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Η παρούσα Έκθεση Αξιολόγησης περιλαμβάνει τον απολογισμό των ακαδημαϊκών, 

ερευνητικών και διοικητικών λειτουργιών του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών 

Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 όπως και τον 

σχολιασμό των απογραφικών δεδομένων – που παρατίθενται στο κυρίως σώμα ή 

επισυνάπτονται – και τα γενικά συμπεράσματα από τη δραστηριότητα του Τμήματος στο 

προαναφερόμενο ακαδημαϊκό έτος.  

 

Αναλυτικότερα, η έκθεση αξιολόγησης αναφέρεται στους εξής τομείς του Προπτυχιακού και 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών:  

 

α)  Δομή και Λειτουργία 

β)  Διδακτικό Έργο  

γ)  Ερευνητικό Έργο 

δ)  Επιμορφωτικό Έργο 

ε)  Κοινωνικό Έργο 

στ) Φοιτητική ζωή 

ζ)  Διοικητικές Υπηρεσίες και Υποδομές 

η)  Σχέσεις με Κοινωνικούς, Πολιτιστικούς και Παραγωγικούς Φορείς. 

 

Η περιοδική ετήσια διαδικασία αποτίμησης του συνόλου των παραπάνω δραστηριοτήτων του 

Τμήματος ανατροφοδοτεί το σύστημα λειτουργίας του, επιτρέποντας έτσι διορθωτικές 

κινήσεις. Η Έκθεση καταλήγει σε Συμπεράσματα τα οποία συνοψίζονται στα εξής: 

 

Ι.  Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με την παρούσα μορφή του μετά την 

ανανέωση του στο τέλος της περασμένης δεκαετίας εφαρμόστηκε για άλλο ένα 

ακαδημαϊκό έτος  με επιτυχία στην προοπτική της εκ νέου ανανέωσης του στο 

αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. 

 

ΙΙ.  Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών παραμένει σύγχρονο και ευέλικτο με 

ορίζοντα την ενίσχυση της διεθνούς απήχησής του η οποία έχει συμβάλει και στην 

επιτυχή λειτουργία - επί  πενταετία και πλέον - επιτυχημένων θερινών σχολείων. Το 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών διατηρεί την δυναμική του. Αυτό   

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 
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τεκμηριώνεται από την προσέλκυση ικανοποιητικού αριθμού υψηλού επιπέδου 

φοιτητών και φοιτητριών, παρά τις αντίξοες γενικές οικονομικές συνθήκες. 

 

ΙΙΙ.  Το ερευνητικό έργο του τμήματος είναι ιδιαίτερα αξιόλογο και χαίρει ευρύτατης 

διεθνούς αναγνώρισης με ανάδειξη του σε υψηλές θέσεις σε διεθνείς κατατάξεις που 

έχουν γίνει σχετικά πρόσφατα. Το τμήμα συμμετέχει σε πλήθος διεθνών και εθνικών 

ερευνητικών προγραμμάτων με πολύ σημαντικά αποτελέσματα. 

 

ΙV. Το τμήμα έχει αναπτύξει αξιόλογες σχέσεις με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και  

παραγωγικούς φορείς, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, παρέχοντας  επιμορφωτικό έργο 

και οργανώνοντας/συμμετέχοντας σε διάφορες πρωτοβουλίες. Η επιτυχία αυτή 

αντανακλάται τα τελευταία έτη και στην αύξηση του αριθμού των φορέων που 

παρέχουν υποτροφίες-βραβεία στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Οι 

υποτροφίες και βραβεία που απονεμήθηκαν το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 για τις 

επιδόσεις του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 και στους/ις νέους εισακτέους/ες του 

2015-2016 επισυνάπτονται στο Παράρτημα Γ΄ στο τέλος της παρούσας ΄Εκθεσης. 

 

V.  Το Τμήμα συμμετέχει σε συγχρηματοδοτούμενη έρευνα με τη συμμετοχή ευρύτατου 

φάσματος οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων και παραγωγικών φορέων. 

 

VΙ. Οι διοικητικές υπηρεσίες ανταπεξέρχονται ικανοποιητικά στη διεκπεραίωση των 

αρμοδιοτήτων τους και στην εξυπηρέτηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 

φοιτητών, των υποψηφίων διδακτόρων, του ακαδημαϊκού προσωπικού,  καθώς και 

του ευρύτερου κοινού που έρχεται σε επαφή με το τμήμα.  

 

VIΙ.  Η διαδικασία αξιολόγησης έχει ενσωματωθεί στη ζωή του τμήματος. Παρέχει 

τακτική ανατροφοδότηση δίνοντας αφορμή για βελτιώσεις όχι μόνον στις 

εκπαιδευτικές και διοικητικές δραστηριότητες του τμήματος, αλλά και στη στόχευση 

της ερευνητικής του δραστηριότητας, όπως επίσης και στην ορθολογική αξιοποίηση 

των έμψυχων και υλικών πόρων του.  

 

VIII.  Οι νέες διαδικασίες και βελτιώσεις που  διαδέχθηκαν ή υιοθετήθηκαν στη διάρκεια ή 

σαν συνέπεια της επίσκεψης -  αξιολογητών και αξιολογητριών τον Φεβρουάριο του 

2014 έχουν αναλυθεί ήδη διεξοδικά στην τετραετή έκθεση που υποβλήθηκε στο 

προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος. 
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Η διαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης αποτυπώνει την ταυτότητα ενός Τμήματος. 

Αναδεικνύει τα δυνατά και αδύνατα στοιχεία της λειτουργίας του αλλά ιδεατά –όσο  και 

πρακτικά -  δημιουργεί δυναμική χάραξης νέων στόχων και επιθυμητών επιπέδων ποιότητας. 

Η συμπλήρωση αυτής της δυναμικής από τη διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης αποτελεί 

κομβικό σημείο αποτίμησης και επαναπροσδιορισμού της στρατηγικής του Τμήματος παρά 

το ότι δεν συνοδεύεται τα τελευταία χρόνια από ενίσχυση των διαθέσιμων πόρων.  

 

Η Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, στα πλαίσια  ενός ταχύτατου μετασχηματισμού της 

κοινωνίας και κρίσιμων οικονομικών εξελίξεων, έχει υποστεί  σημαντικές δομικές αλλαγές 

στη διάρκεια των τελευταίων ετών. Τα Ακαδημαϊκά Τμήματα αξιολογήθηκαν και 

αυτοαξιολογούνται συνεχώς σε ένα περιβάλλον αυξημένων απαιτήσεων και δραστικά 

μειωμένων πόρων. Πρόκειται για  διαδικασία που έχει οδηγήσει σε εκ των ενόντων 

κινητοποιήσεις πόρων με την αύξηση του έργου που καταθέτουν τα μέλη ΔΕΠ για την 

εύρυθμη λειτουργία των Τμημάτων η οποία και συνεχίζεται με αυτόν τον τρόπο παρά τους  

περιορισμένους ανθρώπινους και υλικούς πόρους.. 

 

Η παρούσα Έκθεση Αξιολόγησης του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών 

παρουσιάζει στο πρώτο μέρος την ισχύουσα κατάσταση στο Τμήμα στη διάρκεια του 

Ακαδημαϊκού έτους αναφοράς της. Όπως και οι προηγούμενες ετήσιες εκθέσεις καταγράφει  

ισχυρά σημεία, αδυναμίες και ανάγκες. Καταλήγει  με τον προσδιορισμό μελλοντικών 

δράσεων και ενεργειών ώστε να αξιοποιηθούν ευκαιρίες και να ανταποκριθεί το Τμήμα στις 

προκλήσεις της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας.  

 

Η διαδικασία αξιολόγησης του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 που καλύπτει η παρούσα 

έκθεση ξεκίνησε  μετά το τέλος του ακαδημαϊκού έτους  με συλλογή του απαραίτητου υλικού 

για τη σύνταξη προσχεδίου της έκθεσης και των σχετικών πινάκων στοιχείων Το γενικό 

προσχέδιο της έκθεσης συνολικά τέθηκε υπόψη των μελών του Τμήματος πριν από τη 

Συνέλευση του ΤΝΕΥ στην οποία και εγκρίθηκε τυπικά έχοντας γίνει επί μακρόν αντικείμενο 

επαφών και συζητήσεων και ανταλλαγών απόψεων, κυρίως της ΟΜΕΑ με τους 

διδάσκοντες/διδάσκουσες και το διοικητικό προσωπικό. Στη συνέχεια έγινε η επεξεργασία με 

ειδική μέριμνα για την ψηφιακή παρουσίαση του στον ιστότοπο όπου αναρτώνται οι εκθέσεις 

αξιολόγησης κάθε ακαδημαϊκού έτους. 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
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Η ΟΜΕΑ του Τμήματος έχει την κύρια ευθύνη για τη σύνταξη της έκθεσης, σε στενή 

συνεργασία με τους διδάσκοντες, τις διδάσκουσες και το διοικητικό προσωπικό. με βάση τα 

κριτήρια αξιολόγησης της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ). 

 

Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε  και στην παρούσα έκθεση, όπως και στις προηγούμενες,  

περιλαμβάνει  τα ακόλουθα επίπεδα:  

 

α) Καταγραφή των διδακτικών, ερευνητικών, διοικητικών δραστηριοτήτων και των δράσεων 

προβολής του Τμήματος,  

 

β) Δημοσιοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων/δράσεων και των αποτελεσμάτων τους στο 

διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του Τμήματος,  

 

γ) Συζητήσεις, ανταλλαγή απόψεων των εμπλεκομένων είτε μεταξύ τους, είτε μέσα από τα 

υφιστάμενα όργανα (Ομάδες και Επιτροπές),  

 

δ) Επεξεργασία των συλλεχθέντων ποσοτικών και συγκριτικών στοιχείων και των σχετικών 

απόψεων και εξαγωγή συμπερασμάτων,  

 

ε) Ανάληψη συλλογικών αποφάσεων και ενεργειών, ως αποτέλεσμα αναστοχασμού, για τη 

βελτίωση του Τμήματος.  

 

Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη συγκέντρωση και επεξεργασία του υλικού ήσαν: 

 

- Οι πίνακες της ΑΔΙΠ 

 

-  Πίνακες που δημιουργήθηκαν από την ΟΜΕΑ σε συνεργασία με το διοικητικό 

προσωπικό για την καταγραφή ποιοτικών στοιχείων  συμμετοχής των Καθηγητών/τριών 

και λεκτόρων του Τμήματος σε ερευνητικά προγράμματα και σε κάθε είδους εκδηλώσεις 

(συνέδρια, ημερίδες, θερινά σχολεία, κ.ά.), καθώς και στην οργάνωση διαλέξεων στο 

πλαίσιο των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων τους.  

 

- Η παρούσα έκθεση ακολουθεί την Έκθεση για το Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 η οποία 

συμπληρώθηκε από το Μέρος Β΄ της  Τετραετούς Έκθεσης Αξιολόγησης που υποβλήθηκε 

το 2016 από το Τμήμα και περιελάμβανε την επισκόπηση των προηγουμένων τεσσάρων 

ετών και την παρουσίαση των απογραφικών ερευνών που είχαν διενεργηθεί μεταξύ των 

αποφοίτων στο εαρινό εξάμηνο του 2015. 
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Όπως κάθε ετήσια έκθεση, μετά την ολοκλήρωση του κειμένου και της διαδικασίας έγκρισης, 

η παρούσα παραμένει διαθέσιμη τόσο σε έντυπη μορφή (σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων 

για εσωτερική χρήση του Τμήματος και του Πανεπιστημίου), όσο και σε ηλεκτρονική, 

κατόπιν ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Τμήματος.   

 

Σύνθεση της ΟΜΕΑ του Τμήματος 

 

Με απόφαση της υπ’αριθμ. 14ης(επαναληπτικής)/17.09.2015 συνεδρίασης της Συνέλευσης 

του Τμήματος, Πρόεδρος της ΟΜΕΑ ορίστηκε η Καθηγήτρια Αμαλία Πολυδωροπούλου, Αν. 

Πρύτανη Έρευνας, Ανάπτυξης, Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών με την 

ακόλουθη σύνθεση για το ακαδ. έτος 2015-2016: 

 

Τακτικά Μέλη 

1. Αμαλία Πολυδωροπούλου, Αν. Πρύτανη, Καθηγήτρια, Πρόεδρος της ΟΜΕΑ 

2. Ευάγγελος Ξυδέας, Καθηγητής, Αν. Προέδρου  

3. Ελένη Θανοπούλου, Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τ.Ν.Ε.Υ  

4. Θεόδωρος Συριόπουλος, Καθηγητής  

5. Εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών/ριών 

 

Αναπληρωματικά Μέλη 

1. Κωνσταντίνος Πάνου, Αν. Καθηγητής, Αν. Προέδρου της Επιτροπής 

2. Βασίλειος Τουντόπουλος, Καθηγητής 

3. Μαρία Λεκάκου, Αν. Καθηγήτρια (μετέπειτα Καθηγήτρια) 

4. Μαρία Λάμπρου, Αν. Καθηγήτρια 

5. Εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών/ριών 

 

Για τη διαδικασία της συγκέντρωσης των στοιχείων αξιολόγησης, από πλευράς της ΟΜΕΑ, 

επισημαίνεται ότι: 

 

- Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού ανταποκρίθηκαν, όπως και στο παρελθόν, πολύ 

ικανοποιητικά στο αίτημα για τη συγκέντρωση και παροχή των ζητούμενων στοιχείων, 

χάρη και στην εξοικείωσή τους με το θεσμό. 

 

- Η ολοκλήρωση των πινάκων ετεροαναφορών σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα 

μετά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους αποδείχτηκε πως δεν αφήνει επαρκή περιθώρια για 

την πλήρη εμφάνιση τους στις μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο.  
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Αδυναμίες εντοπίζονται ακόμη λόγω έλλειψης προφίλ ετεροαναφορών σε μηχανές 

αναζήτησης από το σύνολο των μελών  ΔΕΠ. Όμως η συντριπτική πλειοψηφία των έργων και 

ετεροαναφορών υπολογίζεται με αρκετή ακρίβεια στην τελευταία διετία χάρη στη δημιουργία 

των σχετικών προφίλ και από άλλα μέλη. Η εκκαθάριση των εγγραφών δεν είναι μια 

αυτοματοποιημένη διαδικασία και περιπλέκει τον υπολογισμό των σχετικών  βασικών  

πινάκων της έκθεσης. Στην παρούσα  ετήσια έκθεση ακολουθήθηκε όπως και στις 

προηγούμενες μικτό σύστημα όπου – εκτός από τις αναλυτικές καταγραφές όπου 

προτιμήθηκαν - ο μεγάλος αριθμούς ετεροαναφορών υπολογίστηκε με βάση τον αλγόριθμο 

εi(2013-1014)=  [(1/3 * ε2014)+ (2/3 *ε2015)] -10%. Ο αλγόριθμος αυτός προσεγγίζει την 

κατανομή των ετεροαναφορών μεταξύ ακαδημαϊκού έτους και των δύο ημερολογιακών ετών 

που εμπλέκονται μέρη των οποίων  συνθέτουν το ακαδημαϊκό έτος. Ο αλγόριθμός  προέβλέπε 

αρχικά την  - συντηρητική - αφαίρεση ενός  αριθμού για κάθε ατομικό προφίλ ώστε να 

αφαιρείται προσεγγιστικά ο αριθμός τυχόν αυτοαναφορών. Δεδομένου ότι σε πολλές 

περιπτώσεις το  ποσοστό αυτοαναφορών μπορεί να είναι και κάτω του 5% ή ακόμα και 

μηδενικό και καταγεγραμμένης σε πολλές περιπτώσεις της ύπαρξης ενός σημαντικού 

αριθμού  αναφορών κατ’ έτος εκτός μηχανών ακαδημαϊκής αναζήτησης και στη φετινή 

έκθεση υιοθετήθηκε ο αλγόριθμος [(1/3 * ε2014)+ (2/3 *ε2015)] για κάθε μέλος ΔΕΠ και η 

αφαίρεση του 10% έγινε στο σύνολο των ετεροαναφορών στο τέλος οπότε αυτές ανέρχεται 

στις 1851 ως φαίνεται στους οικείους πίνακες των Παραρτημάτων της Έκθεσης. 

 

Ευχαριστίες 

 

Η ΟΜΕΑ ευχαριστεί όσους και όσες συνέβαλαν στη διαδικασία και διαμόρφωση των κειμένων 

της εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος που καλύπτει  το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Η 

έκθεση αφιερώνεται στο για πάντα μέλος του ΤΝΕΥ Επίκ.Καθηγ. Ιωάννη Τσαμουργκέλη (1961-

2016) ο οποίος μέχρι τις τελευταίες εβδομάδες της μεγάλης μάχης που έδινε βρισκόταν με 

αφοσίωση και αυταπάρνηση δίπλα στους φοιτητές και φοιτήτριες του.  
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ΕΤΗΣΙΑ  ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2015-2016 
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Γεωγραφική Θέση του Τμήματος 

 

Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών εδρεύει, από την ίδρυσή του, στην 

πόλη της Χίου, που αποτελεί την πρωτεύουσα του ομώνυμου Νομού. Η Χίος είναι το πέμπτο 

σε μέγεθος νησί της Ελλάδας. Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2011 ο πληθυσμός 

της Περιφερειακής Ενότητας Χίου ήταν περίπου 53.000 κάτοικοι. Η Χίος είχε και συνεχίζει 

να έχει έντονη οικονομική και πολιτιστική δραστηριότητα, λόγω της ιστορίας της και της 

ναυτικής της παράδοσης. Διαθέτει  συχνή αεροπορική και καθημερινή - κατά κανόνα -

ακτοπλοϊκή σύνδεση με την πρωτεύουσα και τακτική σύνδεση με  μεγάλα αστικά κέντρα της 

Βόρειας Ελλάδας, όπως τη Θεσσαλονίκη,   με  άλλα  νησιά του Αιγαίου καθώς και με την 

Τουρκία. Το εμπορικό κέντρο της πόλης βρίσκεται σε μικρή απόσταση (τρία χιλιόμετρα) από 

το αεροδρόμιο του νησιού “Όμηρος” από όπου εκτελούνται  δύο ή τρία αεροπορικά 

δρομολόγια με την Αθήνα ή και περισσότερα ανάλογα με την περίοδο του έτους και αρκετές 

εβδομαδιαίες πτήσεις προς Θεσσαλονίκη και νησιά του Αιγαίου. Διαθέτει λιμάνι που 

εξυπηρετεί  ακτοπλοϊκές και διεθνείς συγκοινωνίες επιβατών, σκάφη αναψυχής αλλά και 

εμπορικά πλοία. 

 

Οι διοικητικές λειτουργίες του Τμήματος  βρίσκονται στο κέντρο της πόλης, σε μικρή 

απόσταση μεταξύ τους. Στεγάζονται κυρίως στο παραχωρημένο, από το Δήμο Χίου, κεντρικό 

κτήριο «Αδ. Κοραής», παλιό εκπαιδευτικό ίδρυμα της πόλης. Εκεί λειτουργούν η κεντρική 

γραμματεία και η γραμματεία του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και του 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Στο ίδιο κτίριο διενεργούνται από το φθινόπωρο 

του 2014 όλες οι διοικητικές  λειτουργίες του. 

 

Για τις ακαδημαϊκές λειτουργίες των Προγραμμάτων Σπουδών χρησιμοποιούνται:  

 

(α) Οι δύο αίθουσες διδασκαλίας του κτηρίου «Αδ. Κοραής»,  

(β)    Οι δύο αίθουσες διδασκαλίας του κτηρίου Κουντουριώτου που εξυπηρετούν τις  

ανάγκες του προγράμματος ΝΑΜΕ μαζί με άλλες ανάγκες της Σχολής Επιστημών 

της Διοίκησης 

(γ) Το Αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης,  

(δ) Αίθουσες του Μιχάλειου κτηρίου, το οποίο αποτελεί δωρεά της τοπικής κοινωνίας 

στο Πανεπιστήμιο,  

1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
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(ε) Η  διαμορφωμένη αίθουσα του κτηρίου «Καρράδειος», το οποίο αποτελεί επίσης 

δωρεά της τοπικής κοινωνίας στο Πανεπιστήμιο,  

(στ)  Οι σχετικά πρόσφατα παραχωρημένες αίθουσες του κτηρίου πρώην ΕΠΑΛ απέναντι 

από το Μιχάλειο κτήριο. 

 

Στα Κτήρια «Αδ. Κοραής» και Κουντουριώτου, οι δύο αίθουσες διδασκαλίας 

χρησιμοποιήθηκαν και κατά τη διάρκεια του 2015-2016 εντατικά – και κατά περίπτωση και 

στα όρια της χωρητικότητάς τους – και από το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του 

Τμήματος  και από  το Π.Μ.Σ. ΝΑ.Μ.Ε., το οποίο όπως αναφέρθηκε εξυπηρετείται κυρίως 

από το κτήριο Κουντουριώτου, καθώς και από όλα τα άλλα  προγράμματα της Σχολής. 

 

 Σε σχέση με τα εργαστήρια του Τμήματος σημειώνεται ότι: 

 

(α) Το Εργαστήριο Διοίκησης Ναυτιλιακών και Λιμενικών Επιχειρήσεων 

«Ε.ΔΙ.ΝΑ.ΛΕ.» (ΦΕΚ ίδρυσης 2097/29.9.2009, τ. Β΄), καταλαμβάνει ένα μεγάλο 

γραφείο στον 1ο όροφο του κτηρίου «Αδ. Κοραής». 

(β)  Το εργαστήριο «Μεταφορών και Λήψης Απόφασης» (TRANSDEM), (ΦΕΚ ίδρυσης 

1910/8.9.2015, τ. B΄), στεγάζεται σε χώρο στο ημιυπόγειο του κτηρίου «Αδ. 

Κοραής» που στεγάζει και ένα εργαστήριο άλλου Τμήματος της Σχολής. 

(γ)       Το Εργαστήριο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών στη Ναυτιλία, τις Μεταφορές 

και τη Νησιωτική Ανάπτυξη (Ε.ΠΛΗ.ΝΕΤ), (ΦΕΚ ίδρυσης 1966/11.9.2015, τ. Β΄), 

στεγάζεται σε χώρο στο ισόγειο του κτηρίου «Αδ. Κοραής» που στεγάζει και γραφεία 

μελών ΕΔΙΠ  του Ε.ΠΛΗ.ΝΕΤ.  

 

Τα εικοσιτρία (23) - ως την απώλεια  του συναδέλφου Ιωάννη Τσαμουργκέλη το Μάιο του 

2016 -   μέλη ΔΕΠ που ανήκαν στο τμήμα στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, 

μαζί με τα δύο (2) μέλη Ε.ΔΙ.Π και τους κατά περιόδους εξωτερικούς συνεργάτες του 

Τμήματος, μοιράζονται τα διαθέσιμα γραφεία του κτηρίου επί της οδού Κουντουριώτου 22 

(11 γραφεία και ένα γραφείο υποψηφίων διδακτόρων), τα 6 γραφεία και το Γραφείο 

Προέδρου στο κτήριο «Αδ. Κοραής» καθώς και 2 γραφεία στο κτήριο επί της οδού 

Κουντουριώτου 45. 
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Διοικητικά όργανα του Τμήματος 

 

Τα διοικητικά όργανα του Τμήματος είναι η Συνέλευση, η Γενική Συνέλευση Ειδικής 

Σύνθεσης καθώς και οι ακόλουθες - θεσμοθετημένες και μη - Ομάδες και Επιτροπές. 

 

Θεσμοθετημένες Επιτροπές 

 

Στο Τμήμα έχουν οριστεί και λειτουργούσαν το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 οι ακόλουθες 

Επιτροπές (και εκπρόσωποι του Τμήματος σε επιτροπές και όργανα) που έχουν οριστεί με τις 

αναφερόμενες, κατά περίπτωση, αποφάσεις Συνέλευσης: 

 

Επιτροπή Αξιολόγησης ΟΜΕΑ ΤΝΕΥ 

 

Με απόφαση της υπ’αριθμ. 14ης(επαναληπτικής)/17.09.2015 συνεδρίασης της Συνέλευσης 

του Τμήματος, Πρόεδρος της ΟΜΕΑ ορίστηκε η Καθηγήτρια Αμαλία Πολυδωροπούλου, Αν. 

Πρύτανη Έρευνας, Ανάπτυξης, Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών με την 

ακόλουθη σύνθεση για το ακαδ. έτος 2015-2016: 

 

Τακτικά Μέλη 

1. Αμαλία Πολυδωροπούλου, Αν. Πρύτανη, Καθηγήτρια, Πρόεδρος της ΟΜΕΑ 

2. Ευάγγελος Ξυδέας, Καθηγητής, Αν. Προέδρου  

3. Ελένη Θανοπούλου, Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τ.Ν.Ε.Υ  

4. Θεόδωρος Συριόπουλος, Καθηγητής  

5. Εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών/ριών 

 

Αναπληρωματικά Μέλη 

1. Κωνσταντίνος Πάνου, Αν. Καθηγητής, Αν. Προέδρου της Επιτροπής 

2. Βασίλειος Τουντόπουλος, Καθηγητής 

3. Μαρία Λεκάκου, Αν. Καθηγήτρια (μετέπειτα Καθηγήτρια) 

4. Μαρία Λάμπρου, Αν. Καθηγήτρια 

5. Εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών/ριών 

 

Σημειώνεται ότι δεν είχε ορισθεί, από το Σύλλογο φοιτητών/τριών του Τμήματος, το τακτικό 

και αναπληρωματικό μέλος/εκπρόσωπος που είχε ορισθεί στην ΟΜ.Ε.Α πριν την εξωτερική 

αξιολόγηση.  

1.1.  Διοίκηση του Τμήματος 
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Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών  

 

1. Ευάγγελος Ξυδέας, Καθηγητής, Πρόεδρος 

2. Κωνσταντίνος Πάνου, Αν. Καθηγητής 

3. Αθανάσιος Πάλλης, Αν. Καθηγητής  

4. Μαρία Λάμπρου, Αν. Καθηγήτρια 

5. Ευαγγελία Χορτατσιάνη, Επίκ. Καθηγήτρια 

6. Εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών 

 

Συντονιστική Επιτροπή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ναυτιλία, 

Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο-ΝΑ.Μ.Ε.» (10η/23.06.2015 συνεδρίαση ΓΣΕΣ) 

 

- Πάνου Κωνσταντίνος, Αν. Καθηγητής, Διευθυντής του Π.Μ.Σ. ΝΑ.Μ.Ε. 

- Συριόπουλος Θεόδωρος, Καθηγητής, 

- Τουντόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής, 

- Λάμπρου Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, 

- Λεκάκου Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (νυν Καθηγήτρια) 

 

Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών/ριών 

 

Με απόφαση της 21ης/01.06.2016 ορίστηκε η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών 

Φοιτητών/ριών με την ακόλουθη σύνθεση: 

 

1. Ελένη Θανοπούλου, Καθηγήτρια, Πρόεδρος  

2. Κωνσταντίνος Πάνου, Αν. Καθηγητής, Διευθυντής ΠΜΣ  

3. Ιωάννης Καρκαζής, Καθηγητής  

4. Νικήτας Νικητάκος, Καθηγητής 

5. Αμαλία Πολυδωροπούλου, Καθηγήτρια 

6. Θεόδωρος  Συριόπουλος, Καθηγητής  

7. Βασίλειος Τουντόπουλος, Καθηγητής 

8. Αθανάσιος Πάλλης, Αναπληρωτής Καθηγητής  

9. Μαρία Λάμπρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

10. Αθηνά Ρουμπούτσου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

11. Ελένη  Ιακωβάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια  

12. Άννα-Μαρία Κοτρίκλα, Επίκουρη Καθηγήτρια 

13. Ιωάννης Λαγούδης, Επίκουρος Καθηγητής 

14. Θεόδωρος Λίλας, Επίκουρος Καθηγητής 
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15. Βικτωρία Αθανασοπούλου, Λέκτορας 

16. Γεώργιος Πρώιος, Επίκ. Καθηγητής 

17. Ευαγγελία Χορτατσιάνη, Επίκ. Καθηγήτρια  

 

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΝΕΥ 

1. Αμαλία Πολυδωροπούλου, Καθηγήτρια, Πρόεδρος  

2. Θεόδωρος Συριόπουλος, Καθηγητής, Αν. Προέδρου της επιτροπής 

3. Ελένη Θανοπούλου, Καθηγήτρια 

4. Μαρία Λεκάκου, Αν. Καθηγήτρια και νυν Καθηγήτρια 

5. Αθανάσιος Πάλλης, Αν. Καθηγητής  

 

Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών και Προμηθειών ΤΝΕΥ:  

 

Τακτικά Μέλη 

1. Σεραφείμ Κάπρος, Καθηγητής 

2. Ιωάννης Δάγκινης, μέλος ΕΤΕΠ (σήμερα μέλος Ε.ΔΙ.Π) 

3. Αγγελική Αθανασίου, υπάλληλος ΙΔΑΧ  

 

Αναπληρωματικά Μέλη 

1. Άννα Μαρία Κοτρίκλα, Επίκ. Καθηγητής  

2. Ιωάννης Λαγούδης, Επίκ. Καθηγητής 

3. Δήμητρα Ραφτέλη, υπάλληλος ΙΔΑΧ 

 

Διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη επιτροπή ορίζεται κάθε φορά από την κεντρική διοίκηση 

του Ιδρύματος. 

 

Εκπρόσωπος ΤΝΕΥ στο ECTS 

     -  Ελένη Ιακωβάκη, Επίκ. Καθηγήτρια 

 

Τμηματικός/ή Υπεύθυνος/η Erasmus+ 

Τακτικό μέλος:  Ελένη Ιακωβάκη, Επίκ. Καθηγήτρια  

Αναπληρωματικό μέλος: Κωνσταντίνος Πάνου, Αν. Καθηγητής. 

 

Εκπρόσωπος ΤΝΕΥ στη  Βιβλιοθήκη  

- Άννα Μαρία Κοτρίκλα, Επίκ. Καθηγήτρια 

 

Εκπρόσωπος Επιτροπής Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας  
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     -  Αθηνά Ρουμπούτσου, Αν. Καθηγήτρια. 

 

Επιστημονικά Υπεύθυνη του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης & Υπεύθυνη 

Πρακτικής Άσκησης ΤΝΕΥ 

- Μαρία Λεκάκου, Αν. Καθηγήτρια και σήμερα Καθηγήτρια 

 

Εκπρόσωποι για τον Προγραμματισμό Διαλέξεων/Εκδηλώσεων του ΤΝΕΥ 

- Ελένη Θανοπούλου, Καθηγήτρια, Πρόεδρος ΤΝΕΥ 

- Μαρία Λεκάκου, Αν. Καθηγήτρια και σήμερα Καθηγήτρια 

 

Επιτροπή Υποτροφιών ΤΝΕΥ 

1. Αμαλία Πολυδωροπούλου, Καθηγήτρια 

2. Νικήτας Νικητάκος, Καθηγητής 

3. Θεόδωρος Συριόπουλος, Καθηγητής 

4. Ελένη Θανοπούλου, Καθηγήτρια, Πρόεδρος ΤΝΕΥ 

5. Ιωάννης Τσαμουργκέλης, Επίκ. Καθηγητής 

 

Επιτροπή Επιμέλειας Ιστοσελίδας ΤΝΕΥ  

1. Μαρία Λάμπρου, Μόνιμη Επίκ. Καθηγήτρια 

2. Ελένη Ιακωβάκη, Επίκ. Καθηγήτρια 

3. Θεόδωρος Λίλας, Επίκ. Καθηγητής 

4. Βικτωρία Αθανασοπούλου, Λέκτορας 

5. Ιωάννης Δάγκινης, μέλος Ε.ΔΙ.Π. ΤΝΕΥ 

6. Εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών/ριών 

 

Επιτροπή Προβολής ΤΝΕΥ  

Όλα οι καθηγητές/ήτριες και λέκτορες (μέλη ΔΕΠ) του Τμήματος 

 

Επιτροπή Επιμέλειας και Έκδοσης Ελληνικού & Αγγλικού Οδηγού Σπουδών ΤΝΕΥ  

1. Αθανάσιος Πάλλης, Αν. Καθηγητής 

2. Κωνσταντίνος Πάνου, Αν. Καθηγητής 

3. Άννα-Μαρία Κοτρίκλα, Επίκ. Καθηγήτρια 

4. Γεώργιος Πρώιος, Επίκ. Καθηγητής 

5. Ευαγγελία Χορτατσιάνη, Λέκτορας (σήμερα Επίκ. Καθηγήτρια) 

6. Ελένη Ιακωβάκη, Επίκ. Καθηγήτρια 

Ως αναπληρωματικό μέλος ορίσθηκε η κ. Μαρία Λάμπρου, Αν. Καθηγήτρια 
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Επίσης λειτουργεί Συντακτική Ομάδα Επιμέλειας του Επιστημονικού Περιοδικού Journal of 

Transport and Shipping, πρώην Aegean Working Papers (http://www.stt.aegean.gr/index), 

που εκδίδει το Τμήμα.  

 

Διάρθρωση του Τμήματος σε Τομείς  

 

Το Τμήμα δεν είναι επίσημα διαρθρωμένο σε Τομείς. Άτυπα υπάρχει, όπου απαιτείται, 

συντονισμός μεταξύ των μελών των οποίων οι διδακτικές και ερευνητικές  δραστηριότητες 

αφορούν κυρίως μεταφορές-εμπόριο και μεταξύ των μελών που οι διδακτικές και ερευνητικές 

τους δραστηριότητες αφορούν κυρίως τη ναυτιλία.  

 

Εσωτερικοί Κανονισμοί που διέπουν τις δραστηριότητες  του Τμήματος 

 

Το Τµήµα υποστηρίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του Πανεπιστηµίου 

του Αιγαίου (ΦΕΚ 197/2009, τ.Α΄) και από τον Εσωτερικό Κανονισµό λειτουργίας του 

Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών. To 2014 αντικαταστάθηκε η υπ’ αριθ. 

333/Β7/2.10.1998 (ΦΕΚ 1085 Β΄ 16.10.1998) υπουργική απόφαση, όπως είχε τροποποιηθεί 

με νεότερες υπουργικές αποφάσεις και αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του 

Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο 

«Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο» – Αναμόρφωση του Προγράμματος. Τα νέα 

οριζόμενα για  το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ 2063/29.07.2014, τ. Β΄  προσαρτάται 

(στην παρούσα έκθεση στο Παράρτημα Δ΄). 

 

 
Δεν ίσχυαν στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 άλλοι Εσωτερικοί Κανονισμοί 

στο Τμήμα εκτός από τα οριζόμενα στα ΦΕΚ ίδρυσης Εργαστηρίων.  
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Σκοπός και Στόχοι του Τμήματος  

 

Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ιδρύθηκε το 1998. Η ίδρυσή του στη 

Χίο έγινε – και παραμένει σύμφωνα με τους αρχικούς στόχους που τέθηκαν κατά την ίδρυσή 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τον οικονομικό χαρακτήρα της περιφέρειας του Αιγαίου, 

αλλά και τη ναυτική και επιχειρηματική παράδοση της Χίου. Το Νοέμβριο του 2000 

αποφοίτησαν οι πρώτοι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες, ενώ το Σεπτέμβριο του 2002 

αποφοίτησαν οι πρώτοι/πρώτες πτυχιούχοι του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. 

 
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. 

 
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 όλης παραγωγικής διαδικασίας.  

 
Βασική συνιστώσα του κλάδου των μεταφορών είναι η Ναυτιλία, που αποτελεί τον πλέον 

διεθνοποιημένο τομέα του και διενεργεί περί το 90% όλων των διεθνών μεταφορών. Έτσι, 

μελετώντας τις  αγορές της ναυτιλίας μελετούμε και την παγκόσμια οικονομία δεδομένου ότι 

ο κλάδος αποτελεί βασικό διεκπεραιωτή σημαντικού όγκου του διεθνούς εμπορίου και 

σχεδόν μοναδικό μεταφορέα του εμπορίου μεγάλου αριθμού προϊόντων και πρώτων υλών. 

 

Παράγοντες όπως: 

- η διαρκώς αυξανόμενη εξειδίκευση της παραγωγής, μακριά από τις πηγές πρώτων υλών 

και παραδοσιακά μακριά από τον τόπο κατανάλωσης, 

- η προσπάθεια των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν ικανοποιητικά σε συνθήκες 

1.2. Σκοπός και Στόχοι του Τμήματος  
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αυξανόμενου ανταγωνισμού διεθνώς, 

- οι σύγχρονες τάσεις ανασχεδιασμού των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που δίνουν 

έμφαση στις έννοιες της διευρυμένης επιχείρησης και της δικτυωμένης επιχείρησης, 

- η αύξηση του αριθμού των μετακινήσεων, 

- η εξάρτηση της Ελλάδας από το διεθνές εμπόριο, από τις επιβατικές ακτοπλοϊκές γραμμές 

και τις αερομεταφορές για τον τουρισμό, αλλά και η γεωγραφική της θέση και ένταξη στα 

πανευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών,  

 

αναδεικνύουν τόσο τον διαρκώς αυξανόμενο ρόλο των οικονομικών μονάδων, που 

λειτουργούν στο σύνθετο χώρο του εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών μεταφοράς και 

ειδικότερα στο ναυτιλιακό χώρο, όσο και την ανάγκη κατάρτισης εξειδικευμένων πτυχιούχων 

που  αποτελεί και το στόχο του τμήματος. 

 

Η αποστολή του Τμήματος εξειδικεύεται στην επιδίωξη τριών συνιστωσών: 

 

1. Παροχή υψηλής ποιότητας επιστημονικής κατάρτισης στη διακριτή ενότητα   Ναυτιλίας, 

Μεταφορών και Εμπορίου. 

2. Προαγωγή της έρευνας. 

3. Σύνδεση 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 αποτελεί σημαντικότατο κομμάτι της συνολικής δραστηριότητας του 

ακαδημαϊκού προσωπικού. 

 

Η τρίτη συνιστώσα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών και 

υλοποιείται κυρίως μέσα από τις δραστηριότητες της Επιτροπής Σύνδεσης με τις 

Επιχειρήσεις, το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης που λειτουργεί από το 1999, τα μαθήματα 

επιχειρηματικότητας του προγράμματος σπουδών, τις τακτικές διαλέξεις στελεχών, τις 

οργανωμένες επισκέψεις σε επιχειρήσεις, τις άτυπες δραστηριότητες συμβουλευτικής προς 

τους φοιτητές, φοιτήτριες και απόφοιτους/ες του τμήματος, τις δραστηριότητες του 

μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και τη συμμετοχή των επιχειρήσεων και άλλων 

οργανισμών στη συγχρηματοδοτούμενη έρευνα του τμήματος. 
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Γενικά για τους στόχους του TNEY 

 

Συνοπτικά, στα πλαίσια της αποστολής του το Τμήμα έχει ως βασικούς στόχους: 

 

 Την επίτευξη υψηλής ποιότητας ανωτάτης παιδείας σύμφωνα και με τα διεθνώς αποδεκτά 

πρότυπα. 

 Τη συμμετοχή στις εξελίξεις και τη διαμόρφωση των εξελίξεων στην έρευνα  και στη 

σχετική τεχνολογία και την προσαρμογή του εκπαιδευτικού αντικειμένου σε αυτές. 

 Την καλλιέργεια δεξιοτήτων στους/στις αποφοίτους, που τους επιτρέπουν να  

ανταποκριθούν: 

 

(α)  σ’ ένα ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον, 

(β)  στην επιτυχή παρακολούθηση και ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών, 

(γ)  στις ανάγκες παρακολούθησης των εξελίξεων της έρευνας. 

 

Εξειδίκευση των στόχων του ΤΝΕΥ 

 

Το TNEY, μέσα από την μελέτη και γνώση του συνδυασμένου χώρου της Ναυτιλίας, των 

Μεταφορών και του Διεθνούς Εμπορίου, λαμβάνοντας υπόψη και τις τελευταίες και τις 

διαγραφόμενες κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, στοχεύει σε:  

 

1. Κάλυψη των υφιστάμενων εκπαιδευτικών αναγκών στη χώρα μας, αλλά και στην 

προσέλκυση  φοιτητών και φοιτητριών από το εξωτερικό για μικρότερης ή μεγαλύτερης 

διάρκειας προγράμματα σπουδών. 

 

2. Παροχή ενός καινοτόμου, ποιοτικού, αλλά και βιώσιμου προγράμματος σπουδών που να 

αποτελεί πόλο έλξης Ελλήνων και ξένων ερευνητών/τριών και επιστημόνων. 

 

3. Στη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και στην 

ποιοτικότερη στελέχωση και αναβάθμιση της λειτουργίας των ελληνικών ναυτιλιακών 

επιχειρήσεων, με  εκμετάλλευση της παράδοσης που παρέχει η Χίος ως κοιτίδα 

Ναυτιλιακής Επιχειρηματικότητας και της ισχυρής σύνδεσης που διαθέτει το ΤΝΕΥ με το 

«Χιώτικο Ναυτιλιακό Δίκτυο». 

 

4. Συμμετοχή στις εξελίξεις του θεματικού χώρου αλλά και την αποτελεσματική παρέμβαση 

με την παραγωγή γνώσεων, τεχνογνωσίας και λειτουργικών «εργαλείων» για τις 

επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο. 
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5. Παραγωγή καινοτόμου έρευνας και τεχνογνωσίας, μέσω της εκπόνησης ερευνητικών 

προγραμμάτων. 

 

6. Στενή συνεργασία σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο με άλλα Ελληνικά και ξένα 

ανώτατα ακαδημαϊκά ιδρύματα.  

 

7. Διασύνδεση με τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του χώρου μέσω της διοργάνωσης 

διαλέξεων, ημερίδων, θερινών κύκλων-σχολείων, προσφοράς βραβείων και υποτροφιών 

και εκπόνησης διπλωματικών εργασιών, ερευνών, από απόσταση εκπαίδευσης και 

πρακτικής εξάσκησης. 

 

8. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας, μέσω της παραγωγής 

επιστημονικού δυναμικού με ολοκληρωμένη αντίληψη γύρω από τα οικονομικά και  την 

διοίκηση, οργάνωση και λειτουργική διαχείριση των επιχειρήσεων της ποντοπόρου 

ναυτιλίας, της ακτοπλοΐας, των μεταφορών και του εμπορίου, το οποίο με εξειδικευμένες 

γνώσεις θα στελεχώσει ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς. 

 

9. Ανάπτυξη της  νησιωτικής περιοχής του Αιγαίου και ενδυνάμωση του πολλαπλού 

κοινωνικο-οικονομικού ρόλου του Πανεπιστημίου στον ακριτικό χώρο όπου 

αναπτύσσεται, σύμφωνα με τις επιταγές και το σκεπτικό ιδρύσεώς του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου. 

 

Καταγραφή της αντίληψης της ακαδημαϊκής κοινότητας και αποκλίσεις  

 

Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει ως 

κεντρικό στόχο τη δημιουργία επιστημόνων με υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και 

δημιουργικό και κριτικό πνεύμα, ικανών να αξιοποιήσουν τις νέες κατευθύνσεις που αφορούν 

τους τομείς εργασίας και έρευνας για τους οποίους προορίζονται οι απόφοιτοι και απόφοιτες 

του. Το Τμήμα διατηρεί, από την ίδρυσή του, συναντίληψη για την αποστολή του, γεγονός 

που συμβάλλει στον καλό συντονισμό διδασκαλίας και έρευνας και στην προβολή του στο 

εξωτερικό σαν μιας συνεκτικής ομάδας.  

 

Η ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος έχει πλήρη συναίσθηση πως προετοιμάζει τα 

στελέχη για το μόνο τομέα της χώρας που διατηρεί για  σχεδόν μισό αιώνα  ηγετικό ρόλο 

στην παγκόσμια ναυτιλία και, αντιστοιχεί σε περίπου 7% του ΑΕΠ έχοντας αντισταθμίσει -

επίσης επί δεκαετίες- ένα μεγάλο μέρος του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου με 
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αποτέλεσμα τη βελτίωση του  ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Παρά τις δοκιμασίες των 

αγορών του κλάδου τα τελευταία χρόνια η σημασία του παραμένει εξέχουσα για την Ελλάδα 

δεδομένης και της μεγάλης πτώσης του ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια όπως και της συρρίκνωσης 

των επιχειρήσεων του  μεγαλύτερου μέρους του λοιπού ιδιωτικού τομέα. 

 

Η μεγάλη  διεθνής παρουσία της χώρας στον τομέα της ναυτιλίας ανάμεσα στις υπηρεσίες 

και η επί τέσσερεις δεκαετίες και πλέον ηγεσία της στον κλάδο διεθνώς, οδήγησε  στην 

ανάγκη παραγωγής κατάλληλου στελεχιακού δυναμικού και ανάλογης  παρουσίας στη διεθνή  

επιστημονική κοινότητας η οποία θεραπεύει τα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τις 

θαλάσσιες μεταφορές και γενικότερα με την αλυσίδα της μεταφοράς. Η συναίσθηση αυτής 

της αποστολής  υπαγορεύει την έντονη και διαρκώς αυξανόμενη εξωστρέφεια του Τμήματος  

Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών όπως αυτή καταγράφεται στα ειδικά σημεία της 

έκθεσης.  

 

Κύριες εκφράσεις της εξωστρέφειας του τμήματος αποτελούν: 

 

Α. Ο προσανατολισμός σημαντικού μέρους των δημοσιεύσεων προς διεθνή επιστημονικά 

περιοδικά και εκδοτικούς οίκους 

 

Β. Η συνεχιζόμενη συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας του τμήματος και ειδικότερα των 

καθηγητών και καθηγητριών του ΤΝΕΥ σε διεθνή προγράμματα σπουδών και έρευνας με 

άξονα το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών και η συμμετοχή των μελών του 

Τμήματος σε διεθνείς συνεργασίες στους  τομείς των θαλασσίων μεταφορών και των 

μεταφορών-οργάνωσης της διακίνησης καθώς και με τη διοργάνωση διεθνών συνεδρίων στην 

έδρα του Τμήματος και άλλων διοργανώσεων πανελλαδικά.  

 

Ο εξωστρεφής προσανατολισμός  του τμήματος προωθείται με τη συμμετοχή καθηγητών και 

καθηγητριών του τμήματος στη διοίκηση  διεθνών επιστημονικών ενώσεων και οργανισμών 

των κλάδων της ναυτιλίας και των μεταφορών και με τη διοργάνωση στα πλαίσια του 

τμήματος διεθνών θερινών σχολείων. Η τελευταία κατηγορία δραστηριοτήτων έχει παγιωθεί 

πλέον στο ΤΝΕΥ τόσο στα πλαίσια όσο και ανεξάρτητα από το TRANSPORTNET, το 

διεθνές πανεπιστημιακό δίκτυο όπου το τμήμα συμμετέχει,  όπως αναλύεται στο οικείο τμήμα 

της έκθεσης. Η δραστηριότητα των θερινών σχολείων ενισχύθηκε με την πενταετή συμφωνία 

με το Πανεπιστήμιο  της Κίνας Shanghai Maritime University κατόπιν της οποίας 

διενεργήθηκε το πρώτο Θερινό Σχολείο με βάση  φοιτητές και φοιτήτριες από την Κίνα το 

2014 το οποίο ακολουθήθηκε από τρεις ακόμα διοργανώσεις τον Ιούλιο του 2015, τον Ιούλιο 
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του 2016 ενώ το τέταρτο έληξε τον Ιούλιο του 2017, λίγο  πριν την  ολοκλήρωση  της 

παρούσας έκθεσης  

 

Οι στόχοι του τμήματος υλοποιούνται με βάση τον προγραμματισμό. Τα προγράμματα 

σπουδών, οι μέθοδοι διδασκαλίας και η συνεργασία με φορείς του χώρου και την τοπική 

κοινωνία εξελίσσονται διαρκώς. Η παρακολούθηση της  δυναμικής των  σχετικών κλάδων  

της οικονομίας διασφαλίζει ότι  οι παρεχόμενες σπουδές που προσφέρει το τμήμα  έχουν ένα 

σύγχρονο και δυναμικό χαρακτήρα. Καθώς εντείνονται οι προσπάθειες για την επίτευξη των 

στόχων, σε ορισμένες περιπτώσεις, το Τμήμα προχώρησε στον εμπλουτισμό των τελευταίων 

σε ότι αφορά τις εξωτερικές συνεργασίες και συγκεκριμένα με Πανεπιστήμια του εξωτερικού 

και φορείς που συνδέονται με τη ναυτιλία, τις μεταφορές (Συνδυασμένες Μεταφορές, 

Logistics), καθώς και με τις διεθνείς επιχειρηματικές  συναλλαγές στην Ελλάδα. Με την 

ευκαιρία της εξωτερικής αξιολόγησης που είχε διενεργηθεί σε  σχετικά πρόσφατο 

ακαδημαϊκό έτος, το 2014,   αποτυπώθηκε η αποστολή και η περιγραφή των στόχων του 

Τμήματος σε περιεκτικά  κείμενα  κατάλληλα για διαδικτυακή πληροφόρηση.  

