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στόχος του μαθήματος είναι να παράσχει το πλήρες νομικό πλαίσιο της παρεχόμενης στους
ναυτικούς προστασίας σύμφωνα με τα ελληνικά, τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή νομικά κείμενα.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μετά την επιτυχή παρακολούθηση και συμμετοχή στο μάθημα αναμένεται ότι οι φοιτητές
και οι φοιτήτριες θα είναι σε θέση: α) να αντιλαμβάνονται τις χαρακτηριστικές ιδιαιτερότητες
της ναυτικής εργασίας β) να επεξηγούν και να εφαρμόζουν τις ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις
που αρμόζουν στις υποθέσεις ναυτικού ατυχήματος και γ) να κατανοούν τις Διεθνείς
Συμβάσεις και την εθνική νομοθεσία που αφορά την προστασία της ναυτικής εργασίας.
Είδος μαθήματος και διδακτική μέθοδος / Mode of delivery and teaching methods
Διαλέξεις, παρουσιάσεις εργασιών των φοιτητών και ανάλυση νομολογιακού υλικού
Υποχρεωτική & Συνιστώμενη βιβλιογραφία / Compulsory & recommended reading
Κιάντου - Παμπούκη Αλίκη, Ναυτικό Δίκαιο Ι 5 (2005) – Κοροτζής Ιωάννης, Ναυτικό
Εργατικό Δίκαιο (1990) – Καμβύσης Δημήτριος, Ναυτεργατικό Δίκαιο2 (1994)
Μέθοδος & κριτήρια αξιολόγησης / Assessment methods & criteria
Τελική γραπτή εξέταση. Συνυπολογίζεται ο βαθμός της γραπτής εργασίας και η συμμετοχή
στο μάθημα.
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