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Τίτλος Μαθήματος: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 
 

 Τύπος Μαθήματος  ΝΑ0006 Κατεύθυνσης / Επιλογής 

 

 Επίπεδο μαθήματος  
 
Μεταπτυχιακό 
 

 Έτος Σπουδών  
 

 Εξάμηνο Σπουδών  
 

 Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων 
 

 Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων : Β. Αθανασοπούλου 
 

 Περιγραφή: 
 

Η ύλη του Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου περιλαμβάνει την ρύθμιση των ιδιωτικού δικαίου 

σχέσεων της ναυτιλιακής επιχείρησης.  Επίκεντρο της ναυτιλιακής επιχείρησης αποτελεί το 

πλοίο.Το πλοίο συνδέεται με μία Πολιτεία, της οποίας φέρει τη σημαία και υπόκειται στην 

έννομη τάξη της. Ο νόμος προσδιορίζει την έννοια του πλοίου και το σύστημα διοικητικής 

εποπτείας και δημοσιότητας των σχέσεων που το αφορούν. Κομβικής σημασίας για την 

ευθύνη από την άσκηση της ναυτιλιακής επιχείρησης αποτελεί το πρόσωπο του 

εκμεταλλευόμενου το πλοίο, και οι έννοιες του πλοιοκτήτη και του εφοπλιστή καθώς και ο 

προσδιορισμός της ευθύνης τους. Το πλοίο δεν είναι δυνατόν να ολοκληρώσει τον προορισμό 

του χωρίς τον πλοίαρχο και το πλήρωμα. Ο νόμος διαγράφει το πλαίσιο των δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων των μελών του πληρώματος καθώς και τις δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου 

εξουσίες του πλοιάρχου επί του πλοίου. Στο μάθημα αναλύονται επίσης οι υποχρεώσεις και η 

ευθύνη των βοηθητικών προσώπων της ναυτιλίας, δηλ.  του πλοηγού και του ναυτικού 

πράκτορα. Ιδιαίτερο θεσμό του ναυτικού δικαίου αποτελεί ο περιορισμός της ευθύνης του 

πλοιοκτήτη, ενώ ταυτόχρονα μελετώνται και τα ναυτικά προνόμια και η ναυτική υποθήκη. 

 

 Προαπαιτήσεις: 
 
Ν/Α 

 

 Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): 
 

Ιστορική εξέλιξη του Ναυτικού Δικαίου – Ιδιαιτερότητες του Ναυτικού Δικαίου – 

Ναυτιλιακοί Οργανισμοί – Η έννοια του πλοίου – Πλωτό ναυπήγημα – Εθνικότητα του 

πλοίου – Σημαία του πλοίου – Σύστημα διοικητικής εποπτείας στα πλοία – Μεταβίβαση 

κυριότητας και ναυπήγηση του πλοίου – Πλοιοκτήτης, Εφοπλιστής, Κύριος του πλοίου – 

Ευθύνη πλοιοκτήτη / εφοπλιστή / κυρίου του πλοίου – Συμπλοιοκτησία – Ναυτική Εταιρεία – 

Πλοίαρχος και πλήρωμα – Νομική θέση – Δικαιώματα και Υποχρεώσεις – Ναυτικός 

πράκτορας – Πλοηγός – Περιορισμός της ευθύνης από ναυτικές απαιτήσεις – Ναυτική 

Υποθήκη – Ναυτικά Προνόμια.  

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 

Χειμερινό εξάμηνο  Α’ κύκλος σπουδών 
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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 

 

-------------------------------------------------------------------- 

 

Μαθησιακοί στόχοι / Expected learning outcomes 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με όλες τις απαραίτητες θεμελιώδεις 

έννοιες του ναυτικού δικαίου, που θα τους επιτρέψουν να αντιληφθούν τις νομικές και 

οικονομικές πτυχές της ναυτιλιακής επιχείρησης.  

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μετά  την επιτυχή παρακολούθηση και συμμετοχή  στο μάθημα αναμένεται ότι  οι  φοιτητές 

και οι φοιτήτριες θα είναι σε θέση: α) να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν τις θεμελιώδεις 

αρχές του ναυτικού δικαίου, β) να επιλύουν σύνθετα νομικά προβλήματα αφορώντα την 

ευθύνη του ναυτιλιακού επιχειρηματία και γ) να εκτιμούν τον τρόπο με τον οποίο το δίκαιο 

επιδρά στην αποτελεσματική άσκηση της ναυτιλιακής επιχείρησης.  

 

Είδος μαθήματος και διδακτική μέθοδος /  Mode of delivery and teaching methods 

Διαλέξεις, γραπτές και προφορικές ασκήσεις στο μάθημα και παρουσίαση εργασιών.   

 

Υποχρεωτική & Συνιστώμενη βιβλιογραφία / Compulsory & recommended reading 

Κιάντου-Παμπούκη Α., Ναυτικό Δίκαιο Ι 
5
 (2005) – Γεωργακόπουλος Λ., Ναυτικό Δίκαιο 

(2006) 

 

 

Μέθοδος & κριτήρια αξιολόγησης / Assessment methods & criteria 

Τελική γραπτή εξέταση. Συνυπολογίζεται ο βαθμός της γραπτής εργασίας και η συμμετοχή 

στο μάθημα.  

 

------------------------------------------------------------ 
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