 

1.3. Στελέχωση του Τμήματος  

 

Διδακτικό Προσωπικό 

 

Κύριο Διδακτικό Προσωπικό 

Στο Τμήμα το 2015-2016 – έως την απώλεια του συναδέλφου μόνιμου Επικ.Καθηγητή 

Ιωάννη Τσαμουργκέλη - υπηρετούσαν 23 μέλη ΔΕΠ, και συγκεκριμένα έντεκα (11) 

Καθηγητές και Καθηγήτριες, τέσσερις (4) Αναπληρωτές Καθηγητές/ήτριες, επτά (7) 

Επίκουροι Καθηγητές/ήτριες και μία (1) Λέκτορας. Δεν έγιναν διορισμοί νέων μελών ΔΕΠ  

στη διάρκεια του 2015-2016. Σημειώνονται με αστερίσκο οι εξελίξεις των μελών ΔΕΠ. Στη 

διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους υπήρξε μια αναστολή καθηκόντων (σημειώνεται με δύο 

αστερίσκους) λόγω ανάληψης θέσης Γ.Γ. Υπουργείου την άνοιξη του 2015.  

 

Καθηγητές-Καθηγήτριες: Έντεκα (11)  

Ελένη Θανοπούλου  

Ιωάννης Θεοτοκάς    (**) 

Σεραφείμ Κάπρος   

Ιωάννης Καρκαζής 

Μαρία Λεκάκου 

Νικήτας Νικητάκος 
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Ευάγγελος Ξυδέας 

Αμαλία Πολυδωροπούλου 

Πέτρος Σιούσουρας  

Θεόδωρος Συριόπουλος 

Βασίλειος Τουντόπουλος 

 

Αναπληρωτές Καθηγητές: Τέσσερις (4) 

Μαρία Λάμπρου          

Αθανάσιος Πάλλης      

Κωνσταντίνος Πάνου  

Αθηνά Ρουμπούτσου   

 

Επίκουροι καθηγητές:  Επτά  (7) 

Ελένη Ιακωβάκη 

Άννα-Μαρία Κοτρίκλα  

Ιωάννης Λαγούδης   

Θεόδωρος Λίλας 

Γεώργιος Πρώιος      

Ιωάννης Τσαμουργκέλης + 

Ευαγγελία Χορτατσιάνη 

 

Λέκτορες: Ένας/μία (1) 

Βικτωρία Αθανασοπούλου * 

 

Ομότιμοι Καθηγητές: 

Από το 2010 έχει αναγορευθεί Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου ο κ. Ν. 

Λίτινας,  πρώτος Πρόεδρος του ΤΝΕΥ, τ. Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοσμητείας και τ. 

Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  

 

Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό 

Στο Τμήμα υπηρετούν δύο (2) μέλη Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού Ε.ΔΙ.Π: 

- Γεώργιος Γεωργούλης, κατηγορίας TE Πλοιάρχου 

- Ιωάννης Δάγκινης, κατηγορίας ΤΕ Μηχανικού  

 

Διοικητικό Προσωπικό 

Στο Τμήμα εργάζονται την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης τρία (3) μέλη Διοικητικού 

Προσωπικού (σημειώνονται με αστερίσκο) εκ των τεσσάρων τα οποία εργάζονταν και κατά 



25 

 

τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους της έκθεσης, 2014-15, με αρμοδιότητες όπως 

περιγράφονται στη συνέχεια:  

 

- Αγγελική Αθανασίου, Αν. Προϊσταμένη Γραμματείας (από το 2015), υπάλληλος ΙΔΑΧ 

κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού και κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης Αν. 

Προϊσταμένη Γραμματείας του νεοϊδρυθέντος, εντός της ΣΕΔ, Τμήματος Οικονομίας και 

Διοίκησης του Τουρισμού. 

 

- Δήμητρα Ραφτέλη*, υπάλληλος ΙΔΑΧ κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού, με 

αρμοδιότητες τη γραμματεία υποψηφίων διδακτόρων (από 11/2015), τη γραμματεία του 

Προέδρου του ΤΝΕΥ και τη γραμματειακή υποστήριξη της ΟΜΕΑ του ΤΝΕΥ, σήμερα 

Αν. Προϊσταμένη Γραμματείας του Τμήματος. 

 
- Καλλιόπη Βλάττα*, υπάλληλος ΙΔΑΧ κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού/Οικονομικού, με 

αρμοδιότητες τη Γραμματεία των προπτυχιακών φοιτητών του ΤΝΕΥ, τη γραμματειακή 

υποστήριξη της Επιτροπής Προπτυχιακού και του Οδηγού Σπουδών, την τήρηση του 

πρωτοκόλλου του Τμήματος, τις αναρτήσεις στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο forum 

 

- Μαρίκα Λυκουρίνα*, υπάλληλος ΙΔΑΧ κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού/Οικονομικού, με 

αρμοδιότητες την υποστήριξη των συνεδριάσεωντης Γενικής Συνέλευσης Ειδικής 

Σύνθεσης, τη Γραμματεία των μεταπτυχιακών φοιτητών του Π.Μ.Σ. ΝΑ.Μ.Ε., τη 

γραμματειακή υποστήριξη της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ ΝΑ.Μ.Ε. και του 

προπαρασκευαστικού προγράμματος. 

 
 
 

1.4. Κατανομή Φοιτητών και Φοιτητριών Προπτυχιακού Προγράμματος  

 

 

Η κατανομή των φοιτητών/τριών φαίνεται από τον ακόλουθο Πίνακα 1 ενώ αναλυτικά 

στοιχεία παρατίθενται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος της Έκθεσης: 
 

Πίνακας 1 
 

Ακαδ. έτος 2015-2016 Προπτυχιακοί/ές 

φοιτητές & φοιτήτριες 

Κανονική διάρκεια 
484  

Εκτός κανονικής διάρκειας 148  

Σύνολο 632  
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1.5. Κατανομή Αποφοίτων (ανά Πρόγραμμα Σπουδών)  

 

Η κατανομή των αποφοίτων φαίνεται από τον ακόλουθο Πίνακα ΙΙ: 

Ακαδ. έτος 2015-2016 
Απόφοιτοι/ες 

Προπτυχιακού 

Απόφοιτοι/ες 

Μεταπτυχιακού 

Απόφοιτοι/ες 

Διδακτορικού 

Προγράμματος 

Σύνολο 89 33 2 

 
 
 

1.6. Έρευνα επαγγελματικής αποκατάστασης αποφοίτων (ανά Πρόγραμμα Σπουδών) 

 
 
Όπως περιγράφεται αναλυτικά στο αρμόδιο τμήμα της προηγούμενης έκθεσης και στο Μέρος 

Β΄ του Τετραετούς Απολογισμού που συνόδευε την ετήσια έκθεση για το έτος 2013-2014,  

κατά τη θερινή περίοδο του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 έγινε απογραφική έρευνα με 

ερωτηματολόγια μεταξύ των αποφοίτων του ΠΠΣ του ΤΝΕΥ και του ΠΜΣ ΝΑ.Μ.Ε. από την 

αρχή της λειτουργίας τους. Τα αποτελέσματά της, μετά από επιστημονική επεξεργασία, 

παρουσιάστηκαν και στους εξωτερικούς αξιολογητές  το 2014 και ενίσχυσαν την θετική 

εικόνα για την απασχολησιμότητα και τη γνώμη των αποφοίτων για το προπτυχιακό 

πρόγραμμα του ΤΝΕΥ όπως και  για το ΝΑ.Μ.Ε. Στη συνέχεια, στα πλαίσια της Έρευνας 

Αποφοίτων του Ιδρύματος που διενεργήθηκε την άνοιξη του 2015 συγκεντρώθηκαν 

απογραφικής φύσης στοιχεία -για την εξέλιξη της επαγγελματικής αποκατάστασης των 

αποφοίτων και συναφή θέματα- όπως αυτά προέκυψαν από τηλεφωνική απογραφική έρευνα. 

Τα απογραφικά αυτά  αποτελέσματα έδειξαν  επίσης τη μεγάλη απορρόφηση των αποφοίτων 

από την αγορά εργασίας. Τα στοιχεία και η ανάλυση τους περιελήφθησαν στο δεύτερο τμήμα 

προηγούμενης Έκθεσης, για το έτος 2013-2014, που επείχε και θέση Τετραετούς 

Απολογισμού. Συνοπτικά περιλαμβάνονται κατωτέρω τα σχετικά γραφήματα και 

περιληπτικός σχολιασμός. 

 

Απογραφή αποφοίτων 2015 και στοιχεία απασχόλησης  

 

Τα  υψηλά και πολύ υψηλά ποσοστά της απασχόλησης στην αγορά εργασίας,   των 

αποφοίτων του προπτυχιακού προγράμματος και του μεταπτυχιακού προγράμματος του 

ΤΝΕΥ αντίστοιχα, επιβεβαιώνονται και από την έρευνα που οργανώθηκε κεντρικά από το 

Ίδρυμα στο δεύτερο εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους της παρούσας έκθεσης  και 

συγκεκριμένα την άνοιξη του 2015. 
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Όπως φαίνεται από τα  Γραφήματα που ακολουθούν τα ποσοστά απασχόλησης των 

αποφοίτων του ΤΝΕΥ σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο κρίνονται υψηλά και 

πολύ υψηλά αντίστοιχα στις σημερινές συνθήκες κρίσης και ανεργίας. Πρόκειται μάλιστα, 

όπως αναφέρθηκε ήδη,  συμπτωματικά για μια περίοδο   μεγάλης ύφεσης  διαχρονικά του 

ίδιου του κλάδου της ναυτιλίας ο οποίος διέρχεται μια από τις μεγάλες κρίσεις που 

δημιουργούν ανά μερικές δεκαετίες οι δομές της αγοράς  του κλάδου των θαλασσίων 

μεταφορών. 

 
Γράφημα  2.Ι.  Εργασιακή απασχόληση Αποφοίτων Π.Π.Σ ΤΝΕΥ 
 
 
 

 
 

Πηγή: Τετραετής Απολογισμός ΤΝΕΥ 2010-2014, Χίος 2015. 
 

 

Ένα μεγάλο ρόλο στην αυξημένη απασχολησιμότητα των αποφοίτων διαδραματίζει και η 

απόκτηση εμπειρίας μέσω του Προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης που προσφέρει το 

Τμήμα. Οι διαθέσιμες θέσεις τα τελευταία έτη έχουν υπερβεί  τις 150 (βλ.την παρούσα και  

προηγούμενες  ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης). Η η συμμετοχή των φοιτητών και φοιτητριών 

του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του ΤΝΕΥ στο σχετικό θερινό πρόγραμμα διαρκεί 

περίπου ενάμισυ μήνα και προσφέρει τόσο  εργασιακή εμπειρία όσο και   - εξίσου κρίσιμα -  

επαφή με τις επιχειρήσεις της αγοράς που εξελίσσονται πολλές φορές σε μελλοντικούς 

Εργάζονται, 78%

Δεν εργάζονται τώρα, 
8%

Δεν έχουν εργαστεί 
ποτέ,  8%

Στρατιωτική θητεία, , 
1%

Μεταπτυχιακό/Διδακτο
ρικό (χωρίς παράλληλη 

αμειβόμενη 
απασχόληση), 1%

Μεταπτυχιακό/Διδακτο
ρικό (με παράλληλη 

αμειβόμενη 
απασχόληση),  4%
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εργοδότες των ασκουμένων. Η μεγάλη συμμετοχή των αποφοίτων στο πρόγραμμα της 

Πρακτικής Άσκησης του ΤΝΕΥ είναι εμφανής από το Γράφημα 2.ΙΙ που ακολουθεί. 

 
 
 
 

Γράφημα 2.ΙΙ.  Απόφοιτοι Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών - Πρακτική Άσκηση 
 

 
 
Πηγή: Τετραετής Απολογισμός ΤΝΕΥ 2010-2014, Χίος 2015. 
 

Από το  Γράφημα 2.ΙΙΙ που ακολουθεί καθίσταται προφανής ο προαναφερθείς ρόλος του 

Προγράμματος της Πρακτικής ‘Ασκησης για την εύρεση εργασίας μεταξύ των αποφοίτων 

του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. 

 
Γράφημα 2.ΙΙΙ. 

Εύρεση εργασίας  προπτυχιακών αποφοίτων* μέσω Πρακτικής Άσκησης 
 

 
 
* Σημειώνεται ότι η προσφορά θέσης και ενίοτε και η έναρξη απασχόλησης μπορεί να έχουν σημειωθεί πριν την 
αποφοίτηση του φοιτητή/φοιτήτριας 

 
 Πηγή: Τετραετής Απολογισμός ΤΝΕΥ 2010-2014, Χίος 2015. 
 

  

Ναι,, 50%
Όχι,50%

Συμμετοχή 
σε πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

Ναι , 105, 43%

Όχι, 142, 57%

Εύρεση εργασίας 
μέσω Πρακτικής Άσκησης



29 

 

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  

 

2.1. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 

 

2.1.1. Ανταπόκριση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) 

 

 

Ανταπόκριση ΠΠΣ στους στόχους του Τμήματος 

 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσής του (ΦΕΚ 223/4.11.1997), αποστολή του ΤΝΕΥ είναι η 

συστηματική μελέτη, της οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών στους κλάδους της ναυτιλίας, των μεταφορών 

και του εμπορίου και «η κατάρτιση επιστημόνων οι οποίοι είναι σε θέση να μελετούν και να 

διαχειρίζονται τις εξειδικευμένες οικονομικές και εμπορικές λειτουργίες των επιχειρήσεων 

που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω αναφερόμενους κλάδους».  

 

Στην περίοδο της  προετοιμασίας για την Εξωτερική Αξιολόγηση που διενεργήθηκε το 2014 

αποστολή του Τμήματος (mission statement) διαμορφώθηκε συνοπτικά ως εξής :  

 

“Αποστολή του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών είναι η υψηλού επιπέδου 

εκπαίδευση και έρευνα, αποτελώντας κέντρο αριστείας της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας 

και καθοριζόμενο από τις αξίες, την παράδοση και τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες του 

Αιγαίου και της Ευρώπης”. 

 

Πιο αναλυτικά, το ΤΝΕΥ, ανταποκρινόμενο στους στόχους που έθεσε το Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου κατά την ίδρυσή του,  αξιοποιώντας την ελληνική ναυτική παράδοση και 

παρακολουθώντας τις σύγχρονες τοπικές, εθνικές και διεθνείς εξελίξεις στη ναυτιλία, τις 

μεταφορές και το διεθνές εμπόριο, στοχεύει στην ανάπτυξη και καλλιέργεια της 

επιστημονικής γνώσης στους προαναφερόμενους τομείς και στην εκπαίδευση επιστημόνων 

που θα ασχοληθούν με τους τομείς αυτούς είτε επαγγελματικά, είτε ερευνητικά.  

 

Το γνωστικό αντικείμενο του ΤΝΕΥ, καινοτόμο και διεπιστημονικό, αφορά στην οργάνωση, 

διοίκηση και λειτουργική διαχείριση οικονομικών μονάδων δραστηριοποιούμενων στη 

ναυτιλία, τις μεταφορές, και το διεθνές εμπόριο, με έμφαση στις δυνατότητες που προσφέρει 

η δυναμικά εξελισσόμενη χρήση των νέων τεχνολογιών. 
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Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, εναρμονιζόμενο πλήρως με τους στόχους του 

Τμήματος, έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα ακαδημαϊκά προγράμματα διεθνώς 

καταξιωμένων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Επικαιροποιείται 

σε τακτικά διαστήματα, ώστε να παρακολουθεί αφενός τις σχετικές επιστημονικές, 

οικονομικές, κοινωνικές εξελίξεις και αφετέρου την ανάπτυξη των τεχνολογιών της 

πληροφορικής. 

 

Η παρακολούθηση του ΠΠΣ και ο βαθμός επίτευξης των στόχων του γίνεται από τη 

Συνέλευση του Τμήματος, η οποία το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 πραγματοποίησε δέκα 

τέσσερις (14) συνεδριάσεις. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών/τριών που συμμετέχουν στις 

συνεδριάσεις των Συνελεύσεων έχουν επίσης ενεργό ρόλο και δυνατότητα κατάθεσης 

σχετικών απόψεων.  

 
Σημαντικός είναι ο ρόλος της Επιτροπής του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της 

οποίας η  σύνθεση παρατίθεται ανωτέρω (1.1).  

 
Το έργο της Επιτροπής είναι: 

- Η παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, 

- Η επίλυση τυχόν θεμάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του, 

- Η ανανέωση του Προγράμματος, με αιτιολογημένη εισήγηση στη Γενική Συνέλευση, 

εφαρμόζοντας αλλαγές/βελτιώσεις.  

 

Σημαντική μέθοδο ελέγχου της αποτελεσματικότητας του ΠΠΣ αποτελεί η παρακολούθηση 

της πορείας των αποφοίτων του ΤΝΕΥ και συγκεκριμένα ο βαθμός απορρόφησής τους από 

την αγορά εργασίας και συνέχισης των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό 

επίπεδο. Όπως αναφέρθηκε ο βαθμός απορρόφησης των αποφοίτων κρίνεται,  με βάση την 

έρευνα που διενεργήθηκε πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 και τα 

αποτελέσματα της ιδρυματικά οργανωμένης έρευνας των αποφοίτων την άνοιξη του 2015, 

πολύ ικανοποιητικός ιδιαίτερα στην πρωτοφανή, για τη μεταπολεμική περίοδο, οικονομική 

συγκυρία.  

 

Ανανέωση του Προγράμματος Σπουδών 
 

Η ύπαρξη ενός ικανοποιητικού προγράμματος σπουδών που είχε αναθεωρηθεί ήδη σε εύλογο 

χρόνο, θεωρείται πως αποτελεί έναν από τους λόγους της υψηλής απασχολησιμότητας που 

καταγράφηκε και για τις δύο κατηγορίες αποφοίτων. Η αξιολόγηση του προγράμματος 

σπουδών, των διαφόρων προτάσεων από μέλη ΔΕΠ και των εισηγήσεων της Επιτροπής 

Προπτυχιακού Προγράμματος, οδήγησαν στην αναθεώρηση του ΠΠΣ που τέθηκε για πρώτη 
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φορά σε σταδιακή εφαρμογή από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 και εφαρμόζεται ήδη σε 

όλα τα έτη. 

 

Ανταπόκριση ΠΠΣ στις απαιτήσεις της κοινωνίας 

 

Η ναυτιλία και οι διεθνείς μεταφορές αποτελούν τομείς που, στην εποχή της 

παγκοσμιοποίησης, παρά τη διεθνή οικονομική κρίση, αναπτύσσονται προσφέροντας 

σημαντικότατα οικονομικά αποτελέσματα και πολλές και αξιόλογες θέσεις εργασίας. Το 

ΤΝΕΥ είναι προσανατολισμένο προς την κατεύθυνση της διαρκούς ανανέωσης του ΠΠΣ 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις τόσο των σχετικών κλάδων, όσο και της ελληνικής κοινωνίας για 

στοχευμένη εκπαίδευση με στέρεες βάσεις και ευρύτητα, ώστε οι γνώσεις και οι δεξιότητες 

των αποφοίτων να στηρίζουν την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας, να συμβάλουν στην 

καινοτομία και την επιστημονική υποστήριξη της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. 

 

Ανταπόκριση ΠΠΣ στην ανάγκη επαγγελματικής ένταξης των αποφοίτων 

 

Το ΠΠΣ έχει σχεδιασθεί με τρόπο που να προσφέρει, στα προχωρημένα εξάμηνα σπουδών, 

μαθήματα Επιλογής και μαθήματα Κατεύθυνσης τέτοια και τόσα που να παρέχουν στους 

φοιτητές και φοιτήτριες τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα  ιδιαίτερο - εξατομικευμένο 

πρόγραμμα σπουδών, σύμφωνο με τις προτιμήσεις τους και εγγύτερα σε αυτό στο οποίο 

επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν μετά την αποφοίτησή τους.  

 
Υποστηρικτικό ρόλο - αφενός για την ομαλή είσοδο των αποφοίτων στην αγορά εργασίας και 

αφετέρου για την παρακολούθηση από το Τμήμα της επιτυχίας του ΠΠΣ - διαδραματίζουν:  

 

- Ο επιτυχημένος θεσμός της Πρακτικής Άσκησης και η ύπαρξη μαθημάτων σχετικών με 

την επιχειρηματικότητα στο πρόγραμμα σπουδών. 

- Η διευρυνόμενη βάση δεδομένων των αποφοίτων, με στοιχεία για τη μετά την 

αποφοίτησή τους δραστηριότητα, που έχει πλέον συμπληρωθεί -μετά τη μεγάλη 

δειγματοληπτική έρευνα από το ίδιο το ΤΝΕΥ κατά το 2012-2013 – και  από τα στοιχεία 

της έρευνας μεταξύ των αποφοίτων που διενεργήθηκε με κεντρικό συντονισμό από το 

Πανεπιστήμιο. 

-  Ο σύλλογος αποφοίτων, που έχει αναπτύξει και σχετικό ιστότοπο για τους/τις απόφοιτους 

(http://www.sttalumni.gr) καθώς και σελίδα στα μέσα της κοινωνικής διικτύωσης.  

 

Οι διαμορφωμένες αυτές δομές  διευκολύνουν τη διεξαγωγή ερευνών αποφοίτων είτε  από τη 

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, είτε από τα 
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Τμήματα. ‘Ηδη το Τμήμα έχει αφιερώσει ίδιους πόρους για τη συνέχιση της ενημέρωσης των 

στοιχείων σταδιοδρομίας των αποφοίτων του σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. 

 

2.1.2. Δημοσιοποίηση Προγράμματος Σπουδών 

 

Για την προβολή της φυσιογνωμίας και του διδακτικού και ερευνητικού έργου του ΤΝΕΥ και 

τη δημοσιοποίηση του ΠΠΣ έχουν αναπτυχθεί: 

 
- ο επίσημος έντυπος Οδηγός Σπουδών του Tμήματος, στην ελληνική γλώσσα, ο οποίος 

διατίθεται σε κάθε ενδιαφερόμενο σε έντυπη μορφή αλλά κυρίως διαδικτυακά με 

ανάρτηση στον ιστότοπο του Τμήματος. 

- ο ιστότοπος του Τμήματος (http://www.stt.aegean.gr),  που παρέχει επιπλέον πληροφορίες 

για το ΤΝΕΥ στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, ο οποίος επικαιροποιείται κάθε 

ακαδημαϊκό έτος. Τη μέριμνα για την επικαιροποίηση έχει η προαναφερθείσα Επιτροπή 

Επιμέλειας Ιστοσελίδας Τμήματος. 

  

Στη διεκπεραίωση της ενημέρωσης του ιστότοπου συμβάλλει επί σειρά ετών ο κ. Ι. Δάγκινης, 

μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος. 

 

Στην προβολή του ΠΠΣ συμβάλλουν ιδιαίτερα οι ημερίδες και τα Διεθνή Θερινά Σχολεία που 

υλοποιούνται κάθε χρόνο στο Τμήμα αλλά και η συμμετοχή των διδασκόντων σε διεθνείς 

επιστημονικές συναντήσεις (συνέδρια κ.λπ.) και προγράμματα έρευνας. Το ΠΠΣ 

προβάλλεται έμμεσα και από τις δραστηριότητες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος  καθώς 

και με τη συμμετοχή του Τμήματος στην ανα διετία ναυτιλιακή έκθεση ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ. 

 

Επίσης από το 2013-2014 καθιερώθηκε η διενέργεια περιοδικής εκδήλωσης του Τμήματος 

για την προβολή του Μεταπτυχιακού του Προγράμματος. Η πρώτη αυτή εκδήλωση  

φιλοξενήθηκε σε χώρο ιδρύματος από το χώρο της ναυτιλίας στην Αθήνα τον Ιούλιο του 

2014. Στην εκδήλωση προσκλήθηκαν χορηγοί υποτροφιών και στελέχη επιχειρήσεων που 

διατηρούν μακροχρόνιες σχέσεις υποστήριξης, προβολής/χορηγίας με το ΤΝΕΥ καθώς και οι 

απόφοιτοι/ες του Τμήματος. Η εκδήλωση, με παρόμοια σύνθεση προσκεκλημένων και 

παρόντων,  επαναλήφθηκε τον Μάιο του 2016 φιλοξενούμενη στο χώρο άλλου ιδρύματος 

από το χώρο της ναυτιλίας  στον Πειραιά και σκοπός του Τμήματος είναι η τουλάχιστον ανά 

διετία διενέργεια παρόμοιας εκδήλωσης με την παρουσία στελεχών από το χώρο της 

ναυτιλίας.  
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2.1.3. Δομή του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 

 

Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών  

 

Το πρόγραμμα σπουδών ανανεώνεται και εξελίσσεται διαρκώς, με στόχο οι σπουδές που 

προσφέρει το Τμήμα να έχουν διαρκώς σύγχρονο, δυναμικό και ανταγωνιστικό χαρακτήρα, 

με το ΤΝΕΥ να έχει ήδη προχωρήσει στην πρώτη προσαρμογή της δομής του ΠΠΣ, ώστε να 

γίνει πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό.  

 
Συγκεκριμένα, το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών προσφέρει δύο ενότητες-κύκλους 

μαθημάτων:  

 

α)  Στην πρώτη συγκεντρώνονται μαθήματα που παρέχουν τις απαιτούμενες γνώσεις 

υποδομής και κορμού και αντιστοιχούν στο 79% του συνόλου των απαιτουμένων για τη 

λήψη του πτυχίου. Τα μαθήματα αυτά διακρίνονται σε: 

 

- μαθήματα γενικής εκπαίδευσης (25% του συνόλου),  

- μαθήματα βασικής εκπαίδευσης στη διοίκηση (35% του συνόλου),  

- μαθήματα διεύρυνσης γνώσεων (19% του συνόλου).  

 

β)  Στη δεύτερη προσφέρονται μαθήματα εμβάθυνσης και επιλογής ομαδοποιημένα κατά 

δέσμες από τις οποίες οι φοιτητές επιλέγουν εκείνη που ανταποκρίνεται στα  

ενδιαφέροντά τους και τους επαγγελματικούς ή και ερευνητικούς τους στόχους. Τα 

μαθήματα εμβάθυνσης-επιλογής αντιστοιχούν στο 21% του συνόλου των απαιτουμένων 

για τη λήψη του πτυχίου και περιλαμβάνουν: 

 

- 6 μαθήματα εμβάθυνσης γνώσεων (13% του συνόλου),  

- 3 μαθήματα ελεύθερης επιλογής (4% του συνόλου και διπλωματική εργασία 4% του 

συνόλου).  

Για τη λήψη του πτυχίου απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση 49 μαθημάτων και η 

πτυχιακή εργασία (155 δ.μ.).  

 
Το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 προσφέρθηκαν 71 συνολικά μαθήματα. Από το σύνολο των 

μαθημάτων του προγράμματος, τα μισά περίπου είναι υποχρεωτικά και τα λοιπά επιλογής και 

ελεύθερης επιλογής – που αντιστοιχούν σε περίπου 35% και 10 ως 15% (ανάλογα με το αν 

περιληφθεί η Πρακτική Άσκηση μία, δύο ή τρεις φορές) όπως αναλύεται στους πίνακες του 

Παραρτήματος των Δεικτών Αξιολόγησης. 
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Οι απαιτούμενες διδακτικές μονάδες ανέρχονται σε 155 δ.μ. μαζί με τα εργαστήρια (δηλ. 

151+4) και συνολικά 240 ECTS. 

 

Ξένες Γλώσσες 

 

Το ΤΝΕΥ προσφέρει ως ξένη γλώσσα, και μάλιστα ως υποχρεωτικό μάθημα, τα Αγγλικά. 

Πρόκειται για την εξειδικευμένη  διδασκαλία της αγγλικής ορολογίας στους τομείς της 

Ναυτιλίας, των  Μεταφορών, του Διεθνούς Εμπορίου και της Οικονομικής Επιστήμης. Το 

Τμήμα οργανώνει σχετικά μαθήματα και εργαστήρια στα πλαίσια του Προπτυχιακού 

Προγράμματος. 

 
Σκοπός της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας είναι η υποβοήθηση των φοιτητών και 

φοιτητριών  στη μελέτη τεχνικών κειμένων και η προετοιμασία τους για να αντιμετωπίσουν 

τις επαγγελματικές προκλήσεις στην ιδιαίτερα διεθνοποιημένη αγορά της Ναυτιλίας και των 

Μεταφορών, αλλά και να συνεχίσουν την ακαδημαϊκή τους καριέρα, εάν το επιθυμούν, σε 

μεταπτυχιακό επίπεδο σε ελληνικό ή αγγλόφωνο ίδρυμα.  

 

Οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες υπόκεινται σε γραπτή εξέταση, για να 

διαπιστωθεί το επίπεδο γνώσεών τους και η κατάταξή τους ανάλογα με το επίπεδό τους.  

 

Κατανομή χρόνου μεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, εργαστηρίων, άλλων 

δραστηριοτήτων 

 

Από τα 71 συνολικά μαθήματα (μαζί με την πτυχιακή εργασία) που προσφέρθηκαν το 

ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, τα 4 περιελάμβαναν και εργαστήρια. Τα εργαστήρια αποτελούν 

περίπου το 30% του διδακτικού χρόνου καθενός από αυτά τα μαθήματα, ενώ οι ασκήσεις και 

οι εργασίες κατέλαβαν περίπου το 30-50% του διδακτικού χρόνου, ανάλογα με το αν το 

μάθημα τις προέβλεπε ή όχι.  

 

 

2.1.4. Συνεκτικότητα και Λειτουργικότητα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 

 

Γενικά, ο βαθμός συνεκτικότητας και λειτουργικότητας του ΠΠΣ αυξήθηκε με την 

αναδιάταξη ενός αριθμού μαθημάτων στο  πρόγραμμα που άρχισε να εισάγεται από το 2010 

και λειτουργεί σήμερα πλέον χωρίς μεταβατικές ρυθμίσεις . 
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Προαπαιτούμενα μαθήματα 

 

Η εγγραφή σε μαθήματα (ελεύθερης) επιλογής 3ου έτους πραγματοποιείται χωρίς 

προαπαιτούμενα.   

 

Η εγγραφή σε μαθήματα επιλογής 4ου έτους πραγματοποιείται μετά την επιτυχή εξέταση στα 

16 μαθήματα που ακολουθούν:  

 Μαθηματικά Ι, Μαθηματικά ΙΙ  

 Στατιστική Ι, Στατιστική ΙΙ  

 Μικροοικονομική Ι, Μικροοικονομική ΙΙ  

 Οικονομική των Μεταφορών,  

 Ναυτιλιακή Τεχνολογία,  

 Ναυτιλιακή Οικονομική,  

 Οργάνωση – Διοίκηση Επιχειρήσεων,  

 Εφαρμογές Πληροφορικής,  

 Χρηματοοικονομική,  

 Γενική Λογιστική,  

 Λειτουργική Διαχείριση Ναυτιλ. Επιχειρήσεων Ι, 

 Διοίκηση – Οργάνωση Παραγωγής,  

 Αγγλικά Ι 

 
Ύλη Μαθημάτων 

 

Η λειτουργικότητα του προγράμματος, δεδομένων και των αλλαγών που έγιναν προοδευτικά 

στα προηγούμενα έτη, θεωρείται ότι βελτιώθηκε κατά το έτος που καλύπτει η έκθεση. Η 

έκταση της ύλης έχει μελετηθεί ώστε να μην είναι τόσο εκτενής, να αφομοιώνεται με ευκολία 

από τους φοιτητές και φοιτήτριες, αλλά ταυτόχρονα να είναι πλήρης, υπό την έννοια της 

καθολικής κάλυψης των απαιτούμενων γνώσεων του κάθε μαθήματος. Απώτερος σκοπός, 

μεταξύ άλλων, είναι να αποφεύγονται επικαλύψεις και να αξιοποιούνται σύγχρονες 

βιβλιογραφικές πηγές. Για το σκοπό αυτό, οι διδάσκοντες και διδάσκουσες βρίσκονται σε 

άμεση επαφή και συνεργασία και ενημερώνουν τη Συνέλευση, ώστε να μη διδάσκουν 

επαναλαμβανόμενα μέρη. Η Συνέλευση αποφασίζει για το βαθμό επικαιρότητας και 

χρησιμότητας ενός μαθήματος και την αναπροσαρμογή και επικαιροποίηση των μαθημάτων, 

μετά από επανεκτίμηση και εισήγηση της επιτροπής Προπτυχιακού. 
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Γενικό Συμπέρασμα 

 

Το ΠΠΣ  υπόκειται σε προσαρμογές και αλλαγές σε τακτά χρονικά διαστήματα, άλλοτε 

μεγάλης και άλλοτε μικρής κλίμακας. Η αναδιάρθρωση του προγράμματος  που 

εφαρμόστηκε από την αρχή της τρέχουσας δεκαετίας ώστε να είναι το πρόγραμμα σπουδών 

προσαρμοσμένο στην εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης και στις μεταβαλλόμενες ανάγκες 

της αγοράς εργασίας, δείχνει να έχει συντελέσει στην παρακολούθηση των τάσεων στην 

αγορά εργασίας και στις νέες ακαδημαϊκές κατευθύνσεις. 

 

 

2.1.5. Πρακτική Άσκηση 

 

Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης εφαρμόζεται με επιτυχία στο Τμήμα Ναυτιλίας και 

Επιχειρηματικών Υπηρεσιών από το έτος ίδρυσής του. Η Πρακτική Άσκηση ξεκίνησε στο 

ΤΝΕΥ ως αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα με αποζημίωση των φοιτητών/τριών από τις 

συμμετέχουσες επιχειρήσεις και συνέχισε και ως συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από 

δημόσιους, ιδιωτικούς και κοινοτικούς πόρους (ΕΠΕΑΕΚ, ΕΣΠΑ) ενδυναμώνοντας όμως και 

το αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα που συνεχίζεται δυναμικά. Σήμερα αποτελεί η 

Πρακτική Άσκηση αποτελεί βασική συνιστώσα των δραστηριοτήτων ΤΝΕΥ και είναι 

ενταγμένη στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, ως μάθημα επιλογής.  

 

Στόχοι της Πρακτικής  Άσκησης  

 

Η πρακτική άσκηση στοχεύει πρωταρχικά στην μετάβαση των ασκουμένων από τη θεωρία 

στην πράξη, στην ανάπτυξη του πνεύματος συνεργασίας, της δημιουργικότητας και της 

άμιλλας στον απαιτητικό εργασιακό χώρο. Εκτός αυτών όμως, η πρακτική άσκηση στοχεύει 

στην ικανότητα ενός μελλοντικού εξειδικευμένου στελέχους διοίκησης (management) σε μια 

ναυτιλιακή ή άλλη εταιρία να εφαρμόσει με ορθό και απότελεσματικό τρόπο τις γνώσεις του 

στον προγραμματισμό, τη διοίκηση, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των σχετικών έργων. 

Τα απότελέσματα κρίνονται ως επιτυχημένα, αν κρίνουμε από το βαθμό απόδοχής της 

πρακτικής από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, αλλά και από τα απότελέσματα της 

αξιολόγησης του θεσμού και των συμμετεχόντων από τις εταιρείες και τους οργανισμούς, 

όπως και από τις τοπικές κοινωνίες και ιδιαίτερα τις νησιωτικές. 

 

Σύνδεση του αντικειμένου απασχόλησης κατά την πρακτική άσκηση με την εκπόνηση 

πτυχιακής / διπλωματικής εργασίας 
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Η εμπειρία από την πρακτική άσκηση, από συγκεκριμένες απόστολές ή έργασίες/έρευνες που 

είχαν ανατεθεί από τους επιβλέποντες ή τους εκπαιδευτές, δείχνει πως αυτές 

«μετεξελίχθηκαν» αργότερα σε πτυχιακές εργασίες σε αρκετές περιπτώσεις. Η ένταξη του 

μαθήματος «Πρακτική Άσκηση» στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, υπό τις 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις (κυρίως την εκπόνηση εργασιών), αναμένεται  ότι θα αυξήσει 

τον αριθμό των πτυχιακών εργασιών που θα σχετίζονται με την απασχόληση και τα θέματα 

που διαχειρίσθηκαν οι ασκούμενοι κατά το πρόγραμμα. Κατά κανόνα οι μεταπτυχιακές 

διπλωματικές εργασίες έχουν περισσότερο ακαδημαϊκό χαρακτήρα υπό την έννοια ότι οι 

συμμετέχοντες/ουσες αφιερώνουν σημαντικό χρόνο να αναζητήσουν επιστημονικά άρθρα και 

βιβλία, να υλοποιήσουν τεχνικές και μεθοδολογίες και να αξιολογήσουν τα απότελέσματά 

τους. Μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές και φοιτήτριες δεν καλύπτονται εξάλλου από την πρακτική 

άσκηση στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος. 

 

Δίκτυο διασύνδεσης του Τμήματος με ΚΚΠ φορείς  

 

Βασική επιδίωξη του Π.Π.Α. του Τμήματος Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών είναι 

η εξεύρεση θέσεων πρακτικής άσκησης για το σύνολο των φοιτητών/τριών του Τμήματος, 

μέσω της δημιουργίας και διατήρησης μόνιμων σχέσεων με τους επιχειρηματικούς φορείς 

του κλάδου της ναυτιλίας, των μεταφορών και του διεθνούς εμπορίου. Αυτό έγινε δυνατό και 

το ακαδ. έτος 2015-2016. Μέσα από μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ του ΤΝΕΥ και των 

επιχειρηματικών φορέων αντλούνται γνώσεις και εμπειρίες που επιτρέπουν τη διαρκή 

ανανέωση και εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών του τμήματος και επιδιώκεται η 

ουσιαστική σύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τις απαιτήσεις του ναυτιλιακού και 

γενικότερα του μεταφορικού κλάδου. 

 

Κατά τη μακροχρόνια διάρκεια λειτουργίας του θεσμού έχουν αναπτυχθεί, αλλά έχουν 

αποκτήσει και μόνιμα χαρακτηριστικά, σχέσεις με παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς. 

Εκπρόσωποι συλλογικών ή κλαδικών φορέων εξακολουθούν να συμμετέχουν και στο 

Συμβουλευτικό Όργανο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης ή έδωσαν διαλέξεις και 

συμμετείχαν σε ημερίδες της Πρακτικής Άσκησης. Έχει καταγραφεί ευρύς κατάλογος με 

εταιρείες και οργανισμούς δημόσιους ή ιδιωτικούς, ο οποίος συνεχώς εμπλουτίζεται με νέες 

εισαγωγές, με νέες εταιρείες ή οργανισμούς ή πρόσωπα. Σε αυτούς αποστέλλονται 

ενημερώσεις ή προσκλήσεις για τις δραστηριότητες του Τμήματος έτσι ώστε να διατηρείται 

μόνιμη και ζωντανή η σχέση συνεργασίας. Το Τμήμα έχει επιλέξει τη συμμετοχή σε 

εκδηλώσεις ή γεγονότα επαγγελματικών ενώσεων (ΕΛΙΜΕ ή επαγγελματικά ή κοινωνικά 

δίκτυα όπως η WISTA και τα ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ). Αξίζει να σημειωθεί η σταθερή σχέση 

συνεργασίας με το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, την Ένωση Ναυτιλίας Μικρών 
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Απόστάσεων, τον Επιμελητηριακό Σύνδεσμο Μεταφορών, το Ινστιτούτο Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και την Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, με την οποία έχει 

υπογραφεί και Μνημόνιο Συνεργασίας. 

 

Εξοικείωση ασκουμένων με το περιβάλλον του φορέα εκτέλεσης της πρακτικής 

άσκησης 

 

Όπως και σε όλα τα προηγούμενα έτη  λειτουργίας του προγράμματος, σε όλες τις 

περιπτώσεις πρακτικής άσκησης, οι συμμετέχοντες ενσωματώθηκαν ομαλά στο νέο τους 

εργασιακό περιβάλλον και αποχώρησαν στη λήξη της πρακτικής αφήνοντας θετικές 

εντυπώσεις στους προσωρινούς συνάδελφούς τους αλλά και στους εκπαιδευτές τους  

απoκομίζοντας εμπειρία που, ήδη από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, καταγράφεται ακόμα 

πιο εστιασμένα στις εργασίες που αξιολογούνται από τους οριζόμενους, από την πρακτική 

άσκηση, διδάσκοντες του Τμήματος. Σε παρελθόντα έτη έχει παρατηρηθεί ότι σε αρκετές 

περιπτώσεις, εταιρείες όπου οι τελειόφοιτοι/ες του Τμήματος έκαναν πρακτική άσκηση στη 

συνέχεια προχώρησαν στην πρόσληψή τους.  

 

Προϋποθέσεις και απαιτήσεις για τη συνεργασία του Τμήματος με τους φορείς 

εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης 

 

Οι προϋποθέσεις που θέτει το Τμήμα έχουν ως σκοπό την ομαλή συνέχεια του 

προγράμματος, τη διασφάλιση της ποιότητας της πρακτικής άσκησης, την καλλιέργεια 

μόνιμων σχέσεων των εταιρειών με το πρόγραμμα και τη διατήρηση του ενδιαφέροντος των 

ασκούμενων σε υψηλό βαθμό. Από την έναρξη του προγράμματος είχε τεθεί ως προϋπόθεση 

η καταβολή απόζημίωσης στους φοιτητές από τις εταιρείες (αυτοχρηματοδοτούμενο 

πρόγραμμα), αυτή η προϋπόθεση ισχύει μέχρι σήμερα και θεωρείται ότι λειτουργεί 

ενισχυτικά στη σύσφιξη των σχέσεων και στη δέσμευση.  Πέραν της οικονομικής συνδρομής, 

απαιτείται ο ορισμός ενός υπεύθυνου στελέχους, που θα συνεργάζεται με την επιτροπή και θα 

ενημερώνει για την πορεία αλλά και το αποτέλεσμα της πρακτικής άσκησης. Με αυτόν τον 

τρόπο εκτός από τις σχέσεις των φορέων και με τη παρέλευση των χρόνων έχει δημιουργηθεί 

και ένα σταθερό και συνεκτικό δίκτυο ανθρώπων που πολλά προσφέρει στο πρόγραμμα. 

Τελευταία προϋπόθεση, αλλά ουσιαστική στην ομαλή και απόδοτική πορεία αλλά και στην 

δυνατότητα βελτίωσης ή και αναδιοργάνωσης δράσεων, είναι η αξιολόγηση των ασκουμένων 

εκ μέρους των εταιρειών.   

 

Σχέση μεταξύ των εκπαιδευτικών/εποπτών του Τμήματος και των εκπροσώπων του 

φορέα εκτέλεσης της Πρακτικής Άσκησης 
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Η επιτυχημένη πορεία του τμήματος, η τοποθέτηση πολλών αποφοίτων του σε επιχειρήσεις 

καθώς και η ίδια η επιτυχία της πρακτικής άσκησης έχουν συντελέσει στη δημιουργία ενός 

εξαιρετικού κλίματος συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων και του δυναμικού του 

τμήματος γεγονός που τόνισε και η παρουσία εκπροσώπων επιχειρήσεων σε ανώτατο επίπεδο 

στις εκδηλώσεις προβολής του Τμήματος και του ΠΜΣ ΝΑ.Μ.Ε. και ανάδρασης με τους 

υποστηρικτές του από το χώρο της οικονομίας και της κοινωνίας τον Ιούλιο του 2014 που 

επαναλήφθηκε στην αντίστοιχη εκδήλωση του Μαΐου 2016. 

 

Παρακολούθηση και υποστήριξη των ασκούμενων φοιτητών και φοιτητριών 

 

Η παρακολούθηση της πορείας των φοιτητών και φοιτητριών που συμμετέχουν στην 

πρακτική άσκηση έχει ιδιαίτερη σημασία για το Τμήμα, καθώς μαζί με την εικόνα τους 

αξιολογείται από τους φορείς και η συνολική εικόνα του Τμήματος για το επίπεδο σπουδών 

που προσφέρει και τις αρχές που διδάσκει στους φοιτητές και φοιτήτριές του. Επομένως, η 

πορεία ελέγχεται, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, με την επικοινωνία του επιβλέποντα 

καθηγητή με τους φορείς και από το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης που συμπληρώνει ο 

αρμόδιος από το φορέα άσκησης. 

 
Η πρακτική άσκηση του ΤΝΕΥ στοχεύει στη μετάβαση των ασκουμένων από τη θεωρία στην 

πράξη, στην εφαρμογή των επιστημονικών γνώσεων στο αντικείμενο των επιστημών 

διοίκησης σε πραγματικό περιβάλλον επιχείρησης του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό και στην ανάπτυξη της συνεργασίας, της δημιουργικότητας και της 

άμιλλας στον απαιτητικό εργασιακό χώρο. Επίσης χρησιμεύει για τη δημιουργία σταθερών 

και ζωντανών δεσμών ανάμεσα στην ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα και την ακαδημαϊκή 

κοινότητα. 

 

Όσον αφορά την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης με χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ 

πραγματοποιείται αποκλειστικά στο 6ο εξάμηνο σπουδών ως μάθημα επιλογής, με απόδοση 

σ’ αυτή 5 πιστωτικών μονάδων (ECTS). 

 

Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι 2 μήνες (κατά τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο). 

 

Σε κάθε ασκούμενο φοιτητή ή φοιτήτρια ορίζεται Ακαδημαϊκός/ή Επόπτης/τρια, από τη 

Συνέλευση του Τμήματος, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Επιστημονικά Υπεύθυνου 

καθηγητή/τριας του Τμήματος στον/ην οποία έχει γίνει ανάθεση του μαθήματος «Πρακτική 

Άσκηση» του αντίστοιχου εξαμήνου. Για τον σκοπό αυτό η Συνέλευση συνεκτιμά μεταξύ 
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άλλων τη διαθεσιμότητα των μελών ΔΕΠ καθώς και τη συνάφεια του γνωστικού 

αντικειμένου τους με το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης. 

 

Ο/Η φοιτητής/τρια που συμμετέχει στην πρακτική άσκηση αξιολογείται με τη μέθοδο που 

ορίζει ο Επόπτης/τρια Καθηγητής/τρια (εργασία, υπόμνημα, κλπ.). 

 

 

2.1.6. Διεθνής διάσταση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 

 

Συμμετοχή Διδασκόντων/διδασκουσών από το εξωτερικό 

 

Η συμμετοχή διδασκόντων/ουσών από το εξωτερικό, αποτελεί παράδοση στο ΤΝΕΥ, 

ιδιαίτερα στο πλαίσιο ημερίδων, των Θερινών Σχολείων και του προγράμματος 

κινητικότητας διδασκόντων και φοιτητικού δυναμικού, ERASMUS. Το ακαδ. έτος 2015-

2016 υπήρξαν επτά (7) εισερχόμενες συμμετοχές στο πλαίσιο του Προγράμματος 

ERASMUS, των: 

1. Zui Xu, Associate Professor, College of Transport and Communications, Shanghai 

Maritime University, Κίνα. 

2. Miljan Mikic, Faculty of Civil Engineering, Department of Construction Project 

Management, University of Belgrade, Σερβία. 

3. Branislav Dragovic, Department of Marine Science, University of Montenegro, 

Μαυροβούνιο. 

4. Valentina Basaric, Faculty of Technical Sciences, University of Novisad, Σερβία. 

5. Vuk Bogdanovic, Faculty of Technical Sciences, University of Novisad, Σερβία. 

6. Daniel Castillo Hidalgo, από το University of Las Palmas de Gran Canaria, Ισπανία.  

7. Jane Niit από το Tallinn University of Technology, Εσθονία. 

 

Συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών και φοιτητριών 

 

Ένας πολύ μικρός αριθμός εισακτέων είναι αλλοδαποί τα τελευταία έτη με την τελευταία 

εισαγωγή το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012. Κατά το ακαδ. έτος 2015-2016 υπήρξαν συνολικά 

έξι (6) εισερχομένοι/ες φοιτητές/ήτριες ERASMUS+, πέντε (5) σε προπτυχιακό επίπεδο και 

ένας (1) σε διδακτορικό επίπεδο. 
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Συμφωνίες Διμερούς Συνεργασίας 

 

To Τμήμα έχει αναπτύξει στο παρελθόν  διμερείς συνεργασίες στα πλαίσια του ERASMUS+. 

Υπάρχει ιστορικό επιτυχημένων ακαδημαϊκών και ερευνητικών συμφωνιών με 

αναγνωρισμένα ιδρύματα της αλλοδαπής στα πλαίσια του ERASMUS, όπως το 

Loughborough University και Cardiff University Μ. Βρετανίας και Dokuz Eylul University, 

της Τουρκίας και άλλα όπως το Yasar University, Toυρκίας και Zielona Gora University 

Πολωνίας, GΕΑ College-Faculty of Entrepreneurship Σλοβενίας. Σήμερα, οι ισχύουσες 

κινητικότητες στα πλαίσια του  ERASMUS  αφορούν διεθνείς κινητικότητες και όχι κλασικές 

και αυτό ίσχυσε και για το 2015-2016.  

 

Από τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος, έχει ορισθεί τμηματικά υπεύθυνη για τα προγράμματα 

ERASMUS και για την αναζήτηση εποικοδομητικών συνεργασιών με ιδρύματα της 

αλλοδαπής ώστε να  προσφερθούν στους φοιτητές και φοιτήτριες νέες ευκαιρίες απόκτησης 

εμπειριών και βελτίωσης της σταδιοδρομίας τους. Επισημαίνεται ότι ο/η εκάστοτε 

εκπρόσωπος έχει την πρωτοβουλία για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. Κατά το 

ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 μέλη του τμήματος δραστηριοποιήθηκαν στην επιτυχή 

διεκδίκηση προγραμμάτων Erasmus+. 

 

Στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι αναρτημένη η λίστα με όλες τις διμερείς 

συμφωνίες με ιδρύματα του εξωτερικού (http://erasmus.aegean.gr).  

 

Προγράμματα Διεθνούς Εκπαιδευτικής Συνεργασίας 

 

Σε προπτυχιακό επίπεδο το Τμήμα αξιοποιεί  πλέον τα διαθέσιμα προγράμματα Erasmus+ 

διαφόρων τύπων όπως αυτά εμπλουτίζονται. Ταυτόχρονα αξιοποιεί τη διεθνή του φήμη με 

βάση μνημόνια συνεργασίας σε επίπεδο  θερινών σχολείων  με προγραμματισμένες εγγραφές 

εισερχόμενων φοιτητών και φοιτητριών από μεγάλα ιδρύματα του εξωτερικού,  όπως 

αναλύεται στο οικείο τμήμα της Έκθεσης 

 
 
 
Εφαρμογή Διδακτικών Μονάδων ECTS 

 

Το σύστημα διδακτικών μονάδων (ECTS) εφαρμόζεται πλήρως και οι συνολικές πιστωτικές 

μονάδες του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι 240. Υπάρχει πλήρης ενημέρωση 

για τον τρόπο εφαρμογής του συστήματος ECTS στον Οδηγό Σπουδών καθώς και μέσω της 
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κεντρικής σελίδας του Τμήματος που οδηγεί στην ηλεκτρονική έκδοση του Οδηγού 

Σπουδών. 

 
Διδασκαλία μαθημάτων σε ξένη γλώσσα 

 

Δεν διδάχθηκαν μαθήματα, στο πλαίσιο του Π.Π.Σ σε ξένη γλώσσα το ακαδημαϊκό έτος 

2015-2016. Στο παρελθόν, για τη διευκόλυνση των αλλοδαπών φοιτητών, τα μαθήματα 

διδάχθηκαν είτε σε επανάληψη στην ξένη γλώσσα, είτε σεμιναριακά με τη βοήθεια 

βιβλιογραφίας και ειδικά διαμορφωμένου διδακτικού υλικού. Διετέθησαν μαθήματα στη 

Σχολή Επιστημών της Διοίκησης για να διδαχθούν στα Αγγλικά στο επόμενο ακαδημαϊκό 

έτος. 

 
Διεθνείς Διακρίσεις του Π.Π.Σ. 

 

Προς το παρόν δεν υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράμματος Προπτυχιακών 

Σπουδών. Είναι ενδεικτικό όμως πως οι απόφοιτοι και απόφοιτες γίνονται δεκτοί, χωρίς 

εξαίρεση, στα πανεπιστήμια του εξωτερικού στα οποία κάνουν αίτηση για μεταπτυχιακές 

σπουδές. 

 
 

2.1.7. Εξεταστικό Σύστημα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 

 

Τρόποι αξιολόγησης φοιτητών και φοιτητριών 

 

Οι μέθοδοι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών και φοιτητριών εξαρτώνται από τη φύση 

του αντικειμένου που σπουδάζουν. Όλες οι μέθοδοι περιλαμβάνουν ένα συνδυασμό γραπτής 

ή προφορικής εξέτασης και αξιολόγησης της εργαστηριακής επίδοσης και των γραπτών 

εργασιών που ολοκληρώνονται κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η αξιολόγηση 

της επίδοσης των φοιτητών και φοιτητριών αποσκοπεί στην εξέταση του βαθμού 

αφομοίωσης της παρεχόμενης γνώσης κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η 

απομνημόνευση πληροφοριών θεωρείται ότι πρέπει να συνδυάζεται με την ουσιαστική και 

κρίσιμη ικανότητα του φοιτητή και της φοιτήτριας  να κατανοεί και να χρησιμοποιεί 

γεγονότα, έννοιες και πληροφορίες, ώστε να διατυπώνει τα δικά του επιχειρήματα και 

συμπεράσματα, ικανότητα που είναι αναγκαία στον επαγγελματικό και επιστημονικό χώρο. 

 

Κάθε μάθημα εξετάζεται κυρίως με γραπτές  ή –  σε μικρό ποσοστό -  προφορικές εξετάσεις 

στο τέλος κάθε εξαμήνου, ή με συγγραφή και παρουσίαση εργασιών κατά τη διάρκειά του, ή 

με επιμέρους τμηματικές (κατά στάδια) εξετάσεις κατά τη διάρκεια του, ή τέλος με κάποιο 
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συνδυασμό των ανωτέρω. Ο/η υπεύθυνος διδάσκων/ουσα του μαθήματος αποφασίζει για τον 

τρόπο εξέτασής του ενώ η προετοιμασία των φοιτητών και φοιτητριών για τις τελικές 

εξετάσεις γίνεται με τη βοήθεια του βασικού εγχειριδίου του μαθήματος, των σημειώσεων 

και της βιβλιογραφίας που υποδεικνύει ο/η διδάσκων/ουσα και η οποία είναι διαθέσιμη στη 

Βιβλιοθήκη της Πανεπιστημιακής Μονάδας Χίου ή στο Διαδίκτυο. Σε περίπτωση αποτυχίας 

σε ένα ή περισσότερα μαθήματα προβλέπεται δεύτερη εξεταστική περίοδος μέσα στο ίδιο 

ακαδημαϊκό έτος. Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό μάθημα ο φοιτητής οφείλει να το 

επαναλάβει σε επόμενο εξάμηνο. Σε περίπτωση αποτυχίας σε κατ' επιλογήν μάθημα, ο 

φοιτητής ή φοιτήτρια έχει τη δυνατότητα είτε να το επαναλάβει σε επόμενα εξάμηνα, ή να το 

αντικαταστήσει με κάποιο άλλο της επιλογής του. 

 

Σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, 

σημειώνεται πως - σε ακολουθία της μεγάλης ποικιλίας των μαθημάτων και της διαφορετικής 

φύσης τους (θεωρητικά, πρακτικά, ειδικά και προχωρημένα θέματα, κ.λπ.) - συνυπάρχουν 

πολλαπλοί τρόποι αξιολόγησης. Εφαρμόζονται με επιτυχία διαδικασίες αξιολόγησης που 

περιλαμβάνουν εκπόνηση εργασιών, εκπόνηση μελετών, τεστ πολλαπλών επιλογών και 

ενδιάμεση αξιολόγηση (πρόοδος), οι οποίες παρέχουν στους φοιτητές και στις φοιτήτριες την 

ευκαιρία να αξιολογηθούν όχι μόνο στις θεωρητικές γνώσεις, αλλά να εξασκήσουν και το 

κριτικό τους πνεύμα, καθώς και τη δημιουργικότητά τους. Επιπρόσθετα, υπάρχει και ομαδική 

δραστηριότητα σε πάρα πολλά μαθήματα στην οποία ομάδες 2-4 ατόμων αναπτύσσουν το 

συνεργατικό τους πνεύμα και υλοποιούν πρακτικές δράσεις και παρουσιάσεις. Δεδομένου ότι 

το τμήμα εμπίπτει στις επιστήμες της διοίκησης, οι παραπάνω διαδικασίες, πέρα από το 

γεγονός ότι οξύνουν το βαθμό κατανόησης της ύλης, φέρνουν τους αξιολογούμενους/ες πιο 

κοντά την πραγματική διάσταση κάθε μαθήματος προετοιμάζοντάς τους κατάλληλα για την 

μετέπειτα επαγγελματική σταδιοδρομία τους. 

 

Προδιαγραφές ποιότητας 

 

Οι φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να ζητήσουν να σχολιάσουν το γραπτό με τους 

διδάσκοντες. Όσοι και όσες έχουν ζητήσει οποιαδήποτε επεξήγηση του βαθμού τους υπήρξαν 

κατά γενική ομολογία πλήρως ικανοποιημένοι από την ανατροφοδότηση που είχαν από τους 

διδάσκοντες. Δίνονται επίσης ενδεικτικές λύσεις των θεμάτων. Τα αποτελέσματα 

ανακοινώνονται δημοσίως και σε πολλά μαθήματα εμφανίζεται αναλυτική λίστα με την 

επιμέρους βαθμολόγηση για κάθε θέμα, άσκηση, εργασία, κ.λπ. Το ισχύον νομοθετικό 

πλαίσιο προβλέπει τη δυνατότητα σε φοιτητές και φοιτήτριες να ζητήσουν με αίτηση στην 

Κοσμητεία εξέταση από Ειδική Επιτροπή  που ορίζεται από τον Κοσμήτορα της σχολής 
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εφόσον έχουν αποτύχει επανειλημμένα σε συγκεκριμένο μάθημα διδάσκοντος ή διδάσκουσας 

οι οποίοι ή οποίες και δεν μετέχουν τότε στην νέα εξέταση.  

 

 

2.2. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 

2.2.1 Τίτλος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο-

ΝΑ.Μ.Ε.» ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 1085/16.10.1998, τ. Β΄ οπότε και δέχθηκε τους πρώτους 

μεταπτυχιακούς φοιτητές.  

 

Μεταβολές με στόχο την αναγνώριση του εντατικού χαρακτήρα του Προγράμματος και 

άλλες τροποποιήσεις έγιναν στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 με την 

αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 333/Β7/2.10.1998 (ΦΕΚ 1085/16.10.1998, τ. Β΄) υπουργικής 

απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί με νεότερες υπουργικές αποφάσεις και αφορά στο 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών 

Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές 

Εμπόριο», όπως έχει τροποποιηθεί με νεότερες υπουργικές αποφάσεις και αφορά στο 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών 

Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές 

Εμπόριο» – Αναμόρφωση του Προγράμματος  (ΦΕΚ 2063/29.07.2014, τ. Β΄), όπως 

παρατίθεται στο Παράρτημα Δ΄ στο τέλος της παρούσας έκθεσης. 

 

Οι κατευθύνσεις που προσφέρει το ΠΜΣ ΝΑ.Μ.Ε είναι οι εξής: 

• Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων 

• Διεθνής Οικονομική - Χρηματοοικονομική 

• Συνδυασμένες Μεταφορές και Νέες Τεχνολογίες 

• Ναυτιλία, Επιχειρηματικότητα και Δίκαιο 

 

Ο τίτλος σπουδών που απονέμει είναι: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Ναυτιλία, 

Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο». 

 

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις εκπόνησης 

Μεταπτυχιακών Σπουδών σε αυτό περιγράφονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος 

(name.aegean.gr).  
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Τμήματα ή Ιδρύματα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προσφέρεται αποκλειστικά από το Τμήμα 

Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 

2.2.2 Ανταπόκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 

Στους στόχους του Τμήματος 

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΝΑ.Μ.Ε.  έχει διαρθρωθεί με τρόπο ώστε να 

συμβάλλει στους στόχους του οικείου Τμήματος και να συμμορφώνεται πλήρως με τα 

διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του εν λόγω προγράμματος 

σπουδών είναι η δυνατότητα που προσφέρει παρακολούθησης τεσσάρων διαφορετικών 

κατευθύνσεων σε συμπληρωματικά γνωστικά αντικείμενα στο πεδίο της ναυτιλίας και των 

μεταφορών. Ο βαθμός ανταπόκρισης του Προγράμματος στους διατυπωμένους στόχους του 

Τμήματος αξιολογείται περιοδικά (και εφόσον απαιτείται) σε ειδικές συνεδρίες της 

ολομέλειας των διδασκόντων. Ο έλεγχος πραγματοποιείται από ειδική Συντονιστική 

Επιτροπή (Σ.Ε.) Μεταπτυχιακού και τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του 

Τμήματος.  

 
Στις απαιτήσεις της κοινωνίας 

 

Δείκτες ανταπόκρισης του Π.Μ.Σ. στις κοινωνικές απαιτήσεις αποτελούν: 

 Το υψηλό ενδιαφέρον πανεπιστημιακών, αποφοίτων ΑΤΕΙ/ΤΕΙ για εγγραφή στο 

Πρόγραμμα. 

 η αποδοχή των αποφοίτων του προγράμματος από την αγορά εργασίας. 

 η συνεργασία του τμήματος με επιχειρήσεις και φορείς του χώρου. 

 οι διατηρούμενες, ακόμα και στις σημερινές δύσκολες συνθήκες, υποτροφίες και βραβεία 

από επιχειρήσεις και φορείς (βλ.Παράρτημα Γ΄).  

 

Για την επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων 

 

Σύμφωνα με αποτελέσματα έρευνας, που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 

ακαδημαϊκού έτος 2013-2014 και αφορούσε στην περίοδο από το ακαδ. έτος 2009-10 και 

εφεξής, ο βαθμός απορρόφησης των αποφοίτων του Προγράμματος από την αγορά εργασίας 

είναι από τους πλέον υψηλούς συγκριτικά με τον μέσο όρο άλλων ΠΜΣ. Πιο συγκεκριμένα, 

τόσο ο μέσος χρόνος επαγγελματικής αποκατάστασης όσο και η ποιότητα των 



46 

 

προσφερόμενων θέσεων εργασίας θεωρούνται αρκετά ικανοποιητικά , λαμβάνοντας, φυσικά, 

υπόψη τη γενικότερη οικονομική συγκυρία και τις επιπτώσεις που αυτή μπορεί να έχει στα 

νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις του κλάδου των υπηρεσιών (κατεξοχήν χώρο επαγγελματικής 

απασχόλησης των αποφοίτων μας). Εδώ αξίζει να σημειωθεί η ιδιαίτερη εκτίμηση που 

χαίρουν οι απόφοιτοι από αναγνωρισμένα στελέχη της αγοράς, όπως κατέδειξε η σχετική 

έρευνα. Τα αποτελέσματα της απογραφικής έρευνας που διενεργήθηκε  κατά την άνοιξη του 

2015 από το Ίδρυμα κεντρικά είναι ακόμα πλέον εντυπωσιακά στα πλαίσια της τρέχουσας 

περιόδου κρίσης, οικονομικής και ναυτιλιακής, για τους αποφοίτους του Π.Μ.Σ. ΝΑ.Μ.Ε που 

καταγράφηκαν να εργάζονται σε οριακά ακόμα υψηλότερο ποσοστό, συγκεκριμένα 84%. 

 

Για την καλύτερη  αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της παραπάνω έρευνας έχει αναπτυχθεί 

βάση δεδομένων με τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας των αποφοίτων και η έρευνα 

επικαιροποιείται πλέον με πρωτοβουλία του Τμήματος. Παράλληλα, βρίσκεται σε φάση 

ανάπτυξης ο ιστότοπος του συλλόγου απόφοιτων σαν ένας ακόμα συνδετικός κρίκο αλλά και 

μοχλός αρωγής των αποφοίτων του Προγράμματος στην αναζήτηση εργασίας.   

 

 
Γράφημα 2.ΙV.  Εργασιακή κατάσταση Απόφοιτων Π.Μ.Σ. ΝΑ.Μ.Ε.  

 
 
 

 
 
Πηγή: Τετραετής Απολογισμός ΤΝΕΥ 2010-2014, Χίος 2015. 
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2.2.3 Δημοσιοποίηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 

Πάγια πρακτική του ΠΜΣ ΝΑ.Μ.Ε. είναι η δημοσιοποίηση του ακαδημαϊκού περιεχομένου, 

της δομής/οργάνωσης του προγράμματος σπουδών, των δυνατοτήτων χορήγησης υποτροφιών 

και, γενικά, πάσης φύσης προκηρύξεων και ανακοινώσεων, μέσω της ιστοσελίδας του 

Τμήματος καθώς και μέσω στοχευμένων καταχωρήσεων στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. 

Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επικοινωνία και δημοσιότητα σε σημαντικές 

εκδηλώσεις του κλάδου όπως η Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ, σε διάφορα 

Θερινά Σχολεία, Ημερίδες κ.λπ.  

 
Το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, το Π.Μ.Σ. προβλήθηκε: 

 

- Στο Θερινό Σχολείο STT CAMP 2016 με τη συμμετοχή φοιτητών/φοιτητριών από την 

Κίνα, την Ελλάδα και διάφορες χώρες της Ευρώπης. 

 

- Στις διεθνείς δραστηριότητες του Δικτύου Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων 

TRANSPORTNET  (το Τμήμα αποτελεί ιδρυτικό μέλος του εν λόγω Δικτύου). 

 

- Κατά τις επισκέψεις των μελών ΔΕΠ του Τμήματος στο Shanghai Maritime University 

στα πλαίσια του  προγράμματος ERASMUS σε συνέχεια της  παλαιότερης συμφωνίας 

για αμοιβαία ανταλλαγή φοιτητών και εισηγητών και σε άλλα Πανεπιστήμια της 

αλλοδαπής όπως φαίνεται από την αναφορά στo τμήμα της έκθεσης που αναφέρεται στις 

κινητικότητες ERASMUS  

 

2.2.4 Οργάνωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 

Ως διευθυντής του Π.Μ.Σ. ΝΑ.Μ.Ε. εκλέγεται, από τη Γ.Σ.Ε.Σ., μέλος του ΤΝΕΥ το οποίο 

ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 

2015-2016, Διευθυντής του Π.Μ.Σ. ΝΑ.Μ.Ε. διετέλεσε ο κ. Κωνσταντίνος Πάνου, 

Αναπληρωτής Καθηγητής. 

 

Το Π.Μ.Σ. ΝΑ.Μ.Ε. διαθέτει Γραμματεία. Ο οικονομικός και ακαδημαϊκός προγραμματισμός 

και έλεγχος πραγματοποιείται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης κατόπιν 

εισήγησης στου σχετικού Συντονιστικού οργάνου (βλ. ανωτέρω). 
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2.2.5 Δομή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  

 

Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  

Το Π.Μ.Σ. ΝΑ.Μ.Ε προσφέρει δυνατότητα εξειδίκευσης σε τέσσερις (4) κατευθύνσεις - 

γνωστικά πεδία: 

1. Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων,  

2. Διεθνής Οικονομική - Χρηματοοικονομική,  

3. Συνδυασμένες Μεταφορές και Νέες Τεχνολογίες,  

4. Ναυτιλία, Επιχειρηματικότητα και Δίκαιο. 

Απαρτίζεται δε από τρεις (3) κύκλους σπουδών, που οργανώνονται ως εξής: 

 

- Α΄ κύκλος σπουδών—αντιστοιχεί στο χειμερινό εξάμηνο.  

Ο αριθμός των προσφερόμενων μαθημάτων είναι πέντε (5), όλα υποχρεωτικά και κοινά 

για όλες τις κατευθύνσεις.   

 
Οι κατευθύνσεις «Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων», «Διεθνής Οικονομική–

Χρηματοοικονομική» και «Συνδυασμένες Μεταφορές & Νέες Τεχνολογίες» έχουν όλα 

τα μαθήματα κοινά. 

 
Η κατεύθυνση «Ναυτιλία, Επιχειρηματικότητα & Δίκαιο» έχει μόνον τρία (3) μαθήματα 

κοινά με τις άλλες τρεις κατευθύνσεις ενώ τα υπόλοιπα δύο (2) είναι εξειδικευμένα για τη 

συγκεκριμένη κατεύθυνση. 

 

- Β΄ και Γ΄ κύκλοι σπουδών—αντιστοιχούν στο εαρινό εξάμηνο. 

Η κατανομή των προσφερόμενων μαθημάτων, ανά κύκλο και κατεύθυνση, γίνεται ως 

εξής: 

Β΄ κύκλος σπουδών: 2 υποχρεωτικά μαθήματα + 2 μαθήματα επιλογής 

Γ΄ κύκλος σπουδών: 1 υποχρεωτικό μάθημα + 3 μαθήματα επιλογής 

 

Με το πέρας του Γ΄ κύκλου σπουδών—και για τους 4 επόμενους μήνες—οι φοιτητές 

εκπονούν τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία τους. 

 

Αναλυτικά, σε κάθε κατεύθυνση μεταπτυχιακών σπουδών, προσφέρεται ο εξής αριθμός 

μαθημάτων: 

 

Κατεύθυνση: «Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων» 

- Χειμερινό Εξάμηνο: 5 υποχρεωτικά 
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- Εαρινό Εξάμηνο: 3 υποχρεωτικά + 5 επιλογής. 

 

Κατεύθυνση: «Διεθνής Οικονομική - Χρηματοοικονομική» 

- Χειμερινό Εξάμηνο: 5 υποχρεωτικά  

- Εαρινό Εξάμηνο: 3 υποχρεωτικά + 5 επιλογής. 

Κατεύθυνση: «Συνδυασμένες Μεταφορές και Νέες Τεχνολογίες» 

- Χειμερινό Εξάμηνο: 5 υποχρεωτικά 

- Εαρινό Εξάμηνο: 3 υποχρεωτικά + 5 επιλογής. 

-  

Κατεύθυνση: «Ναυτιλία, Επιχειρηματικότητα και Δίκαιο» 

- Χειμερινό Εξάμηνο: 5 υποχρεωτικά 

- Εαρινό Εξάμηνο: 3 υποχρεωτικά+ 5 επιλογής.  

 
Το Πρόγραμμα, την παρούσα φάση, δεν προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης 

μαθημάτων από άλλα προγράμματα σπουδών. Το σύνολο των απαιτουμένων μαθημάτων για 

τη λήψη του διπλώματος είναι δεκατρία (13), πλέον της διπλωματικής εργασίας. Οι φοιτητές 

έχουν τη δυνατότητα επιλογής από ένα ‘καλάθι’ 36 συνολικά προσφερομένων μαθημάτων. 

Σε κάθε κατεύθυνση, το ποσοστό των υποχρεωτικών μαθημάτων προς το σύνολο των 

απαιτουμένων για λήψη πτυχίου είναι κατά μέσο όρο 38%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των 

μαθημάτων επιλογής ανέρχεται στο 62%. 

 
Ας σημειωθεί, ότι το Π.Μ.Σ. ΝΑ.Μ.Ε. προσφέρει συνολικά, για όλες τις κατευθύνσεις, 10 

μαθήματα υποδομής (υποβάθρου) και 26 μαθήματα εξειδίκευσης τα οποία αποτελούν 

ελεύθερη επιλογή των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα. Η ποσοστιαία σχέση μεταξύ των 

ανωτέρω κατηγοριών για τη λήψη διπλώματος έχει ως εξής: 

 • Μαθήματα υποβάθρου: 5 (38%)  

 • Μαθήματα επιστημονικής περιοχής: 8 (62%) 

 
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ECTS που παρέχει το Πρόγραμμα ορίστηκε στις 90 

(ενενήντα) πιστωτικές μονάδες, σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 2063/29.7.2014 τ.Β΄ ΦΕΚ.  

 
 

Κατανομή χρόνου μεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, εργαστηρίων, άλλων 

δραστηριοτήτων 

 

Οι ώρες θεωρητικής εβδομαδιαίας διδασκαλίας κάθε μαθήματος είναι τρεις (3). Πλέον των 

ωρών αυτών και για την κάλυψη αναγκών εργαστηρίων, σεμιναρίων, πρακτικών ασκήσεων 

κ.λπ., μπορούν να προστεθούν και άλλες ώρες, ύστερα από τεκμηριωμένη πρόταση του 
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διδάσκοντος, σχετική εισήγηση του Συντονιστικού οργάνου και σχετική απόφαση της 

Γ.Σ.Ε.Σ. 

 

2.2.6 Συνεκτικότητα και Λειτουργικότητα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών 

 

Προαπαιτούμενα μαθήματα 

 

Τα μαθήματα του Α΄ κύκλου σπουδών του Π.Μ.Σ. ΝΑ.Μ.Ε. θεωρούνται προαπαιτούμενα 

μαθήματα, υπό την έννοια της αναγκαστικής επιτυχούς εξέτασης σε αυτά ως προϋπόθεση για 

την παρακολούθηση των μαθημάτων των Β΄ και Γ΄ κύκλων σπουδών. Το σύστημα των 

προαπαιτούμενων μαθημάτων έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό ως προς το βαθμό 

κινητοποίησης και δέουσας επιμέλειας των φοιτητών. 

 
Ύλη Μαθημάτων 

 

Η κατάρτιση του ακαδημαϊκού περιεχομένου του Προγράμματος και η προσαρμογή του 

γενικού μαθησιακού μοντέλου (εφόσον απαιτείται) αποτελούν μία δυναμική διαδικασία η 

οποία αξιολογείται σε συνεχή βάση και με τη συνεργασία των διδασκόντων, της Γραμματείας 

Μεταπτυχιακού και του Συντονιστικού οργάνου.  

 

2.2.7 Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών 

  

Διαδικασία Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών 

 

Κατά την περίοδο αναφοράς της παρούσας έκθεσης, σύμφωνα με το Ν. 3685/2008 και το 

σχετικό ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο των Π.Μ.Σ., στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί 

κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους:  

 
(α) Πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων, ιδρυμάτων της 

αλλοδαπής:  

 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών Σπουδών  

 Ναυτιλιακών Σπουδών  

 Πολυτεχνικών Σχολών  

 Θετικών Επιστημών  

 Επιστημών Πληροφορικής  

 Νομικής  
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 Πολιτικών Επιστημών   

 
(β)  Αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος καθώς και των 

λοιπών παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών.  

 
(γ)  Πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι, αντίστοιχων με τα παραπάνω τμήματα, εφόσον 

πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου.  

 
Σημειώνεται ότι  επιλεχθέντες υποψήφιοι, που προέρχονται από Τμήματα χωρίς εκτεταμένα 

ποσοτικά μαθήματα  καθώς και από σπουδές που εμπίπτουν στις κατηγορίες (β) και (γ) 

υποχρεώνονται κάθε έτος να παρακολουθήσουν σύντομο προπαρασκευαστικό πρόγραμμα 

σπουδών πριν από την ένταξή τους στο Π.Μ.Σ. ΝΑ.Μ.Ε.  

 

Η επιλογή των υποψηφίων έγινε βάσει των ακολούθων κριτηρίων:  

i. Βαθμός Πτυχίου.  

ii. Επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την ειδίκευση. 

iii. Αποδεδειγμένη επάρκεια της Αγγλικής (επιπρόσθετη προσμέτρηση άλλης ξένης 

γλώσσας). 

iv. Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα. 

v. Αξιολόγηση συστατικών επιστολών. 

vi. Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα των υποψηφίων που αποδεικνύεται από 

τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν. Εκτός από τους ακαδημαϊκούς τίτλους και την 

ερευνητική δραστηριότητα, προσμετρήθηκε και η επαγγελματική εμπειρία. 

 

Η αξιολόγηση έγινε σε 2 στάδια:  

α) επί του φακέλου υποψηφιότητας και των λοιπών τυπικών προαπαιτούμενων 

β) με προσωπική συνέντευξη. 

 

Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την επιλογή των υποψηφίων προβλέπονται στο ΦΕΚ 

ίδρυσής του Προγράμματος και στο ΦΕΚ υπ’αριθμ. 2063/29.07.2014, τ. Β΄ «Αντικατάσταση 

της υπ’ αριθ. 333/Β7/2.10.1998 (ΦΕΚ 1085 Β΄ 16.10.1998) υπουργικής απόφασης, όπως έχει 

τροποποιηθεί με νεότερες υπουργικές αποφάσεις και αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου με τίτλο «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο» – Αναμόρφωση του 

Προγράμματος» και περιγράφονται κάτωθι: 
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1.  Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά των υποψηφίων εστάλησαν ή κατατέθηκαν 

στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., η οποία στη συνέχεια συνέταξε αναλυτικούς πίνακες, ανά 

κατεύθυνση, με τα στοιχεία τους.  

2.  Η Σ.Ε. έλεγξε τις υποψηφιότητες και συνέταξε τον τελικό πίνακα υποψηφίων για κάθε 

κατεύθυνση οι οποίοι κλήθηκαν σε συνέντευξη.  

3.  Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων φοιτητών/τριών 

(έλεγχος δικαιολογητικών και συνέντευξη) καταρτίστηκε πίνακας, κατά φθίνουσα σειρά 

αξιολόγησης, ο οποίος περιέλαβε και ενδεχόμενες προϋποθέσεις για τον καθένα  και κάθε 

μία εκ των υποψηφίων (π.χ. παρακολούθηση του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος 

Σπουδών ή/και επιτυχής εξέταση στα Αγγλικά).  

4. Η επιλογή των υποψηφίων επικυρώθηκε από τη Γ.Σ.Ε.Σ. και ακολουθήθηκε η 

προβλεπόμενη διαδικασία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.  

 

Μέθοδος δημοσιοποίησης  

 

Μετά από σχετική απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., δημοσιεύτηκε πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για υποβολή υποψηφιοτήτων συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΝΑ.Μ.Ε. για το 

ακαδ. έτος 2015-16. Η αρχική πρόσκληση δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2015. Ακολούθησε 

αναδημοσίευση  τον Ιούλιο του 2015. 

 

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος περιελάμβανε αναφορά: 

- Στα απαραίτητα, προς υποβολή, δικαιολογητικά 

- Τις προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών και την ακριβή διεύθυνση αποστολής 

τους. 

Οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιοποιήθηκαν σε διάφορα έντυπα και 

ηλεκτρονικά μέσα, αφενός από τη Γραμματεία του Τμήματος και αφετέρου μέσω των 

μηχανισμών δημοσιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, πρακτική που ακολουθείται με 

συνέπεια κάθε ακαδημαϊκό έτος. Η διαδικασία εποπτεύθηκε από τη Γ.Σ.Ε.Σ, από την οποία 

επικυρώθηκαν σε ειδική συνεδρίαση και οι προτάσεις της επιτροπής επιλογής μεταπτυχιακών 

φοιτητών. 

 

Ο αναλυτικός κανονισμός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, βρίσκεται για 

λόγους διαφάνειας μόνιμα αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος (name.aegean.gr). 

 

Το ποσοστό αποδοχής και εγγραφής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών το 

2015-16 ανήλθε στο 65% περίπου σε σχέση με τον αριθμό των αιτήσεων ενώ αισθητά 

μεγαλύτερο ήταν το ποσοστό επιλογής όσων προσήλθαν σε συνέντευξη. 



53 

 

2.2.8 Διεθνής διάσταση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  

 

Συμμετοχή Διδασκόντων από το εξωτερικό 

 

Επιστήμονες του εξωτερικού καλούνται ανά διαστήματα για διαλέξεις είτε στα πλαίσια των 

μαθημάτων του Π.Μ.Σ ΝΑ.Μ.Ε. είτε στα πλαίσια ευρύτερων (κοινού ενδιαφέροντος) 

πρωτοβουλιών του με δραστηριότητες του Π.Π.Σ. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του 

ακαδ. έτους 2015-2016, πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι διαλέξεις από εξωτερικούς ομιλητές: 

 

• Constantin Tzembelicos, στο πλαίσιο του μαθήματος "Δεδομένα, Μοντέλα και Λήψη 

Αποφάσεων”. 

• Μαρία Προγουλάκη, στο πλαίσιο του μαθήματος «Διεθνής Ναυτιλιακή Πολιτική». 

• Γεώργιος Σαββαϊδης, στα πλαίσια των μαθημάτων «Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας & 

«Ναυλώσεις και Ναυλαγορές». 

• Αντώνιος Σταθόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π., Νικόλαος Λίτινας, Ομότιμος 

Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Prof. Konstantinos Goulias, Professor, 

University of Santa Barbara-California και Αθηνά Τσιρίμπα, Διδάκτορας του ΤΝΕΥ, στο 

πλαίσιο του μαθήματος «Προχωρημένη Ανάλυση Μεταφορικών Συστημάτων». 

 

 

Συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών και φοιτητριών 

 

Μέχρι στιγμής δεν προβλέπεται συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών/τριών στα προπτυχιακά και 

μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Τμήματος. Κύρια αιτία αποτελεί η γλώσσα 

διδασκαλίας, η οποία είναι η ελληνική. Υπάρχει σχετική πρόβλεψη για προσφορά ορισμένων 

μαθημάτων στην αγγλική στα πλαίσια των συμβάσεων εκμάθησης (learning agreements) του 

Προγράμματος ERASMUS+. Ωστόσο, κατά την περίοδο αναφοράς της παρούσας έκθεσης, η 

σχετική πρόβλεψη δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί.  

 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού του Τμήματος έχει 

συζητηθεί η οργάνωση και προώθηση αγγλόφωνου Π.Μ.Σ., με στόχο την προσέλκυση 

φοιτητών από την αλλοδαπή. Προς διερεύνηση της βιωσιμότητας της εν λόγω πρωτοβουλίας 

έχουν δρομολογηθεί δράσεις διασύνδεσης με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού, οι 

οποίες περιλαμβάνουν επισκέψεις/ανταλλαγές καθηγητών και διακεκριμένων ομιλητών (βλ. 

προηγούμενες εκθέσεις)  διοργάνωση θερινών σχολείων, σεμιναρίων, διατύπωση κοινών 

μαθησιακών στόχων, κλπ. Οι παραπάνω δράσεις έχουν συμβάλλει στη γενικότερη ωρίμανση 
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της ιδέας ενός αγγλόφωνου ΠΜΣ, η οποία πλέον προωθείται συστηματικά με την ανάπτυξη 

συγκεκριμένων συνεργασιών με ΑΕΙ και φορείς του εξωτερικού. 

 

Συμφωνίες Διμερούς Συνεργασίας 

 

Στο ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 υπήρξε συνέχεια της συνεργασίας του Τμήματος στα 

πλαίσια του δικτύου TRANSPORNET—στην ενότητα 2.3 γίνεται αναφορά στο υφιστάμενο 

καθεστώς σε επίπεδο διδακτορικών σπουδών. Επίσης, πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη 

επιτυχία η δράση του θερινού σχολείου STT CAMP 2016 η οποία προβλέπεται στο 

πρωτόκολλο συνεργασίας (Memorandum of Understanding) μεταξύ του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου και του Shanghai Maritime University (το σχετικό πρωτόκολλο βρίσκεται εν ισχύ 

από το ακαδημαϊκό έτος 2012-13). 

 

Προγράμματα Διεθνούς Εκπαιδευτικής Συνεργασίας  

 

Όπως προαναφέρθηκε, στα πλαίσια της συμμετοχής του Τμήματος στα εκπαιδευτικά 

προγράμματα του δικτύου TRANSPORNET, πραγματοποιήθηκαν κοινά εκπαιδευτικά 

σεμινάρια για σύγχρονα θέματα μεταφορών, όπως π.χ. νέες τάσεις και προοπτικές στην 

αγορά των σιδηροδρόμων, εξελίξεις σε θέματα που αφορούν στην πολιτική των λιμένων, 

βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης συγκοινωνιακών υποδομών, κοκ. Στα προγράμματα αυτά 

συμμετείχαν ως προσκεκλημένοι ομιλητές καθηγητές του Τμήματος. 

 

Εφαρμογή Διδακτικών Μονάδων ECTS 

 

Το συνολικό μαθησιακό φορτίο του Π.Μ.Σ. ΝΑ.Μ.Ε. έχει οριστεί στις 90 (ενενήντα) 

πιστωτικές μονάδες ECTS, σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 2063/29.7.2014 τ.Β΄ ΦΕΚ. 

 

Διδασκαλία μαθημάτων σε ξένη γλώσσα 

 

Μέχρι σήμερα, δεν έχει πραγματυοποιηθεί διδασκαλία προγραμμάτων ή μαθημάτων  σε ξένη 

γλώσσα. Στα πλαίσια της συμμετοχής στις δράσεις ERASMUS+ το Τμήμα έχει αποφασίσει 

να προσφέρει ορισμένα μαθήματα στην αγγλική γλώσσα, κάτι που προβλέπεται και από το 

ιδρυτικό ΦΕΚ. Δεδομένου ότι στη γενικότερη εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία του 

ΠΜΣ χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον ξενόγλωσση βιβλιογραφία, η προσφορά τέτοιων 

μαθημάτων δεν επιβαρύνει τη γενικότερη κατανομή των διαθέσιμων Ανθρωπίνων Πόρων του 

Προγράμματος. 
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Διεθνείς Διακρίσεις του Π.Μ.Σ. 

 

Δεν υπήρξαν το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 διεθνείς διακρίσεις του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ωστόσο έχουν υπάρξει στο πρόσφατο παρελθόν αρκετές διεθνείς 

διακρίσεις μελών ΔΕΠ που δίδαξαν και το ακαδ. έτος 2015-2016 στο Π.Μ.Σ., όπως  best 

paper awards και άλλα βραβεία σχετικά πρόσφατα. 

 

2.2.9. Εξεταστικό Σύστημα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 

Τρόποι Αξιολόγησης Φοιτητών/τριών 

 

Για την αξιολόγηση των συμμετεχόντων, εφαρμόστηκαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-

2016 οι συνήθεις, προβλεπόμενες από τον κανονισμό του Προγράμματος, διαδικασίες. Πιο 

συγκεκριμένα:  

 

- εκπόνηση εργασιών, 

- εκπόνηση μελετών περιπτώσεων,  

- τεστ πολλαπλών επιλογών,  

- ασκήσεις και ενδιάμεση αξιολόγηση (πρόοδος), 

- τελικές εξετάσεις ή/και παρουσιάσεις, οι οποίες παρέχουν στους φοιτητές και φοιτήτριες 

την ευκαιρία να αξιολογηθούν και στις θεωρητικές γνώσεις και στη χρήση  κριτικού 

πνεύματος εξασκώντας και διευρύνοντας τη δημιουργικότητά τους.  

 

Ας σημειωθεί, ότι αποτελεί πάγια πρακτική του Προγράμματος η ενθάρρυνση της 

ομαδικότητας στην οργάνωση/σύνταξη/παρουσίαση εργασιών  μέσω της οποίας ολιγομελείς 

ομάδες εξασκούν το συνεργατικό  πνεύμα αναπτύσσοντας ταυτόχρονα ικανότητες 

επικοινωνίας και λοιπές ήπιες μορφές δεξιοτήτων (soft skills). 

 

Η διαδικασία της αξιολόγησης είναι διαφανής και γνωστή τους συμμετάσχοντες εκ των 

προτέρων: (α) κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων εργασιών-μελετών (οι οποίες γίνονται 

δημόσια) οι διδάσκοντες δίνουν επαρκή ανάδραση (feedback) ώστε να αναδεικνύονται τα 

θετικά και αρνητικά σημεία της προσπάθειας των φοιτητών και φοιτητριών, (β) τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης ανακοινώνονται δημοσίως, περιλαμβάνοντας αναλυτική 

βαθμολογία ανά θέμα, άσκηση, εργασία, κ.λπ., (γ) οι φοιτητές και φοιτήτριες διατηρούν το 

δικαίωμα να ζητήσουν διευκρινήσεις σχετικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης τους από το 

διδάσκοντα ή τη διδάσκουσα του μαθήματος.  
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To Pr;ogramma αξιολογείται στο σύνολό toy από τους ίδιους τους φοιτητές και φοιτήτριες 

μέσω σχετικού ερωτηματολογίου που τους διανέμεται στο τέλος του κάθε κύκλου σπουδών. 

Τα στοιχεία που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη έρευνα αξιολογούνται από τη Γενική 

Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης και λαμβάνονται αποφάσεις που αφορούν σε ενδεχόμενες 

διορθωτικές παρεμβάσεις και προτάσεις προς διερεύνηση. Εξυπακούεται, ότι οι 

μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες, μπορούν να εκφράζουν την άποψή τους στις 

συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης στις οποίες συμμετέχουν μέσω 

εκπροσώπων τους. 

 

Προδιαγραφές Ποιότητας 

 

Η ποιότητα των εκπαιδευτικών/μαθησιακών διαδικασιών διασφαλίζεται από το σύστημα 

παρακολούθησης, όπως αυτό προβλέπεται στον Οδηγό Σπουδών του Προγράμματος. Πιο 

συγκεκριμένα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες εκπονούν Διπλωματική Εργασία σε θέμα που 

επιλέγουν στην αρχή του Γ΄ κύκλου. Η επιλογή του θέματος γίνεται  σε συνεργασία με 

τον/την επιβλέποντά/επιβλέπουσα τους, ο οποίος/α έχει την ευθύνη της πορείας της 

Διπλωματικής Εργασίας και  υποστηρίζει την προσπάθειά τους με την υπόδειξη 

συγκεκριμένων πηγών μελέτης και με γενικότερη επιστημονική καθοδήγηση σε συναφή 

θέματα. Η αξιολόγηση της διπλωματικής εργασίας γίνεται από Τριμελή Επιτροπή η οποία 

ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. 

 

Η επιδιωκόμενη επιστημονική ποιότητα της μεταπτυχιακής εργασίας είναι σύμφωνη με τα 

διεθνή πρότυπα αριστείας αντίστοιχων Προγραμμάτων Σπουδών. Για τη διασφάλιση της 

ποιότητας των εργασιών, επιλέγεται πρωτότυπη θεματολογία η οποία απαιτεί ικανή 

προσπάθεια από πλευράς φοιτητή στους εξής τομείς: αναζήτηση βιβλιογραφικού υλικού, 

επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων επιστημονικών μεθόδων ανάλυσης, συλλογή δεδομένων, 

ερμηνεία αποτελεσμάτων και σύνθεση/εξαγωγή συμπερασμάτων. Οι φοιτητές και φοιτήτριες 

έχουν στη διάθεσή τους για το σκοπό αυτό αναλυτικές οδηγίες σύνταξης και επιμέλειας της 

διπλωματικής εργασίας οι οποίες παρέχονται από το Πρόγραμμα. 

 

Οι διδάσκοντες/ουσες ανακοινώνουν κατάλογο με προτεινόμενα θέματα διπλωματικών  

εργασιών αλλά και οι φοιτητές/φοιτήτριες  μπορούν εφόσον το επιθυμούν να υποβάλλουν 

δικές τους προτάσεις, υποδεικνύοντας θεματικές περιοχές που τους ενδιαφέρουν. Σε κάθε 

περίπτωση, επισημαίνεται στους φοιτητές/τριες η ανάγκη συνεργασίας με τους εκάστοτε 

συμβούλους σπουδών, προς διευκόλυνσή τους  στη διαδικασία αναζήτησης πτυχιακής 

εργασίας. 
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Η ανάληψη της διπλωματικής εργασίας δηλώνεται από το φοιτητή/την φοιτήτρια στη 

Γραμματεία του Τμήματος. Μετά ή πριν την εξέταση του υποβληθέντος προσχέδιου, η 

παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας ανακοινώνεται από τη Γραμματεία, κοινοποιείται σε 

όλους με ηλεκτρονικό μήνυμα και γραπτή ανακοίνωση, και διεξάγεται δημοσίως με στόχο 

αφενός την καλύτερη διάχυση των αποτελεσμάτων και αφετέρου τον αρτιότερο επιστημονικό 

διάλογο και ανταλλαγή απόψεων. Για το σκοπό αυτό διοργανώνεται ένα διήμερο ή τριήμερο 

παρουσιάσεων και ανακοινώνεται το σχετικό αναλυτικό πρόγραμμα. 
 

 

2.2.10. Χρηματοδότηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  

 

Το Π.Μ.Σ. ΝΑ.Μ.Ε. είναι ένα Πρόγραμμα αυτοχρηματοδοτούμενο. Τα έσοδα του 

προέρχονται από δίδακτρα που καταβάλλουν οι συμμετάσχοντες μετά την οριστική επιλογή 

και αποδοχή τους. Τα ετήσια δίδακτρα φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των 3.500 ευρώ και 

για το ακαδ. έτος 2015-2016 και παραμένουν ακόμη τα χαμηλότερα σε σχέση με άλλα 

συναφή προγράμματα σε Ελλάδα και εξωτερικό. 

 

Η βιωσιμότητα του Π.Μ.Σ. εξασφαλίζεται από το γεγονός ότι το σύγχρονο ακαδημαϊκό 

περιεχόμενο και τα χαμηλά δίδακτρα δημιουργούν ένα ανταγωνιστικό πακέτο προσφοράς με 

λόγο ποιότητας-κόστους που καθιστά το Πρόγραμμα ελκυστικό σε μεγαλύτερη μερίδα 

υποψηφίων. Το Τμήμα αξιοποιεί τους πόρους που δημιουργεί το Π.Μ.Σ., αναπτύσσοντας 

σύγχρονες υποδομές και ενισχύοντας την διεθνοποίηση του Προγράμματος. Ας σημειωθεί ότι 

οι διδάσκοντες/σες  μέλη ΔΕΠ του Τμήματος δεν λαμβάνουν αμοιβή για  τη διδασκαλία  τους 

στο Πρόγραμμα. 

 

Πιο συγκεκριμένα, οι πόροι που διατέθηκαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 για το 

Π.Μ.Σ. αφορούσαν κυρίως στην προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού, την προβολή 

δραστηριοτήτων (εκτύπωση οδηγών σπουδών, εντύπων, φυλλαδίων, ημερίδων κ.λπ.), 

προσκλήσεις επιστημόνων από το εσωτερικό και το εξωτερικό για διαλέξεις και, γενικά, την 

κάλυψη λειτουργικών δαπανών του προγράμματος. Επίσης, καλύφθηκαν έξοδα μετακίνησης 

των φοιτητών/φοιτητριών για συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις καθώς και μελών ΔΕΠ για 

συμμετοχή τους σε διεθνή συνέδρια. 
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2.2.11 Συνοπτική περιγραφή του Διϊδρυματικού  Μεταπτυχιακού Προγράμματος  

με τίτλο «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές» 

 

Το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016,το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. του Ανώτατου 

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά ΤΤ ξεκίνησαν την λειτουργία του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις 

Μεταφορές».  

 

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην γεφύρωση του χάσματος μεταξύ ναυτιλιακής βιομηχανίας και 

των νέων τεχνολογιών. 

 

 Ειδικότερα αποσκοπεί να τεκμηριώσει την εισαγωγή της πληροφορικής τεχνολογίας 

(Information Technology, ΙΤ) στη ναυτιλιακή επιχείρηση και στα πλοία από τη μια, και από 

την άλλη, την εισαγωγή του αυτοματισμού (Automation) στην κίνηση και λειτουργία των 

πλοίων. Με τη γεφύρωση αυτή μπορούν είτε αξιωματικοί του ΕΝ είτε ναυτιλιακά στελέχη 

και μηχανικοί πληροφορικής και συγγενών κλάδων και όχι μόνο, να χρησιμοποιούν τα νέα 

αλλά και σύνθετα αυτά εργαλεία που προσφέρουν οι επιστήμες των υπολογιστών και των 

συστημάτων ελέγχου για την αποδοτικότερη εκπλήρωση των σκοπών της ναυτιλιακής 

βιομηχανίας.  

 

Το περιεχόμενο του Προγράμματος: 

 Συνδυάζει hard (αυτοματισμοί, συστήματα μηχανών) & soft τεχνολογία (πληροφορική 

τεχνολογία). 

 Περιέχει μαθήματα μάνατζμεντ, μεταφορών και ναυτιλιακής οικονομίας για εγκύκλια-

ολοκληρωμένη μόρφωση. 

 Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι δεκαοκτώ (18) μήνες και περιλαμβάνει 

τρία (3) εξάμηνα: βασικό εξάμηνο, εξάμηνο ειδίκευσης και εξάμηνο διπλωματικής 

εργασίας. 

 Η στόχευσή του αφορά ένα από τους δύο βασικούς πυλώνες της εθνικής οικονομίας, 

ετοιμάζοντας χρήστες τέτοιων συστημάτων στα πλοία ή στις εταιρείες (στελέχη, 

αξιωματικοί ΕΝ) είτε ειδικούς για τη σχεδίαση-συντήρηση-επέκταση τέτοιων 

συστημάτων σε συνδυασμό με την ανάπτυξη τοπικής παραγωγής. 

 

Οι διδάσκοντες του Διϊδρυματικού ΠΜΣ προέρχονται κατά κύριο λόγο από τα υφιστάμενα 

μέλη ΔΕΠ/ΕΠ των συνεργαζομένων Τμημάτων.  
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Στο Διϊδρυματικό ΠΜΣ, που οδηγεί στην απονομή του ΜΔΕ, γίνονται δεκτοί υποψήφιοι/ες οι 

οποίοι/ες είναι Πτυχιούχοι Τμημάτων Μηχανικών, Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας και 

Πληροφορικής ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) της ημεδαπής και Πτυχιούχοι αναγνωρισμένων 

ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των 

Σχολών Αξιωματικών Πλοιάρχων και Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Α΄ τάξης, σύμφωνα 

με το Ν.3450/2006.  

 

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις Νέες Τεχνολογίες στη 

Ναυτιλία και τις Μεταφορές με δύο κατευθύνσεις: 

 Πληροφοριακά Συστήματα & Διαχείριση στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές 

 Τεχνολογία και Αυτοματισμοί στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές 

 

Το πρόγραμμα υλοποιείται στις εγκαταστάσεις του ΑΤΕΙ Πειραιά. Το Τμήμα Μηχανικών 

Αυτοματισμού Τ.Ε του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα 

έχει αναλάβει ως συντονιστής την γραμματειακή υποστήριξη – διαχείριση του 

προγράμματος.  

 

Παρακάτω παρατίθενται στατιστικά στοιχεία  που μας διέθεσε ο συντονιστής του 

προγράμματος. 

 

Διϊδρυματικό  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα  

«Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές» 

                                  Ακαδημαϊκό έτος   2015-2016 

Προσφερόμενες από το Τμήμα Θέσεις ΠΜΣ 60 (30 ανά κατεύθυνση) 

Αριθμός αιτήσεων  για ΠΜΣ 34 

Συνολικός αριθμός μαθημάτων για την απόκτηση μεταπτυχιακού 

διπλώματος 

12 μαθήματα & 2 

σεμινάρια 

Σύνολο υποχρεωτικών μαθημάτων ΠΜΣ (Υ) 10 

Συνολικός αριθμός προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής ΠΜΣ 7 
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Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)  
Κανονική διάρκεια σπουδών (18 μήνες/3 ακαδημαϊκά εξάμηνα) 
 

 2015-2016 
Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β) 34 
 (α) Πτυχιούχοι του Τμήματος 0 

(β) Πτυχιούχοι Τμ. Μηχ. Αυτοματισμού Τ.Ε 5 
(γ) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων  29 

Συνολικός αριθμός προσφερόμενων θέσεων  60 
Συνολικός αριθμός εγγραφέντων  26 
Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων  0 
Αλλοδαποί φοιτητές 
(εκτός προγραμμάτων ανταλλαγών) 

0 

 
Συμμετοχή σε  Διαπανεπιστημιακά ή Διατμηματικά  Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
  2015-2016 

Φοιτητές του Τμήματος 
που φοίτησαν σε άλλο 
Α.Ε.Ι. ή σε άλλο Τμήμα 

Εσωτερικού 
 

Εξωτερικού 
Ευρ.**  

Άλλα  

Επισκέπτες φοιτητές 
άλλων Α.Ε.Ι. ή 
Τμημάτων στο Τμήμα  

Εσωτερικού 
 

Εξωτερικού 
Ευρ.**  

Άλλα  

Μέλη ακαδημαϊκού 
προσωπικού του 
Τμήματος που δίδαξαν σε 
άλλο Α.Ε.Ι. ή σε άλλο 
Τμήμα 

Εσωτερικού 
5 

Εξωτερικού 
Ευρ.**  

Άλλα  

Μέλη ακαδημαϊκού 
προσωπικού άλλων 
Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων που 
δίδαξαν στο Τμήμα 

Εσωτερικού 
 

Εξωτερικού 
Ευρ.**  

Άλλα  

Σύνολο   

** Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών. 
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Μαθήματα Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ακαδ. έτος 2015-2016)1  

     Τίτλος ΠΜΣ: «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές» 
 

α/α 
Μάθημα2 

 

Κ
ω

δ
ικ

ό
ς 

Μ
α

θ
ή

μ
α

το
ς 

Ιστότοπος3 

Υπεύθυνος Διδάσκων  και 
Συνεργάτες 
(ονοματεπώνυμο & 
βαθμίδα) 

Υποχρε
ωτικό 

(Υ) 
Κατ'επ
ιλογήν 

(Ε) 
Ελεύθε

ρης 
Επιλογ

ής 
(ΕΕ) 

Διαλέξε
ις (Δ), 

Φροντι
στή- 

ριο (Φ) 
Εργαστ

η- 
ριο (Ε) 

Σε ποιο 
εξάμην

ο 
διδάχθ
ηκε;4 

 
(Εαρ.-
Χειμ.) 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
ενεγράφησ

αν στο 
μάθημα 

Αριθμός 
Φοιτητών 

που 
συμμετειχαν 

στις 
εξετάσεις 

Αριθμός 
Φοιτητών 

που πέρασε 
επιτυχώς 

στην 
κανονική ή 

επαναληπτικ
ή εξέταση 

Αξιολογήθη
κε από τους 
Φοιτητές;5 

1 
Πληροφορική Τεχνολογία και 
Προγραμματισμός Η/Υ 

 
http://ntst-

aegean.teipir.gr/forum 

1. Κων/νος Αλαφοδήμος, 
Καθηγητής ΑΕΙ 
Πειραιά ΤΤ 

2. Χρήστος Δρόσος, ΕΔΙΠ 
ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ 

3. Δημήτριος 
Παπαχρήστος ,ΕΔΙΠ 
ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ 

ΥΠΟ Δ, Ε 
Χειμ. 
2015-
2016 

17 17 17 17 

2 
Εισαγωγή στην Τεχνολογία 
Αυτοματισμού 

 
http://ntst-

aegean.teipir.gr/forum 

1. Δημήτριος 
Δημογιαννόπουλος,Επί
κουρος Καθηγητής ΑΕΙ 
Πειραιά ΤΤ 

2. Σουλτάνα 
Βασιλειάδου,Καθηγ. 
Εφαρμογών ΑΕΙ 

ΥΠΟ Δ, Ε 
Χειμ. 
2015-
2016 

17 17 17 16 

                                                 
1  Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ. 
2 Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου). 
3 Σημειώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση του μαθήματος, αν υπάρχει. 
4 Σημειώστε με την υποδεικνυόμενη συντομογραφία σε ποιο από τα δύο εξάμηνα (ή και στα δύο) της Εσωτερικής Αξιολόγησης διδάχθηκε το συγκεκριμένο μάθημα. 
5 Αν η απάντηση είναι θετική, σημειώστε τον αριθμό των φοιτητών που συμπλήρωσαν τα ερωτηματόλογια γι’αυτό το μάθημα. Αν το μάθημα ΔΕΝ αξιολογήθηκε. Αφήστε το πεδίο κενό. 
Επίσης, περιγράψτε στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια και τους τρόπους αξιολόγησης της διδασκαλίας (προσθέστε στοιχεία της απόδοσης των φοιτητών, στοιχεία που δείχνουν 
τον βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών, με βάση π.χ το ερωτηματολόγιο κατά την αποφοίτηση ή τα αποτελέσματα αξιολόγησης μαθημάτων από τους φοιτητές ή άλλα δεδομένα που 
αποδεικνύουν την επιτυχία του μαθήματος, καθώς και τυχόν δυσκολίες). 



Εσωτερική Έκθεση Αξιολόγησης Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ακαδ. έτους  2015-2016 

62 

 

α/α 
Μάθημα2 

 

Κ
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ικ

ό
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Μ
α

θ
ή

μ
α

το
ς 

Ιστότοπος3 

Υπεύθυνος Διδάσκων  και 
Συνεργάτες 
(ονοματεπώνυμο & 
βαθμίδα) 

Υποχρε
ωτικό 

(Υ) 
Κατ'επ
ιλογήν 

(Ε) 
Ελεύθε

ρης 
Επιλογ

ής 
(ΕΕ) 

Διαλέξε
ις (Δ), 

Φροντι
στή- 

ριο (Φ) 
Εργαστ

η- 
ριο (Ε) 

Σε ποιο 
εξάμην

ο 
διδάχθ
ηκε;4 

 
(Εαρ.-
Χειμ.) 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
ενεγράφησ

αν στο 
μάθημα 

Αριθμός 
Φοιτητών 

που 
συμμετειχαν 

στις 
εξετάσεις 

Αριθμός 
Φοιτητών 

που πέρασε 
επιτυχώς 

στην 
κανονική ή 

επαναληπτικ
ή εξέταση 

Αξιολογήθη
κε από τους 
Φοιτητές;5 

Πειραιά ΤΤ 

3 Ναυτική Τεχνολογία  
http://ntst-

aegean.teipir.gr/forum 

1. Νικήτας 
Νικητάκος,Καθηγητής 
Πανεπιστημίου Αιγαίου 

2. Βασίλειος Τσουκαλάς 
Καθηγητής 
ΑΕΝ/Ασπροπύργου 

ΥΠΟ Δ 
Χειμ. 
2015-
2016 

17 17 17 16 

4 
Ολοκληρωμένα Συστήματα 
Μεταφορών 

 
http://ntst-

aegean.teipir.gr/forum 

Κωνσταντίνος Πάνου 
Αναπληρωτής Καθηγητής 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

ΥΠΟ Δ 
Χειμ. 
2015-
2016 

16 16 16 13 

5 
Οικονομική- Ναυτιλιακή 
Οικονομική και Μανατζμεντ 

 
http://ntst-

aegean.teipir.gr/for
um 

1. Μαρία Λεκάκου 
Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια 
Πανεπιστημίου Αιγαίου

2. Άλκης Κορρές 
Συνεργάτης 
Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΥΠΟ Δ,Φ 
Χειμ. 
2015-
2016 

16 16 16 16 

6 Πράσινη Ναυτιλία  
http://ntst-

aegean.teipir.gr/for
um 

1. Νικήτας Νικητάκος 
Καθηγητής 
Πανεπιστημίου Αιγαίου

2. Παπαχρήστος 
Δημήτριος ΕΔΙΠ ΑΕΙ 
Πειραιά ΤΤ 

ΕΠΙ Δ 
Χειμ. 
2015-
2016 

16 16 16 15 

7 
Ποσοτική Ανάλυση Δεδομένων 
στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές 

 
http://ntst-

aegean.teipir.gr/for
um 

Ευάγγελος Ξυδέας 
Καθηγητής 
Πανεπιστημίου Αιγαίου 

ΥΠΟ Δ 

Εαρ. 
2015 
2016 
Κ1 

7 7 7 6 

8 Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία  http://ntst- 1. Κωνσταντίνος Πάνου ΥΠΟ Δ Εαρ. 7 7 7 6 
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α/α 
Μάθημα2 

 

Κ
ω

δ
ικ

ό
ς 

Μ
α

θ
ή

μ
α

το
ς 

Ιστότοπος3 

Υπεύθυνος Διδάσκων  και 
Συνεργάτες 
(ονοματεπώνυμο & 
βαθμίδα) 

Υποχρε
ωτικό 

(Υ) 
Κατ'επ
ιλογήν 

(Ε) 
Ελεύθε

ρης 
Επιλογ

ής 
(ΕΕ) 

Διαλέξε
ις (Δ), 

Φροντι
στή- 

ριο (Φ) 
Εργαστ

η- 
ριο (Ε) 

Σε ποιο 
εξάμην

ο 
διδάχθ
ηκε;4 

 
(Εαρ.-
Χειμ.) 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
ενεγράφησ

αν στο 
μάθημα 

Αριθμός 
Φοιτητών 

που 
συμμετειχαν 

στις 
εξετάσεις 

Αριθμός 
Φοιτητών 

που πέρασε 
επιτυχώς 

στην 
κανονική ή 

επαναληπτικ
ή εξέταση 

Αξιολογήθη
κε από τους 
Φοιτητές;5 

και Ανθρώπινοι πόροι aegean.teipir.gr/for
um 

Αναπληρωτής 
Καθηγητής 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου  

2. Άλκης Κορές 
Συνεργάτης 
Πανεπιστημίου Αιγαίου

2015 
2016 
Κ1 

9 
Ναυτικά Πληροφορικά Συστήματα 
και Η-Eμπόριο 

 
http://ntst-

aegean.teipir.gr/for
um 

Θεόδωρος Λίλας 
Επίκουρος Καθηγητής 
Πανεπιστημίου Αιγαίου 

ΥΠΟ Δ 

Εαρ. 
2015 
2016 
Κ1 

7 6 6 5 

10 
Εφοδιαστική & Διοίκηση Ολικής 
Ποιότητας 

 
http://ntst-

aegean.teipir.gr/for
um 

Κωνσταντίνος Πάνου 
Αναπληρωτής Καθηγητής 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

ΥΠΟ Δ 

Εαρ. 
2015 
2016 
Κ1 

7 7 7 6 

11 Μέθοδοι Έρευνας  
http://ntst-

aegean.teipir.gr/for
um 

1. Νικήτας Νικητάκος 
Καθηγητής 
Πανεπιστημίου Αιγαίου 

2. Αθηνά Τσιρίμπα Εξ. 
Συνεργάτης 

ΥΠΟ Δ,Φ 

Εαρ. 
2015 
2016 

Κ1,Κ2 
& 

Α2016 

26 26 26 15 

12 Ναυτιλία και Ασφάλεια  
http://ntst-

aegean.teipir.gr/for
um 

1. Νικήτας Νικητάκος 
Καθηγητής 
Πανεπιστημίου Αιγαίου

2. Δημήτριος 
Παπαχρήστος ΕΔΙΠ 
ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ 

ΕΠΙ Δ 

Εαρ. 
2015 
2016 
Κ1 

7 7 7 6 

13 
Τεχνολογία Αισθητήρων και 
Μηχατρονική 

 
http://ntst-

aegean.teipir.gr/for
1. Θεόδωρος Γκανέτσος 

Καθηγητής Α.Ε.Ι. 
ΥΠΟ Δ,Ε 

Εαρ. 
2015 

10 10 10 9 
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α/α 
Μάθημα2 

 

Κ
ω

δ
ικ

ό
ς 

Μ
α

θ
ή

μ
α

το
ς 

Ιστότοπος3 

Υπεύθυνος Διδάσκων  και 
Συνεργάτες 
(ονοματεπώνυμο & 
βαθμίδα) 

Υποχρε
ωτικό 

(Υ) 
Κατ'επ
ιλογήν 

(Ε) 
Ελεύθε

ρης 
Επιλογ

ής 
(ΕΕ) 

Διαλέξε
ις (Δ), 

Φροντι
στή- 

ριο (Φ) 
Εργαστ

η- 
ριο (Ε) 

Σε ποιο 
εξάμην

ο 
διδάχθ
ηκε;4 

 
(Εαρ.-
Χειμ.) 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
ενεγράφησ

αν στο 
μάθημα 

Αριθμός 
Φοιτητών 

που 
συμμετειχαν 

στις 
εξετάσεις 

Αριθμός 
Φοιτητών 

που πέρασε 
επιτυχώς 

στην 
κανονική ή 

επαναληπτικ
ή εξέταση 

Αξιολογήθη
κε από τους 
Φοιτητές;5 

um Πειραιά Τ.T. 
2. Μιχαήλ 

Παπουτσιδάκης 
Επίκουρος Καθηγητής 
Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.T. 

2016 
Κ2 

14 
Μελέτη & Σχεδιάση Ναυτικών 
Αυτοματισμών 

 
http://ntst-

aegean.teipir.gr/for
um 

1. Μιχαήλ 
Παπουτσιδάκης 
Επίκουρος Καθηγητής 
Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.T. 

2. Αριστείδης Βλάχος 
Καθηγητής ΑΕΝ 
Ασπροπύργου 

ΥΠΟ Δ,Ε 

Εαρ. 
2015 
2016 
Κ2 

10 10 10 8 

15 
Συστήματα Επικοινωνιών στη 
Ναυτιλία 

 
http://ntst-

aegean.teipir.gr/for
um 

Ανδρέας Παπαδάκης Αν. 
Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ 

ΥΠΟ Δ,Ε 

Εαρ. 
2015 
2016 
Κ2 

10 10 10 8 

16 
Συστήματα Επιτήρησης και 
Ελέγχου 

 
http://ntst-

aegean.teipir.gr/for
um 

1. Κων/νος Αλαφοδήμος 
Καθηγητής Α.Ε.Ι. 
Πειραιά Τ.T.  

2. Γρηγόριος Νικολάου 
Καθηγητής Εφαρμόγων 
Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.T. 

3. Ευστάθιος Θεοχάρης 
Πανεπιστημιακός 
Υπότροφος  Α.Ε.Ι. 
Πειραιά Τ.T. 

ΥΠΟ Δ,Ε 

Εαρ. 
2015 
2016 
Κ2 

10 10 10 8 

17 
Προχωρημένα Θέματα 
Συστημάτων Ελέγχου 

 
http://ntst-

aegean.teipir.gr/for
Γρηγόριος Νικολάου 
Καθηγητής Εφαρμόγων 

ΕΠΙ Δ,Ε 
Εαρ. 
2015 

10 10 10 8 
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α/α 
Μάθημα2 

 

Κ
ω

δ
ικ

ό
ς 

Μ
α

θ
ή

μ
α

το
ς 

Ιστότοπος3 

Υπεύθυνος Διδάσκων  και 
Συνεργάτες 
(ονοματεπώνυμο & 
βαθμίδα) 

Υποχρε
ωτικό 

(Υ) 
Κατ'επ
ιλογήν 

(Ε) 
Ελεύθε

ρης 
Επιλογ

ής 
(ΕΕ) 

Διαλέξε
ις (Δ), 

Φροντι
στή- 

ριο (Φ) 
Εργαστ

η- 
ριο (Ε) 

Σε ποιο 
εξάμην

ο 
διδάχθ
ηκε;4 

 
(Εαρ.-
Χειμ.) 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
ενεγράφησ

αν στο 
μάθημα 

Αριθμός 
Φοιτητών 

που 
συμμετειχαν 

στις 
εξετάσεις 

Αριθμός 
Φοιτητών 

που πέρασε 
επιτυχώς 

στην 
κανονική ή 

επαναληπτικ
ή εξέταση 

Αξιολογήθη
κε από τους 
Φοιτητές;5 

um Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.T. 2016 
Κ2 

18 
Πληροφορική Τεχνολογία και 
Προγραμματισμός Η/Υ 

 
http://ntst-

aegean.teipir.gr/forum 

1. Κων/νος Αλαφοδήμος, 
Καθηγητής ΑΕΙ 
Πειραιά ΤΤ 

2. Χρήστος Δρόσος, ΕΔΙΠ 
ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ 

3. Δημήτριος 
Παπαχρήστος ,ΕΔΙΠ 
ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ 

ΥΠΟ Δ, Ε 

Εαρ. 
2015-
2016 

Α2016 

9 9 9 8 

19 Ναυτική Τεχνολογία  
http://ntst-

aegean.teipir.gr/forum 

1. Νικήτας 
Νικητάκος,Καθηγητής 
Πανεπιστημίου Αιγαίου 

2. Βασίλειος Τσουκαλάς 
Καθηγητής 
ΑΕΝ/Ασπροπύργου 

ΥΠΟ Δ 
Χειμ. 
2015-
2016 

9 9 9 7 
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 Μαθήματα Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ακαδ. έτος 2015-2016) 
Τίτλος ΠΜΣ: «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές» 

α/α Μάθημα6 

Κ
ω

δ
ικ

ό
ς 

Μ
α

θ
ή

μ
α

το
ς Ωρες 

διδασκαλίας 
ανά 

εβδομάδα 

Περιλαμβάνονται 
ώρες 

εργαστηρίου ή 
άσκησης7 

Διδακτ. 
Μονάδες 

Πρόσθετη 
Βιβλιογραφία8 

(Ναι/Όχι) 

Σε ποιο 
εξάμηνο 

των 
σπουδών 

αντιστοιχεί; 
(1ο, 2ο κλπ.) 

Τυχόν 
προαπαιτούμενα 

μαθήματα9 

Χρήση 
εκπαιδ. 
μέσων 

(Ναι/Όχι) 

Επάρκεια 
Εκπαιδευτικών 

Μέσων 
(Ναι/Όχι10) 

1 
Πληροφορική Τεχνολογία και 
Προγραμματισμός Η/Υ 

 39 12 5 NAI 1ο OXI NAI NAI 

2 
Εισαγωγή στην Τεχνολογία 
Αυτοματισμού 

 39 12 5 NAI 
1ο OXI NAI NAI 

3 Ναυτική Τεχνολογία  39 ΟΧΙ 5 NAI 1ο OXI NAI NAI 

4 
Ολοκληρωμένα Συστήματα 
Μεταφορών 

 39 ΟΧΙ 5 NAI 
1ο OXI NAI NAI 

5 
Οικονομική- Ναυτιλιακή 
Οικονομική και Μανατζμεντ 

 39 12 5 NAI 
1ο OXI NAI NAI 

6 Πράσινη Ναυτιλία  39 ΟΧΙ 5 NAI 1ο OXI NAI NAI 

7 
Ποσοτική Ανάλυση Δεδομένων 
στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές 

 39 ΟΧΙ 5 NAI 
2ο OXI NAI NAI 

8 
Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 
και Ανθρώπινοι πόροι 

 39 ΟΧΙ 5 NAI 2ο 
OXI NAI NAI 

9 
Ναυτικά Πληροφορικά 
Συστήματα και Η-Eμπόριο 

 39 ΟΧΙ 5 NAI 
2ο OXI NAI NAI 

10 
Εφοδιαστική & Διοίκηση 
Ολικής Ποιότητας 

 39 ΟΧΙ 5 NAI 
2ο OXI NAI NAI 

11 Μέθοδοι Έρευνας  39 12 5 NAI 2ο OXI NAI NAI 

                                                 
6 Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου) 
7 Σε περίπτωση θετικής απάντησης, σημειώστε των αριθμό των ωρών εργαστηρίου. 
8 Πέραν των δωρεάν διανεμομένων συγγραμμάτων. 
9 Σημειώστε τον αύξοντα αριθμό του ή των προαπαιτούμενων μαθημάτων, αν υπάρχουν. 
10 Υπάρχουν επαρκή εκπαιδευτικά μέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισμικά; Αν η απάντηση είναι αρνητική, δώστε σύντομη αναφορά των 
ελλείψεων. 
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α/α Μάθημα6 

Κ
ω

δ
ικ

ό
ς 

Μ
α

θ
ή

μ
α

το
ς Ωρες 

διδασκαλίας 
ανά 

εβδομάδα 

Περιλαμβάνονται 
ώρες 

εργαστηρίου ή 
άσκησης7 

Διδακτ. 
Μονάδες 

Πρόσθετη 
Βιβλιογραφία8 

(Ναι/Όχι) 

Σε ποιο 
εξάμηνο 

των 
σπουδών 

αντιστοιχεί; 
(1ο, 2ο κλπ.) 

Τυχόν 
προαπαιτούμενα 

μαθήματα9 

Χρήση 
εκπαιδ. 
μέσων 

(Ναι/Όχι) 

Επάρκεια 
Εκπαιδευτικών 

Μέσων 
(Ναι/Όχι10) 

12 Ναυτιλία και Ασφάλεια  39 ΟΧΙ 5 NAI 2ο OXI NAI NAI 

13 
Τεχνολογία Αισθητήρων και 
Μηχατρονική 

 39 12 5 NAI 2ο 
OXI 

NAI 
NAI 

14 
Μελέτη & Σχεδιάση Ναυτικών 
Αυτοματισμών 

 39 12 5 NAI 2ο 
OXI NAI NAI 

15 
Συστήματα Επικοινωνιών στη 
Ναυτιλία 

 39 12 5 NAI 2ο 
OXI NAI NAI 

16 
Συστήματα Επιτήρησης και 
Ελέγχου 

 39 12 5 NAI 2ο 
OXI NAI NAI 

17 
Προχωρημένα Θέματα 
Συστημάτων Ελέγχου 

 39 12 5 NAI 2ο 
OXI NAI NAI 
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2.3. Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 

 

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών περιλαμβάνει την έρευνα σε θέματα αιχμής—τόσο 

σε θεωρητικό όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο—μέσω της προετοιμασίας και υποβολής 

διδακτορικής διατριβής σύμφωνα με τα κατά το οριζόμενα από το νόμο.  

 

 

2.3.1. Ανταπόκριση Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών 

 

Στους στόχους του Τμήματος: 

 

Η επιτυχία του προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών αποδεικνύεται με βάση την 

επιτυχημένη περάτωση σχετικών προγραμμάτων ενίσχυσης υποψηφίων διδακτόρων, την 

εξασφάλιση αριθμού υποτροφιών εσωτερικού από το Ι.Κ.Υ. στο παρελθόν και την 

ερευνητική παραγωγή που έχει προκύψει μέσα από τη σχετική έρευνα των υποψηφίων 

διδακτόρων. Επιβεβαιώνεται από τις βραβεύσεις  που περιλαμβάνονται στα σημαντικά 

τεκμήρια του επιπέδου έρευνας στο τμήμα και περιλαμβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις 

αξιολόγησης του Τμήματος. 

 
Στις απαιτήσεις της κοινωνίας: 

 

Η απορρόφηση των διδακτόρων του τμήματος από ΑΕΙ και φορείς του εξωτερικού καθώς και 

από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς δείχνει προς την κατεύθυνση  μιας επιτυχούς 

ανταπόκρισης προς τις ανάγκες της κοινωνίας. 

 

Σε σχέση με την επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων: 

 

Ο αριθμός των διδακτόρων του τμήματος που αποφοιτήσαν κατά το ακαδ. έτος 2015-2016  

ανήλθε σε 2. Οι ενδείξεις για τη συνολική αποκατάσταση όσων έχουν αποφοιτήσει είναι 

ενθαρρυντικές παρά τη μείωση της δυνατότητας—λόγω οικονομικών συνθηκών—

προσλήψεων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα εντός της χώρας. Όμως 

σημειώνεται πως  η επαγγελματική αποκατάσταση διδακτόρων του τμήματος  κατά το ακαδ. 

Συμπεριλαμβάνει πλέον διακεκριμένες θέσεις ερευνητών και διδακτικού προσωπικού σε 

ιδρύματα του εξωτερικού. 
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2.3.2. Δημοσιοποίηση Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών 

 

Το πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ανακοινώνεται μέσα από την ιστοσελίδα του 

Τμήματος (www.stt.aegean.gr), καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου (www.aegean.gr). Οι κενές θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες επίσης, 

ανακοινώνονται και σε έντυπα μέσα ευρείας κυκλοφορίας. Από το χρόνο σύνταξης της 

παρούσας έκθεσης μελετάται και η εξέταση αιτήσεων αλλοδαπών φοιτητών και φοιτητριών 

με ταχείες διαδικασίες, δημοσίευση των προκηρύξεων και στα Αγγλικά  ή/ και απευθείας 

αίτηση ώστε να αντιμετωπιστεί η χρονική καθυστέρηση που προκύπτει λόγω της διαδικασίας 

αναγνώρισης των τίτλων εγγραφής. Τέτοια μέτρα μπορούν να συντελέσουν στην προσέγγιση 

νέων ερευνητών/τριών σε διεθνές επίπεδο. 

 

 

2.3.3. Δομή Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών 

 

Δεν προσφέρονται ειδικά μαθήματα. Μαθήματα διδακτορικού κύκλου προσφέρονται μόνο 

για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες (ΥΔ) που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν ερευνητικά 

σε τομείς του γνωστικού αντικειμένου που καλύπτει το Τμήμα και προέρχονται από άλλους 

επιστημονικούς και επαγγελματικούς κλάδους. Με πρόταση του Επιβλέποντα Καθηγητή και 

σχετική έγκριση από την Γ.Σ.Ε.Σ. υπάρχει δυνατότητα να συσταθεί αριθμός μαθημάτων του 

Π.Μ.Σ. προς παρακολούθηση από τον/ην ΥΔ, κατά το πρώτο έτος εμπλοκής στη διαδικασία 

εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής.  

 

2.3.4. Επιλογή Υποψηφίων Διδακτόρων  

 

Σε τακτά χρονικά διαστήματα (συνήθως δύο φορές ετησίως), το Τμήμα δημοσιοποιεί 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (στον τύπο και σε ηλεκτρονικά μέσα) για την 

εκδήλωση ενδιαφέροντος από υποψήφιους διδάκτορες σε επιστημονικά θέματα 

ενδιαφέροντος των μελών ΔΕΠ του Τμήματος. Οι υποψήφιοι/ες  καταθέτουν τα 

δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προκήρυξη (συμπεριλαμβανομένης συγκεκριμένης 

ερευνητικής πρότασης επί του θέματος). Στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες 

προσκαλούνται σε προσωπική συνέντευξη. Τα αποτελέσματα της επιλογής συζητούνται και 

εγκρίνονται από τη ΓΣΕΣ, η οποία ορίζει και την τριμελή επιτροπή των υποψηφίων 

διδακτόρων.  
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Το Τμήμα εφαρμόζει τα κριτήρια που θέτει η σχετική Νομοθεσία. Δεκτές γίνονται 

υποψηφιότητες κατόχων Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (Master) σε συναφή προς 

τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων 

της αλλοδαπής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορούν να 

γίνουν δεκτοί και απόφοιτοι ΑΕΙ της χώρας ή ισότιμου ΑΕΙ της αλλοδαπής, οι οποίοι δεν 

είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου, διαθέτουν όμως διακριτή και αναγνωρισμένη, στην 

Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, ερευνητική, μελετητική, συγγραφική, επαγγελματική κ.λπ., 

εμπειρία σε θέματα σχετικά με τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα. Η δυνατότητα 

παραμονής στη Χίο κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής λαμβάνεται 

ιδιαίτερα υπόψη. Το ποσοστό αποδοχής υποψηφίων διδακτόρων κατά τα τελευταία έτη 

κυμαίνεται περί το 75% περίπου. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στη Γραμματεία του ΤΝΕΥ του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου τα ακόλουθα: 

1. Έντυπη Αίτηση (που παρέχεται από την Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ή την 

ιστοσελίδα του τμήματος στη διεύθυνση: http://www.stt.aegean.gr).  

2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.  

3. Επικυρωμένο αντίγραφο Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών.  

4. Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας μεταπτυχιακών μαθημάτων.  

5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.  

6. Μία φωτογραφία.  

7. Δύο συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η μία τουλάχιστον να προέρχεται από 

Καθηγητή, ο οποίος έχει διδάξει τον υποψήφιο.  

8. Αποδεικτικό αγγλικής γλώσσας.  

9. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν).  

10. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).  

11. Αναλυτική έκθεση για τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντά τους 

και τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρονται για διδακτορικές σπουδές.  

 

Η επιλογή πραγματοποιείται δημόσια, μετά από εισήγηση της επιτροπής επιλογής ΥΔ, στο 

πλαίσιο συνεδρίασης της Γ.Σ.Ε.Σ., διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη διαφάνεια της 

διαδικασίας. 
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2.3.5 Θεματικές διδακτορικών διατριβών  

 

Κατά το ακαδ. έτος 2015-2016, τα θέματα διδακτορικών διατριβών που προκηρύχθηκαν 

εντάσσονται στις εξής θεματικές περιοχές που περιλαμβάνονται στις σχετικές (3) 

προκηρύξεις ως ακολουθεί: 

 

Α.  Στην με αρ. πρωτ. 2115/20.11.2015 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, το Τμήμα 

Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ανακοίνωσε 

ότι δέχεται υποψηφιότητες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα ακόλουθα 

γνωστικά αντικείμενα-ερευνητικούς χώρους: 

Α/Α Θέμα 

1 
Γεωπολιτικές και Γεωοικονομικές Προσεγγίσεις στο Χώρο της Μέσης Ανατολής με Εστίαση 

στο Ισραήλ 

2 
Διερεύνηση της Επίδρασης Μακροοικονομικών Μεταβλητών στις Χρηματοοικονομικές 

Αποδόσεις Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων 

3 

Χρηματοοικονομικές Στρατηγικές Βελτίωσης των Αριθμοδεικτών και της Απόδοσης 

Επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί σε Λειτουργική Χρηματοδότηση: Εφαρμογή Μελέτης στην 

Ελληνική Αγορά  

4 
Δυναμική τιμολόγηση αυτοκινητοδρόμων σε συνθήκες κυκλοφοριακού κορεσμού  

(Dynamic, congestion-based highway tolling) 

5 
Α dynamic control system for empty container management (Δυναμικό σύστημα ελέγχου 

διαχείρισης κενών εμπορευματοκιβωτίων) 

6 

Maritime Cluster Attractiveness Index  

(Δείκτης μέτρησης ελκυστικότητας ναυτιλιακών κέντρων) 

(ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) 

7 

Investment decisions under uncertainty in the maritime industry  

(Επενδυτικές αποφάσεις υπό συνθήκες αβεβαιότητας στη ναυτιλιακή βιομηχανία) 

(ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) 

8 Προσεγγίσεις διοίκησης μάρκετινγκ σε περιόδους κρίσης 

9 Ανάπτυξη προϊόντων ως μορφή έκφρασης της εταιρικής περιβαλλοντικής ευθύνης 

10 
Ανάλυση και επεξεργασία ναυτιλιακών δεδομένων (big data) για ασφαλή και αξιόπιστη 

λειτουργία μηχανημάτων πλοίου.  

11 Εξέλιξη πλωτών πλατφορμών πολλαπλών χρήσεων και γαλάζια ανάπτυξη 

12 
Μεταγνώση και μεταφορά τεχνογνωσίας στη ναυτιλία με υποστήριξη τεχνολογιών 

πληροφορικής 
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Ως ημερομηνία  υποβολής υποψηφιοτήτων ορίσθηκε η 29η Ιανουαρίου 2016 και οι 

υποψήφιοι/ες καλούνταν να υποβάλουν τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά.  

 

Β.  Στην με αρ. πρωτ. 674/13.04.2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, το Τμήμα 

Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ανακοίνωσε 

ότι δέχεται υποψηφιότητες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο ακόλουθο 

γνωστικό αντικείμενο-ερευνητικό χώρο: 

 
«Development of Mobile Applications and Learning Techniques in the Transport 
Sector» 
 
με ημερομηνία κατάθεσης (σφραγίδα ταχυδρομείου) την 28η Απριλίου 2016 και οι 

υποψήφιοι/ες καλούνταν να υποβάλουν τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά. 

 

2.3.6 Οργάνωση εκπαιδευτικών και ερευνητικών διαδικασιών για υποψήφιους 

διδάκτορες 

 

Οργάνωση εκπαιδευτικών και ερευνητικών διαδικασιών  

Οι υποψήφιοι διδάκτορες συμμετέχουν ενεργά στο εκπαιδευτικό έργο και ως βοηθοί 

διδασκαλίας, αλλά και στις ερευνητικές εργασίες του τμήματος.  

 

Οργάνωση Σεμιναρίων και Ομιλιών  

Εκτός από τις διημερίδες παρουσίασης της έρευνας των υποψηφίων διδακτόρων γίνονται 

παρουσιάσεις ερευνητικών αποτελεσμάτων από μέλη ΔΕΠ και ερευνητές που συνεργάζονται 

με το τμήμα. 

 

Δυνατότητα πρόσκλησης ομιλητών  

Το Τμήμα επισκέπτονται επιστήμονες του εσωτερικού και του εξωτερικού για να 

πραγματοποιήσουν ομιλίες ή να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις ή προγράμματα του 

Τμήματος, ερευνητικά ή εκπαιδευτικά όπως το Jean Monnet Action in European Port Policy 

(2939/2008), Jean Monnet Project European Integration in University Studies, στο οποίο το 

τμήμα συμμετέχει  μέσω του Αν. Καθηγητή κ. Αθ. Πάλλη (Chair Jean Monnet) (2008-2016). 

Επίσης, ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Γκουλίας του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας Santa 

Barbara, παραμένει μετακλητός καθηγητής του ΤΝΕΥ μέσω του Ερευνητικού Προγράμματος  

GRETIA. 
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2.3.7 Διεθνής χαρακτήρας Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών 

 

Συμμετοχή Διδασκόντων από το εξωτερικό 

 

Μέχρι σχετικά πρόσφατα, η ελληνική νομοθεσία δεν επέτρεπε τη συμμετοχή μελών ΔΕΠ από 

την αλλοδαπή στις επταμελείς και τριμελείς επιτροπές αξιολόγησης ΥΔ. Με το νέο νόμο 

3685/2008, η συμμετοχή έγινε πλέον δυνατή και το Τμήμα έχει μεριμνήσει ώστε διδάσκοντες 

από το εξωτερικό να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στην επίβλεψη διδακτορικών διατριβών 

(μέσω της συμμετοχής τους στις αντίστοιχες επιτροπές). Στα διδακτορικά που εξετάζονται 

μετά το 2010, συμμετέχει στην επταμελή επιτροπή, αρκετά συχνά, ένας τουλάχιστον 

καθηγητής από άλλο πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.  

 
 
Συμμετοχή αλλοδαπών Υποψηφίων Διδακτόρων 

 

Δεν εκδηλώθηκε το 2015-2016  επίσημη εκδήλωση ενδιαφέροντος για εκπόνηση 

Διδακτορικής Διατριβής από αλλοδαπούς υποψήφιους διδάκτορες, αν και ανεπίσημα έχει 

υπάρξει αντίστοιχο ενδιαφέρον στο παρελθόν. Ως βασικός περιορισμός εκτιμάται η Ελληνική 

γλώσσα, ως μέσο επικοινωνίας στον τόπο διαμονής (Χίος) καθώς παρέχεται από το 

Πρόγραμμα η δυνατότητα σύνταξης διδακτορικής διατριβής στην Αγγλική. Η δημιουργία 

αγγλόφωνου Π.Μ.Σ.  θα μπορούσε να συμβάλλει θετικά προς αυτή την κατεύθυνση. Σε κάθε 

περίπτωση, το Τμήμα παραμένει ανοικτό και στοχεύει στην προσέλκυση περισσότερων 

αλλοδαπών ΥΔ. Εκτιμάται δε ότι στο μέλλον θα υπάρξουν αρκετές υποψηφιότητες 

διδακτορικών φοιτητών/τριών και στα πλαίσια του δικτύου TRANSPORTNET και της 

δυνατότητας λήψης Ευρωπαϊκού Διδακτορικού Διπλώματος που προσφέρει. Στο ΤΝΕΥ, είναι 

δυνατή η συγγραφή διδακτορικής διατριβής στην Αγγλική γλώσσα, όπως προαναφέρθηκε. 

 
Συμφωνίες με Ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού 

 

Έχει ληφθεί σχετική πρωτοβουλία για την καθιέρωση, οργάνωση και παροχή του 

«Ευρωπαϊκού Διδακτορικού Διπλώματος», κυρίως σε συνεργασία με τα Πανεπιστημιακά 

Ιδρύματα που απαρτίζουν το Δίκτυο Transportnet, του οποίου ιδρυτικό μέλος είναι το ΤΝΕΥ. 

Το δίκτυο απαρτίζεται από οκτώ (8) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με σημαντική 

επιστημονική συνεισφορά στα επιστημονικά πεδία των μεταφορών και της ναυτιλίας. Εκτός 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου, συμμετέχουν: 

 University of Antwerp, Βέλγιο  

 Instituto Superior Técnico, Lisboa, Portugal (Πορτογαλία) 
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 Université de Lyon ΙΙ (Laboratoire d’Economie des Transports - LET), Γαλλία 

 Technische Universiteit Delft, Ολλανδία 

 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Ελβετία 

 Università degli Studi di Genova, Ιταλία 

 Technical University of Karlsruhe (IWW), Γερμανία 

 
Μεταξύ των διαφόρων στρατηγικών επιλογών του δικτύου TRANSPORTNET στο πλαίσιο 

της προώθησης ενός χώρου αριστείας στα επιστημονικά του πεδία είναι και η θεσμοθέτηση 

ενός κοινού Ευρωπαϊκού Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών (European PhD 

program). Το Ευρωπαϊκό Διδακτορικό Πρόγραμμα προσφέρεται ως μία εναλλακτική ισότιμη 

επιλογή για τους υποψήφιους διδάκτορες των πανεπιστημίων-μελών του δικτύου. 

 
Έχουν ήδη  απονεμηθεί  τα δύο πρώτα διδακτορικά από το Ευρωπαϊκό Διδακτορικό 

Πρόγραμμα (European PhD Program) του δικτύου TRANSPORTNET και συνεχίστηκε κατά 

το 2015-2016 η εκπόνηση τρίτου. 

 

Παροχή κινήτρων στους Υποψήφιους Διδάκτορες 

 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ενίσχυση του θεσμού της διδακτορικής διατριβής, οι 

υποψήφιοι διδάκτορες να είναι μέλη μιας ενεργής κοινότητας υποψηφίων διδακτόρων, 

ακαδημαϊκά και ερευνητικά. Τα θερινά και χειμερινά σχολεία (όπως π.χ. τα STT CAMP 2012 

και STT CAMP 2013, STT CAMP 2014, STT CAMP 2015, STT CAMP 2016, PACTS, 

TRANSPORTNET και τα θερινά Executive Courses) έχουν προσφέρει τη δυνατότητα 

εμπλουτισμού των γνώσεων κάθε υποψηφίου/ας  φέρνοντας τους σε επαφή με άλλους 

συναδέλφους για ανταλλαγή ιδεών και προβληματισμών. Παράλληλα, τα διεθνή συνέδρια και 

περιοδικά αξιολογούν εμπράκτως το έργο κάθε διατριβής, παρέχοντας και ένα μέτρο 

επίδοσης και αποδοχής της έρευνας του κάθε υποψηφίου από την επιστημονική κοινότητα. 

Επομένως, η συμμετοχή σε όλα τα παραπάνω κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική και το Τμήμα 

προσπαθεί να συνδράμει όσο είναι δυνατό, είτε μέσω κονδυλίων από ερευνητικά 

προγράμματα, είτε μέσω ιδίων πόρων τη συμμετοχή των ΥΔ σε τέτοιες εκδηλώσεις. Κατά το 

έτος 2015-2016 στο οποίο αναφέρεται η έκθεση, υπήρξε  συμμετοχή και των υποψηφίων 

διδακτόρων σε παρουσιάσεις/διαλέξεις σro διεθνές Summer Course/School που 

διοργανώθηκε από το τμήμα (STT CAMP 2016). 
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Συγγραφή Διατριβής σε ξένη γλώσσα 

 

Τα τελευταία έτη, μετά το νόμο 3685/2008  αυξανόμενος αριθμός υποψηφίων διδακτόρων 

του Τμήματος επιλέγει τη συγγραφή της διδακτορικής διατριβής στην αγγλική γλώσσα, 

γεγονός που ενισχύει τη δυνατότητα ευρύτερης διάχυσης της επιστημονικής έρευνας που 

διενερεγείται στο Τμήαμ και των σχετικών ευρημάτων. 

 
 

Διεθνείς Διακρίσεις του Π.Δ.Σ. 

 

Μέχρι σήμερα εχουν υπάρξει πολλές περιπτώσεις ΥΔ, στις δημοσιευόμενες εργασίες των 

οποίων σε έγκυρα διεθνή περιοδικά, εμφανίζονται αναφορές (citations) από άλλους 

ερευνητές/τριες, καθώς και  σημαντικές βραβεύσεις και δημόσια προβολή της εργασίας 

υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος όπως τα: 

 

 Ryuichi Kitamura Best Paper Award (Μ.Καμαργιάννη) στον τομέα των Μεθόδων 

Ανάλυσης της Μεταφορικής Συμπεριφοράς, TRB, Section on Travel Analysis 

Methods, Washington DC, USA, 2013. 

 

 Βραβείο του Διαγωνισμού Πρωτότυπων Μελετών (Ε.Μπαξεβάνη), του 

Περιοδικού «Ναυτική Επιθεώρηση» για τη συγγραφή της πρωτότυπης μελέτης 

«Αρκτική: ένα Νέο Πεδίο Γεωπολιτικών Ζυμώσεων», Αθήνα 2013,  

 

ενώ σε προηγούμενα έτη έχουν καταγραφεί βραβεύσεις για Ακαδημαϊκή & Επιστημονική 

Αριστεία και άλλα βραβεία.    
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2.3.8 Εξεταστικό Σύστημα  

 

Διαδικασίες αξιολόγησης των υποψηφίων διδακτόρων 

 

Οι υποψήφιοι διδάκτορες συντάσσουν οι ίδιοι έκθεση προόδου τους, στην οποία αναφέρονται 

αναλυτικά τα επιστημονικά τους επιτεύγματα, οι δημοσιεύσεις τους και οι μελλοντικές 

εργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των διδακτορικών τους διατριβών. Στη 

συνέχεια, με πρωτοβουλία του επιβλέποντα συντάσσεται, υπογράφεται και κατατίθεται στη 

Γραμματεία από την Τριμελή Επιτροπή, η ετήσια έκθεση προόδου η οποία, κατά περίπτωση, 

επιτρέπει και την πρόοδο προς την υποστήριξη και περάτωση της διδακτορικής διατριβής. 

 

Η ασφαλέστερη μέθοδος για την αξιολόγηση των υποψηφίων διδακτόρων διαχρονικά είναι το 

επίπεδο των δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών των υποψηφίων σε έγκριτα 

επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια με κρίση. Οι κριτές των εργασιών αυτών είναι 

ανεξάρτητοι επιστήμονες, μέλη άλλων ΑΕΙ του εξωτερικού ή της ημεδαπής, μέλη 

ερευνητικών ινστιτούτων και άλλων επιστημονικών φορέων ή της βιομηχανίας. Η θετική 

αξιολόγηση και εν τέλει η αποδοχή μιας εργασίας, συνιστά αναγνώριση της πρωτότυπης 

μελέτης πάνω στη θεματική περιοχή και αυτομάτως εντάσσει τον υποψήφιο σε 

αναγνωρισμένη θέση στο επιστημονικό γίγνεσθαι. 

 

Οι προδιαγραφές ποιότητας μιας διδακτορικής διατριβής, αν και δεν έχουν εγγράφως 

δηλωθεί, πρακτικά τηρούνται στο έπακρο και αφορούν στη δημοσίευση πρωτότυπων 

εργασιών του κάθε υποψηφίου σε έγκριτα περιοδικά ή/και παρουσιάσεων πρωτότυπων 

εργασιών  σε διεθνή συνέδρια. Παρά το ότι ο απαιτούμενος αριθμός εργασιών ποικίλλει, η 

επικρατούσα τάση είναι να υπάρχουν τουλάχιστο δυο εργασίες σε έγκυρα επιστημονικά 

περιοδικά και πολλαπλάσιες εργασίες σε διεθνή συνέδρια με πλήρη κρίση ως το τέλος της 

περιόδου εκπόνησης. 

 

Όλοι οι διδάσκοντες/διδάσκουσες που επιβλέπουν ΥΔ στο Τμήμα, εφαρμόζουν κοινές 

τακτικές αξιολόγησης/επίβλεψης της εκάστοτε διδακτορικής διατριβής. Τα κριτήρια 

αξιολόγησης (δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια και έγκριτα περιοδικά) είναι επίσης κοινά 

μεταξύ των διδασκόντων και έχουν όλα κοινό παράγοντα την διασφάλιση υψηλής 

αναγνωρισιμότητας των ερευνητικών αποτελεσμάτων της διδακτορικής διατριβής από τη 

διεθνή επιστημονική κοινότητα. 
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Σύνθεση των επταμελών και τριμελών επιτροπών 

 

Όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, η υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής  

κάθε υποψηφίου, γίνεται ενώπιον επταμελούς επιτροπής αξιολόγησης η οποία ορίζεται από 

τη Γ.Σ.Ε.Σ. και συνέρχεται έπειτα από την έγκριση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. 

Ο χρόνος και ο τόπος παρουσίασης ανακοινώνεται επίσημα από τη Γραμματεία του 

Τμήματος και κοινοποιείται ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου. Κατά τη φάση 

της υποστήριξης, προβλέπεται η παρουσία ευρύτερου κοινού, το οποίο παρακολουθεί 

ανοικτά όλη τη διαδικασία. 

 
Υπάρχει συμμετοχή ειδικών επιστημόνων από άλλα ΑΕΙ ή ερευνητικά ιδρύματα στη σύνθεση 

των επταμελών επιτροπών σε ποσοστό περίπου από 30% έως 70% (αναλόγως του 

επιστημονικού πεδίου). Αναφορικά με τις τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές, το ποσοστό 

αυτό είναι μικρότερο και εκτιμάται περίπου στο 20%-30%. Αυτό αυξάνει το κύρος των 

παρεχόμενων διδακτορικών διπλωμάτων και κάνει τις διαδικασίες αξιολόγησης πιο διαφανείς 

και αξιοκρατικές. 

 

2.4. Άλλες εκπαιδευτικές δομές Τμήματος  

 

Δεν λειτουργούν πρόσθετες εκπαιδευτικές δομές. Σημειώνεται όμως ότι το ΤΝΕΥ είχε 

υποβάλει επιτυχημένη πρόταση  για χρηματοδότηση προγράμματος δια βίου μάθησης 

(ΠΕΓΑ) με τίτλο «Διαχείριση Ολοκληρωμένων θαλασσίων και χερσαίων Μεταφορικών 

Συστημάτων -ΔΟΜΕΣ», με στόχο τη μετεκπαίδευση επιστημόνων σε θέματα Οργάνωσης και 

Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθώς και σε θέματα διοίκησης, σχεδιασμού και επιστημονικής 

υποστήριξης της άσκησης εθνικών και περιφερειακών πολιτικών, που δρουν στο χώρο των 

Μεταφορών και του Εμπορίου με έμφαση στον διεθνώς ανταγωνιστικό χώρο της Ναυτιλίας 

και των Χερσαίων εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών. Το πρόγραμμα προσφέρεται 

από το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΠΑ) 

με έδρα τη Χίο, το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΠΑΠΕΙ), και 

το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).  

 

 2.5. Συμπεράσματα 

 

Με βάση την αξιολόγηση του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών 

καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα: 

•  Τα προγράμματα σπουδών είναι σύγχρονα και ανταποκρίνονται στους στόχους του 

Τμήματος. Η δομή του ΠΠΣ προσαρμόζεται έτσι ώστε το ΠΠΣ να παραμένει ευέλικτο και 
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αποτελεσματικό. Το νέο ΠΠΣ δεν αξιολογήθηκε στην παρούσα έκθεση συνολικά αλλά με 

όρους βελτίωσης της συνεκτικότητας και λειτουργικότητας του προγράμματος. 

•  Οι διαδικασίες επιλογής και αξιολόγησης των φοιτητών/φοιτητριών είναι διαφανείς και 

αρκετά αποτελεσματικές. 

•  Οι διαδικασίες αναθεώρησης των προγραμμάτων σπουδών είναι ανοικτές και διαφανείς. 

•  Η μακροπρόθεσμη οικονομική βιωσιμότητα του Π.Μ.Σ. ενώ είναι καλή ως και το χρόνο 

σύνταξης της παρούσας έκθεσης δεν είναι προβλέψιμο αν θα διασφαλίζεται επαρκώς από 

τους υφιστάμενους πόρους μεσούσης της οικονομικής κρίσης. Η κρίση δεν επιτρέπει  

υψηλά δίδακτρα ενώ θέτει υπό αμφισβήτηση τη δυνατότητα ολοκλήρωσης των σπουδών 

ορισμένων εκ των εγγραφόμενων φοιτητών/φοιτητριών. Το ζήτημα αυτό, αν και δεν 

χαρακτηρίζεται ως άμεσης προτεραιότητας, απασχολεί το Τμήμα προοπτικά. Για τον λόγο 

αυτό διερευνώνται  δυνατότητες παροχής του ΠΜΣ στην Αγγλική γλώσσα και άλλες 

δυνατότητες στο διαμορφούμενο θεσμικό πλαίσιο. 

•  Οι διαδικασίες αξιολόγησης των προγραμμάτων είναι επαρκείς όσον αφορά την 

εσωτερική αξιολόγηση που διενεργείται από τους φοιτητές και τους διδάσκοντες. 

• Η παρακολούθηση της εξέλιξης των αποφοίτων είναι πλέον ικανοποιητική. Σημαντικό 

βήμα αποτέλεσε η δημιουργία ιδρυματικής βάσης δεδομένων με στοιχεία που αφορούν 

στους αποφοίτους, η ίδρυση Συλλόγου Αποφοίτων και η ανάπτυξη ιστοσελίδας των 

αποφοίτων.  

• Το πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών αξιολογείται ως άριστο. Οι υποψήφιοι διδάκτορες 

του Τμήματος παράγουν ερευνητικό έργο με μεγάλη διεθνή αναγνώριση και συμμετέχουν 

στην εκπόνηση διεθνών ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων. 

•  Σε παλιότερες εκθέσεις έχει σημειωθεί πως θα ήταν χρήσιμη η αξιολόγηση των 

προγραμμάτων σπουδών από εξωτερικούς επιστήμονες υψηλού κύρους που θα επιλέξει το 

Τμήμα.  Ήδη το Τμήμα αξιολογήθηκε με επιτυχία συνολικά το Φεβρουάριο του 2014 

όπως εκτέθηκε αναλυτικά και στον τετραετή απολογισμό  δεύτερο μέρος της περσινής 

έκθεσης για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. 
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3. Διδακτικό Έργο 

 

3.1.Αποτελεσματικότητα Διδακτικού Προσωπικού & Ποιότητα Διδακτικής Διαδικασίας  

 
 
Ως προς το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΝΑ.Μ.Ε. εφαρμόζεται, όπως και στο 

μεταπτυχιακό, διαδικασία αξιολόγησης διδασκόντων από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με 

τη διανομή ερωτηματολογίων Το έτος 2010-2011 ήταν το τελευταίο έτος κατα το οποίο 

συμπληρώθηκαν αυτά σε έντυπη μορφή (βλ. Παράρτημα) σε όλη τη διάρκεια του έτους. Από 

το ακαδ. έτος 2011-2012 προοδευτικά και το ΝΑ.Μ.Ε. εντάχθηκε  στη διαδικασία 

συμπλήρωσης ηλεκτρονικών ερωτηματολόγιων τα οποία και συμπληρώθηκαν και το ακαδ. 

έτος 2015-2016 όπου, παρατηρείται διαχρονικά αναλογικά  μεγαλύτερη συμμετοχή στη 

διαδικασία εκ μέρους των διδασκόμενων σε σχέση με το προπτυχιακό πρόγραμμα. Τα 

αποτελέσματα των ετήσιων αξιολογήσεων του διδακτικού έργου  τίθενται - με τη 

συμπλήρωση του ακαδημαϊκού έτους - υπόψη της ΟΜΕΑ, η οποία επισημαίνει περιοχές 

προβλημάτων και εισηγείται γενικές βελτιώσεις στη Γ.Σ.Ε.Σ του τμήματος σε ετήσια βάση ,  

αν χρεαστεί, ανα κύκλο σπουδών. Ο μέσος εβδομαδιαίος φόρτος διδακτικού έργου ανά 

διδάσκοντα κατά το ακαδημαϊκό έτος που αναφέρεται η έκθεση (2015-2016) ποικίλλει (βλ. 

Πίνακες Παραρτήματος).  

 

Για τη διδασκαλία στο Π.Μ.Σ. αξιοποιούνται όλες οι μέθοδοι δηλ. διαλέξεις, 

φροντιστηριακές ασκήσεις, ομαδικές/ατομικές εργασίες, χρήση ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού 

υλικού κ.λπ. Υπάρχει διαδικασία επικαιροποίησης του περιεχομένου των μαθημάτων και των 

διδακτικών μεθόδων τόσο μέσα από την Επιτροπή Μεταπτυχιακού όσο και μέσα από τη Γ.Σ. 

του Τμήματος όπως έχει αναλυθεί σε προηγούμενο εδάφιο της έκθεσης. Δεν υπάρχουν 

θεσμοθετημένες από το Τμήμα υποτροφίες ή βραβεία διδασκαλίας, υπάρχουν  όμως 

υποτροφίες για τους διδασκόμενους/ες από ίδιους πόρους του Π.Μ.Σ. Λόγω της 

υπερεπάρκειας των υποτροφιών από εξωτερικούς φορείς-χορηγούς  κατά την απονομή που 

διενεργήθηκε στο έτος 2015-2016 (βλ.Παράρτημα Γ) η πρόβλεψη αυτή δεν χρειάστηκε να 

ενεργοποιηθεί.  

 

Σχεδόν όλα τα μέλη του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος, δίδαξαν στη διάρκεια του 

ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 και στο Π.Μ.Σ. ΝΑ.Μ.Ε. Μεταπτυχιακοί φοιτητές ή 

φοιτήτριες δεν συνεισέφεραν στο διδακτικό έργο του Τμήματος κατά το ακαδημαϊκό έτος στο 
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οποίο αναφέρεται η Ετήσια Ε.Ε.Α, συνέβαλαν όμως διδακτορικοί φοιτητές ως βοηθοί 

διδασκαλίας. 

 

Ως προς το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 

 

Εκτός της ετήσιας έκθεσης προόδου, που συντάσσεται από τους ίδιους τους υποψήφιους 

διδάκτορες και στη συνέχεια από τους επιβλέποντες, δεν εφαρμόζεται διαδικασία 

αξιολόγησης διδασκόντων. Δεν υπάρχουν, όπως αναφέρθηκε, θεσμοθετημένες από το Τμήμα 

υποτροφίες/βραβεία διδασκαλίας. Οι υποψήφιοι διδάκτορες συνεισφέρουν διδακτικό έργο σε 

περιορισμένη αναλογία αλλά σε επαρκή βαθμό για την αποκόμιση εμπειρίας και μετάδοση 

των αποτελεσμάτων έρευνας ενώ συμβάλλουν και σε επικουρικό έργο (επιτηρήσεις). 

 

Σε σχέση με τους διδάκτορες του Τμήματος,  η εργασιακή κατάσταση των οποίων 

απεικονίζεται στο Γράφημα 1—σημειώνεται ότι ένας μεγάλος αριθμός υποψήφιων 

διδακτόρων εργάζεται ήδη κατά τον χρόνο έναρξης των διδακτορικών σπουδών, γεγονός που 

αντανακλάται εν μέρει στο υψηλό ποσοστό απασχόλησης  (περίπου 95%). 

 
Γράφημα  3.Ι.  Εργασιακή κατάσταση Διδακτόρων ΤΝΕΥ  

 

 
Πηγή:  Πηγή: Τετραετής Απολογισμός ΤΝΕΥ 2010-2014, Χίος 2015. 
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Εκπονεί 
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3.2. Οργάνωση και Εφαρμογή Διδακτικού Έργου  

 

Ως προς το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 

Η συνοπτική ύλη των μαθημάτων γνωστοποιήθηκε στους φοιτητές και φοιτήτριες του Π.Μ.Σ. 

ΝΑ.Μ.Ε. ενώ το πληροφοριακό έντυπο  διανεμήθηκε και το ακαδ. έτος 2015-2016 στην 

έναρξη του Π.Μ.Σ., κατά τη διάρκεια του Εναρκτήριου Σεμιναρίου. Στο εναρκτήριο 

σεμινάριο καθώς και τις εναρκτήριες διαλέξεις (στην αρχή του εξαμήνου κάθε έτους), γίνεται 

εισαγωγή στην ύλη που ακολουθεί, ενώ περιγράφονται και οι μαθησιακοί στόχοι των 

μαθημάτων και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 , όπως 

κάθε έτος, έγινε αναλυτική παρουσίαση του Π.Μ.Σ. και της ύλης των μαθημάτων σε ειδική 

εκδήλωση με την έναρξή του Προγράμματος. 

 

Η διαδικασία μέτρησης του βαθμού επίτευξης των μαθησιακών στόχων εμπεριέχεται κυρίως 

στη διαδικασία αξιολόγησης των φοιτούντων, είτε με το πέρας των μαθημάτων (κατά την 

εξεταστική διαδικασία), είτε με συνεχή ανάδραση και αξιολόγηση σε συλλογικές συζητήσεις 

εντός των αιθουσών διδασκαλίας και στα πλαίσια λειτουργίας των θεσμοθετημένων οργάνων 

του Τμήματος. Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια τήρησης του ωρολόγιου προγράμματος, το 

οποίο μεταβάλλεται, κατά κανόνα, μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως (ενδεικτικά) 

ερευνητικές υποχρεώσεις, συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια ή προσκλήσεις για παρουσία σε 

εθνικές διοργανώσεις μεγάλης εμβέλειας και βέβαια για λόγους ασθενείας των διδασκόντων. 

Όπως έχει ήδη αναλυθεί στο οικείο τμήμα που προηγήθηκε, η εκτίμηση του βαθμού 

συνεκτικότητας και λειτουργικότητας του Π.Μ.Σ. υποδεικνύει ότι και η οργάνωση και η δομή 

του είναι ορθολογικές. 

 

Η συνεργασία των διδασκόντων με τους διδασκόμενους, χάρη στη συγκέντρωση της 

διδασκαλίας σε ένα κυρίως κτήριο, ήδη από  προηγούμενο ακαδ. έτος, συντέλεσε και πάλι 

στην ποιότητα των σπουδών. Οι διδάσκοντες/διδάσκουσες έχουν αναρτημένες ώρες γραφείου 

που τηρούνται και αξιοποιούνται από τους φοιτητές. Όπως και στο παρελθόν, κατά το 

ακαδημαϊκό έτος που αφορά η παρούσα έκθεση η δυνατότητα επικοινωνίας με τους 

διδάσκοντες - τόσο ηλεκτρονικά όσο και φυσικά - είναι συνεχής. 

 

Τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος, τα οποία συμμετέχουν στο Π.Μ.Σ. 

ΝΑ.Μ.Ε., διδάσκουν μαθήματα που εμπίπτουν όχι μόνο στο ευρύτερο γνωστικό τους πεδίο 

αλλά κατά κανόνα στο στενό έτσι ώστε η ποιότητα της διδασκαλίας να εμπλουτίζεται από το 

γεγονός ότι μεταδίδουν επιστημονική γνώση αιχμής την οποία κατέχουν στο μέγιστο δυνατό 
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βάθος με βάση την πλέον επίκαιρη βιβλιογραφία, δεδομένου ότι κατά τεκμήριο ερευνούν και 

στις περιοχές αυτές περισσότερο. 

 

Ως προς το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 

 

Η διαδικασία εκπόνησης του διδακτορικού περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις παρουσιάσεις οι 

οποίες αντιστοιχούν σε κάθε ένα από τα ελάχιστα συνολικά έτη που προβλέπονται για την 

ολοκλήρωση της διατριβής. Η παρακολούθηση μέσω αυτής της διαδικασίας σε σχέση με τους 

βασικούς μαθησιακούς στόχους έχει αποδειχθεί μέχρι τώρα επιτυχής. Η συνεργασία 

υποψήφιων διδακτόρων και του επιβλέποντος είναι κατά κανόνα στενή όπως αποδεικνύεται 

από τη συμμετοχή σε προγράμματα και τη συνεργασία διδασκόντων και διδακτόρων στις 

επιστημονικές δημοσιεύσεις που παρατίθενται στο παράρτημα. Ιδιαίτερα σημειώνεται η 

παρόμοια συνεργασία στις παρουσιάσεις σε συνέδρια καθώς και στη συγγραφή άρθρων σε 

επιστημονικά περιοδικά με κριτές. 

 

3.3. Αναλογία Διδασκόντων-Διδασκόμενων  

 

 

Ως προς το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 

Τα μαθήματα του Α΄ κύκλου του Π.Μ.Σ. ΝΑ.Μ.Ε. διδάσκονται σε τμήματα με μέσο όρο 

αριθμού φοιτητών/φοιτητριών περί τους 25-35 ετησίως τα τελευταία έτη (ενώ στον Β΄ και Γ’  

κύκλο σπουδών, με μέσο όρο φοιτητών/τριών περί τα 10 άτομα ανά κατεύθυνση. Οι αριθμοί 

αυτοί επιτρέπουν να αναπτύσεται ικανοποιητική συνεργασία σε μεταπτυχιακό επίπεδο. 

 

Ως προς το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 

 

Η αναλογία διδασκόντων/υποψηφίων διδακτόρων στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 

2015-2016 είναι 3-4 ανά διδάσκοντα αλλά ο αριθμός των ΥΔ που επιβλέπονται από κάθε 

μέλος ΔΕΠ παρουσιάζει αρκετή απόκλιση. 

 

3.4.  Εκπαιδευτικά βοηθήματα 

 

Ως προς το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 

Δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία διανομή συγγραμμάτων όμως υπάρχει μεγάλη κάλυψη 

βιβλιογραφικού υλικού μέσω της βιβλιοθήκης. Έχουν αγοραστεί με πόρους του Π.Μ.Σ. 
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ΝΑ.Μ.Ε. αρκετά συγγράμματα σε πολλαπλά αντίτυπα, αν και όχι σε όσα θα διευκόλυναν την 

κάλυψη όλων των αναγκών των διαφόρων μαθημάτων. Καθώς οι περισσότεροι διδάσκοντες 

στο Π.Μ.Σ. διδάσκουν σε αντικείμενο στο οποίο ερευνούν, το υλικό επικαιροποιείται τακτικά 

παρα το ότι δεν υπάρχει τακτή ημερομηνία γι’αυτό όπως στην περίπτωση του Προπτυχιακού. 

Όσον αφορά τα ηλεκτρονικά βοηθήματα, η διαδικασία επικαιροποίησης είναι συνεχής, 

δεδομένου του ότι ο κάθε διδάσκων, ως διαχειριστής των μαθημάτων του, μπορεί ανά πάσα 

στιγμή να ενημερώνει το παρεχόμενο υλικό όπως και τις έντυπες ή ηλεκτρονικές σημειώσεις. 

Τα ηλεκτρονικά βοηθήματα και οι έντυπες σημειώσεις για το Π.Μ.Σ. διατίθενται από την 

έναρξη του εξαμήνου.  

 

Παράλληλα παρέχεται υποστήριξη από τη βιβλιοθήκη με τη συνεργασία των διδασκόντων 

του Τμήματος για την παραγγελία και εμπλουτισμό με νέα βιβλία. Επιπλέον, σημαντική είναι 

η υποστήριξη μέσω του διαδικτύου και του Ιδρύματος στο δίκτυο HΕΑLINK (και για το λόγο 

αυτό κάθε διακοπή της υπηρεσίας αυτής έστω προσωρινή δημιουργεί προβλήματα),, αλλά και 

της αξιοποίησης δημόσιων και ελεύθερης χρήσης διαδικτυακών πόρων. Ισχύει και για το 

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ότι  από το ακαδ. έτος 2010-2011 υπάρχει πρόσβαση και στις 

συλλογές κοινωφελών ιδρυμάτων ενώ το Τμήμα συνεχίζει να εργάζεται για την επέκταση του 

δικτύου ναυτιλιακών βιβλιοθηκών μέσω του μνημόνιου συνεργασίας στο οποίο συμμετέχει. 

Το Τμήμα και εν τέλει το Ίδρυμα δραστηριοποιήθηκαν προς αυτή την κατεύθυνση ειδικά με 

αφορμή τις ανάγκες σε βιβλιογραφία των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών. 

 
Γενικά το διαθέσιμο υλικό καλύπτει το συντριπτικό τμήμα της διδασκόμενης ύλης, όμως στα 

πλαίσια της μεταπτυχιακής έρευνας οι φοιτητές και φοιτήτριες είναι υπεύθυνοι για την 

εξεύρεση πηγών στην εύρεση των οποίων δίνεται έμφαση στα μαθήματα του Α΄ κύκλου  

σπουδών από όλους τους διδάσκοντες και διδάσκουσες. 

 

Ως προς το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 

 

Δεν υπάρχει ενιαίος κατάλογος ο οποίος να αναφέρεται σε βιβλία, σημειώσεις, υλικό σε 

ιστοσελίδες, κ.λπ. και τα οποία να διανέμονται στους υποψηφίους διδάκτορες, οι 

επιβλέποντες όμως υποδεικνύουν όχι μόνο ειδική με το εκάστοτε θέμα βιβλιογραφία αλλά 

κυρίως υλικό που σχετίζεται με τη μεθοδολογία και την αναζήτηση και καταγραφή πηγών.  

 
Σημαντική είναι η υποστήριξη της διδακτορικής έρευνας μέσω διαδικτύου χάρη στην 

πρόσβαση του Ιδρύματος στο δίκτυο HΕΑLINK (και για το λόγο αυτό κάθε διακοπή της 

υπηρεσίας αυτής έστω προσωρινή δημιουργεί προβλήματα), αλλά και της αξιοποίησης 

δημόσιων και ελεύθερης χρήσης διαδικτυακών πόρων από τους ίδιους τους υποψήφιους 
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διδάκτορες. Όπως παραπάνω, σημειώνεται ότι ήδη από το ακαδ. έτος 2010-2011 υπάρχει 

πρόσβαση και στις συλλογές κοινωφελών ιδρυμάτων ενώ το Τμήμα συνεχίζει να εργάζεται 

για την επέκταση του δικτύου ναυτιλιακών βιβλιοθηκών μέσω του μνημόνιου συνεργασίας 

στο οποίο συμμετέχει και για το οποίο δραστηριοποιήθηκαν το Τμήμα και το Πανεπιστήμιο 

κεντρικά. 

 

3.5. Διαθέσιμα μέσα και υποδομές  

 

Ως προς το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 

Οι αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του Π.Μ.Σ. ΝΑ.Μ.Ε είναι 

κατά μέγιστο τρεις την ημέρα στη διάρκεια των Β΄ και Γ΄ κύκλων σπουδών και 1 ως 2 στη 

διάρκεια του Α΄ κύκλου σπουδών. Παρά το ότι και πάλι κατανέμονται μέσω της Σχολής των 

Επιστημών της Διοίκησης με κοινή διαχείριση, έχει επιτευχθεί η συγκέντρωση στη 

συντριπτική πλειοψηφία των μαθημάτων στο κτήριο επί της οδού Κουντουριώτου αρ. 22, 

όπου βρίσκονται και πολλά γραφεία διδασκόντων στο Π.Μ.Σ. ΝΑ.Μ.Ε., γεγονός που 

διευκολύνει τη συνεργασία διδασκόντων και διδασκομένων. 

 
Η χωρητικότητα των διαθέσιμων αιθουσών κρίνεται σχετικά επαρκής. Ο βαθμός χρήσης 

αφορά πλέον στο επίπεδο της Σχολής συνολικά αλλά η χρήση των αιθουσών κρίνεται 

εντατική. 

 
Λόγω της κοινής χρήσης των πόρων, ισχύουν οι ίδιες παρατηρήσεις σε σχέση με τον 

εξοπλισμό που διατυπώθηκαν για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα. 

 
Ο αριθμός και η χωρητικότητα των εκπαιδευτικών εργαστηρίων μπορεί να αυξηθεί, αν και ο 

βαθμός χρήσης τους προς το παρόν δεν έχει φθάσει σε οριακά σημεία. Προβλήματα στην 

επάρκεια τακτικού εποπτικού προσωπικού υποχρέωσαν να μην είναι διαθέσιμα όλα τα 

εκπαιδευτικά εργαστήρια εκτός προγραμματισμένων ωρών. 

 

Ο αριθμός και η χωρητικότητα των Σπουδαστηρίων/Αναγνωστηρίων είναι μικρός έως 

ανύπαρκτος μετά την αποχώρηση του Τμήματος από το έτος 2010-2011 από ένα ακόμη 

μισθωμένο κτήριο και εξακολουθεί να αναζητείται χώρος.  

 
Το Προσωπικό Διοικητικής Υποστήριξης που έχει αποστολή την εξυπηρέτηση ή έχει 

δυνατότητα εξυπηρέτησης γενικών αναγκών  και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

ανέρχεται σε τρία άτομα, στο διοικητικό προσωπικό, που εποπτεύονται από την  Αν. 

Προϊσταμένη του Τμήματος.  
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Ως προς το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 

 

Ο αριθμός και η χωρητικότητα των εργαστηρίων στα οποία είναι ενταγμένοι οι υποψήφιοι 

διδάκτορες είναι σχετικά επαρκής και ο βαθμός χρήσης τους εντατικός.  

 
Το Προσωπικό Διοικητικής Υποστήριξης που έχει αποστολή την εξυπηρέτηση ή έχει 

δυνατότητα εξυπηρέτησης γενικών αναγκών και του Διδακτορικού Προγράμματος ανέρχεται 

σε ένα άτομο στο Διοικητικό προσωπικό που εποπτεύεται από την Αν. Προϊσταμένη του 

Τμήματος. 

 

3.6. Αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας 

 

Ως προς το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες συμμετέχουν στις εξετάσεις κατά κανόνα σε ποσοστό 

που ανέρχεται στο 100%. Ο βαθμός επιτυχίας των μεταπτυχιακών φοιτητών στις εξετάσεις, ο 

μέσος βαθμός πτυχίου και η μέση διάρκεια σπουδών για τη λήψη πτυχίου δίνονται από τον 

πίνακα 13.1 στο Παράρτημα Β. 

 

Ως προς το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 

 

Από τα δύο (2) διδακτορικά διπλώματα που απενεμήθησαν: ένα με βαθμό «Άριστα» και ένα 

με βαθμό «Καλώς». Η  διάρκεια εγγραφής-αποφοίτησης των 2 διδακτορικών που δόθηκαν 

στη διάρκεια ακαδ. έτους 2015-2016 είναι 7,5 (4 ο πρώτος και 11 ο δεύτερος) έτη,  χρόνος 

μειωμένος σε σχέση με το ακαδ. έτους 2014-2015. Εκτιμάται ότι η απόκλιση οφείλεται σε 

συγκυριακούς λόγους. 

 

3.7. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών  

 

Η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών γίνεται με βάση τις συνεχώς 

αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης πρακτικής καλής Οργάνωσης και Λειτουργίας ΠΜΣ.  

Πιο συγκεκριμένα: 

- Το προπτυχιακό και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα υποστηρίζονται με ηλεκτρονικό 

φοιτητολόγιο.  

- Διατίθενται υπολογιστικά κέντρα για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς 

φοιτητές/τριες. 
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- Οι διοικητικές υπηρεσίες, τα μέλη ΔΕΠ, τα μέλη Ε.ΔΙ.Π, και ο φοιτητικός σύλλογος 

διαθέτουν σύγχρονο ηλεκτρονικό εξοπλισμό. 

- Λειτουργεί ιστοσελίδα του Τμήματος με αναρτημένες τις απαραίτητες πληροφορίες 

σχετικά με τη διοίκηση και τη στελέχωση του Τμήματος (Όργανα Διοίκησης, 

Διδάσκοντες, Προγράμματα Σπουδών, Προκηρύξεις, Εκδηλώσεις, Ανακοινώσεις, κ.λπ).  

- Λειτουργεί πλέον για δεύτερη χρονιά, ιστότοπος Εξωτερικής Αξιολόγησης  

- Οι αποφάσεις των Οργάνων Διοίκησης του Τμήματος, καθώς και οι σχετικές διαδικασίες 

αναρτώνται ηλεκτρονικά στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 
Η συνδρομή των ΤΠΕ στη διδαακτική διαδικασία είναι συνεχής, χάρη στη δυνατότητα 

ηλεκτρονικής ανάρτησης εκπαιδευτικού υλικού σε server του Ιδρύματος, στην ασύγχρονη 

πλατφόρμα μαθησιακής υποστήριξης e-Class. Η τελευταία υποστηρίζει πλέον την 

πλειονότητα των μαθημάτων και έχει διευκολύνει σημαντικά την επικοινωνία μεταξύ 

διδασκόντων και διδασκομένων καθώς και την άυλη διανομή εκπαιδευτικού υλικού. 

 
Οι φοιτητές και φοιτήτριες που εκπονούν εργασίες, τόσο του προπτυχιακού όσο και του 

μεταπτυχιακού, έχουν πρόσβαση τόσο σε γενικό υλικό όσο και σε ακαδημαϊκά περιοδικά 

μέσω του εθνικού δικτύου HEALINK. Παράλληλα, το Π.Μ.Σ. ΝΑ.Μ.Ε. διαθέτει πρόσβαση, 

σε όλη τη διάρκεια του έτους, στα στοιχεία μεγάλης βάσης δεδομένων σχετικών με το 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. Η  ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο από τα κτήρια των 

γραφείων και στις αίθουσες διδασκαλίας που χρησιμοποιεί το ΤΝΕΥ, θεωρείται 

ικανοποιητική πλέον, ενώ υφίσταται συνεχής και καλή κάλυψη στο Αμφιθέατρο της Σχολής 

Επιστημών της Διοίκησης. Γενικά η εκπαιδευτική διαδικασία υποστηρίζεται σημαντικά από 

υπηρεσίες παγκόσμιου ιστού και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και από το e-Class. 

 
Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για ερευνητικούς λόγους είναι ιδιαίτερα εντατική. 

Προβλήματα που δημιουργούνται (λόγω έλλειψης σχετικών πόρων) με την ακανόνιστη 

καταβολή των συνδρομών προς τους εκδότες που συμμετέχουν στο HEALINK και είχαν 

παρατηρηθεί στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 επανεμφανίστηκαν στο 

διάστημα σύνταξης της παρούσας έκθεσης με αποτέλεσμα τη συνέχεια της αβεβαιότητας και 

τη δημιουργία δυσχερειών στον προγραμματισμό ερευνητικών εργασιών. 

 
Σε σχέση με τις διοικητικές υπηρεσίες ήδη έχει ολοκληρωθεί από  προηγούμενο ακαδημαϊκό 

έτος, η εισαγωγή του φοιτητολόγιου στο προπτυχιακό πρόγραμμα όπως και ο ηλεκτρονικός 

τρόπος υποβολής της βαθμολογίας. Η αναβάθμιση του τρόπου καταγραφής και υποβολής 

στοιχείων υπήρξε σημαντική και έδωσε τη δυνατότητα ευκολότερης συλλογής στοιχείων για 

απολογιστικούς λόγους, όπως η σύνταξη των ετήσιων εκθέσεων. Έχει προχωρήσει η πλήρης 

εισαγωγή του φοιτητολόγιου και στο μεταπτυχιακό επίπεδο που υποστηρίζει και το σύστημα 
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ECTS. Παραμένει σε εκκρεμμότητα η πλήρης εναρμόνιση του Μεταπτυχιακού 

φοιτητολόγιου η οποία αναμένεται να συντελεστεί στο χρόνο υποβολής της παρούσας 

έκθεσης. 

 
Οι διοικητικές υπηρεσίες υποστηρίζονται από ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (στην επικοινωνία 

τους με φοιτητές/τριες, καθηγητές) καθώς και από τις υπηρεσίες διαδικτύου (ιστότοπος 

Τμήματος).  

 
Επίσης, η καθιέρωση και τυπική ένταξη των τηλεδιασκέψεων στους δυνατούς τρόπους 

διενέργειας συνεδριάσεων εκλεκτορικών σωμάτων και επιτροπών, έχει απελευθερώσει 

πόρους που σπανίζουν διαρκώς και περισσότερο και διευκολύνει τη συμμετοχή σε κεντρικές 

συνεδριάσεις στις οποίες συμμετέχει το Τμήμα, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. 

 

Ως προς το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 

Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο Π.Μ.Σ. ΝΑ.Μ.Ε. γίνεται εξίσου πλήρης και 

εντατική χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην παρουσίαση των 

μαθημάτων, στη διδασκαλία, στην εργαστηριακή εκπαίδευση, στην αξιολόγηση των 

φοιτητών και φοιτητριών αλλά και στην επικοινωνία των φοιτώντων με τον διδάσκοντα και η 

οποία είναι συνεχής. Σημειώνεται και πάλι ότι με τον τρόπο αυτό έχει καταργηθεί στην πράξη 

η δυνατότητα διαχείρισης του χρόνου από τους διδάσκοντες οι οποίοι έχουν με αυτόν τον 

τρόπο πολλαπλάσιες ώρες εργασίας από όσες τυπικά καταγράφονται, σημείο που 

αναφέρθηκε και από τους εξωτερικούς αξιολογητές (βλ.Παράρτημα Ε΄στο τέλος του 

Δεύτερου μέρους της έκθεσης. 

 

Ως προς το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 

 

Οι εκθέσεις προόδου των υποψηφίων διδακτόρων ολοκληρώνονται σχεδόν αποκλειστικά 

πλέον διαδικτυακά με ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των μελών της Τριμελούς Επιτροπής 

δεδομένου ότι σε αρκετές επιτροπές συμμετέχουν εξωτερικά μέλη άλλων ΑΕΙ του 

εσωτερικού ή της αλλοδαπής. Η συνεχής επικοινωνία με τους/τις υποψήφιους/ες διδάκτορες 

υποβοηθάται σε μεγάλο βαθμό μέσω των ΤΠΕ. Σε περίπτωση που χρειάζεται είναι εύκολη η 

τηλεδιάσκεψη μέσω προγραμμάτων ηλεκτρονικών συνδιαλέξεων. Επίσης, παρουσιάσεις 

προόδου μπορούν έτσι να γίνουν σε όλα τα μέλη της τριμελούς επιτροπής που μπορεί να είναι 

από άλλα ΑΕΙ ή σε συνέδρια/συναντήσεις μακριά του τόπου παρουσίασης. 
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3.8. Βαθμός διασύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα 

 

Η σύνδεση διδασκαλίας και έρευνας είναι συνεχής κατ’ αρχήν μέσω των διδασκόντων οι 

οποίοι και οποίες μεταφέρουν στη διδασκαλία το απόσταγμα και την αιχμή της έρευνας που 

διεξάγουν, με τρόπο  ανάλογο με το επίπεδο των διδασκόντων στους οποίους απευθύνεται η 

διδασκαλία. Σε όρους μεθόδων έρευνας δίνεται έμφαση στην εκμάθηση του τρόπο 

αναζήτησης βιβλιογραφίας, δομής εργασιών και αξιοποίησης των γνώσεων που λαμβάνουν οι 

διδασκόμενοι/ες ήδη από τα πρώτα εξάμηνα στα εργαστήρια πληροφορικής για τη σύνταξη 

των τελευταίων. 

 
Επίσης, όπως φαίνεται από το οικείο τμήμα της έκθεσης, παρέχεται στους φοιτητές και τις 

φοιτήτριες όλων των επιπέδων η δυνατότητα συμμετοχής σε ερευνητικά έργα. 

 

 

3.9. Συνεργασίες με εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού  

 

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος συνεργάζονται με άλλα Α.Ε.Ι. του εσωτερικού στα οποία είτε 

πραγματοποιούν διαλέξεις, είτε διδάσκουν ολοκληρωμένους κύκλους μαθημάτων, κυρίως σε 

μεταπτυχιακό επίπεδο. Ενδεικτικά αναφέρονται, για το ακαδ. έτος 2015-2016, το Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Διεθνές Πανεπιστήμιο και το Ε.Α.Π., το Audencia Business 

School κ.ά. 

 
Το Τμήμα έχει αναπτύξει επίσης σημαντικές συνεργασίες με ακαδημαϊκά ιδρύματα του 

εξωτερικού. Στη συνέχεια, αναφέρονται στο οικείο τμήμα ορισμένα από τα ακαδημαϊκά 

ιδρύματα του εξωτερικού με τα οποία συνεργάζεται το Τμήμα σε διάφορα επίπεδα όπως του 

TRANSPORΤNET, του κοινού διδακτορικού διπλώματος και  άλλες συνεργασίες.  

 

3.10. Κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών και φοιτητριών 

 

Το Τμήμα ευνοεί την κινητικότητα των μελών του. Για το σκοπό αυτό χορηγούνται 

επιστημονικές άδειες στα μέλη ΔΕΠ και έχουν συναφθεί διμερείς συμφωνίες στα πλαίσια του 

Erasmus αλλά και μεμονωμένα μέσω των μελών ΔΕΠ που συνεργάζονται με ιδρύματα του 

εξωτερικού. Κυρίως μέσα από το πρόγραμμα ERASMUS+ χορηγούνται σε ετήσια βάση 

άδειες στα μέλη ΔΕΠ για να επισκέπτονται Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα της 

Αλλοδαπής. Ως απόρροια της κινητικότητας, έχουν προκύψει διμερείς συμβάσεις μελών ΔΕΠ 

και φοιτητών με διάφορα Ιδρύματα εγνωσμένης αξίας καθώς επίσης και συμφωνίες για από 

κοινού κατάθεση προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης στην Ελλάδα και την ΕΕ. 
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Το Τμήμα δεν διαθέτει προσωπικό υποστήριξης δραστηριοτήτων που αφορούν κινητικότητα, 

ειδικά από την πλευρά εισερχομένων/εξερχομένων φοιτητών και φοιτητριών, και 

απευθύνεται κυρίως στο κεντρικό Γραφείο Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων και Διεθνών 

Συνεργασιών το οποίο λειτουργεί εντατικά σε ιδρυματικό επίπεδο. Το Τμήμα προβαίνει σε  

ανακοινώσεις και συμμετέχει σε εκδηλώσεις ενημέρωσης που οργανώνονται τοπικά από το 

κεντρικό γραφείο.  

 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί και σε προηγούμενες εκθέσεις, έως και το ακαδ. έτος 2015-2016 

είχαν υπογραφεί κατα καιρούς οι ακόλουθες συμβάσεις ERASMUS του Τμήματος με 

πρόβλεψη είτε για κινητικότητα φοιτητών/φοιτητριών, είτε για κινητικότητα διδασκόντων: 

 

 Cardiff University, Μ.Βρετανία 

 Dokuz Eylul University, Τουρκία 

 Loughborough University, Μ.Βρετανία 

 Yasar University, Toυρκίας  

 Zielona Gora University Πολωνίας 

 GΕΑ College-Faculty of Entrepreneurship Σλοβενίας 

 

χωρίς όμως μεγάλο βαθμό αξιοποίησης, είτε από την πλευρά διδασκόντων, είτε από την 

πλευρά των εξερχομένων ή εισερχομένων από το φοιτητικό δυναμικό. Σε ότι αφορά τους 

διδάσκοντες/ουσες είναι  πιθανόν πως αυτό συμβαίνει λόγω της πληθώρας άλλων μορφών 

συνεργασίας με ιδρύματα του εξωτερικού όπως κοινές έρευνες ή προσκεκλημένες διαλέξεις 

(βλ. Παράρτημα Α΄, Πίνακα 16)  και στην επιτυχή προσέλκυση και συμμετοχή σε 

συνεργασίες διεθνούς κινητικότητας ERASMUS+, 

   

Ενδεικτικά αναφέρονται  τα ακόλουθα ιδρύματα του εξωτερικού με τα οποία υπάρχει στενή 

συνεργασία σε εκπαιδευτικό/ερευνητικό επίπεδο ή προσκλήσεις για διαλέξεις συναδέλφων: 

 

 University of Antwerp, Βέλγιο  

 Instituto Superior Técnico, Lisboa, Portugal 

 Université de Lyon ΙΙ (Laboratoire d’Economie des Transports - LET), Γαλλία 

 Technische Universiteit Delft, Ολλανδία 

 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Ελβετία 

 Università degli Studi di Genova, Ιταλία 

 Technical University of Karlsruhe (IWW), Γερμανία 

 Lancaster University  
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 Cass Business School, City University (UK) 

 University of Newcastle (UK) 

 Audencia Business School (FR) 

 Loughborough University 

 ΚΤΗ, Σουηδία 

 Technion University, Ισραήλ 

 Ege University, Τουρκία 

 ΜΙΤ, ΗΠΑ 

 University of Massachusetts, ΗΠΑ 

 University of California Santa Barbara, ΗΠΑ 

 Tokyo University, Ιαπωνία  

 Universiy of Central Lancaster, UK 

 University College London, UK 

 Leeds University, UK 

 Lund University, Sweden 

 University of Twente, The Netherlands 

 Oulou University , Finland 

 Politecnico di Bari, Italy 

 Politecnico di Milano, Italy 

 University de Las Palmas, Spain 

 University of Beograd, Serbia 

 Hong Kong University, Hong Kong 

 Virginia Tech, USA 

 Gea College of Enterpreunerial Studies, Slovenia 

 Faculty of Law, Slovenia 

 Charles University, Czech Republic 

 Shanghai Maritime University 

 Hangzhou Dyanzi University  

 Korea Maritime University 

 Malaysian Institute for Supply Chain Innovation του MIT 

 NHH, Νορβηγία 

 και άλλα. 

 

Στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, αξιοποιώντας τις παραπάνω συνεργασίες, 

συμμετείχε και ένας αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών του τμήματος στo 
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Διεθνές Θερινό Σχολείο STT CAMP 2016  που οργανώθηκε από το Τμήμα στη βάση του 

Μνημόνιου Συνεργασίας με το  Shanghai Maritime University. 

 
Δεν υπάρχει πρόσθετη οικονομική ενίσχυση των φοιτητών και φοιτητριών που λαμβάνουν 

μέρος στα προγράμματα κινητικότητας πέραν των προβλεπομένων από το πρόγραμμα  ενώ 

σε σχέση με τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού ισχύει είτε η ενίσχυση ERASMUS+ είτε 

η κατά το νόμο δυνατότητα καταβολής πρόσθετων αποδοχών, κατά το 80%, για το διάστημα 

επιστημονικής άδειας στο εξωτερικό. Υπό τις παρούσες συνθήκες, η δυνατότητα καταβολής 

συναρτάται με την διαθεσιμότητα πόρων σε επίπεδο Ιδρύματος κάθε φορά. 

 
 
Πρόγραμμα Ανταλλαγών Erasmus: Συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών, φοιτητριών και 

διδασκόντων & διδασκουσών 

 

Για το ακαδ. έτος 2015-2016, στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας 

διδασκόντων/ουσών και φοιτητικού δυναμικού ERASMUS υπήρξαν, για τις μεν χώρες εντός 

ΕΕ  μία (1) εξερχόμενη και δύο (2)  εισερχόμενες συμμετοχές, για τις δε χώρες εκτός ΕΕ 

πέντε (5) εξερχόμενες και έντεκα (11) εισερχόμενες συμμετοχές.  

 

Ως προς το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών  
 

Σε σχέση με το ΠΠΣ καταγράφηκαν έξι (6) εισερχόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες, στα 

πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+. 

 

Όσον αφορά τις εντός ΕΕ χώρες, ένας προπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος φοίτησε στο  

Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus (University of Central Lancashire) στην Κύπρο με  υποτροφία 

Erasmus. 

 

Ως προς το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών 

Όσον αφορά τις εκτός ΕΕ χώρες μία (1)  μεταπτυχιακή και μία (1) διδακτορική φοιτήτρια του 

Τμήματος φοίτησαν στο Shanghai Maritime University (SMU) στην Κίνα με  υποτροφία 

Erasmus+. 

Στο Τμήμα φοίτησαν με τις αντίστοιχες υποτροφίες  μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί 

φοιτητές: 

- Δύο (2) από το Faculty of Civil Engineering, University of Belgrade της Σερβίας,  

- Ένας (1) από το Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad της Σερβίας 

και 

- Τρεις (3) από το Shanghai Maritime University (SMU) της Κίνας. 
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3.11 Συμπεράσματα 

 

 Το διδακτικό έργο του Τμήματος, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο 

κρίνεται ικανοποιητικό και από τα δυνατά σημεία του ΤΝΕΥ 

  Χρειάζεται παράλληλα ενίσχυση των υποδομών τόσο σε νέες τεχνολογίες όσο και σε 

κτηριακές υποδομές ώστε η διδασκαλία να μπορεί να γίνει σε συνθήκες που συνάδουν με 

τη σοβαρότητα της διδακτικής προσπάθειας και την μεγάλη συμμετοχή των φοιτητών και 

φοιτητριών στα μαθήματα.  

 Χρειάζεται επίσης μεγαλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων για φοιτητικές μετακινήσεις 

στα πλαίσια των υφιστάμενων προγραμμάτων κινητικότητας με αναζήτηση τρόπων 

ενθάρρυνσης. 

 Η μελλοντική διεθνοποίηση του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι μια υποσχόμενη 

κατεύθυνση αλλά χρειάζεται επίσης υποδομές και επιπλέον προσωπικό. 
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4. Ερευνητικό Έργο 

 

Η ερευνητική πολιτική του τμήματος καθορίζεται από τον ευρύτερο στόχο του: Την 

παρακολούθηση των νέων εξελίξεων της έρευνας αλλά και της σχετικής τεχνολογίας και την 

προσαρμογή του εκπαιδευτικού αντικειμένου σε αυτές και εξειδικεύεται με τους επί μέρους 

πάγιους στόχους του στον τομέα της έρευνας. Αυτοί συνοψίζονται στην:  

 
α.  Παρακολούθηση των εξελίξεων του θεματικού χώρου και την αποτελεσματική 

παρέμβαση με την παραγωγή γνώσεων, τεχνογνωσίας και λειτουργικών «εργαλείων» 

για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο. 

   

β.  Παραγωγή καινοτόμου έρευνας και τεχνογνωσίας, μέσω της εκπόνησης ερευνητικών 

προγραμμάτων. Η παραγωγή επιστημονικών δημοσιεύσεων και, με ειδική μνεία, η 

αναγνώριση του έργου των μελών ΔΕΠ και των διδασκόντων βάσει του  Π.Δ. 407/80 

του Τμήματος, έχουν αναδείξει πλέον ως στόχο την παραμονή του ΤΝΕΥ στην 

πρωτοπορία της έρευνας στους τομείς που υπηρετεί. 

 
Οι στρατηγικοί στόχοι του τμήματος, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη απολογιστική έκθεση 

είναι: 

 Ανάληψη ερευνητικών προγραμμάτων μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών ή με απ’ 

ευθείας αναθέσεις στην Ελλάδα και διεθνώς. 

 Επικέντρωση της έρευνας στα επιστημονικά πεδία του Τμήματος, με απόλυτη ευελιξία 

και ελευθερία δημιουργίας ερευνητικών ομάδων. 

 Θεματικά αντικείμενα που ενθαρρύνουν διεπιστημονικότητα και συνέργειες στο 

επιστημονικό δυναμικό του Τμήματος, όλων των βαθμίδων και ιδιοτήτων. 

 Ανάπτυξη μακροπρόθεσμων ερευνητικών συνεργασιών και συμμαχιών με έγκριτα 

ιδρύματα της αλλοδαπής. 

 Ανάπτυξη μακροπρόθεσμων συνεργασιών με θεσμούς, οργανισμούς και άλλους φορείς. 

 Ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του Τμήματος μέσω δημοσιοποίησης της ερευνητικής 

παραγωγής: δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, ενημέρωση στον τύπο, 

διοργάνωση Ημερίδων κ.λπ. 

 Πρωτοβουλίες συνεισφοράς στο ερευνητικό γίγνεσθαι μέσω διοργάνωσης διεθνών 

συνεδρίων και παρεμφερών εκδηλώσεων-προσέλκυση και διαρκής επικοινωνία με την 

ερευνητική κοινότητα. 

 Διοργάνωση ετήσιων εκδηλώσεων με αντικείμενο ζητήματα ναυτικού διαίου και δικαίου 

των επιχειρήσεων.  
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Η υλοποίηση της ερευνητικής πολιτικής συζητείται και παρακολουθείται στη Γενική 

Συνέλευση και τη Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης καθώς και με την ευκαιρία των περιοδικών 

εκθέσεων αξιολόγησης. Ο απολογισμός υλοποίησης της ερευνητικής πολιτικής του Τμήματος 

περιλαμβάνεται με λεπτομέρεια στις ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης. 

 

4.1. Προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο του Τμήματος 

 

Τα κίνητρα για τη διεξαγωγή έρευνας είναι πρακτικά. Παρέχεται ευελιξία συνδυασμού 

διδακτικών και ερευνητικών υποχρεώσεων σε όρους μετακινήσεων και χρόνου και η δυνατή, 

στα πλαίσια των υφιστάμενων πόρων, κάλυψη συμμετοχών σε συνέδρια στα οποία συνήθως 

σφυρηλατώνται εκτός από μεμονωμένες και ευρύτερες ερευνητικές συνεργασίες. Τα μέλη 

του Τμήματος διαθέτουν υποστήριξη κεντρικά από την Επιτροπή Ερευνών, η οποία 

αποστέλλει τακτικά ειδοποιήσεις ή οργανώνει ενημερωτικές παρουσιάσεις ή συναντήσεις για 

μεγάλης εμβέλειας προγράμματα.  

 
Το Τμήμα, όπως φαίνεται και στη συνέχεια αλλά έχει αναδειχθεί και από την πρώτη 

απολογιστικού χαρακτήρα έκθεση σε βάθος πενταετίας που κατατέθηκε τον Ιούνιο του 2011, 

έχει πλούσια δραστηριοποίηση σε ερευνητικά έργα διαφόρων πηγών. Το τελευταίο διάστημα 

λόγω έλλειψης πόρων από τον Κρατικό προϋπολογισμό πρόκειται κυρίως για  έρευνες και 

προγράμματα με πηγές χρηματοδότησης  την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 
Τα αποτελέσματα της έρευνας διαχέονται στο εσωτερικό του Τμήματος με πρόσκληση σε 

σχετικές παρουσιάσεις, στην ελληνική και στη διεθνή ακαδημαϊκή και επιστημονική 

κοινότητα, κυρίως μέσω των σχετικών δημοσιεύσεων αλλά και μέσω παρουσιάσεων. Επίσης 

τα ερευνητικά αποτελέσματα γίνονται ευρύτερα γνωστά στο τοπικό και εθνικό κοινωνικό 

περιβάλλον, με Δελτία Τύπου και μέσω της ηλεκτρονικής εφημερίδας του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου. Στη διάρκεια του ακαδ. έτους 2015-2016 υπήρξαν επίσης παρουσιάσεις τμημάτων 

του ερευνητικού έργου του Τμήματος σε διάφορα μέσα. 

 
Δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες, από το Τμήμα, υποτροφίες έρευνας, αλλά ένας σημαντικός 

αριθμός  διδακτορικών φοιτητών απασχολούνται σε ερευνητικά προγράμματα του ΤΝΕΥ. 

 

4.2. Ερευνητικά προγράμματα και έργα που εκτελούνται στο Τμήμα 

 

Στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 καταγράφονται ενδεικτικά οι παρακάτω 

συμμετοχές του τμήματος ή μελών του σε ερευνητικά έργα. Έργα του Τμήματος 
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σημειώνονται με έντονους χαρακτήρες. Τα συνολικά λεπτομερέστερα δεδομένα εμφανίζονται 

στον Πίνακα 17 του Παραρτήματος στο τέλος της Έκθεσης.  

 

Κύρια νέα έργα του τμήματος την περίοδο αυτή είναι: 

 

2015-2016, Προοπτικές Συγχώνευσης Δημοτικών, Διαδημοτικών και Κρατικών Λιμενικών 

Ταμείων, Επιστημονικός Υπεύθυνος Αναπλ. Καθηγητής Α. Πάλλης 

 

2015-2016, Σχεδιασμός- Προγραμματισμός αφίξεων-αναχωρήσεων κρουαζιερόπλοιων, 

Επιστημονικός Υπεύθυνη Αναπλ. Καθηγήτρια Μ. Λεκάκου 

 

2016-2016, Μελέτη για τη δημιουργία πλαισίου συλλογής και επεξεργασίας θαλάσσιων 

οικονομικών στοιχείων στην Ευρώπη, Επιστημονικός Υπεύθυνη Αναπλ. Καθηγήτρια Μ. 

Λεκάκου 

 

2016-2016, Προχωρημένος Σχεδιασμός και διαχείριση διαστημικών συστημάτων, 

Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Καθηγητής Νικητάκος Νικήτας 

 

2016-2016, Έρευνα χαρακτηριστικών στάθμευσης και κινητικότητας πόλης Χίου, 

Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Καθηγήτρια  Α. Πολυδωροπούλου 

 

Σημειώνεται, επίσης, ότι συνεχίζονται τα εξής  έργα και χρηματοδοτήσεις: 

 
2008-2018, Jean Monnet Action in European Port Policy (2939/2008), Jean Monnet  Project 

European Integration in University Studies Επιστημονικός Υπεύθυνος Αναπλ. Καθηγητής Α. 

Πάλλης (Chair Jean Monnet). 

 
2014-2017, «Διαχείριση γνώσης και δεξιοτήτων των αλιέων», 

 Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Καθηγητής Νικητάκος Νικήτας 

 

2014-2016, Προστατευτικά μέτρα για εμπορικά πλοία, FP7, Επιστημονικός Υπεύθυνος 

Έργου: Καθηγητής Νικητάκος Νικήτας 

 

2013-2017, Παρατηρητήριο Λιμενικής Απόδοσης, Επιστημονικός Υπεύθυνος Αναπλ. 

Καθηγητής Α. Πάλλης 
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2015-2018, «Προορατικότητα σύντηξης μεγάλου όγκου δεδομένων για την ευφυή 

κινητικότητα», Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Καθηγήτρια  Α. Πολυδωροπούλου 

 

2013-2015, «Ανάπτυξη Πλατφόρμας E-Learning για την ανταλλαγή γνώσης και 

τεχνογνωσίας στον χώρο της ναυτικής και ναυτιλιακής Εκπαίδευσης», Επιστημονικός 

Υπεύθυνος Έργου:  Καθηγητής Νικητάκος Νικήτας 

 

2014-2015,«Μελέτη για το μέλλον της ναυτιλίας στην Κύπρο», Επιστημονικός Υπεύθυνος 

Έργου: Αν. Καθηγητής  Πάλλης  Αθανάσιος  

 

2014-2015, CORINTHOS - «Ναυτιλιακά Clusters που υποστηρίζουν την έρευνα και την 

καινοτομία για την ενίσχυση της Μπλε Οικονομίας και της Επιχειρηματικότητας», 

Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Νικητακος Νικητας 

 

2011-2015, COST Action TU1003 MEGAPROJECTS, μέλος, Επ. Καθηγήτρια Α. 

Ρουμπούτσου 

 

2014-2016, Business Models for Enhancing Funding and Enabling Financing of Infrastructure 

in Transport, BENEFIT, Horizon 2020, Συντονιστής Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Επιστημονικός 

Υπεύθυνος Έργου, Αν. Καθηγήτρια Αθηνά Ρουμπούτσου 

 

2014 – 2018, Transport Research and Innovation Portal, TRIP, Συντονιστής Ricardo REA, 

Επιστημονικός Υπεύθυνος Πανεπιστημίου Αιγαίου, Αν. Καθηγήτρια Αθηνά Ρουμπούτσου 

 

 

4.3. Διαθέσιμες ερευνητικές υποδομές 

 

Σε αντιστοιχία με ότι παρατηρήθηκε για τις διδακτικές υποδομές, οι  ερευνητικές υποδομές 

του τμήματος υπολείπονται των αναγκών και προϋποθέσεων περαιτέρω προώθησης της 

έρευνας δεδομένου του υφιστάμενου δυναμισμού του ΤΝΕΥ, όπως αυτός καταγράφεται στον 

Πίνακα 17. Σημειώνεται ότι το τμήμα αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες που του δίνονται μέσω 

των επιχειρησιακών προγραμμάτων που αφορούν την έρευνα και τις ερευνητικές υποδομές 

και αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες σ’αυτά τα πλαίσια. Οι δυνατότητες όμως και ο 

δυναμισμός περιορίζονται από τις προδιαγραφές των προκηρύξεων, που δεν συνάδουν πάντα 

με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της ερευνητικής υποδομής του Τμήματος. Παρόλα αυτά στο 

τμήμα λειτουργούν 5 εργαστήρια, καθένα από τα οποία διαθέτει εξοπλισμό, ο οποίος 

προέρχεται από τα ερευνητικά έργα στα οποία συμμετείχε και από χρηματοδοτήσεις των 
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ΠΕΠ. Παραδείγματος χάριν το Εργαστήριο Μεταφορών και Λήψης Απόφασης 

(TRANSDEM) διαθέτει εξοπλισμό όπως: έναν προσομοιωτή οδήγησης, 3 ηλεκτρικά 

ποδήλατα, 40 συσκευές GPS, και ηχόμετρα. Επιπλέον, υπάρχει  πλούσιο λογισμικό για 

συλλογή δεδομένων  στατιστική ανάλυση και συγκοινωνιακή προσομοίωση. 

 

4.4. Επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος  

 

Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις του τμήματος στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2015-

2016 ανέρχονται σε πολλές δεκάδες, όπως καταγράφεται στον Πίνακα 15, και καλύπτουν ένα 

ευρύ φάσμα. Η σημαντική σε αριθμό καταγραφή επιστημονικών δημοσιεύσεων το ακαδ. έτος 

2015-2016 συνοδεύεται από εκπόνηση σημαντικών ερευνητικών έργων από μέλη του 

Τμήματος όπως αυτή παρατίθεται στα οικεία τμήματα της έκθεσης και στον Πίνακα 17. Στο 

πλαίσιο των επιστημονικών δημοσιεύσεων έχει αξία να αναδειχθεί η σχέση επιστημονικών 

δημοσιεύσεων (επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια κλπ.) που έγιναν με κρίση. Τέλος, σημασία 

έχει ο σημαντικός συνολικός αριθμός δημοσιευμένων εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά 

και σε συνέδρια με κρίση. 

 

4.5. Βαθμός αναγνώρισης της έρευνας που γίνεται στο Τμήμα από τρίτους 

 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 16, ο βαθμός της διεθνούς και της γενικής αναγνώρισης της 

έρευνας του ΤΝΕΥ υπήρξε πολύ σημαντικός και για το ακαδ. έτος αναφοράς της έκθεσης, 

2015-2016. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι πολλά μέλη του Τμήματος συνεισέφεραν μέσα σε ένα 

έτος αριθμό ετεροαναφορών σε δημοσιεύσεις άνω του συνήθους που παρατηρείται σε 

υποβολή συνολικών υπομνημάτων για εκλογή μελών ΔΕΠ στην αντίστοιχη βαθμίδα. στις 

ετεροαναφορές αυτές εξακολουθεί να καταγράφεται σημαντικό χρονικό βάθος. Για μια 

ακόμα φορά καταγράφονται ετεροαναφορές στη διάρκεια του ακαδ. έτους 2015-2016 σε 

εργασίες μελών ΔΕΠ που έχουν δημοσιευθεί ακόμα και πριν δεκαπενταετία ή και εικοσαετία. 

Το γεγονός αυτό δείχνει τη δυνατότητα των μελών του τμήματος για κλασικές εργασίες 

αναφοράς (seminal work) που, σε βάθος χρόνου, υπογραμμίζουν με τη διαχρονικότητά τους 

το ρόλο που διαδραμάτισαν στην πρόοδο της έρευνας. 

 
Η αναγνώριση του επιστημονικού/ερευνητικού έργου των μελών του Τμήματος έχει οδηγήσει 

στην αυξημένη συμμετοχή των μελών του σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών 

περιοδικών, επιτροπές συνεδρίων καθώς και σε προσκλήσεις για διαλέξεις. Επίσης 

αντανακλάται και στις προσκλήσεις, προς μέλη του ΤΝΕΥ, να λειτουργήσουν ως κριτές σε 

διεθνή περιοδικά ορισμένα με πολύ σημαντικό impact factor. Αναφέρονται, ενδεικτικά και 

μόνο, τα παρακάτω πολλά εκ των οποίων είναι ISI indexed: 
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-Environment and Planning A (Pion) 

-Geoforum (Elsevier) 

-Global Environmental Politics (MIT Press) 

-Journal of Transport Georgraphy (Elsevier) 

-International Journal of Refrigeration (Elsevier) 

- International Journal of Transport Economics.  

-Maritime Policy and Management   (Taylor and Francis,Informa)  

-Maritime Economics and Logistics (Palgrave, Macmillan) 

-Transport Reviews (Elsevier) 

-Transport Policy (Elsevier) 

-Transportation Research Part A: Logistics and Transportation (Elsevier). 

-Transportation Research Part E: Logistics and Transportation (Elsevier) 

 

Οι περισσότερες συμμετοχές των διδασκόντων του Τμήματος είναι σε συνέδρια με διεθνή 

χαρακτήρα, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Σημειώνεται η συνέχιση της μεγάλης 

συμμετοχής μελών του Τμήματος στα ετήσια παγκόσμια συνέδρια της International 

Association of Maritime Economists, του Transport Research Board, του European Transport 

Confenerence καθώς και του World Conference of Transport Research Society. 

 
Μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος στελεχώνουν, επίσης, τη συντακτική επιτροπή του Journal of 

Transport and Shipping (πρώην Aegean Working Papers).. 

 

Διαλέξεις και παρουσιάσεις μελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος σε άλλους ακαδημαϊκούς / 

ερευνητικούς φορείς έγιναν αρκετές και στη διάρκεια του ακαδ. έτους 2015-2016 και μέλη 

του Τμήματος έκαναν διαλέξεις μετά από πρόσκληση ή δίδαξαν στο ΟΠΑ, στο Ανοιχτό 

Πανεπιστήμιο, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο, στο Newcastle University, στο Shanghai Maritime 

University, στο Korea Maritime University κ.ά. 

 
Σημειώνεται ότι στη διάρκεια του ακαδ. έτους 2015-2016 συνεχίστηκε η συμμετοχή μελών 

ΔΕΠ στο Δ.Σ του International Association of Maritime Economists (ΙΑΜΕ). Στη διάρκεια 

του ίδιου ακαδημαϊκού έτους δρομολογήθηκε η μεταφορά της Γραμματείας του ΙΑΜΕ στην 

Ελλάδα ενώ συνεχίστηκε η συμμετοχή μελών του τμήματος σε οργανισμούς ή επιτροπές με 

διεθνή ή εθνικό χαρακτήρα, επιστημονικών/κρατικών φορέων. 

 
Σε όρους πρακτικής αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων καθηγητών ή λεκτόρων 

του Τμήματος αναφέρεται η περίπτωση της πλωτής Μονάδας Αφαλάτωσης, που 

υποστηρίχθηκε μέσω ΕΠΑΝ, για την οποία το ΤΝΕΥ έχει αποσπάσει τιμητικές διακρίσεις. 
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Από το site του Εργαστήριο Γεωπολιτικής προωθούνται επίσης τα ακόλουθα Journals που 

εκδίδονται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου: 

 

JOURNAL OF TRANSPORT AND SHIPPING (JTS) 

http://www.stt.aegean.gr/geopolab/Journal%20of%20Transport%20and%20Shipping.htm 

  

JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCES AND REGIONAL DEVELOPMENT (MSRD) 

http://www.stt.aegean.gr/geopolab/Journal%20of%20Management%20Sciences%20and%20Regional

%20Development.htm 

  

MIDDLE EAST FORUM (FORUM) 

1.  http://www.stt.aegean.gr/geopolab/MIDDLE%20EAST%20FORUM%201.htm 

2. http://www.stt.aegean.gr/geopolab/MIDDLE%20EAST%20FORUM%202.htm 

  

STUDIES IN REGIONAL AND URBAN PLANNING (SRUP) 

1.http://www.stt.aegean.gr/geopolab/STUDIES%20IN%20REGIONAL%20&%20URBAN%20PLAN

NING%201.htm 

2.http://www.stt.aegean.gr/geopolab/STUDIES%20IN%20REGIONAL%20&%20URBAN%20PLAN

NING%202.htm 

  

DEFENSE AND SECURITY ANNALS (ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 

http://www.stt.aegean.gr/geopolab/%CE%A7%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE

%91%20%CE%91%CE%9C%CE%A5%CE%9D%CE%91%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%9

9%20%CE%91%CE%A3%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3.htm 

  

STRATEGIC REPORTS (SR) 

http://www.stt.aegean.gr/geopolab/STRATEGIC%20REPORTS.htm 

 

 TABLES AND MAPS OF EUROPEAN REGIONS 

http://www.stt.aegean.gr/geopolab/TABLES%20&%20MAPS%20OF%20EUROPEAN%20REGIONS

.htm 

  

PROFILES OF EUROPEAN REGIONS 

http://www.stt.aegean.gr/geopolab/PROFILES%20OF%20EUROPEAN%20REGIONS.htm 

  

PROFILES OF ROMAN EUROPE 

http://www.stt.aegean.gr/geopolab/PROFILES%20OF%20ROMAN%20EUROPE.htm 

  

CEDEG REPORTS (lower right part of the page) 

http://www.stt.aegean.gr/geopolab/GEOPOL%20JOURNALS.htm 
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 4.6. Ερευνητικές συνεργασίες του Τμήματος 

 

Οι ερευνητικές συνεργασίες του Τμήματος με άλλες ακαδημαϊκές μονάδες του ιδρύματος, με 

φορείς και ιδρύματα του εσωτερικού και με φορείς και ιδρύματα του εξωτερικού, 

αναδεικνύονται από τον κατάλογο των δημοσιεύσεων και των ερευνητικών έργων και 

ομάδων όπου συμμετέχει το τμήμα και παρατίθενται ανωτέρω.  

 
Τα μέλη του Τμήματος έχουν αποδείξει ήδη από το παρελθόν σημαντική διεθνή ερευνητική 

δραστηριότητα, η οποία αποδεικνύεται από τη συνεχιζόμενη και το ακαδ. έτος 2015-2016 

συμμετοχή σε διεθνείς ερευνητικούς οργανισμούς, σε διατμηματικές συνεργασίες και σε 

διεθνή δίκτυα αριστείας. 

 
Συγκεκριμένα το Τμήμα μέσω των μελών του συμμετέχει στους ακόλουθους ερευνητικούς ή 

διεθνείς εξειδικευμένους οργανισμούς και επιστημονικές ενώσεις: 

 

 International Association of Maritime Economists  

 Port Performance Research Network 

 North American Transportation Competitiveness Research Council 

 World Transport Research Society - Special Interest Group on Ports & Maritime 

Transport 

 Association for European Transport (ΑΕΤ)  

 University Association for Contemporary European Studies- UACES 

 World Conference of Transport Research Society 

 Observatoire des politique et strategies des transports en Europe (Παρίσι) 

 Transport Research Board (TRB) 

  

Επίσης, μέλη ΔΕΠ του Τμήματος διατηρούν τις ακόλουθες διατμηματικές συνεργασίες: 

 Centre for Energy, Marine Transportation and Public Policy, Columbia University, US  

 Centre for International Trade & Transportation, School of Management, Dalhouse 

University, Canada  

 Chaire EPPP, University Paris I 

 

Tέλος, τo Τμήμα συμμετέχει στα ακόλουθα δίκτυα αριστείας: 

1. TRANSPORTNET: Πανεπιστημιακό Δίκτυο συνεργασίας και δημιουργίας 

ευρωπαϊκού χώρου αριστείας στο επιστημονικό πεδίο των μεταφορών. Μέλη: 

i. University of Antwerp, Department of Transport and Regional Economics 

ii. University of the Aegean, Department of Shipping, Trade and Transport 
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iii. Delft University of Technology, Department of Marine and Transport Technology  

iv. University of Genova, Department of Economics and Quantitative Methods 

v. Karlsruhe Institute of Technology (KIT) 

vi. Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 

vii. Technical University of Lisbon, Instituto Superior Técnico 

viii. Université Lyon 2, Laboratoire d’Economie des Transport 

 

2. COST Action TU1001 - Public Private Partnerships in Transport: Trends & Theory. 

Η Αν. Καθηγήτρια κ.Α.Ρουμπούτσου προεδρεύει (βλ. ανωτέρω) του δικτύου στο 

οποίο συμμετέχουν περισσότεροι από 130 ερευνητές από 29 χώρες. 

 

 

4.7. Διακρίσεις και βραβεία ερευνητικού έργου που έχουν απονεμηθεί σε μέλη του 

Τμήματος  

 

Βραβεύσεις εργασιών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 

 

Best Paper Award:  

Valentin C., Sys C., Vanelslander T., Roumboutsos A. (2016) Digital Innovation in the Port 

Sector: Barriers and Facilitators, 5th Conference on the Regulation of Infrastructures: The 

challenges of digitalization and the use of data, Florence, 24 June 2016  

 

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας: 

 

Δεν προστέθηκε στη διάρκεια του συγκεκριμένου ακαδημαϊκού έτους κάποιο δίπλωμα 

ευρασιτεχνίας στη διάρκεια του 2015-2016 στα υφιστάμενα  από προηγούμενα έτη: 

 

1. Σύστημα ανάκτησης ενέργειας και μείωσης των επικαθίσεων στις μεμβράνες σε μονάδα 

αφαλάτωσης (μεταβλητής ισχύος και παροχής) με αντίστροφη όσμωση. Aρ. χορήγησης 

ΟΒΙ - ημ/νία 1005796 - 30/01/2008, Ν. Νικητάκος. 

2. Ευσταθής πλωτή διάταξη με περιορισμένες ταλαντώσεις. Αρ. χορήγησης ΟΒΙ - ημ/νία 

 1005565 - 19/06/2007, Ν. Νικητάκος. 

3. WIPO, World Intellectual Property Organization (WO/2007/096680) Stable floating 

structure with limited oscillations, Publication Date: 30.08.2007, Ν.Νικητάκος. 

4. WIPO, System for energy recovery and reduction of deposits on the membrane surfaces 

in (variable power and variable production) reverse osmosis desalination systems, 

Publication Date: 30.08.2007, Ν. Νικητάκος. 
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Τιμητικοί Τίτλοι  

Δεν προστέθηκαν  άλλοι τιμητικοί τίτλοι (επίτιμοι διδάκτορες, επισκέπτες καθηγητές, 

ακαδημαϊκοί, αντεπιστέλλοντα μέλη ακαδημιών κλπ) από άλλα ιδρύματα σε μέλη του 

Τμήματος κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.  

 

Διάφορα 

Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν συμπεριληφθεί σε επιτροπές επιλογής μελών ΔΕΠ στο 

εξωτερικό. 

 

4.8. Βαθμός συμμετοχής των φοιτητών/τριών στην έρευνα 

 

Οι φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος συμμετέχουν ενεργά στην έρευνα. Απόδειξη της 

συνεργασίας αποτελούν οι δημοσιεύσεις ερευνητικού έργου του Τμήματος στις οποίες 

συμμετέχουν υποψήφιοι/ες διδάκτορες.  

 
Σε ερευνητικές δραστηριότητες συμμετείχε άτυπα μικρός αριθμός προπτυχιακών και 

μεταπτυχιακών φοιτητώ/τριών και υποψήφιοι/ες διδάκτορες. 

 

4.9. Συμπεράσματα 

 

Ο αριθμός αλλά και η πηγή χρηματοδότησης των ερευνητικών έργων και προγραμμάτων που 

ανέλαβε το Τμήμα αναδεικνύουν την ερευνητική του ανταγωνιστικότητα και την ικανότητά 

του για state-of-the-art έρευνα. Ο αριθμός των δημοσιεύσεων (κυρίως εκείνων με κρίση) 

αναδεικνύει τη θέση των μελών του τμήματος στο διεθνές επιστημονικό πεδίο. Ο σημαντικός 

αριθμός των ετεροαναφορών που καταγράφηκαν, στο δημοσιευμένο έργο, προβάλλει την 

αναγνώριση της ποιότητας του δημοσιευμένου έργου. 

 

Κύριες πηγές χρηματοδότησης της έρευνας υπήρξαν ανταγωνιστικά προγράμματα της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανταγωνιστικά Εθνικά Προγράμματα αλλά και αναθέσεις έργων από 

άλλους φορείς. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι, εκτός από ατομικές συμμετοχές σε ευρύτερα 

ερευνητικά προγράμματα, αρκετά έργα έχουν  επιστημονικούς υπεύθυνους από το Τμήμα. 

 
Στο βαθμό που επιτρέπεται πλέον θεσμικά, καταβάλλεται προσπάθεια για τη συμμετοχή των 

φοιτητών και των φοιτητριών στην έρευνα μέσω των εργασιών τους στα πλαίσια μαθημάτων, 

σεμιναρίων ή των πτυχιακών και κυρίως των διπλωματικών εργασιών τους. 
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5. Επιμορφωτικό Έργο 

 

Οι διαθέσιμες υποδομές και υπηρεσίες από το Τμήμα για την παραγωγή επιμορφωτικού 

έργου κρίνονται επαρκείς, η περιστολή όμως των δαπανών δημιουργεί λειτουργικά 

προβλήματα για την εντατική χρήση των υποδομών. Θεωρείται ότι, υπάρχει δυνατότητα 

αύξησης του επιμορφωτικού έργου του Τμήματος, κατεύθυνση στην οποία έχει ήδη κινηθεί 

το τμήμα κατά τον χρόνο συγγραφής της ετησιας έκθεσης αξιολόγησης. Ήδη το ΤΝΕΥ έχει 

κινηθεί με μεγάλη επιτυχία στο χώρο των Διεθνών Θερινών Σχολείων. 

 

Το ακαδ. έτος 2015-2016 διοργανώθηκε  το Διεθνές Θερινό Σχολείο  «STT CAMP 2016-

Shipping, Transportation and Trade. Current Advances and Market Perspectives» 

κατά το χονικό διάστημα 10-31/7/2016. Το Θερινό Σχολείο πραγματοποιήθηκε στο 

πλαίσιο του Προγράμματος «ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» και σε 

συνεργασία με τη Σχολή Μεταφορών και Επικοινωνιών του Shanghai Maritime University, 

του μεγαλύτερου ναυτιλιακού Πανεπιστημίου της Κίνας, με το οποίο το Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου με πρωτοβουλία του ΤΝΕΥ έχει υπογράψει Πρωτόκολλο Συνεργασίας. Η πρώτη 

εβδομάδα διενεργήθηκε στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Οινουσσών με φιλοξενία των 

φοιτητών και φοιτητριών στο  Πρότυπο Μαθητικό Οικοτροφείο Οινουσσών ενώ η δεύτερη 

στη Χίο.  

 

Τα Διεθνή Θερινά Σχολεία, προσέφεραν προηγμένη γνώση για την κατανόηση των ραγδαίων 

αλλαγών στη δομή των αγορών της ναυτιλίας και των μεταφορών και των δυνάμεων που τις 

κατευθύνουν και καλύτερη κατανόηση των στρατηγικών που εφαρμόζουν οι ηγέτες της 

παγκόσμιας ναυτιλίας. Το SMU- STT CAMP 2016 περιελάμβανε δύο Θεματικές Ενότητες με 

άξονα τις  Παγκόσμιες Ναυτιλιακές Αγορές και τη Λήψη Οικονομικών Αποφάσεων, για τη 

Ναυτιλία και τις Μεταφορές. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρακολούθησαν 27 φοιτητές και 

φοιτήτριες και 3 Καθηγητές από τη Σχολή Μεταφορών και Επικοινωνιών του Shanghai 

Maritime University. Στο πλαίσιο των δράσεων του Θερινού Σχολείου και με σκοπό τη 

γνωριμία των ξένων συμμετεχόντων με τη ναυτική παράδοση και το φυσικό κάλλος της Χίου 

πραγματοποιήθηκαν επίσης εκπαιδευτικές επισκέψεις στο Ναυτικό Μουσείο, τη Βιβλιοθήκη 

Κοραή και στα Νοτιόχωρα της Χίου. Το Θερινό Σχολείο εμπλουτίστηκε με την 

πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων στο Ναυτικό Μουσείο Οινουσσών, στη Σχολή 

Εμποροπλοιάρχων Οινουσσών και σε τοπικά αξιοθέατα. 
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6. Κοινωνικό Έργο 

 

Το τμήμα μέσω των μελών του δραστηριοποιείται συμπαραστεκόμενο σε κοινωνικούς και 

πνευματικούς φορείς ειδικά σε αυτές τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι από το Τμήμα ξεκίνησε παλαιότερα, και έχει επεκταθεί σε επίπεδο Σχολής, η 

προσπάθεια στήριξης του έργου του Παραρτήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. 

Σημειώνεται ότι μέσω της Επιτροπής Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, βρίσκεται 

πάντα κοντά στην τοπική κοινωνία και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της. Στην επιτροπή 

συμμετέχουν εκπρόσωποι της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης και επίσης εκπρόσωποι των 

φορέων της Χίου (Μητρόπολη, Νομαρχία), Δήμος Χίου, Δήμος Ομηρούπολης, Στρατιωτική 

Διοίκηση Χίου, Αστυνομική Διεύθυνση Χίου, Σκυλίτσειο Νοσοκομείο Χίου, Διεύθυνση 

Β΄θμιας Εκπαίδευσης Χίου). Επίσης από το εργαστήριο «Μεταφορών και Λήψης Απόφασης 

(TRANSDEM)» έχει διοργανωθεί σειρά εκδηλώσεων απευθυνόμενες στην τοπική κοινωνία, 

και ειδικότερα στους μαθητές των σχολείων και τους νεότερους κατοίκους του νησιού 

http://transdem.stt.aegean.gr/index.php/menu-events, Εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας 

παρακολούθησαν, μαζί με φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου, παρουσιάσεις από 

διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και ένα πάνελ συζήτησης υψηλού επιπέδου, με τη συμμετοχή 

διακεκριμένων εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου.  

 

Στη διάρκεια του έτους 2015-2016 συνεχίστηκαν οι  επαφές ώστε να συμπεριληφθεί η 

συλλογή βιβλίων του Ναυτικού Μουσείου Χίου στο δίκτυο των Ναυτιλιακών Βιβλιοθηκών 

με ενδεχόμενη συμπερίληψη του καταλόγου του σαν παράρτημα στον υφιστάμενο κατάλογο 

της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου ενώ προχώρησε η επέκταση του Τριγώνου του δικτύου 

μα την απόφαση του Πανεπιστημίου Πειραιώς να συμμετάσχει σε αυτό. 

 

 

7. Φοιτητική Ζωή 

 

Η φοιτητική ζωή των διδασκόμενων υποστηρίζεται σημαντικά από τις δράσεις και τις 

υποδομές της Σχολής των Επιστημών της Διοίκησης. Επισης οι σελίδες/λογαριασμοί του 

Τμήματος σε διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να 

ενημερώνονται άμεσα για όλες τις εξελίξεις.  

 
Σημειώνεται ότι οι προπτυχιακοί/κές και μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές και φοιτήτριες 

αξιολογούν πολύ θετικά την ποιότητα της φοιτητικής ζωής στη Χίο. Πολλοί διαμένουν 

δωρεάν στις Φοιτητικές Κατοικίες Χίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή/και έχουν πρόσβαση 

στη δωρεάν σίτιση , ενώ παρέχεται σε όλους  και όλες η δυνατότητα σίτισης, καταβάλλοντας 
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ένα χαμηλό αντίτιμο, με γεύματα στο πανεπιστημιακό εστιατόριο με εντατικότατη χρήση από 

τους φοιτώντες. 

 
Οι φοιτητές και φοιτήτριες του ΤΝΕΥ έχουν συγκροτήσει θεατρικές ομάδες, και 

διοργανώνουν παραστάσεις, όπως και συναυλίες και άλλες εκδηλώσεις. Ο Φοιτητικός 

Σύλλογος είναι ιδιαίτερα δραστήριος, βοηθώντας ιδιαιτερα τους/τις πρωτοετείς φοιτητές και 

φοιτήτριες στην προσαρμογή τους στη Χίο.  

 
Οι φοιτώντες και φοιτούσες, έχοντας τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στις ερευνητικές 

δραστηριότητες του τμήματος, ειδικά αυτές που σχετίζονται με την τοπική κοινωνία,  

προσφέρουν και κοινωνικό έργο, το οποίο συμβάλλει και στη δική τους ευημερία. Επίσης 

συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις σε κοινωνικούς και πολιτιστικούς 

φορείς εντός του νησιού αλλά και εκτός Χίου, οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλη συμμετοχή και 

καταγράφονται ιδιαίτερα θετικά. 
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8. Διοικητικές Υπηρεσίες και Υποδομές 

 

8.1. Υποδομές των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών 

 

Η Γραμματεία του Τμήματος εξυπηρετεί το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, το 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, τους Υποψήφιους Διδάκτορες, τη Γενική Συνέλευση, 

τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης και τις άλλες διοικητικές λειτουργίες του Τμήματος. 

Ήταν στελεχωμένη, κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης, από 3  διοικητικούς υπαλλήλους 

με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. 

 

Βιβλιοθήκη 

 

Σε επίπεδο Βιβλιοθήκης υπάρχει καλή συνεργασία, αν και το ωράριο εξακολουθεί να είναι 

περιορισμένο τις απογευματινές ώρες λόγω έλλειψης προσωπικού.  

 

Υπηρεσίες Πληροφορικής 

 

Οι υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών υποστηρίζονται από το Περιφερειακό 

Τμήμα Πληροφορικής Χίου και αντιμετωπίζουν πάγιο φόρτο εργασίας. Έχει σημειωθεί και 

παλαιότερα ότι θα μπορούσε, να απασχολείται αρμόδιος υπάλληλος για την υποστήριξη 

(προπτυχιακού, μεταπτυχιακού προγράμματος, διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, 

ιστοσελίδας κλπ) αποκλειστικά για το Τμήμα.  

 

Επάρκεια Υποδομών 

 

Το υλικό που προσφέρει το τοπικό Παράρτημα της Βιβλιοθήκης είναι ικανοποιητικό αλλά 

χρησιμοποιείται εντατικά και τα προβλήματα που υφίστανται αφορούν κυρίως πρόβλημα 

αναγνωστηρίων. 

 

Η ποιότητα του τεχνικού εξοπλισμού υπήρξε  καλή καλή αλλά εξακολουθούσαν να υπάρχουν 

ανάγκες ανανέωσης των Η/Υ στα γραφεία διδασκόντων, οι οποίες καλύπτονταν με τη χρήση 

προσωπικών υπολογιστών των μελών ΔΕΠ και οι οποίες σήμερα – κατά το χρόνο υποβολής 

της έκθεσης -  έχουν καλυφθεί. 

 

Το Τμήμα δεν διαθέτει σπουδαστήριο. Υπάρχουν χώροι εργαστηρίων ώστε να επιλύεται, εν 

μέρει, το θέμα της στενότητας των χώρων. 
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Υπάρχει σχετική επάρκεια και ποιότητα γραφείων με την ενοικίαση του κτηρίου, που 

στεγάζει τη λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών μετά την αποχώρηση από 

κτήριο που είχε παραχωρηθεί επί σειρά ετών από τη Δημόσια Βιβλιοθήκη Χίου «Ο Κοραής» 

και την αποχώρηση στη συνέχεια και από μισθωμένο κτήριο. Γίνεται εντατικά κοινή χρήση 

γραφείων από μέλη ΔΕΠ. Οι χώροι όπου είναι εγκατεστημένες οι υπηρεσίες της Γραμματείας 

είναι σχετικά ικανοποιητικοί και η συγκέντρωση  των γραμματειών στο ισόγειο  από το 

ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 θεωρείται ότι βελτίωσε την προσβασιμότητα και διευκολύνει 

τους χρήστες  και χρήστριες των υπηρεσιών. 

 

Δεν υπάρχουν ειδικοί χώροι συνεδριάσεων. Οι συνεδριάσεις πραγματοποιήθηκαν το 2015-

2016 σε μικρές αίθουσες διδασκαλίας που διαμορφώνονται κατάλληλα για επικείμενες 

συνεδριάσεις των οργάνων του Τμήματος και σε ορισμένες περιπτώσεις στον περιορισμένο 

χώρο του γραφείου Προέδρου. 

 

Οι ανάγκες για ΑμεΑ, όπως προσβάσιμες αίθουσες διδασκαλίας, καλύπτονται εν μέρει μέσω 

των προσβάσιμων υποδομών της Σχολής ενώ το θέμα της προσβασιμοτητας  έχει αναδειχθεί 

ως πρωτεύον για το Τμήμα. Η μεταφορά το 2014-2015 των γραμματειών στο ισόγειο έγινε σε 

μεγάλο βαθμό γι’ αυτό το σκοπό μαζί με άλλους λόγους, λειτουργικούς και ασφαλείας. 

  

Η πρόσβαση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας σε υποδομές και εξοπλισμό είναι 

σχετικά εύκολη, χωρίς ιδιαίτερη γραφειοκρατία και κρίνεται ικανοποιητική. 

 

8.2. Χρήση υποδομών, εξοπλισμού και οικονομικών πόρων 

 

Γίνεται ορθολογική χρήση των διαθέσιμων υποδομών και εξοπλισμού με την εποπτεία της 

Συνέλευσης. Η σύνταξη προϋπολογισμού προβλέπεται μόνο για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

σπουδών ΝΑ.Μ.Ε., ο οποίος εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης και 

εφαρμόζεται αποτελεσματικά. 

 

Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών προβλέπεται και εφαρμόζεται αποτελεσματικά 

διαδικασία κατανομής πόρων ενώ σε σχέση με την απολογιστική διαδικασία σημειώνεται ότι 

πλαίσιο της λειτουργίας του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών γίνεται ετήσιος 

ενημερωτικός απολογισμός στη Γ.Σ.Ε.Σ. 
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8.3. Υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας 

 

Για την ομαλή ένταξη φοιτητών και φοιτητριών, πραγματοποιήθηκε το ετήσιο ειδικό 

εναρκτήριο σεμινάριο του Τμήματος, κατά την πρώτη εβδομάδα του χειμερινού εξαμήνου, με 

στόχο την ενημέρωση των πρωτοετών φοιτητών και των φοιτητριών για βασικά ζητήματα 

των σπουδών τους, τη θερινή πρακτική άσκηση, τη διαμονή τους στο νησί καθώς και την 

ενθάρρυνση γνωριμιών και επικοινωνίας με τα λοιπά μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. 

Στην εκδήλωση συμμετέχουν, με εισηγήσεις, ο φοιτητικός σύλλογος, η Βιβλιοθήκη, η 

AIΕSEC  και  εκπρόσωπος του  τοπικού φορέα που έχει αναλάβει ρόλο Συμβουλευτικού 

Σταθμού.  Την  έναρξη για το 2015-2016 έκανε ο  Prof. (em.) Trevor D. Heaver, University of 

British Columbia Vancouver, Canada. 

 

Κατά τις ημέρες των εγγραφών, χορηγήθηκαν και το 2015-2016 επιπλέον ενημερωτικά 

έντυπα και πραγματοποιείται εκδήλωση με προβολή  σχετικά με τη φοίτηση και τη διαμονή 

στη Χίο από τη Σχολή Επιστημών της Διοίκησης για όλα τα προπτυχιακά τμήματα του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 
Η συμμετοχή των φοιτητών και των φοιτητριών είναι ενεργή, τόσο στα όργανα του Τμήματος 

από πλευράς εκπροσώπων, στις διάφορες εκδηλώσεις του Τμήματος (ημερίδες, συνέδρια, 

ανοιχτές συζητήσεις, εκπαιδευτικές εκδρομές, εκδηλώσεις κ.λπ.) και του Ιδρύματος. Ενεργή 

συμμετοχή  έχει και ο φοιτητικός σύλλογος του Τμήματος.  

 
 
Ο θεσμός του Συμβούλου καθηγητή 

 

Ο θεσμός λειτουργεί αμέσως με την εγγραφή του νεοεισερχόμενων φοιτητών και φοιτητριών. 

Οι Σύμβουλοι Καθηγητές είναι στη διάθεση των διδασκόμενων παρέχοντας πληροφορίες για 

τις σπουδές τους. Αυτό κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμο στο 3ο έτος σπουδών όπου επιλέγουν 

κατεύθυνση και βοηθά στον προσανατολισμό για την εκπόνηση των πτυχιακών εργασιών. Το 

ίδιο ισχύει και για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, όπου οι φοιτητές και φοιτήτριες 

έχουν άμεση πρόσβαση στους Συμβούλους Καθηγητές και λαμβάνουν καθοδήγηση σε 

θέματα που αφορούν τις σπουδές τους. 

 
 
Υποστήριξη διδασκομένων 

 

Υπάρχει υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ για θέματα μαθησιακών δυσκολιών, που υποστηρίζει και  

κατευθύνει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Δεν υπάρχει ειδικός θεσμός στήριξης των 
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εργαζόμενων φοιτητών και φοιτητριών. Μεμονωμένα παρέχονται διευκολύνσεις με 

εναλλακτικές ημερομηνίες και ώρες παρουσίασης εργασιών στα διάφορα μαθήματα από τα 

μέλη ΔΕΠ. 

 

Υποτροφίες  

 

Δεν παρέχονται ετήσιες υποτροφίες σε προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες από πόρους 

του τμήματος πέραν των υποτροφιών του ΙΚΥ. Παρέχεται όμως αριθμός υποτροφιών  και 

χρηματικά έπαθλα σε πρωτεύσαντες και αριστεύσαντες φοιτητές και φοιτήτριες του 

προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών κατά την ετήσια τελετή 

καθομολόγησης από ιδιώτες δωρητές. Αυτές ανήλθαν μεμονωμένα ως και το ποσό των 3.500 

ευρώ ανά βραβείο/υποτροφία, στην περίπτωση του μεταπτυχιακού Προγράμματος και 1.500 

για το προπτυχιακό όπως εμφανίζεται στους συνημμένους πίνακες του Παραρτήματος. Στο 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών είναι θεσμοθετημένη, από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής 

Σύνθεσης, η χορήγηση υποτροφιών, από το ίδιο το ΠΜΣ, σε πρωτεύσαντες διπλωματούχους 

η οποία όπως έχει ήδη αναφερθεί, λόγω του μεγάλου ύψους των υποτροφιών δεν χρειάστηκε 

να δοθούν για το 2014-2015 .  

 

8.4. Συμπεράσματα 

 

Όπως προκύπτει, από την λειτουργία του Τμήματος και τις μέχρι τώρα αξιολογήσεις, οι 

φοιτητές και φοιτήτριες είναι ικανοποιημένοι από τις παρεχόμενες υπηρεσίες και το ωράριο 

λειτουργίας της γραμματείας. Το ίδιο ισχύει και για το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος. 

Επισημαίνεται όμως, στο πλαίσιο του διαρκώς διογκούμενου διοικητικού έργου μέσω νέων 

θεσμών (Αξιολόγηση, Διαύγεια κ.λπ.), η ανάγκη αναβάθμισης των εργαλείων διαχείρισης του 

φόρτου των διοικητικών υπηρεσιών και της ενδυνάμωσης με προσωπικό. 

 
Γενικά οι διοικητικές υπηρεσίες λειτουργούν εντατικά και ο ίδιος βαθμός χρήσης 

διαπιστώνεται και στις υποδομές. Η πλήρης αξιοποίηση των ΤΠΕ στην καθημερινή 

λετουργία του τμήματος άρχισε να δρομολογείται το ακαδ. έτος 2010-2011 με την ευκαιρία 

των συζητήσεων και αναγκών που έχουν αναδειχθεί από τις ανάγκες οργάνωσης για τη 

σύνταξη των εκθέσεων και συνεχίστηκε έκτοτε. Προβλέπεται ότι η ακόμα μεγαλύτερη 

αξιοποίηση τους στο μέλλον θα βοηθήσει σημαντικά το διοικητικό έργο, 

συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης των ετήσιων και ειδικά των ακόμα εκτενέστερων 

τετραετών Εκθέσεων όπως η παρούσα, τόσο του διοικητικού προσωπικού όσο και των μελών 

ΔΕΠ. 
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9. Σχέσεις με κοινωνικούς/πολιτιστικούς/παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς 

 

9.1. Συνεργασίες του Τμήματος με ΚΠΠ φορείς 

 

Έργα συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς 

 

Σε αμέσως προηγούμενες περιόδους ολοκληρώθηκαν δράσεις/έργα με στόχο την τοπική 

κοινωνία σε συνεργασία με ΚΠΠ φορείς και συνεχίστηκαν ή συνεχίζονται δράσεις σε διαρκή 

συνεργασία με ΚΠΠ του νησιού. Η ικανότητα και η τεχνογνωσία του τμήματος για την 

ανάπτυξη συνεργασιών αυτού του τύπου αποδεικνύεται από τις  μακροχρόνιες συνεργασίες 

του στο παρελθόν και την ανάπτυξη νέων. Το τμήμα διαθέτει επίσης για παροχή υπηρεσιών 

τα εξής εργαστήρια  εκ των οποίων τρία θεσμοθετημένο ως την υποβολή της παρούσας 

έκθεσης: 

 

 Εργαστήριο Διοίκησης Ναυτιλιακών και Λιμενικών Επιχειρήσεων (ΕΔΙΝΑΛΕ) (ΦΕΚ 

2097/29/9/2009) http://www.stt.aegean.gr/el/edinale.html 

 Εργαστήριο Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Γεωοικονομίας και Γεωπολιτικής 

http://www.stt.aegean.gr/geopolab/ 

 Εργαστήριο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών στη Ναυτιλία, τις Μεταφορές και τη 

Νησιωτική Ανάπτυξη (ΕΠΛΗΝΕΤ) http://www.stt.aegean.gr/el/eplinet.html  (ΦΕΚ 

ίδρυσης 1966/11.9.2015, τ. Β΄), 

 Εργαστήριο Μεταφορών και Λήψης Αποφάσεων (TRANSDEM/ΕΜΛΑ) 

http://transdem.stt.aegean.gr/ ΦΕΚ ίδρυσης 1910/8.9.2015, τ. B΄) 

 Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής & Χρηματοοικονομικής (ΕΦΟΧ) 

http://www.stt.aegean.gr/el/efox.html 

 

 

Ανάπτυξη και ενίσχυση συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς 

 

Οι συνεργασίες που έχει αναπτύξει το Τμήμα με ΚΠΠ έχουν αποδειχθεί σταθερές και 

βιώσιμες ενώ εξακολουθούν να αναπτύσσονται με νέες πρωτοβουλίες που προωθεί το Τμήμα. 

Μια από αυτές έχει λάβει επίσημη μορφή με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας 

(ΠΕΠΕΝ) ενώ αντίστοιχη εξέλιξη αναμένεται και για άλλες συνεργασίες. Όπως αναφέρεται 

και σε άλλες ενότητες της παρούσας Έκθεσης, το Μνημόνιο με το οποίο ιδρύθηκε το 

Τρίγωνο Ναυτιλιακών Βιβλιοθηκών μεταξύ της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και 

των βιβλιοθηκών του Ιδρύματος Ευγενίδου και του Ιδρύματος Λασκαρίδου έχει επίσης, με 
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πρωτοβουλία του τμήματος, επίσημη μορφή και ήδη έχει διευρυνθεί σε Τετράγωνο 

Ναυτιλιακών Βιβλιοθηκών με την προσθήκη της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 

Επίσης, ενδεικτική των μακροχρόνιων σχέσεων και συνεργασιών του Τμήματος με ΚΠΠ 

φορείς είναι η υποστήριξη του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης όπως αναφέρθηκε 

διεξοδικότερα στο οικείο τμήμα της Έκθεσης.  

 

9.2. Βαθμός σύνδεσης της συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς στην εκπαιδευτική διαδικασία 

 

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις των φοιτητών/φοιτητριών και οι ομιλίες/διαλέξεις στελεχών 

ΚΠΠ φορέων, με ένταξη των τελευταίων στα μαθήματα αποτέλεσαν και το ακαδ. έτος 2014-

2015 σημαντικό τρόπο σύνδεσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας με ΚΠΠ φορείς. Επισκέψεις 

σε φορείς πραγματοποιούνται, όπως έχει αναφερθεί, και στη διάρκεια της εκπαιδευτικής 

εβδομάδας επισκέψεων του ΠΜΣ ΝΑ.Μ.Ε. 

 

9.3. Συμβολή του Τμήματος στην τοπική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη 

 

Το Τμήμα εξακολούθησε και το ακαδ. έτος 2015-2016 να διατηρεί στενές σχέσεις με την 

τοπική και περιφερειακή κοινωνία, κάτι που ευνοείται και από το γεγονός ότι ένα από τα 

βασικά αντικείμενα σπουδών του, η ναυτιλία, αποτελεί τον κορμό της κοινωνικοοικονομικής 

δραστηριότητας της Χίου. Το Τμήμα υποστηρίζει δραστηριότητες της τοπικής κοινωνίας που 

έχουν σχέση με θέματα ναυτιλίας και μεταφορών, όπως η Οδική Ασφάλεια και η Ναυτική 

Εκπαίδευση και Απασχόληση γενικά αλλά και τη συνεργασία με ΑΕΝ. 

 
Σε εθνικό επίπεδο, οι συνεργασίες που έχει αναπτύξει το Τμήμα είναι σταθερές και βιώσιμες. 

Ενδεικτική των μακροχρόνιων σχέσεων και συνεργασιών του Τμήματος με ΚΠΠ φορείς είναι 

η μακροχρόνια συνεργασία και υποστήριξη του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης με τις 

περισσότερες από τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αυτό χρηματοδοτώντας τις 

δραστηριότητές του.  

 
Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος συμμετέχουν σε τοπικούς και περιφερειακούς οργανισμούς και 

αναπτυξιακά όργανα. Συγκεκριμένα, συμμετοχή μελών ΔΕΠ του Τμήματος καταγράφηκε για 

το ακαδ. έτος 2015-2016: 

 

 Στην Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων 

 
Το Τμήμα συμμετέχει ενεργά στην εκπόνηση τοπικών/περιφερειακών σχεδίων ανάπτυξης 

μέσω συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς της Χίου με τους οποίους συνεχίζει να δραστηριοποιείται 
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κατά το χρόνο σύνταξης της έκθεσης για τη προώθηση διαφόρων νέων έργων. Επίσης, σειρά 

εργασιών, στο πλαίσιο προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, ασχολούνται με 

θέματα τοπικής οικονομίας ή θέματα που απασχολούν τοπικές επιχειρήσεις. Επίσης, με 

συντονισμό ή συμμετοχή μελών του Τμήματος έχουν εκπονηθεί μελέτες και έχουν 

υλοποιηθεί έργα που ανταποκρίνονται στις τοπικές και περιφερειακές ανάγκες, όπως είναι το 

έργο της Πλωτής Μονάδας Αφαλάτωσης. 

 
Το Τμήμα διατηρεί συνεργασίες σε διάφορα επίπεδα με το αντίστοιχο Τμήμα Ναυτιλιακών 

Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθώς και με άλλα Τμήματα ΑΕΙ, όπως το Τμήμα 

Ναυπηγών και Μηχανολόγων Μηχανικών και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, το 

ΑΤΕΙ Πειραιώς κ.ά. 

 
Σε διεθνές επίπεδο και στο πλαίσιο της έρευνας το Τμήμα συμμετέχει, μαζί με άλλα γνωστά 

Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, στο σημαντικό δίκτυο ΤRANSPORTNET. Το πανεπιστημιακό 

αυτό δίκτυο 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 υψηλής φήμης, με ιδιαίτερη επιστημονική συνεισφορά σε θέματα Μεταφορών, 

μεταξύ των οποίων και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών 

Υπηρεσιών). Τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια που συμμετέχουν είναι: 

 Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας (Βέλγιο) 

 Πανεπιστήμιο της Λυόν (Γαλλία) 

 Πολυτεχνείο της Καρλσρούης (Γερμανία) 

 Εθνικό Ομοσπονδιακό Πολυτεχνείο της Λωζάνης (Ελβετία) 

 Πολυτεχνείο της Λισαβώνας (Πορτογαλία) 

 Πολυτεχνείο του Ντέλφτ (Ολλανδία) 

 Πανεπιστήμιο της Γένοβας (Ιταλία) 

 

Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος είναι ενεργά μέλη των ακαδημαϊκών τους κοινοτήτων, σε 

ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, συμμετέχουν στη διοίκηση επιστημονικών ενώσεων και 

σε επιστημονικές επιτροπές των σημαντικότερων συνεδρίων του χώρου παγκόσμια, όπως 

αναδεικνύεται από τα στοιχεία των πινάκων  15, 16 και 17 που ακολουθούν.  
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10. Συμπεράσματα  για το έτος 2015-2016 και Προτάσεις Βελτίωσης 

 

10.1. Συμπεράσματα  για το έτος 2015-2016  

 

Αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών 

 

Τα προγράμματα σπουδών κρίνονται πλήρη, ανανεωμένα, με προσανατολισμό προς την 

αγορά εργασίας και τις γενικές δεξιότητες και εξειδικευμένες γνώσεις τις οποίες τόσο η 

ένταξη στο εργασιακό περιβάλλον όσο και οι, κατά περίπτωση, ενδεχόμενες περαιτέρω 

ακαδημαϊκές σπουδές στα αντικείμενα του Τμήματος απαιτούν. Ήδη δρομολογείται η 

ενίσχυση των αμφίδρομων συμβολών του εργασιακού και ακαδημαϊκού περιβάλλοντος μετά 

και τη μελέτη των προτάσεων από τους εξωτερικούς αξιολογητές. Στην τετραετή έκθεση που 

υπέβαλε πρόσφατα το Τμήμα έχουν καταγραφεί τα ευνοϊκά στοιχεία για την 

απασχολησιμότητα των αποφοίτων παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία. 

 
Αξιολόγηση του Διδακτικού έργου 

 

Το διδακτικό έργο αυτοαξιολογείται ιδιαίτερα ικανοποιητικό, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα 

αξιολογήσεις των φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος και τις απολογιστικές και 

περιοδικές συζητήσεις στις Γενικές Συνελεύσεις (Τακτική και Γενική) καθώς και στην 

Επιτροπή Προπτυχιακού και στη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. ΝΑ.Μ.Ε. Παρόμοια 

αξιολόγηση  εισπράττει το τμήμα και από την ανατροφοδότηση μετά τη λήξη της Πρακτικής 

Άσκησης.  

 

Αξιολόγηση του Ερευνητικού έργου 

 

Το ερευνητικό έργο αξιολογείται σαν περιοχή αιχμής για το τμήμα με πολύ ικανοποιητική και 

αυξανόμενη διεθνοποίηση. Η ΟΜΕΑ έχει προβεί στο παρελθόν σε συστάσεις για τη 

βελτίωση καταγραφής της αναγνώρισής του με υιοθέτηση τυποποιημένων συστημάτων και 

ήδη έχει διευκολύνει ο τρόπος μέτρησης των ετεροαναφορών που υιοθετήθηκε.  

 
Αξιολόγηση του Επιμορφωτικού έργου  

 

Υπάρχουν περιθώρια για την αύξηση του επιμορφωτικού έργου του Τμήματος που ήδη,  έχει 

δρομολογηθεί εδώ και μία πενταετία και έχει αποδώσει με σειρά σεμιναρίων ανοιχτών και 

στην ευρύτερη τοπική κοινωνία και με επιτυχημένα διεθνή θερινά σχολεία που απευθύνονται 

σε υψηλού επιπέδου επαγγελματίες και ερευνητές/τριες. 
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Αξιολόγηση του Κοινωνικού έργου 

 

Το Τμήμα έχει αξιόλογες και μακροχρόνιες σχέσεις με ΚΠΠ φορείς. Επισημαίνεται ότι, στα 

πλαίσια της παρούσας συγκυρίας, το Τμήμα αύξησε την εθελοντική προσφορά του προς την 

κατεύθυνση της ενίσχυσης παρόμοιων συνεργασιών και συμμετείχε με εθελοντικές και άλλες 

προσφορές στην προσπάθεια της τοπικής κοινωνίας να ανταπεξέλθει στην προσφυγική  κρίση 

που επιδεινώθηκε προοδευτικά στο διάστημα που καλύπτει η παρούσα έκθεση αλλά  και 

στην οικονομική κρίση. 

 

Αξιολόγηση σχετικά με τη Φοιτητική ζωή στο πλαίσιο του Τμήματος 

 

Η φοιτητική ζωή χαρακτηρίζεται σαν ένα από τα πολύ θετικά στοιχεία της εμπειρίας των 

διδασκόμενων. Η φοιτητική μέριμνα, η οποία λειτουργει σε επίπεδο Σχολής, εξακολουθεί να 

χρειάζεται πόρους για την κάλυψη της ζήτησης για στέγαση και εμπλουτισμό της σίτισης που 

ζητείται από το φοιτητικό δυναμικό στις παρούσες συνθήκες κρίσης. 

 
Αξιολόγηση Διοικητικών υπηρεσιών και υποδομών του Τμήματος 

 

Οι διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές κρίνονται αρκετά ικανοποιητικές. Τονίζεται όμως  ότι 

η τάση μείωσης προσωπικού που επικρατεί στο δημοσιο τομέα παρ’ολίγον να κατέληγε στην 

αποψίλωση του Τμήματος από το προσωπικό των γραμματειών, το νευραλγικότερο σημείο 

για τη λειτουργία του. Επίσης, όπως θα τονιστεί και στην επόμενη έκθεση η συνταξιοδότηση 

και μετακίνηση ενός και 2 μελών της Διοικητικής υπηρεσίας του Τμήματος αντίστοιχα  έχει 

αφήσει κενά που οδηγούν σε μεγάλους φόρτους εργασίας και  υποχρεωτικά έλλειψη ικανής 

υποστήριξης στα μέλη ΔΕΠ τα οποία πλέον έχουν επιφορτιστεί ακόμα και το ρόλο της 

παραγωγής φωτοτυπιών για τις εξετάσεις και ενίοτε και της μετ;αφοράς αλληλογραφίας και 

υλικού. 

 
Αξιολόγηση σχέσεων με κοινωνικούς/πολιτιστικούς παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς 

 

Οι σχέσεις με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς κρίνονται πολύ 

ικανοποιητικέςόπως και η συνεργασία με τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ 

βαθμού 
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10.2. Προτάσεις βελτίωσης  

 

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Τμήμα είναι αντιπροσωπευτικά των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν τα Πανεπιστήμια της χώρας και τα περιφερειακά Πανεπιστήμια. Κατά 

συνέπεια απαιτούν δράσεις συνολικής αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών. Στις 

απαιτούμενες δράσεις περιλαμβάνονται: 

- Η χρηματοδότηση επενδύσεων σε  υποδομές και ιδιαίτερα αυτές που αφορούν την 

φοιτητική μέριμνα στα πλαίσια και της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης. Επίσης είναι 

αναγκαίες και επείγουσες επενδύσεις που αφορούν βιβλιοθήκες/αναγνωστήρια - και 

εναλλακτικά πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βιβλιογραφικές πηγές και τράπεζες 

πληροφοριών και εργαστήρια.  

- Η υποστήριξη της μετεγκατάστασης των νέων μελών ΔΕΠ  και διαβίωσης των μελών 

ΔΕΠ στις παραμεθόριες περιοχές είναι εισέτι ελλιπέστερη απ’ ότι στο παρελθόν λόγω 

της  συνεχιζόμενης κρίσης και της χειροτέρευσης της οικονομικής θέσης των μελών 

ΔΕΠ. 

- Η ανάγκη ενίσχυσης της κινητικότητας του προσωπικού και του φοιτητικού δυναμικού 

των περιφερειακών Πανεπιστημίων η οποία έχει πρόσφατα βελτιωθεί στο διεθνές 

σκέλος με τα προγράμματα ERASMUS+ όμως εμποδίζεται από την ύπαρξη επαρκών 

κονδυλίων στον τακτικό προϋπολογισμό. 

- Η ενίσχυση του αυτοδιοίκητου χαρακτήρα των ΑΕΙ και η αντιμετώπιση του 

γραφειοκρατικού βάρους που εμποδίζει τη λειτουργία και την ανάπτυξή τους. Η 

επιστημονική δραστηριότητα σήμερα και η κατοχύρωση ενός διεθνούς προφίλ κάθε 

μέλους ΔΕΠ και Τμήματος απαιτεί  διαρκή κινητικότητα σε διεθνές επίπεδο, ευελιξία 

και προώθηση της αυτενέργειας του ακαδημαϊκού προσωπικού  για την εισαγωγή 

καινοτόμων πρακτικών.  

 
Τα ζητήματα αυτά έχουν διαπιστωθεί και διατυπωθεί αναλυτικότερα στις περισσότερες  

ετήσιες εκθέσεις και συζητούνται και στην τετραετή έκθεση  που υπέβαλει το Τμήμα 

πρόσφατα ενώ έχουν συζητηθεί εκτενώς τόσο εντός του Τμήματος όσο και εντός της 

πανεπιστημιακής κοινότητας  επι μακρόν αλλά και με αφορμή  τη διαδικασία εξωτερικής 

αξιολόγησης. Όμως, οι περισσότερες βελτιώσεις εξακολουθούν να προσκρούουν  στις 

διαρκείς περικοπές  πόρων όπως η μεγάλη μείωση που σημειώθηκε στη συνολική 

επιχορήγηση των ΑΕΙ της χώρας και των επιμέρους ιδρυμάτων  κατά τα τελευταία τρία 

ακαδημαϊκά έτη.   
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Α = Βιβλία / μονογραφίες (συνολικός αριθμός κατηγορίας= 3) 

 
Καθηγητές 

 
 
ΚΑΡΚΑΖΗΣ Ι. 
1. “The Syrian crisis as the prelude of the New Order in the Region”, John Karkazis, 

Lambert Academic Publishing, Saarbrucken, Germany, Oct. 2016, pages 101 (ISBN: 
978-3-659-97105-1, also distributed by Amazon: 
https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Daps&field-
keywords=John+Karkazis) 

 
Αναπληρωτές Καθηγητές 

 
ΡΟΥΜΠΟΥΤΣΟΥ Α. 
1. Roumboutsos, A. (2016) Business Models for enhancing funding and enabling financing 

for infrastructure in transport:  PPP and Public Transport Infrastructure Financing Case 
Studies. Horizon 2020 European Commission. Department of Shipping, Trade and 
Transport, University of the Aegean, Greece, ISBN 978-618-82078-1-3 

 
 

Μόνιμοι Επίκουροι Καθηγητές / Επίκουροι Καθηγητές 
 
ΚΟΤΡΙΚΛΑ A. 
1. Κοτρίκλα, Ά., 2015. Ναυτιλία και περιβάλλον. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος 

Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/5478, 
ISBN 978-960-603-222-6. 

 
 
 
 

Β = Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές (συνολικός αριθμός κατηγορίας= 31) 
 

Καθηγητές 
 
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Ε.  
1. Thanopoulou, H., & Strandenes, S. P. (2015). Turning down the volume? Prospects of 

structural changes in international energy seaborne trade. R esearch in Transportation 
Business & Management, 17, 8-13. 

2. Alizadeh, A. H., Strandenes, S. P., & Thanopoulou, H. (2016). Capacity retirement in the 
dry bulk market: A vessel based logit model. T ransportation Research Part E: Logistics 
and Transportation Review, 92, 28-42. 

3. Bragoudakis, Z. G., Panagiotou, S. T., & Thanopoulou, H. A. (2015). Greek Shipping 
Earnings and Investment Expenditure: Exploring the Pre & Post" Ordering-Frenzy" 
Period. 

 
 
ΘΕΟΤΟΚΑΣ Ι. 
1. Papachristou A., Stanchev D., Theotokas, I. (2015), «The role of communication to the 

retention of seafarers in the profession», WMU Journal of Maritime Affairs, vol.14, no.1, 
159-176.   

 
ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Ν. 
1. Pavlogeorgatos G., Stefanakou A., Lilas T. & Nikitakos N., (2015). Impact Assessment of 

Offshore Wind Farm Installations: A Review. International Journal of Oceans and 
Oceanography (IJOO), Vol. 9, No, 2, pp. 183-201. 

2. K.N. Malagas, S. Gritzalis, N. Nikitakos ‘How institutional factors that emerge within a 
public organization affect the use of an innovation by its employees: A case study of 
Olympic’ Review of Applied Management Studies (2015) 13, 158---171 
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3. Branislav Dragović, Nikitas Nikitakos, Romeo Meštrović ‘An approach to traffic modelling 
at seaport automobile terminals: the case of the Port of Bar’, Int. J. of Decision Sciences, 
Risk and Management, 2016 Vol.6, No.3, pp.319 - 329  

4. N. Nikitakos & I. Sirris & D. Dalaklis D. Papachristos & V. D. Tsoukalas ‘Game-based 
learning for maritime education and training: the case of Trader of the World’ WMU J 
Marit Affairs  DOI 10.1007/s13437-016-0119-3 , Published online 28 November 2016 
 

Επίσης: 
5. Kotrikla, Anna Maria; Lilas, Theodoros; Nikitakos, Nikitas. ‘Abatement of air pollution at 

an Aegean island port utilizing shore side electricity and renewable energy’. Marine 
Policy, 2016. 

 
ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Α. 

1. Polydoropoulou, A., and Kamargianni M. (2016). Gender Differences in On-line Social 
Networking and Travel Behavior of Adolescents. Paper accepted for publication at the 
Journal of Travel Behaviour and Society. Forthcoming.  

2. Kourounioti, I., Polydoropoulou, A. and C., Tsiklidis "Development of Models Predicting 
Dwell Time of Import Containers in Port Container Terminals- An Artificial Neural 
Networks Application", Transport Research Procedia, Volume 14, pp 243-252. 

 
ΣΙΟΥΣΙΟΥΡΑΣ Π. 

1. Σιούσιουρας Π., Χρυσοχού Γ. & Χονδρογιάννη Δ. (2016), «Γεωγραφία της Ενέργειας, 
Διεθνές Δίκαιο και Θαλάσσια Ασφάλεια: Η Περίπτωση του Ζωτικού Χώρου της Κίνας 
στην Νότια Σινική Θάλασσα», Foreign Affairs Hellenic Edition, Ιούνιος - Ιούλιος 2017. 
  

2. Σιούσιουρας Π., Χρυσοχού Γ. & Κουτσουράδη Μ. (2016), «Ο Γεωπολιτικός Ρόλος των 
Νησιών σε Ζητήματα Κυριαρχίας και Θαλασσίων Οριοθετήσεων: Οι περιπτωσιολογικές 
μελέτες της Μαύρης Θάλασσας, του Περσικό-Αραβικού Κόλπου και της Αρκτικής», 
Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών (ΕΛΙΣΜΕ), Σεπ 2016. 
  

3. Σιούσιουρας Π. & Κυριακίδης Κλ. (2016), «Eυρωπαϊκός Φονταμενταλισμός», Foreign 
Affairs Hellenic Edition, Φεβρουάριος - Μάρτιος 2016.  
  

4. Σιούσιουρας Π. & Χρυσοχού Γ. (2015), «Γεωπολιτική και Δίκαιο της Θάλασσας στην 
Ανατολική Μεσόγειο: Οριοθετήσεις Θαλασσίων Ζωνών και Ενεργειακοί Ανταγωνισμοί», 
Foreign Affairs Hellenic Edition, Δεκέμβριος - Ιανουάριος 2015.  
  

5. Σιούσιουρας Π. (2015), «Γεωπολιτική και δίκαιο της θάλασσας στο Αιγαίο Πέλαγος», 
Foreign Affairs Hellenic Edition, Απρίλιος - Μάιος 2015.  

 
ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Θ. 
1. Syriopoulos, T. and Gavalas, D. (2016) ‘Exploring the Cyclical Stance of the Shipping 

Market; Introducing the Shipping Climate Tracer’, International Journal of Transport 
Economics, 43 (3), 247-264. 

2. Syriopoulos, T., Makram, B. and Boubaker, A. (2015) ‘Stock Market Volatility Spillovers and 
Portfolio Hedging: BRICS and the Financial Crisis’, International Review of Financial 
Analysis, 39, 7-18. 

 
ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Β. 
1. Towards a Structural View of Transportation Equity in Insular Areas, in English, 

Transportrecht,  (TranspR) 2015, 272.  

2. Συμμετοχή και ψηφοδοσία προσώπων μη εχόντων τη μετοχική ιδιότητα σε γενική 
συνέλευση ανώνυμης εταιρείας, Ελληνική Δικαιοσύνη, (ΕλλΔνη) 2015, 1323.  

3. Investor Protection under MiFID: A Survey of Greek Case Law, EBLR 2016, 513  
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Αν. Καθηγητές 

ΛΑΜΠΡΟΥ Μ. 
1. Lambrou, M. A. (2016), “Innovation Capability, Knowledge Management and Big Data 

Technology: A Maritime Business Case”, International Journal of Advanced Corporate 
Learning, 9 (2), pp. 40-44. 

2. Lambrou, M. A., (2016), “Maritime Clusters’ Evolution: A Digital Innovation Model”, 
Journal of Shipping and Ocean Engineering, 6 , pp. 364-375. 

 
ΛΕΚΑΚΟΥ Μ. 
1. Jensen, A.K., Bergqvist, R.Y., Hjelle, H.M. and Lekakou, M.B., 2016. The perception and 

image of shipping. WMU Journal of Maritime Affairs, 15(1), pp.41-78. 
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2. Bissias Ι.G. and Pallis, A.A. (2016). Representing shipowners: Explaining strategic 

interactions with the media. International Journal of Decision Sciences, Risk and 
Management, 6(3), 225-239. 

 
ΡΟΥΜΠΟΥΤΣΟΥ A. 

1. Carlan, V., Sys, C., Vanelslander, T., & Roumboutsos, A. (2016). Digital innovation in the 
port sector: barriers and facilitators. Network industries quarterly, 18(3), 11-14. 

2. Roumboutsos A. (2016) Public Private Partnerships in Transport Infrastructure, Editorial 
to the Issue, Transport Reviews, 36(2), pp. 167-169 

3. Pantelias, A. and Roumboutsos A. (2015) A Conceptual Framework for Transport 
Infrastructure PPP Project Credit Assessments, Journal of Finance and Economics, 3(6), 
pp 105-111   DOI: 10.12691/jfe-3-6 

 
Μόνιμοι Επίκουροι Καθηγητές / Επίκουροι Καθηγητές 

 
ΛΑΓΟΥΔΗΣ Ι. 
1. Vlachakis, N., Mihiotis, A., Pappis, C.P. and Lagoudis, I.N. (2016), “A Methodology for 

Analyzing Shipyards’ Supply Chains and Optimizing Supplier Selection”, Benchmarking; 
An International Journal, Vol. 23, No. 2, pp. 443-455.  

2. Maloni, M., Gligor, D. and Lagoudis, I.N. (2016), “Linking Ocean Container Carrier 
Capabilities to Shipper-Carrier Relationships: A Case Study”, Maritime Policy and 
Management, Vol. 43, No. 8, pp. 959-975.  

 
  
 

Γ = Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές (συνολικός αριθμός κατηγορίας = 0)  
 

Καθηγητές 
 
  
 

Δ = Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές (συνολικός αριθμός κατηγορίας = 38)  
 

Καθηγητές 
ΚΑΠΡΟΣ Σ. 
 
1. Kapros, S., Karamigkou, A., Tzavarinis, G., 2016. Factors influencing the use of bicycle 
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 World Conference of Transport 

Research, 10-15 July 2016, Shanghai, China. 
2. Karamigkou, A., Kapros, S., 2016. New business strategies in urban logistics and use of 

alternative fuel technologies. Selected Proceedings of the 14
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 World Conference of 

Transport Research, 10-15 July 2016, Shanghai, China. 
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Conference on Transport Research, Athens, Greece, November 2015. 

3. Tsouros, I., A. Polydoropoulou, K. Goulias, A. Tsirimpa (2015). “Rhythms in urban and 
island areas” Presented at the 7th International Conference on Transport Research, 
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4. Kourounioti, I., Polydoropoulou, A. and C. Tsiklidis (2015). "Development of a 
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7. Tsouros  I. and A. Polydoropoulou“Green Transport in Island Areas: Lessons learned 
from North Aegean”. Paper presented at the 3rd Conference on Sustainable Urban 
Mobility, Volos, Greece, May 2016. 

8. Krousouloudi N. and A. Polydoropoulou“Innovative Mode Choice in Work Purposed 
Trips”. Paper presented at the  3rd Conference on Sustainable Urban Mobility, Volos, 
Greece, May 2016. 

9. Hatziioannidou, F. and A. Polydoropoulou (2016).  “Passenger Demand and Patterns of 
Tourists' Mobility in the Aegean Archipelago With Combined Use of Big Datasets from 
Mobile Phones and Statistical Data from Ports and Airports.” Paper presented at the 
World Conference on Transport Research 2016,  Shanghai and accepted for publication 
at the Transportation Research Procedia. 

10. Kourounioti, I. and A. Polydoropoulou (2016). "Identifying the Key Determinants of Dwell 
Time based on Aggregate Data." Paper presented, International Association of Maritime 
Economists (IAME), Hamburg, August 2016. 

 
Αναπληρωτές Καθηγητές 

ΛΑΜΠΡΟΥ Μ. 
1. Lambrou, M. A., (2016) “Shipping Innovation elicited from Digitization and Datification”, 

14th World Conference on Transport Research - WCTR 2016, Shanghai, China 
2. Lambrou, M. A., (2016) “Shipping Innovation elicited from Digitization and Datification”, 

37th International Conference on Information Systems - ICIS 2016 Dublin, Ireland- 
Workshop on Service Science and Information Systems Research 
 

ΛΕΚΑΚΟΥ Μ. 
1. Lekakou, M., Remoundos G., (2016)"Developing an islands’ passenger ferry connectivity 

index" 14th International Conference “Niss(i)ology and Utopia: back to the roots of Island 
Studies” Lesvos Island, Greece, on 23 - 27 May 2016. 

2. Lekakou, M., Remoundos G., (2016)  A multi-criteria analysis method to measure 
islands’ connectivity International Association of Maritime Economists (IAME) 
Conference 2016, Hamburg, Germany. 

 
ΠΑΛΛΗΣ Α. 
1. Pallis A.A. and Kladaki P. (2016). Port Collaboration Beyond Proximity: Inter–

organisational relationships of European Port Management Entities. International 
Association of Maritime Economists (IAME) Conference 2016, Hamburg, Germany. 

2. Pallis, A.A., Parola, F., Risitano, M. & Ferretti, M. (2016). Marketing Strategies of Port 
Authorities: A multi-dimensional framework. European Academy of Management 
(EURAM) 2016 Conference, Paris, France. Best track paper nominee – Special Interest 
Group Strategic Management. 

 
ΡΟΥΜΠΟΥΤΣΟΥ Α. 
1. Valentin C., Sys C., Vanelslander

 
T., Roumboutsos A. (2016) Digital Innovation in the 

Port Sector: Objectives, Barriers and Facilitators, IAME Conference 2016, 23-26 August 
2016, Hamburg Germany 

2. Roumboutsos A., Gouin T., Leviäkangas P., Mladenović G., Nouaille P.-F., Voordijk J., 
Moraiti, P., Cardenas I. (2016) “Transport infrastructure business models: new sources of 
funding and financing”, Proceedings of the WCTR 2016 Conference, The 14th World 
Conference on Transport Research, Shanghai, July 10-14, 2016. 

3. Valentin C., Sys C., Vanelslander
 
T., Roumboutsos A. (2016) Digital Innovation in the 

Port Sector: Barriers and Facilitators, 5th Conference on the Regulation of 
Infrastructures: The challenges of digitalization and the use of data, Florence, 24 June 
2016 – award paper 

4. Roumboutsos A., Sys C. and Vanelslander T. (2016) Innovation in Port Sector: Does It 
Follow a Linear or System Process? Transportation Research Board 2016 Annual 
Meeting, Washington D.C., Jan. 11 – 15, 2016  

5. Witz, P. and Roumboutsos A. (2016) Public-Private Partnership Business Models for 
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Transport Infrastructure, Transportation Research Board 2016 Annual Meeting, 
Washington D.C., Jan. 11 – 15, 2016 

 
Μόνιμοι Επίκουροι Καθηγητές / Επίκουροι Καθηγητές 

 
ΚΟΤΡΙΚΛΑ Α. 
1. Fameli, K.M., Kotrikla A.M. 2016. Estimation of atmospheric pollutant emissions by 

transport at Mytilene, Greece, during the tourist season, 21st International Transport and 
Air Pollution Conference (TAP 2016), 24-26 May 2016, ENS, Lyon, France. 

2. Golfinopoulos S.K., Nikolaou A.D., Thomaidis N.S., Stasinakis A., Kotrikla A., Gatidou 
G.M., Vagi M., Petsas A., Lekkas D.F., Makri C. and Lekkas T.D., 2015. The occurrence 
of priority substances regulated by 76/464/EEC and 2000/60/EC WFD directives in the 
surface waters supplying water treatment plants of Athens, Greece, Proceedings of the 
14th International Conference on Environmental Science and Technology, CEST2015, 3-
5 September 2015, Rhodes, Greece. 

3. Kaloupi M.D., Kotrikla A.M. and Batjakas I.E., 2015. The Development of Biofouling on 
two Commercial Antifouling Coatings under Static Conditions, Proceedings of the 14th 
International Conference on Environmental Science and Technology, CEST2015, 3-5 
September 2015, Rhodes, Greece. 

 
ΛΑΓΟΥΔΗΣ Ι. 
1. Krousouloudi N., Polydoropoulou

 
A., Tsirimpa A. Lagoudis

 
I.N. (2016), “The Importance 

of the Port of Entry in the Overall User Satisfaction Experience”, GPRA2016 Conference 
on Decision Analytics, 19-20 May, Hamburg, Germany. 

2. Lagoudis, I.N., Theotokas, I.N. and Broumas, D. (2015), “Port Competition: A Content 
Analysis”, GPRA2015 Conference on Port and Logistics Connectivity, 21-22 May, Hong 
– Kong, China. 

 
 
 
 

Ε = Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές (συνολικός αριθμός κατηγορίας = 11) 
 

Καθηγητές 
ΚΑΠΡΟΣ Σ. 

1. Kapros, S., 2016. Sustainable Mobility Policy in Greece. 4th Cyprus Sustainable Mobility 
and Intelligent Transport Conference, 17 and 18 May 2016, Nicosia, Cyprous. 

 
ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Α. 

1. Tsouros, I., A. Polydoropoulou, S. Kapros, A. Tsirimpa (2015), Development of a policy 
analysis tool to evaluate green transport policies. Presented at the European Transport 
Conference, Frankfurt, Germany, September 2015. 

2. Krousouloudi, N., A. Polydoropoulou, A. Tsirimpa, I. Tsouros (2015).  “Travel behavior 
switching; experiment with electric bicycles”. Presented at the European Transport 
Conference, Frankfurt, Germany, September 2015. 

3. Krousouloudi, N., Polydoropoulou, A. and A, Tsirimpa (2015). “How does ferry 
connections affect tourists’ destination choice”. Poster presented at the 1st International 
Conference on Experiential Tourism, Santorini, Greece, October 2015.  

4. Kourounioti, I. and A. Polydoropoulou (2015). "How Experiential Tourism is reflected in 
the Number of Daily Trips", Paper presented at the 1st International Conference on 
Experiential Tourism, Santorini, Greece, October 2015.   

5. Goulias, K., Davis, A., Lee J.H., Polydoropoulou, A., Tsirimpa, A., Tsouros, I. (2015). 
Measurement of sense of place and comparison with social media data in a Greek 
island. Poster presented in IMIC Conference, Santorini, Greece, October 2015. 

6. Krousouloudi N. and A. Polydoropoulou (2016). “Tourists' satisfaction by port and 
shipping services as a motivation to revisit a place; findings of a survey of Turkish 
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tourists during their vacations in Chios Island”. Paper presented ISISA Islands of the 
Word, XIV Conference, Niss(i)ology and Utopica: Back to the Roots of the Island Studies, 
Lesvos, Greece, May 2016. 

 

Αναπληρωτές Καθηγητές 
ΛΕΚΑΚΟΥ Μ. 
1. Lekakou, M., (2016)  Methodology for the assessment of Island connectivity in terms of 

passenger ferry transportation, Intrenational Maritime Statistics Forum, Athens, 9-10 
May. 

 
ΡΟΥΜΠΟΥΤΣΟΥ Α. 
1. Roumboutsos A., Moraiti P., Karousos I., Kapros S., Trapali K. (2016) The evolution of 

private public partnerships (PPP) for transport projects delivery in Greece: Success 
stories in recession”,  preseted at the 14th World Conference on Transport Research, 
Shanghai, July 10-14, 2016. 

2. Roumboutsos A., Pantelias A. (2016) “The system dynamics of funding and financing of 
transport infrastructure”, preseted at the 14th World Conference on Transport Research, 
Shanghai, July 10-14, 2016 

3. Roumboutsos A., Sys C., Vanelslander T., (2016) Imitation: Innovation made easy. 
Cases from the Port Sector presented at 14th World Conference on Transport Research, 
Shanghai, China, 10-15 July 2016.  

 
 
 
 
ΣΤ = Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους (συνολικός αριθμός κατηγορίας = 10) 
 

Καθηγητές 
 

Αναπληρωτές Καθηγητές 
ΛΕΚΑΚΟΥ Μ. 

1. Lekakou, M., Stefanidaki, E., Bras, I., & Vintzilaios, D. (2016). Information-Knowledge-
Experience: Heraklion Port Case Study. In Cruise Business Development). Springer 
International Publishing. (pp. 95-108 

2. Lekakou M., B., Stefanidaki, E., (2016). The cruise industry in the Black Sea (1915- 
1990) In: Pallis A.A., Theotokas I.N. and Lekakou M.B. (eds), Black Sea Project Working 
Papers, Vol. 9, Corfu: Ionian University.  

3. Lekakou M., B., Stefanidaki, E., (2016). Cruise Tourism as a catalyst for city revitalization 
in the Black Sea: the istanbul caseIn: Pallis A.A., Theotokas I.N. and Lekakou M.B. (eds), 
Black Sea Project Working Papers, Vol. 9, Corfu: Ionian University.  

4. Λεκάκου, Μ., (2016) Θαλάσσιες μεταφορές και κοινωνική καινοτομία,. In: Κυβέλου Στ., 
(εκ.),Θαλάσσια Χωρικά Ζητήματα: Θαλάσσια διάσταση της εδαφικής συνοχής - Θαλάσσια 
χωροταξία - Βιώσιμη γαλάζια ανάπτυξη, Κριτική, Αθήνα . 466 - 471 

5. Στεφανιδακη Ε., Λεκάκου, Μ., (2016) Φέρουσα ικανότητα προορισμών κρουαζιέρας: Η 
περίπτωση της Σαντορίνης, στο Κυβέλου Στ., (εκ.),Θαλάσσια Χωρικά Ζητήματα: 
Θαλάσσια διάσταση της εδαφικής συνοχής - Θαλάσσια χωροταξία - Βιώσιμη γαλάζια 
ανάπτυξη, Κριτική, Αθήνα σελ. 412 - 433 

 
ΠΑΛΛΗΣ Α. 
1. Pallis A.A. and Vaggelas G.K. (2016). Black sea ports: Motors of growth and 

globalisation. In: Pallis A.A., Theotokas I.N. and Lekakou M.B. (eds), Black Sea Ports, 
Shipping and Cities in Modern Times. From Central Planning to Reintegration in the 
Global Economy, Black Sea Project Working Papers, Vol. 9, 7-44.  

2. Pallis A.A. and Papachristou A.A. (2016). Port of Constantza in the 21
st
 century: 

Glocalisation in Progress. In: Pallis A.A., Theotokas I.N. and Lekakou M.B. (eds), Black 
Sea Ports, Shipping and Cities in Modern Times. From Central Planning to 
Reintegration in the Global Economy, Black Sea Project Working Papers, Vol. 9, 45-82, 
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Corfu: Ionian University.  
3. Pallis A.A. and Papachristou A.A. and Arapi K.P. (2016). Black sea cruise ports in the 

21
st
 century: From dust to dawn. In: Pallis A.A., Theotokas I.N. and Lekakou M.B. (eds), 

Black Sea Ports, Shipping and Cities in Modern Times. From Central Planning to 
Reintegration in the Global Economy, Black Sea Project Working Papers, Vol. 9, 101-
130, Corfu: Ionian University.  

4. Vaggelas G.K. and Pallis A.A. (2016). Cruise as parameter of blue growth: the case of 
Greece (in Greek). In: Kyvelou S., (Ed.), Marine spatial issues: The marine dimension of 
the territorial cohesion – marine planning – sustainable blue growth, Athens, Kritiki, 387-
411. 

 
Μόνιμοι Επίκουροι Καθηγητές / Επίκουροι Καθηγητές 

 
ΙΑΚΩΒΑΚΗ Ε. 
Business Communication Chapter  in “Bringing it all together” in the  
More Enterpreneurial Life at European Schools ebook available online at  
http://meles-project.eu/files/ebook.pdf 
 
 
 
 
Ζ = Συλλογικοί τόμοι στους οποίους επιστημονικός εκδότης είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος  

(συνολικός αριθμός κατηγορίας =  0)  
 
 

Η = Άλλες εργασίες (συνολικός αριθμός κατηγορίας = 7) 
 

Καθηγητές 
 

Αναπληρωτές Καθηγητές 
ΠΑΛΛΗΣ Α. 
Reports for Intergovernmental Organisations 
(ΙR.1) Pallis, A.A. (2015). Cruise shipping and Ports. Cruise Shipping and Urban 

Development State of the Art of the Industry and Cruise Ports. OECD-ITF Discussion 
Paper 2015-14, OECD: Paris. 
 

Reports-Business Intelligence 
1. Vagellas G.K. and Pallis A.A. (2016). GREPORT 2016: Report on Greek Ports, Piraeus: 

P&S Advisory. (published in Greek and English). 
2. Pallis A.A., Arapi K. and Papachristou A.A. (2017). Cruise Activities in MedCruise Ports: 

Statistics 2016. Piraeus: MedCruise. 
3. Pallis A.A., Papachristou A.A., Arapi K. (2016). Ports Togerther. Piraeus: MedCruise. 
4. Pallis A.A., Arapi K. and Papachristou A.A. (2016). Cruise Activities in MedCruise Ports: 

Statistics 2015. Piraeus: MedCruise. 
5. Pallis A.A., Arapi K. and Papachristou A.A. (2015). Cruise Activities in MedCruise Ports: 

Statistics 2014. Piraeus: MedCruise. 
 

Scientific Newsletters – Workshops  
1. Parola F., Notteboom T. and Pallis A.A. (2016). Identifying a research agenda on port 

finance. 14th Workshop of the Port Performance Research Network (PPRN), Hamburg, 
Germany, September. 

 
 

Θ = Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά 
(συνολικός αριθμός κατηγορίας =  1) 

 
Αναπληρωτές Καθηγητές 

 
ΛΕΚΑΚΟΥ Μ 
1. Maria Lekakou, (2016) The economic impact of cruise tourism on Blue Growth, 
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International Conference on Rromotion, Sustainability and Management Control in Cruise 
Seaport systems - Naples, Italy, June 2016. 

 
 

Ι = Βιβλιοκρισίες  από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος (συνολικός αριθμός κατηγορίας = 0) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 16 
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Α = Ετεροαναφορές
11

 (συνολικός αριθμός κατηγορίας = 1851) 
 
 
Στην περίπτωση μαζικών απεσταλμένων (π.χ. Goggle Scholar) / μη απεσταλμένων 
ετεροαναφορών χρησιμοποιήστε τον αλγόριθμο: [1/3 *ν(2015) + 2/3 v(2016)] 
 
 

Καθηγητές 
 
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Ε. 
Σύνολο ετεροαναφορών εκ του αλγορίθμου από το Google Scholar = 66 
 
ΘΕΟΤΟΚΑΣ Ι. 
Σύνολο ετεροαναφορών εκ του αλγορίθμου από το Google Scholar= 89 
 
ΚΑΠΡΟΣ Σ. 
Σύνολο ετεροαναφορών εκ του αλγορίθμου από το Google Scholar= 54 
 
ΚΑΡΚΑΖΗΣ Ι. 
Σύνολο ετεροαναφορών = 16     
 
Assessing the effectiveness of regional development policies in Northern Greece using data 
envelopment analysis, J Karkazis, E Thanassoulis, Socio-Economic Planning Sciences 32 
(2), 123-137, Citations: 6 
1. 1.Assess and prognosticate green house gas emissions from agricultural production of 

EU countries, by implementing, DEA Window analysis and artificial neural …G 
Vlontzos, PM Pardalos - Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2017 - Elsevier 

2. Evaluación de los programas de intermediación al empleo desarrollados en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía durante el período 2005-2011. Una propuesta MCP 
González, MB Canto - Revista de Estudios Regionales, 2016 - search.proquest.com 

3. A survey and analysis of the first 40 years of scholarly literature in DEA: 1978–2016, A 
Emrouznejad, G Yang - Socio-Economic Planning Sciences, 2017 – Elsevier 

4. Evaluación del impacto de los programas de escuelas taller, talleres de empleo y casas 
de oficio en la Comunidad Autónoma de Andalucía Social networks and …MCP 
González, MB Canto… - Revista Prisma Social, 2016 - revistaprismasocial.es 

5. Research Fronts and Prevailing Applications in Data Envelopment Analysis, JS Liu, LYY 
Lu, WM Lu - Data Envelopment Analysis, 2016 – Springer 

6. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DA UNIÃO: UMA ANÁLISE DE EFICIÊNCIA EM 
MUNICÍPIOS MINEIROS, SR Goulart - Projetos, dissertações e teses do Programa de 
…, 2016 - fumec.br 

 
Optimal location of routes for vehicles transporting hazardous materials, J Karkazis, TB 
Boffey, European journal of operational research 86 (2), 201-215, Citations: 4 
1. Applying genetic algorithm to a new bi-objective stochastic model for transportation, 

location, and allocation of hazardous materials, E Ardjmand, WA Young, GR Weckman… 
- Expert Systems with …, 2016 – Elsevier 

2. Risk of Traffic Incident Delay in Routing and Scheduling of Hazardous Materials, R 
Pradhananga, E Taniguchi, T Yamada… - International Journal of …, 2016 – Springer 

3. A bi-level network interdiction model for solving the hazmat routing problem, A 
Kheirkhah, HR Navidi… - International Journal of …, 2016 - Taylor & Francis 

4. Hazardous materials transportation in urban areas, A Bronfman Cáceres - 2016 - 
repositorio.uc.cl 

 
Facilities location in a competitive environment: A promethee based multiple criteria analysis, 
J Karkazis, European Journal of Operational Research 42 (3), 294-304, Citations: 2 
1. Location of a new banking agency in Sfax: a multi-criteria approach, HM Frikha, H 

Chabchoub… - International Journal of …, 2017 - inderscienceonline.com 

                                                 
11 Στην περίπτωση μαζικών απεσταλμένων / μη απεσταλμένων ετεροαναφορών χρησιμοποιήθηκε ο 
αλγόριθμος: [1/3 *ν(2015) + 2/3 v(2016)] 
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2. Cournot–Stackelberg games in competitive delocation, D Ruiz-Hernández, J Elizalde… - 
Annals of Operations …, 2016 – Springer 

 
The multi-commodity facilities location problem J Karkazis, TB Boffey, Journal of the 
Operational Research Society, 803-814, Citations: 1 
1. Facility location models to locate data in information networks: a literature review G 

Sen, M Krishnamoorthy, N Rangaraj… - Annals of Operations …, 2016 - Springer 
 
The efficiency of social and economic image projection in spatial configurations AD 
Athanassopoulos, J Karkazis, Journal of Regional Science 37 (1), 75-97, Citations: 2 
1. A survey and analysis of the first 40 years of scholarly literature in DEA: 1978–2016 
2. A Emrouznejad, G Yang - Socio-Economic Planning Sciences, 2017 - Elsevier 

New urban economic agents: A comparative analysis of high-performance new 
entrepreneurs K Kourtit, P Nijkamp, S Suzuki - Quaestiones Geographicae, 2016 - 
degruyter.com 

 
Spatial organization of an industrial area: Distribution of the environmental cost and equity 
policies, J Karkazis, B Boffey, European journal of operational research 101 (3), 430-441, 
Citations: 1 
1. Is inequality in the distribution of urban facilities inequitable? Exploring a method for 

identifying spatial inequity in an Iranian city, H Dadashpoor, F Rostami, B Alizadeh - 
Cities, 2016 - Elsevier 

 
ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Ν. 
Σύνολο ετεροαναφορών εκ του αλγορίθμου από το Google Scholar= 24 
 
ΞΥΔΕΑΣ Ε. 
Συνολο Ετεροαναφορών: 5 
 
Xideas E. and Moshuris S., «The Influence of Product Type on the Purchasing Structure», 
European Journal of Marketing, vol. 32, No 11-12, pp. 974-992,1998.  
1.  [PDF] Fatores de decisão de compra nas empresas industriais ea relação com a 

competitividade: o caso da compra de produtos químicos, JRD Valente - 2016 - 
repositorio-aberto.up.pt 

2. Purchasing Decision towards Top Three Fast-Food Brands in Thailand: A Case Study of 
KFC, McDonald's and Chester's Grill in Thailand P Boontavipitak - 2016 - dspace.bu.ac.th 

3. Organizational factors that affect environmentally preferred purchasing: A qualitative 
study of four universities JJ Clifford Jr - 2015 - search.proquest.com 

An investigation into the structure of the purchasing function of state-controlled enterprises, L 
Laios, E Xideas - Journal of Business Research, 1994 - Elsevier 
1. Improving purchasing performance of the UMCG: Developing a checklist to identify 

opportunities for improvement to the health care purchasing process IC Hovius - 2016 - 
essay.utwente.nl 

2. Paradigmi organizzativi della funzione acquisti nelle aziende engineer to order R 
CAVALERI MANDARANO, S BIANCO - 2016 - politesi.polimi 

 
ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Α. 
Σύνολο ετεροαναφορών εκ του αλγορίθμου από το Google Scholar= 183 
 
ΣΙΟΥΣΙΟΥΡΑΣ Π. 
Σύνολο ετεροαναφορών = 67  

- P Siousiouras, D Dalaklis (2015). The Greek Effort To Implement Vessel Traffic Services 
In The Aegean Sea -1  

- D Dalaklis, P Siousiouras, A Maniatis (2014). Dealing with the need of Greek ports 
expansion: a public-private partnership opportunity? -1  

- P Siousiouras, G Chrysochou (2014). The Aegean Dispute in the Context of Contemporary 
Judicial Decisions on Maritime Delimitation. Laws -1 

- K Rontos, L Salvati, P Sioussiouras (2013). Mediterranean countries and corruption: 
Political, economic, and social factors. Duke Univ Press -3 

- K Rontos, P Sioussiouras, I Vavouras (2012). Modeling the factors that determine the 
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phenomenon of corruption in the Mediterranean and Balkan region. Progress in economic 
research -2  

- K Rontos, P Sioussiouras, I Vavouras (2012). An Incentive Model of Corruption in the 
Mediterranean and Balkan Region. International Journal of Latest Trends -2  

- P Sioussiouras, I Vavouras (2012). Political rights, development, and corruption in the 
Balkan and Arab Mediterranean countries. Mediterranean Quarterly. Duke Univ Press -10 

- P Siousiouras, NK Deniozos (2011). The implementation of Balanced Scorecard 
performanc e measurement to the free zone of the port of Thessaloniki and its dimension 
on international maritime … Journal of Management Sciences and … -1 

- P Siousiouras, D Dalaklis (2011). Modern Maritime Transportation and the Piracy 
Phenomenon. Athens: I. Sideris -2  

- P Siousiouras, D Dalaklis (2009). High Politics and Low Politics in EU-China Relations: Do 
they Meet? the collective work EU–East and South Asia trade -2  

- P Siousiouras, D Dalaklis (2009). Contemporary Sea Transport System and Piracy, I. 
Sideris Publications, Athens -2  

- D Dimitrios, S Petros, NV Nikitas (2009). Enforcing Safety and Security in the Eastern 
Mediterranean: The Greek Effort to Implement Vessel Traffic Services. The International 
Hydrographic … -2  

- D Dalaklis, P Sioussiouras, I Karkazis (2008). Scrutinizing the European security and 
integration effort: The question of the Western Balkans. Middle East Forum -1 

- D Dalaklis, P Siousiouras (2007). International security and stability: The Western 
European Union and the European Integration. Middle East Forum -2  

- P Sioussiouras (2007). The economic dimension of the Euro-Mediterranean partnership 
Mésogeios est une Revue d'Etudes Méditerranéennes -2 

- P Sioussiouras (2006). Comment the Contiguous Zone as a Mechanism for Protecting the 
Underwater Cultural Heritage -6 

- P Sioussiouras (2005). Corruption as a political phenomenon in the international field: The 
case of the Balkan states. Corruption and Scandals. Athens: Sideris Publications -2  

- P Siousiouras, C Arvanitopoulos (2005). Geopolitical designs and realities in Yugoslavia's 
foreign policy: The issue of access to the sea. Journal of Political and … -3  

- P Sioussiouras (2004). The process of recognition of the newly independent states of 
Former Yugoslavia by the European Community: the case of the Former Socialist Republic 
of … Journal of political & military sociology -10 

- Σεϊμένης, Ι. & Σιούσιουρας, Π. (2003). Ευρωμεσογειακές Σχέσεις. Θεσσαλονίκη: εκδόσεις 
Ζήτη - 3 

- P Sioussiouras (2003). Legal Interpretations of Turkey's Strategic Aspirations in the 
Aegean Sea -2 

- P Siousiouras (2003). The Euro-Mediterranean Free Trade Zone: Prospects and 
Possibilities. Mediterranean Quarterly -5 

- P Sioussiouras (2000). Greece and Landlocked States: The Case of the Former Yugoslav 
Republic of Macedonia. Doctoral Thesis, Panteion University -2  

 
 
ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Θ. 
Σύνολο ετεροαναφορών εκ του αλγορίθμου από το Google Scholar= 119 
 
ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Β. 
Σύνολο αποτελεσμάτων αναζήτησης στη βάση νομικών πληροφοριών nb online =  703 
 

 
Αναπληρωτές Καθηγητές 

 
ΛΑΜΠΡΟΥ Μ. 
Σύνολο ετεροαναφορών εκ του αλγορίθμου από το Google Scholar= 12 
 
ΛΕΚΑΚΟΥ Μ. 
Σύνολο ετεροαναφορών εκ του αλγορίθμου από το Google Scholar= 55 
 
ΠΑΛΛΗΣ Α. 
Σύνολο ετεροαναφορών εκ του αλγορίθμου από το Google Scholar= 256 
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ΠΑΝΟΥ Κ. 
Σύνολο ετεροαναφορών εκ του αλγορίθμου από το Google Scholar= 29 
 
ΡΟΥΜΠΟΥΤΣΟΥ Α. 
Σύνολο ετεροαναφορών εκ του αλγορίθμου από το Google Scholar= 110 
 

 
Μόνιμοι Επίκουροι Καθηγητές / Επίκουροι Καθηγητές 

 
ΙΑΚΩΒΑΚΗ Ε. 
Συνολο ετεροαναφορών : 2 
Cited Conference Paper 
Cross-language information retrieval using latent semantic indexing and self-organizing maps 
"...e used neural networks (Galushkin, 2007). Informative retrieval (Kulik, 2015; Ampazis and 
Iakovaki, 2004) plays a great role in information retrieval systems. Effective FIR is very 
important and..." 
Cited in: 
Factographic Information Retrieval for Communication in Multicultural ... 
Article · December 2016 · Procedia - Social and Behavioral Sciences 
By Sergey Kulik 
 
Cited Conference Paper 
Cross-language information retrieval using latent semantic indexing and self-organizing maps 
Cited in: 
Information Retrieval System and Machine Translation: A Review 
Article · December 2016 · Procedia Computer Science 
By Mangala Madankar 
 
ΚΟΤΡΙΚΛΑ Α. 
Συνολο ετεροαναφορών : 30 
Kotrikla, A. (2009). Environmental management aspects for TBT antifouling wastes from 
the shipyards. Journal of Environmental Management, 90, S77-S85. 

1. Artifon, V., Castro, Í. B., & Fillmann, G. (2016). Spatiotemporal appraisal of TBT 
contamination and imposex along a tropical bay (Todos os Santos Bay, Brazil). 
Environmental Science and Pollution Research, 23(16), 16047-16055. 

2. Raileanu, A., Onea, F., & Rusu, E. (2016). Spatial and seasonal variations of the 
environmental conditions along the Black Sea shipping routes. International 
Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM. 

3. Lofrano, G., Libralato, G., Alfieri, A., & Carotenuto, M. (2016). Metals and tributyltin 
sediment contamination along the Southeastern Tyrrhenian Sea coast. 
Chemosphere, 144, 399-407. 

4. Grimón, R. O. R., Osorio, M. F. A., de Freitas, D. M., & Castro, Í. B. (2016). 
Tributyltin impacts in Galapagos Islands and Ecuadorian shore: marine protected 
areas under threat. Marine Policy, 69, 24-31. 

5. Noufal, C. A. S. H., & Hassan, C. M. H. N. (2016). The Impact of Implementing the 
International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems in Ships 
(AFS Convention) on the Marine Environment. Journal of Shipping and Ocean 
Engineering, 6, 57-63. 

6. Batista, R. M. (2016). Contaminação por compostos Butilestânicos em três regiões 
portuárias do Chile (Master's thesis). 

7. Gallucci, F., de Castro, I. B., Perina, F. C., de Souza Abessa, D. M., & de Paula 
Teixeira, A. (2015). Ecological effects of Irgarol 1051 and Diuron on a coastal 
meiobenthic community: a laboratory microcosm experiment. Ecological Indicators, 
58, 21-31 

  
Gatidou, G., Kotrikla, A., Thomaidis, NS, & Lekkas T.D. (2005). Determination of the 
antifouling booster biocides irgarol 1051 and diuron and their metabolites in seawater by 
high performance liquid chromatography–diode array detector, Anal. Chim. Acta, 528, 89–
99. 
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1. Nödler, K., Tsakiri, M., Aloupi, M., Gatidou, G., Stasinakis, A. S., & Licha, T. 
(2016). Evaluation of polar organic micropollutants as indicators for wastewater-
related coastal water quality impairment. Environmental Pollution, 211, 282-290. 

2. Cavas, L., Donut, N., & Mert, N. (2016). Artificial neural network modeling of diuron 
and irgarol-based HPLC data and their levels from the seawaters in Izmir, Turkey. 
Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies, 39(2), 87-95. 

3. Ansanelli, G., Parrella, L., Di Landa, G., Massanisso, P., Schiavo, S., & Manzo, S. 
(2016). Risk assessment of selected priority pollutants coming from boating 
activities. Environmental monitoring and assessment, 188(7), 1-16. 
  

Lekkas, T., Kolokythas, G., Nikolaou, A., Kostopoulou, M., Kotrikla, A., Gatidou, G.. & 
Lekkas, D. F. (2004). Evaluation of the pollution of the surface waters of Greece from the 
priority compounds of List II, 76/464/EEC Directive, and other toxic compounds. 
Environment International, 30(8), 995-1007. 

1. Papadakis, E. N., Tsaboula, A., Kotopoulou, A., Kintzikoglou, K., Vryzas, Z., & 
Papadopoulou-Mourkidou, E. (2015). Pesticides in the surface waters of Lake 
Vistonis Basin, Greece: occurrence and environmental risk assessment. Science of 
The Total Environment, 536, 793-802. 

2. Tzoraki, O., Karaouzas, I., Patrolecco, L., Skoulikidis, N., & Nikolaidis, N. P. (2015). 
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and heavy metal occurrence in bed 
sediments of a temporary river. Water, Air, & Soil Pollution, 226(12), 421. 

3. Lambropoulou, D., Hela, D., Koltsakidou, A., & Konstantinou, I. (2015). Overview of 
the Pesticide Residues in Greek Rivers: Occurrence and Environmental Risk 
Assessment. 

4. McClain, C. N., & Maher, K. (2016). Chromium fluxes and speciation in ultramafic 
catchments and global rivers. Chemical Geology, 426, 135-157. 

5. Li, N., Yang, H., Wang, L., Huang, X., Zeng, C., Wu, H., ... & Wei, Y. (2016). 
Optimization of industry structure based on water environmental carrying capacity 
under uncertainty of the Huai River Basin within Shandong Province, China. 
Journal of Cleaner Production, 112, 4594-4604. 

6. Terzopoulou, E., & Voutsa, D. (2016). Active and passive sampling for the 
assessment of hydrophilic organic contaminants in a river basin-ecotoxicological 
risk assessment. Environmental Science and Pollution Research, 23(6), 5577-
5591. 

7. Sabah, A., Bancon-Montigny, C., Rodier, C., Marchand, P., Delpoux, S., Ijjaali, M., 
& Tournoud, M. G. (2016). Occurrence and removal of butyltin compounds in a 
waste stabilisation pond of a domestic waste water treatment plant of a rural 
French town. Chemosphere, 144, 2497-2506. 

8. Karaouzas, I. (2016). Agro-Industrial Wastewater Pollution in Greek River 
Ecosystems. In: The Handbook of Environmental Chemistry, pp. 1-36. 

   
Gatidou, G., Kotrikla, A., Thomaidis, NS, & Lekkas T.D. (2004). Determination of two 
antifouling booster biocides and their metabolites in marine sediments by high performance 
liquid chromatography-diode array detector. Anal. Chim. Acta, 505, 153–159 

1. Del Brio, F., Commendatore, M., Castro, I. B., Gomes Costa, P., Fillmann, G., & 
Bigatti, G. (2016). Distribution and bioaccumulation of butyltins in the edible 
gastropod Odontocymbiola magellanica. Marine Biology Research, 12(6), 608-620. 

2. Hannachi, A., Elarbaoui, S., Khazri, A., Sellami, B., Rastelli, E., D’Agostino, F., ... & 
Danovaro, R. (2016). Impact of the biocide Irgarol on meiofauna and prokaryotes 
from the sediments of the Bizerte lagoon—an experimental study. Environmental 
Science and Pollution Research, 23(8), 7712-7721. 

3. Hannachi, A., Elarbaoui, S., Khazri, A., D'Agostino, F., Sellami, B., Beyrem, H., ... 
& Mahmoudi, E. (2016). Effects of antifouling booster biocide Irgarol 1051 on the 
structure of free living nematodes: a laboratory experiment. Environmental 
Science: Processes & Impacts, 18(7), 832-843. 

  
Kotrikla, A., G. Gatidou, and T. D. Lekkas. "Toxic effects of atrazine, deethyl-atrazine, 
deisopropyl-atrazine, and metolachlor on Chlorella fusca var-fusca." Global Nest Int J 1 
(1999): 39-45. 

1. Hussain, H., Al-Harrasi, A., Krohn, K., Kouam, S. F., Abbas, G., Shah, A., ... & 
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Schulz, B. (2015). Phytochemical investigation and antimicrobial activity of Derris 
scandens. Journal of King Saud University-Science, 27(4), 375-378. 

2. Adamowicz, M., Makarova, K., & Paradowska, K. (2015). Wpływ atrazyny i jej 
produktów rozpadu na środowisko oraz organizm ludzki. Ekologia i Technika, 23. 

3. Fernández-Naveira, Á., Rioboo, C., Cid, Á., & Herrero, C. (2016). Atrazine induced 
changes in elemental and biochemical composition and nitrate reductase activity in 
Chlamydomonas reinhardtii. European Journal of Phycology, 51(3), 338-345. 

4. Copin, P. J., Perronet, L., & Chèvre, N. (2016). Modelling the effect of exposing 
algae to pulses of S-metolachlor: How to include a delay to the onset of the effect 
and in the recovery. Science of The Total Environment, 541, 257-267. 

  
Lekkas T., Kostopoulou M., Petsas A., Vagi M., Golfinopoulos S., Stasinakis A., Thomaidis 
N., Pavlogeorgatos G., Kotrikla A., Gatidou G., Xylourgidis N., Kolokythas G., Makri C., 
Babos D., Lekkas D. and Nikolaou A., 2003. Monitoring Priority Substances of Directives 
76/464/EEC and 2000/60/EC in Greek Water Bodies, Journal of Environmental Monitoring 
5:593-597. 

1. Papadakis, E. N., Tsaboula, A., Kotopoulou, A., Kintzikoglou, K., Vryzas, Z., & 
Papadopoulou-Mourkidou, E. (2015). Pesticides in the surface waters of Lake 
Vistonis Basin, Greece: occurrence and environmental risk assessment. Science of 
The Total Environment, 536, 793-802. 

2. Lambropoulou, D., Hela, D., Koltsakidou, A., & Konstantinou, I. (2015). Overview of 
the Pesticide Residues in Greek Rivers: Occurrence and Environmental Risk 
Assessment. 

3. Li, T., Guo, Y., Hu, H., Zhang, X., Jin, Y., Zhang, X., & Zhang, Y. (2016). 
Determination of volatile chlorinated hydrocarbons in water samples by static 
headspace gas chromatography with electron capture detection. Journal of 
separation science, 39(2), 358-366. 

  
Gatidou, G., Kotrikla, A., Rontogianni, V., Thomaidis, N. S., & Lekkas, T. D. (2005). Toxic 
effects of the antifouling biocide irgarol 1051 and its principal metabolite on the green alga 
Dunaliella teriolecta. In Proceedings of the International Conference on Environmental 
Science and Technology (Vol. 2, pp. 240-247). 

1. Hannachi, A., Elarbaoui, S., Khazri, A., Sellami, B., Rastelli, E., D’Agostino, F., ... & 
Danovaro, R. (2016). Impact of the biocide Irgarol on meiofauna and prokaryotes 
from the sediments of the Bizerte lagoon—an experimental study. Environmental 
Science and Pollution Research, 23(8), 7712-7721. 

2. Yang, C. S., & Yang, C. S. (2016). Evaluating the use of alternative maritime power 
in Taiwan. Maritime Business Review, 1(3), 208-224. 

 
ΛΑΓΟΥΔΗΣ Ι. 
Σύνολο ετεροαναφορών εκ του αλγορίθμου από το Google Scholar= 30 
 
ΠΡΩΙΟΣ Γ. 
Σύνολο ετεροαναφορών εκ του αλγορίθμου από το Google Scholar= 1 
 
  
 
Β = Αναφορές του ειδικού / επιστημονικού τύπου (συνολικός αριθμός κατηγορίας = 0) 
 
 
 
 
Γ = Βιβλιοκρισίες τρίτων για δημοσιεύσεις μελών Δ..E.Π. του Τμήματος (συνολικός αριθμός 
κατηγορίας = 0) 

 
 
 
 
Δ = Συμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων (συνολικός αριθμός κατηγορίας= 8) 
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Καθηγητές 
 
 

ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Ε.  
1. International Association of Maritime Economists Annual Conference, August 2016, 

Hamburg, 
 
 
 
ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Α. 
1. Transportation Research Board,  
2. International Association of Travel Behavior Modelling, Member of the  Organisation 

Committee for 2018 
3. Διεθνές Συνέδριο Ερευνας στις Μεταφορές  
 
ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Θ. 
1.  International Conference on Business & Economics, Hellenic Open University, Athens, 
     2015. 
2. 2nd EconShip International Conference, Chios, 2015. 
 

Αναπληρωτές Καθηγητές 
 

 
ΠΑΛΛΗΣ Α. 
1.International Association of Maritime Economists Annual Conference, Hamburg, Germany 
August 2016. 

 
ΡΟΥΜΠΟΥΤΣΟΥ Α. 
1. Transportation Research Board,  
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Ε = Συμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών (συνολικός αριθμός 
κατηγορίας = 39) 

 
Καθηγητές 

 
ΚΑΠΡΟΣ Σ. 
1. Maritime Policy and Management (invited reviewer) 
2. Journal of Shipping and Trade 
 
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Ε. 
1. Editorial Board  Journal of Shipping, Trade and Transport. 
 
ΘΕΟΤΟΚΑΣ Ι. 
1. International Journal of Decision Sciences, Risk and Management 
 
ΞΥΔΕΑΣ Ε. 
1. Editorial board, Journal of Τransport and Shipping. 
 
ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Α. 
1. Editorial Board of Transportation Letters 
2. IATBR Lifetime Achievement Award Jury 
 
ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Θ. 
1. Journal of Banking & Finance 
2. European Financial Management Journal 
3. Journal of Applied Financial Economics 
4. Journal of Empirical Finance 
5. Journal of Multinational Financial Management 
6. Journal of Empirical Economics 
7. Journal of Applied Economics 
8. Journal of Economics and Finance 
9. European Review of Economics and Finance 
10. Journal of International Financial Markets, Institutions & Money 
11. Emerging Markets, Finance and Trade Journal 
12. Business & Economcis Journal 
13. Business & Management Research 
14. Eurasian Business Review 
15. Corporate Governance 
16. International Review of Financial Analysis 
17. Maritime Policy & Management 
18. Business & Management Research. 
 
ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Β. 
1. Δίκαιο Εταιρειών και Επιχειρήσεων  
2. Επιθεώρηση Ναυτικιακού Δικαίου  
3. Νομικό Βήμα 
 

Αναπληρωτές Καθηγητές 
ΠΑΛΛΗΣ Α. 
1. International Journal of Logistics 
2. Maritime Economics and Logistics 

 
 

ΡΟΥΜΠΟΥΤΣΟΥ Α. 
1. Invited Guest Editor of Transport Reviews Journal (2015-1016) 
2. Associate Editor of 'Built Environment Project and Asset Management' (BEPAM) 

published by Emerald 
3. Member of the Editorial Review Board of 'Built Environment Project and Asset 

Management' (BEPAM) published by Emerald 
4. Guest Editor Journal of Research in Transport Economics (2016-2018) 
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5. Guest Editor European Journal of Transport Infrastructure Research 
 

Μόνιμοι Επίκουροι Καθηγητές / Επίκουροι Καθηγητές 
 
 
ΛΑΓΟΥΔΗΣ Ι. 
1. International Journal of Decision Sciences, Risk and Management 
2. Journal of Shipping and Trade 
3. Maritime Business Review 
4. The Open Transportation Journal 
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ΣΤ = Προσκλήσεις για διαλέξεις (συνολικός αριθμός κατηγορίας = 22) 
 
Καθηγητές 
 
 
ΚΑΠΡΟΣ Σ. 
 
1. University of Antwerp, MSc in Mareitime and Air Transport Management (C-MAT), 

Belgium (March 2016). 
 
2. Instituto Superior Técnico, Lisboa, Portugal (November 2015). 

3. University of Cyprus, Faculty of Civil Engineering (May 2016). 

4. University “Aleksander Moisiu” of Duress (December 2015). 
 
5. University of Tirana, MSc in International Management and Marketing  (December 2015). 
 
 
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Ε. 

Shanghai Maritime University, China,  Απρίλιος 2016,  διαλέξεις ERASMUS+ 
 
 
ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Α. 
1. Key note speaker at the conference “Towards a Humane City”, Novisad, November 2015 
2.  Shanghai Maritime University, China,  Ιούλιος 2016,  διαλέξεις ERASMUS+ 
 
ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Θ. 
1. Audencia Business School, France 
2. Newcastle University, UK 
3. Shanghai Maritime University, China 
4. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπις΄τημιο Αθηνών, Νομική Σχολή, Ελλάδα 
5. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα 
6. Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, Ελλάδα 
7. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Ελλάδα 
8. ΑΤΕΙ Πειραιώς, Ελλάδα  
 
ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Β. 
1. Πανεπιστήμιο Πειραιά 
2. Bucerius Law School 
 

Αναπληρωτές Καθηγητές 
ΡΟΥΜΠΟΥΤΣΟΥ Α. 
1.  University of Antwerp, C-MAT, Belgium (October 2015) 
2. DG MOVE, Lunch Conference Speaker (March 2016) 
 

Μόνιμοι Επίκουροι Καθηγητές / Επίκουροι Καθηγητές 
 
ΛΑΓΟΥΔΗΣ Ι. 
1. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Ελλάδα 
2. MIT – Center for Transportation and Logisitcs, USA 
 
  
 
Ζ = Διπλώματα ευρεσιτεχνίας (συνολικός αριθμός κατηγορίας = 0) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 17 
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  2015-2016 
Αριθμός συμμετοχών 

σε διεθνή 
ανταγωνιστικά 

ερευνητικά 
προγράμματα/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ως 
συντονιστές 
 

1. 2014-2016:  BENEFIT – Business Models for Enhancing 
Funding and Enabling Financing of Infrastructure in 
Transport, Horizon 2020 

2. 2015-2018: Jean Monnet Grant in European Port Policy   
3. Πρόγραμμα Θαλής– «Ανάπτυξη Πράσινων Μεταφορών 

στο Νησιωτικό Χώρο» (GreTIA), 12/2011-30/9/2015, 
Ευρώ: 532.700,00 

Ως 
συνεργάτες 
(partners) 

 

1. Προοπτικές Συγχώνευσης Δημοτικών, Διαδημοτικών και 
Κρατικών Λιμενικών Ταμείων, 2015-2016,  

2. Σχεδιασμός- Προγραμματισμός αφίξεων-αναχωρήσεων 
κρουαζιερόπλοιων, 2015-2016,  

3. Μελέτη για τη δημιουργία πλαισίου συλλογής και 
επεξεργασίας θαλάσσιων οικονομικών στοιχείων στην 
Ευρώπη, 2016-2016,  

4. Προχωρημένος Σχεδιασμός και διαχείριση διαστημικών 
συστημάτων, 2016-2016,  

5. Έρευνα χαρακτηριστικών στάθμευσης και κινητικότητας 
πόλης Χίου, 2016-2016,  

6. Ports Observatory for Performance Indicators Analysis 
(PORTOPIA) (7/2013-6/2017). Έρευνα του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Λιμένων (ESPO) και των Ευρωπαϊκών 
Πανεπιστημίων: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Technical 
University of Eindhoven (The Netherlands), University of 
Antwerp-Institute of Transport and Maritime Management 
Antwerp (ITMMA) (Belgium), Vrije Universiteit Brussels 
(Belgium), Erasmus University, (The Netherlands); 
University of Catalunia (Spain); University of Genoa, 
(Italy). Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

7. European PORTWorkers TRAIning Scheme – 
Εuroportraits (7/ 2013 – 6/ 2017) Χρηματοδότηση: 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

8. COST ACTION “MEGAPROJECTS” (5/2011-12/2015)  
9. Protection of European Seas and borders through the 

intelligent use of surveillance-PERSEUS,  FP7-SEC-
2010-1, Jan. 2011 – Dec. 2015 

10. Protection Measures for Merchant Ships-PROMERC, 
FP7-SEC-2013-1  

11. CORINTHOS – Ναυτιλιακά Clusters που υποστηρίζουν 
την έρευνα και την καινοτομία για την ενίσχυση τις Μπλε 
Οικονομίας και τις Επιχειρηματικότητας 

12. ENERCOAST – Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τις 
περιοχές Ναυτιλιακής δραστηριότητας τις ακτές των 
περιφερειών τις Αδριατικής και του Ιονίου 

13. Προορατικότητα σύντηξης μεγάλου όγκου δεδομένων για 
την ευφυή κινητικότητα, Horizon 2020 

14. Συνέχιση του Transport Research and Innovation Portal- 
TRIP (DG MOVE) 

15. ΘΑΛΧΩΡ - Διασυνοριακή συνεργασία για την ανάπτυξη 
του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (INTERREG 
ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ) 

16. USMART – Εξατομικευμένες Έξυπνες Υπηρεσίες για τις 
Μεταφορές σε Αστικές Περιοχές 
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Αριθμός μελών ΔΕΠ 
με χρηματοδότηση 

από διεθνείς φορείς ή 
διεθνή προγράμματα 

έρευνας 
 
 

 

Καθηγητές 
 
ΚΑΠΡΟΣ Σ. 
1. ΘΑΛΧΩΡ - Διασυνοριακή συνεργασία για την ανάπτυξη 

του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (INTERREG 
ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ) 

2. GreTIA - Πρόγραμμα Θαλής– «Ανάπτυξη Πράσινων 
Μεταφορών στο Νησιωτικό Χώρο» 

3. BENEFIT – Business Models for Enhancing Funding 
and Enabling Financing of Infrastructure in Transport, 
Horizon 2020 (2014-2016) 

4. USMART – Εξατομικευμένες Έξυπνες Υπηρεσίες για τις 
Μεταφορές σε Αστικές Περιοχές 

 
 
ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Ν. 
1. PROMERC (FP7) – προστατευτικά μέτρα για εμπορικά 

πλοία   
2. Protection of European Seas and borders through the 

intelligent use of surveillance-PERSEUS,  FP7-SEC-
2010-1, Jan. 2011 – Dec. 2015 

3. Development of e-learning platform for knowledge 
exchange in marine and maritime education_e-shipping 
ΕΠ Στ. 3 Εδ. Συνεργασία INTERREG ΕΛΛΑΔΑ- 
ΚΥΠΡΟΣ  

4. CORINTHOS - Ναυτιλιακά Clusters που υποστηρίζουν 
την έρευνα και την καινοτομία για την ενίσχυση της 
Μπλε Οικονομίας και της Επιχειρηματικότητας 

5. ENERCOAST - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις 
περιοχές Ναυτιλιακής δραστηριότητας στις ακτές των 
περιφερειών της Αδριατικής και του Ιονίου 

 
 
ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Α. 
1. USMART – Εξατομικευμένες Έξυπνες Υπηρεσίες για τις 

Μεταφορές σε Αστικές Περιοχές, 06/2014-12/2015, 
Ευρώ: 243.000,00  

2. Προορατικότητα σύντηξης μεγάλου όγκου δεδομένων 
για την ευφυή κινητικότητα, Horizon 2020 

3. Έρευνα χαρακτηριστικών στάθμευσης και κινητικότητας 
πόλης Χίου (2016) 

 
 
Αναπληρωτές Καθηγητές 
 
ΛΕΚΑΚΟΥ Μ. 

1. Σχεδιασμός- Προγραμματισμός αφίξεων-αναχωρήσεων 
κρουαζιερόπλοιων (2015-2016) 

2. Μελέτη για τη δημιουργία πλαισίου συλλογής και 
επεξεργασίας θαλάσσιων οικονομικών στοιχείων στην 
Ευρώπη, (2015-2016) 

 
 
ΠΑΛΛΗΣ Α. 
1. Jean Monnet Grant in European Port Policy  

(564848-EPP-1-2015) (Scientific Director) (2015 -2018); 
Financed by: European Commission, Επιστημονικός 
Υπεύθυνος 

2. Ports Observatory for Performance Indicators 
Analysis (PORTOPIA) (2013-2017). Financed by: 
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European Commission- (FP-7). Έρευνα του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Λιμένων (ESPO) και των 
Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 
Technical University of Eindhoven (The Netherlands), 
University of Antwerp-Institute of Transport and Maritime 
Management Antwerp (ITMMA) (Belgium), Vrije 
Universiteit Brussels (Belgium), Erasmus University, 
(The Netherlands); University of Catalunia (Spain); 
University of Genoa, (Italy).  Επιστημονικός Υπεύθυνος 
της Ερευνητικής Ομάδας του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

3. Παροχή συμβουλευτικών και ερευνητικών υπηρεσιών 
στη MedCruise 

 
 
ΡΟΥΜΠΟΥΤΣΟΥ Α. 
1. BENEFIT – Business Models for Enhancing Funding 

and Enabling Financing of Infrastructure in Transport, 
Horizon 2020 (2014-2016) 

2. Συνέχιση του Transport Research and Innovation Portal- 
TRIP (DG MOVE) (2014-2018) 

3. COST Action TU1003, Megaprojects, 2011-2015 
 
 
ΧΟΡΤΑΤΣΙΑΝΗ Ε. 
1. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εξειδικευμένα 

θέματα αξιολόγησης του νέου κοστολογικού συστήματος 
των ΕΛΤΑ 

Αριθμός μελών ΔΕΠ 
μέλη ερευνητικών 

ομάδων 

 

Καθηγητές 
 
ΚΑΠΡΟΣ Σ. 
1. ΘΑΛΧΩΡ - Διασυνοριακή συνεργασία για την ανάπτυξη 

του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (INTERREG 
ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ) 

2. GreTIA - Πρόγραμμα Θαλής– «Ανάπτυξη Πράσινων 
Μεταφορών στο Νησιωτικό Χώρο» 

3. BENEFIT – Business Models for Enhancing Funding 
and Enabling Financing of Infrastructure in Transport, 
Horizon 2020 (2014-2016) 

4. USMART – Εξατομικευμένες Έξυπνες Υπηρεσίες για τις 
Μεταφορές σε Αστικές Περιοχές 

 
 
ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Ν. 
1. PROMERC (FP7) – προστατευτικά μέτρα για εμπορικά 

πλοία   
2. Protection of European Seas and borders through the 

intelligent use of surveillance-PERSEUS,  FP7-SEC-
2010-1, Jan. 2011 – Dec. 2015 

3. Promotion of “ Port Community System” in 
Mediterranean Traffic MED-PCS, MED Programme 
2007-2013, Jan 2013-June 2015  

4. Development of e-learning platform for knowledge 
exchange in marine and maritime education_e-shipping 
ΕΠ Στ. 3 Εδ. Συνεργασία INTERREG ΕΛΛΑΔΑ- 
ΚΥΠΡΟΣ  

5. CORINTHOS - Ναυτιλιακά Clusters που υποστηρίζουν 
την έρευνα και την καινοτομία για την ενίσχυση της 
Μπλε Οικονομίας και της Επιχειρηματικότητας 

6. ENERCOAST - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις 
περιοχές Ναυτιλιακής δραστηριότητας στις ακτές των 
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περιφερειών της Αδριατικής και του Ιονίου 
7. Προχωρημένος Σχεδιασμός και διαχείριση διαστημικών 

συστημάτων (2016) 
 
ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Α. 
1. Πρόγραμμα Θαλής– «Ανάπτυξη Πράσινων Μεταφορών 

στο Νησιωτικό Χώρο» (GreTIA), 12/2011-30/9/2015, 
Ευρώ: 532.700,00 

2. USMART – Εξατομικευμένες Έξυπνες Υπηρεσίες για τις 
Μεταφορές σε Αστικές Περιοχές, 06/2014-12/2015, 
Ευρώ: 243.000,00  

3. Πρότυπα Πρόβλεψης Παραλαβής 
Εμπορευματοκιβωτίων σε Λιμάνια – iPick, 08/2014-
01/2015, Ευρώ: 22.300,00 

4. Διαχείριση Ολοκληρωμένων θαλασσίων και χερσαίων 
Μεταφορικών Συστημάτων 

5. Προορατικότητα σύντηξης μεγάλου όγκου δεδομένων 
για την ευφυή κινητικότητα, Horizon 2020 

6. Έρευνα χαρακτηριστικών στάθμευσης και κινητικότητας 
πόλης Χίου (2016) 

7. Συνέχιση του Transport Research and Innovation Portal- 
TRIP (DG MOVE) (2014-2018) 

 
ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Θ. 
1. BENEFIT – Business Models for Enhancing Funding 

and Enabling Financing of Infrastructure in Transport, 
Horizon 2020 (2014-2016) 

 
Αναπληρωτές Καθηγητές 
 
ΛΕΚΑΚΟΥ Μ. 
1. Σχεδιασμός- Προγραμματισμός αφίξεων-αναχωρήσεων 

κρουαζιερόπλοιων (2015-2016) 
2. Μελέτη για τη δημιουργία πλαισίου συλλογής και 

επεξεργασίας θαλάσσιων οικονομικών στοιχείων στην 
Ευρώπη, (2015-2016) 

 
ΠΑΛΛΗΣ Α. 
1. Ports Observatory for Performance Indicators 

Analysis (PORTOPIA) (2013-2017). Financed by: 
European Commission. Έρευνα του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Λιμένων (ESPO) και των Ευρωπαϊκών 
Πανεπιστημίων: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Technical 
University of Eindhoven (The Netherlands), University of 
Antwerp-Institute of Transport and Maritime 
Management Antwerp (ITMMA) (Belgium), Vrije 
Universiteit Brussels (Belgium), Erasmus University, 
(The Netherlands); University of Catalunia (Spain); 
University of Genoa, (Italy).  Επιστημονικός Υπεύθυνος 
της Ερευνητικής Ομάδας του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

2. Cyprus Port Authority: Strategic Plan for 2065 (2015-
2016). Financed by the Cyprus Port Authority. 

3. Merging of Greek Port Authorities (2016-2017), 
Financed by: Greek Regulatory Port Authority. 

4. Strategic Plan for the development of Cyprus 
Maritime Cluster. Financed by the Cyprus Ministry of 
Transportation. 

5. Jean Monnet Grant in European Port Policy  
(564848-EPP-1-2015) (Scientific Director) (2015 -2018); 
Financed by: European Commission 
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6. Due diligence study of port privatisation for an  
EUropean PORTWorkers TRAIning Scheme –
Εuroportraits (7/2013-6/2017) Επιστημονικός 
Συνεργάτης Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

7. MedCruise – Παροχή Ερευνητικών, επιμορφωτικών και 
Συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Ένωση Μεσογειακών 
Λιμένων Κρουαζιέρας (4/2013-9/2014) Χρηματοδότηση: 
ΜedCruise 

8. Προοπτικές Συγχώνευσης Δημοτικών, Διαδημοτικών και 
Κρατικών Λιμενικών Ταμείων, 

 
 
ΡΟΥΜΠΟΥΤΣΟΥ Α. 
1. BENEFIT – Business Models for Enhancing Funding 

and Enabling Financing of Infrastructure in Transport, 
Horizon 2020 (2014-2016) 

2. Συνέχιση του Transport Research and Innovation Portal- 
TRIP (DG MOVE) (2014-2018) 

3. COST Action TU1003, Megaprojects, 2011-2015 
 
Μόνιμοι Επίκουροι Καθηγητές / Επίκουροι Καθηγητές  
 
ΙΑΚΩΒΑΚΗ Ε. 
1. More Entrepreneurial Life at European Schools – 

MELES, Erasmus+, European Commission, 
Επιστημονικός Υπεύθυνος (2014-2017) 

 
ΚΟΤΡΙΚΛΑ Α. 
1. Πρόγραμμα Θαλής– «Ανάπτυξη Πράσινων Μεταφορών 

στο Νησιωτικό Χώρο» (GreTIA) (15/1/2012 -30/4/2014 
και 1/6/2014 – 30/9/2015). 

2. Ερευνητικό Έργο «Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Ελληνικού 
Συσσωρευτή Ακαδημαϊκών Ηλεκτρονικών Βιβλίων» στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση». 
Συγχρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικοί πόροι.  Συμμετοχή στο: 
ΠΕ2. Δημιουργία Ηλεκτρονικών Συγγραμμάτων και 
Βοηθημάτων. Συγγραφικό έργο (Κύριος Συγγραφέας) 
στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 4 – «Οικονομικές, 
Πολιτικές, Κοινωνικές και Γεωπονικές Επιστήμες» - 
Τίτλος Συγγράμματος / Κωδικός: ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (9891)  (7/1/2015 – 30/9/2015). 

 
Λέκτορες 
 
ΧΟΡΤΑΤΣΙΑΝΗ Ε. 
1. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εξειδικευμένα 

θέματα αξιολόγησης του νέου κοστολογικού συστήματος 
των ΕΛΤΑ  

 
 

Αριθμός μελών ΔΕΠ 
με διοικητικές θέσεις 

σε διεθνείς 
ακαδημαϊκούς / 
ερευνητικούς 

οργανισμούς ή 
επιστημονικές 

εταιρείες 

 

Καθηγητές 
 
ΚΑΠΡΟΣ Σ. 
1. Μέλος στο "Observatoire des Politiques et Stratégies 

des Transports en Europe" (Παρατηρητήριο Πολιτικών 
και Στρατηγικών των Μεταφορών στην Ευρώπη), που 
συντονίζει το Υπουργείο Βιώσιμης Ανάπτυξης και 
Μεταφορών της Γαλλίας υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής 
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Επιτροπής.  
2. Scientific Committee WCTR-S (World Conference of 

Transport Research Society - Session Truck Organizer 
“Integrated Supply Chains and Logistics” 

3. Freight and Logistics Committee - Association for 
European Transport (AET) 

 
 
ΚΑΡΚΑΖΗΣ Ι. 
1. President, Constantine Porphyrogenetus International 

Association 
2. Vice Chairman, Eastern Mediterranean Institute for 

Research, Innovation, Cooperation and Mediation 
(EMPIRICUM) 

 
ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Α. 
1. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Β. 

ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-
2020». Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 
Αναπληρωτές Καθηγητές 
 
ΠΑΛΛΗΣ Α. 
1. Council member  International Association of Maritime 

Economists, (IAME). 
2.  Co-Chair, Port Performance Research Network 
3.  Co-director, Port Economics Research Network 
 
ΡΟΥΜΠΟΥΤΣΟΥ Α. 
1. Μέλος Ομάδας Συμβούλων της Ευρωπαίκής Επιτροπής 

για θέματα έρευνας στις μεταφορές 
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Παράρτημα Β΄: 

Δείκτες Αξιολόγησης 
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ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΙΔΡΥΜΑ:  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ:  ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμός προπτυχιακών προγραμμάτων: (1) 

Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων: (1) + Συμμετοχή σε Διϊδρυματικό  

Σχετικός 

πίνακας 

                                  Ακαδημαϊκό έτος  2015-2016 

# 1 Συνολικός αριθμός μελών ΔΕΠ 23 

# 1 Λοιπό προσωπικό (ΕΔΙΠ) 2 

# 2 Συνολικός αριθμός προπτυχιακών φοιτητών σε κανονικά έτη 

φοίτησης (ν + 2) 

539 

# 3 Προσφερόμενες από το Τμήμα θέσεις  στις Πανελλαδικές 180 

# 3 Συνολικός αριθμός νεοεισερχομένων φοιτητών  163** (130)*** 

# 7 Αριθμός αποφοίτων 89 

# 6 Μ.Ο. βαθμού πτυχίου 6,71 

# 4 Προσφερόμενες από το Τμήμα Θέσεις ΠΜΣ 60 

# 4 Αριθμός αιτήσεων  για ΠΜΣ 51 

# 12.1 Συνολικός αριθμός μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίου 50 

# 12.1 Σύνολο υποχρεωτικών μαθημάτων ΠΠΣ (Υ) 41 

# 12.1 Συνολικός αριθμός προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής 

ΠΠΣ 

30 

# 13.1 Συνολικός αριθμός μαθημάτων για την απόκτηση 

μεταπτυχιακού διπλώματος 

13 

# 13.1 Σύνολο υποχρεωτικών μαθημάτων ΠΜΣ (Υ) 9 

# 13.1 Συνολικός αριθμός προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής 

ΠΜΣ 

26 

# 15 Συνολικός αριθμός δημοσιεύσεων ΔΕΠ 101 

# 16 Αναγνώριση ερευνητικού έργου (σύνολο) 1851 

# 17 Διεθνείς συμμετοχές 19 

* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο 
αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
** Το σύνολο προκύπτει χωρίς τις μετεγγραφές. 
*** Το σύνολο προκύπτει με τις μετεγγραφές – διαγραφές  
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Πίνακας 2.   Εξέλιξη του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών του Τμήματος σε όλα τα έτη σπουδών 

 2015-2016 

Προπτυχιακοί 632 

Μεταπτυχιακοί (ΜΔΕ) 99 

Διδακτορικοί 72 

 
 
 
Πίνακας 3. Εξέλιξη του αριθμού των νέο-εισερχομένων προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος 

Εισαχθέντες με: 2015-2016 

Εισαγωγικές εξετάσεις 146 

Μετεγγραφές (εισροές προς το Τμήμα) - 

Μετεγγραφές (εκροές προς άλλα 
Τμήματα)** 

(26 Μετεγγραφές) 

(7 Διαγραφές) 

Κατατακτήριες εξετάσεις 

(Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ) 

2 

Άλλες κατηγορίες 15 

Σύνολο** 163 

Αλλοδαποί φοιτητές 

(εκτός προγραμμάτων ανταλλαγών) 
- 

– ** Προσοχή: ο αριθμός των εκροών πρέπει να αφαιρεθεί κατά τον υπολογισμό του Συνόλου. 
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Πίνακας 4. Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)* 
 

Τίτλος ΠΜΣ: «Ναυτιλία, μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο – ΝΑ.Μ.Ε.» Κανονική διάρκεια σπουδών (μήνες): 12 
 

 2015-2016 

Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β) 51 

 (α) Πτυχιούχοι του Τμήματος 03 

(β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων 48 

Συνολικός αριθμός προσφερόμενων θέσεων  60 

Συνολικός αριθμός εγγραφέντων  28 

Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων  33 

Αλλοδαποί φοιτητές 

(εκτός προγραμμάτων ανταλλαγών) 

0 

 
* Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ. 
 

Πίνακας 5. Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων* του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών 
 

 2015-2016 

Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β) 15 

 (α) Πτυχιούχοι του Τμήματος  0 (ΤΝΕΥ)  

2 (ΠΜΣ ΝΑ.Μ.Ε.) 

(β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων 13 

Συνολικός αριθμός προσφερόμενων θέσεων 25 

Συνολικός αριθμός εγγραφέντων υποψηφίων 4 

Απόφοιτοι 2 

Μέση διάρκεια σπουδών αποφοίτων 7,5 

 
*  Απόφοιτοι = Αριθμός Διδακτόρων που ανακηρύχθηκαν στο έτος που αφορά η στήλη. 
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Πίνακας 6. Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 

 

 

Συνολικός 
αριθμός 

αποφοιτησάντων 

Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών και %  

επί του συνόλου των αποφοιτησάντων) Μέσος όρος Βαθμολογίας  
(στο σύνολο των 

αποφοίτων) 
Έτος 
Αποφοίτησης 

5,0-5,99 6,0-6,99 7,0-8,49 8,5-10,0 

2015-2016 89* 6 (=6,74%) 49 (=55,06%) 29 (=32,58%) 5 (=5,62%) 6,71 

 
Επεξήγηση: Σημειώστε σε κάθε στήλη τον αριθμό των φοιτητών που έλαβαν την αντίστοιχη βαθμολογία και το ποσοστό που αυτοί εκπροσωπούν επί του 
συνολικού αριθμού των αποφοιτησάντων το συγκεκριμένο έτος [π.χ. 26 (=15%)]. 
* Το σύνολο περιλαμβάνει πτυχιούχους και ανακηρυχθέντες φοιτητές. 
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Πίνακας 7. Εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και διάρκεια σπουδών 
Στον πίνακα αυτόν θα αποτυπωθούν τα εξελικτικά στοιχεία 7 συνολικά ετών: του έτους στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης και των 6 
προηγούμενων ετών. Προσαρμόστε τις χρονολογίες ανάλογα. 
 

 Α π ο φ ο ι τ ή σ α ν τ ε ς  

Δ ι ά ρ κ ε ι α  Σ π ο υ δ ώ ν  ( σ ε  έ τ η )  

   

  

 

Έτος αποφοίτησης Κ12 Κ+1 Κ+2 Κ+3 Κ+4 Κ+5 Κ+6 

 
K+6 και πλέον 

Δεν έχουν 
αποφοιτήσει 

(καθυστερούντες) 

 

Σύνολο** 

2009-2010 9 10 9 6 3 1 1  11 39 

2010-2011 15 3 5 4 2 1   10 30 

2011-2012 13 11 10 1 1    18 36 

2012-2013 9 15 5 1 3 1 2 1 20 37 

2013-2014 15 16 15 7 2  2 5 17 62 

2014-2015 26 22 20 8 6 2 3 1 33 88 

2015-2016* 16 37 19 8 9    90 89 

*Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
      **Το Σύνολο περιλαμβάνει πτυχιούχους και ανακηρυχθέντες φοιτητές. 

 

                                                 
12 Όπου Κ = Κανονική διάρκεια σπουδών (σε έτη) στο Τμήμα  (π.χ. αν η κανονική διάρκεια σπουδών είναι 4 έτη, τότε Κ=4 έτη, Κ+1=5 έτη, 
Κ+2=6 έτη,..., Κ+6=10 έτη). 



Εσωτερική Έκθεση Αξιολόγησης Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ακαδ. έτους  2015-2016 
 

151 

 

Πίνακας 8. Επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 

 

Συνολικός 
αριθμός 

αποφοιτησάντων 

Χρονικό διάστημα επαγγελματικής ένταξης μετά την 
αποφοίτηση (σε μήνες)** 

Έτος 
Αποφοίτησης 

6 12 24 
Μη ενταχθέντες 

– συνέχεια 
σπουδών 

2015-2016 89 n/a n/a n/a n/a 

** Οι στήλες συμπληρώνονται με το πλήθος των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, των οποίων η επαγγελματική ένταξη πραγματοποιήθηκε εντός του 
αντίστοιχου χρονικού διαστήματος μετά την αποφοίτησή τους. 
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Πίνακας 9. Συμμετοχή σε  Διαπανεπιστημιακά ή Διατμηματικά  Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών 

  2015-2016 

Φοιτητές/ήτριες του Τμήματος 
που φοίτησαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε 
άλλο Τμήμα 

Εσωτερικού - 

Εξωτερικού 
Ευρ.** - 

Άλλα - 

Επισκέπτες φοιτητές/ήτριες 
άλλων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων στο 
Τμήμα  

Εσωτερικού - 

Εξωτερικού 
Ευρ.** - 

Άλλα - 

Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού 
του Τμήματος που δίδαξαν σε 
άλλο Α.Ε.Ι. ή σε άλλο Τμήμα* 

Εσωτερικού -  

Εξωτερικού 
Ευρ.** - 

Άλλα - 

Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού 
άλλων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων που 
δίδαξαν στο Τμήμα 

Εσωτερικού - 

Εξωτερικού 
Ευρ.**  

Άλλα  

Σύνολο  - 

*Προσκεκλημένοι σε διαλέξεις, βλέπε πίνακα 16ΣΤ 

** Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών. 
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Πίνακας 10. Επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 Συνολικός 
αριθμός 

αποφοιτησάντων 
ΠΜΣ 

Έτος 
Αποφοίτησης 

6 12 
Μη 

ενταχθέντες  
Συνέχιση 
Σπουδών 

Δεν απάντησαν 

2015-2016 33 n/a n/a n/a n/a n/a 

** Οι στήλες συμπληρώνονται με το πλήθος των αποφοίτων ΠΜΣ, των οποίων η επαγγελματική ένταξη πραγματοποιήθηκε εντός του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος 
μετά την αποφοίτησή τους. 
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Πίνακας 11. Συμμετοχή σε  Διαπανεπιστημιακά ή Διατμηματικά  Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

  2015-2016 

Φοιτητές του Τμήματος που 
φοίτησαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε 
άλλο Τμήμα 

Εσωτερικού 
- 

Εξωτερικού 
Ευρ.** - 

Άλλα - 

Επισκέπτες φοιτητές άλλων 
Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων στο Τμήμα  

Εσωτερικού 
- 

Εξωτερικού 
Ευρ.** - 

Άλλα - 

Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού 
του Τμήματος που δίδαξαν σε 
άλλο Α.Ε.Ι. ή σε άλλο Τμήμα 

Εσωτερικού 5 

Εξωτερικού 
Ευρ.** - 

Άλλα - 

Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού 
άλλων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων που 
δίδαξαν στο Τμήμα 

Εσωτερικού 
- 

Εξωτερικού 
Ευρ.** - 

Άλλα - 

Σύνολο  5 

** Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών. 
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Πίνακας  12.1 Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος 2015-2016)1 
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Σε ποιο εξάμηνο 
σπουδών 

αντιστοιχεί; 
(1ο, 2ο κλπ.) 

Προαπαιτούμενα 
μαθήματα4 

Ιστότοπος5 
Σελίδα 
Οδηγού 

Σπουδών6 

1ο  Μαθηματικά Ι ΓΕ0101 4 Υ  3 1ο   www.stt.aegean.gr  

 Εργαστήρια Μαθηματικών Ι - 2 Υ  3 1ο   www.stt.aegean.gr  

 Εισαγωγή στην Πληροφορική ΓΕ0201 4 Υ  3 1ο   www.stt.aegean.gr  

 Εργαστήρια Πληροφορικής - 2 Υ  3 1ο   www.stt.aegean.gr  

 Γενική Λογιστική ΓΕ0300 4,5 Υ  3 1ο   www.stt.aegean.gr  

 Μακροοικονομική ΟΙ0050 4,5 Υ  3 1ο   www.stt.aegean.gr  

 Στατιστική Ι ΓΕ0401 4,5 Υ  3 1ο   www.stt.aegean.gr  

 Εισαγωγή στις Ναυτιλιακές Σπουδές ΝΑ0200 4,5 Υ  3 1ο   www.stt.aegean.gr  

 Εργαστήρια Αγγλικών ΞΓ1005 0 Υ  3 1ο   www.stt.aegean.gr  

2ο  Μαθηματικά ΙΙ ΓΕ0102 4,5 Υ  3 2ο   www.stt.aegean.gr  

 Εφαρμογές Πληροφορικής ΓΕ0202 4 Υ  3 2ο   www.stt.aegean.gr  

 Εργαστήρια Πληροφορικής - 2 Υ  3 2ο   www.stt.aegean.gr  

 Ναυτιλιακή Λογιστική ΝΑ0300 4,5 Υ  3 2ο   www.stt.aegean.gr  

 Μικροοικονομική Ι ΟΙ0021 4,5 Υ  3 2ο   www.stt.aegean.gr  

 Στατιστική ΙΙ ΓΕ0402 4 Υ  3 2ο   www.stt.aegean.gr  

 Εργαστήρια Στατιστικής  - 2 Υ  3 2ο   www.stt.aegean.gr  

 Οικονομική Γεωγραφία & Πολιτική ΓΕ0021 4,5 Υ  3 2ο   www.stt.aegean.gr  

 Εργαστήρια Αγγλικών ΞΓ1005 0 Υ  3 2ο   www.stt.aegean.gr  

 Θερινή Πρακτική Άσκηση Ι ΓΕ0040 2,5 ΕΕ  - 2ο   www.stt.aegean.gr  

3ο  Εμπορικό & Οικονομικό Δίκαιο ΟΙ0900 4,5 Υ  3 3ο   www.stt.aegean.gr  

 Μικροοικονομική ΙΙ ΟΙ0024 4,5 Υ  3 3ο   www.stt.aegean.gr  

 Οργάνωση – Διοίκηση Επιχειρήσεων ΔΙ0200 4,5 Υ  3 3ο   www.stt.aegean.gr  

 Οικονομική των Μεταφορών ΟΙ0800 4,5 Υ  3 3ο   www.stt.aegean.gr  

 Ανάλυση Μεταφορικών & Συγκοινωνιακών Συστημάτων ΓΕ0900 4,5 Υ  3 3ο   www.stt.aegean.gr  
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(1ο, 2ο κλπ.) 

Προαπαιτούμενα 
μαθήματα4 

Ιστότοπος5 
Σελίδα 
Οδηγού 

Σπουδών6 

 Ναυτιλιακή Τεχνολογία ΝΑ0100 4,5 Υ  3 3ο   www.stt.aegean.gr  

 Αγγλικά Ι ΞΓ0103 3 Υ  3 3ο   www.stt.aegean.gr  

4ο  Χρηματοοικονομική  ΟΙ0700 4,5 Υ  3 4ο   www.stt.aegean.gr  

 Ποσοτικές Μέθοδοι για Μεταφορές & Εμπόριο ΓΕ0500 4,5 Υ  3 4ο   www.stt.aegean.gr  

 Μάρκετινγκ ΔΙ0300 4,5 Υ  3 4ο   www.stt.aegean.gr  

 Οικονομετρία  ΕΔ0009 4,5 Υ  3 4ο   www.stt.aegean.gr  

 Ναυτιλιακή Οικονομική ΟΙ0600 4,5 Υ  3 4ο   www.stt.aegean.gr  

 Διεθνής Οικονομική  ΟΙ1001 4,5 Υ  3 4ο   www.stt.aegean.gr  

 Αγγλικά ΙΙ ΞΓ0104 3 Υ  3 4ο   www.stt.aegean.gr  

 Θερινή Πρακτική Άσκηση ΙΙ ΓΕ0041 2,5 ΕΕ  - 4ο   www.stt.aegean.gr  

5ο  Λειτουργική Διαχείριση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων Ι ΓΕ0020 5 Υ  3 5ο   www.stt.aegean.gr  

 Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων ΔΙ0400 5 Υ  3 5ο   www.stt.aegean.gr  

 Διεθνής Χρηματοοικονομική  ΟΙ1000 5 Υ  3 5ο   www.stt.aegean.gr  

 Διοίκηση – Οργάνωση Παραγωγής ΔΙ0500 5 Υ  3 5ο   www.stt.aegean.gr  

 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΔΙ1000 5 Υ  3 5ο   www.stt.aegean.gr  

 Μάρκετινγκ Υπηρεσιών ΔΙ0700 5 ΕΕ  3 5ο   www.stt.aegean.gr  

 Οικονομικά Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΔ0006 5 ΕΕ  3 5ο  www.stt.aegean.gr  

 Δίκαιο Κεφαλαιααγοράς ΕΔ0003 5 ΕΕ  3 5ο  www.stt.aegean.gr  

 Περιβάλλον & Μεταφορές Ι ΓΕ0026 5 ΕΕ  3 5ο   www.stt.aegean.gr  

6ο  Οικονομική Διοίκηση Λιμένων ΕΝ0010 5 Υ  3 6ο   www.stt.aegean.gr  

 Ναυλώσεις ΝΑ0700 5 Υ  3 6ο   www.stt.aegean.gr  

 Οργάνωση Διακίνησης/ Διανομής (Logistics) ΔΙ0002 5 Υ  3 6ο   www.stt.aegean.gr  

 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ΔΙ0001 5 Υ  3 6ο   www.stt.aegean.gr  

 Τηλεματική για Ναυτιλία & Μεταφορές ΝΤ003 5 ΕΕ  3 6ο   www.stt.aegean.gr  

 Δίκαιο Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΕΝ0012 5 ΕΕ  3 6ο  www.stt.aegean.gr  
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σπουδών 
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(1ο, 2ο κλπ.) 

Προαπαιτούμενα 
μαθήματα4 
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Σελίδα 
Οδηγού 

Σπουδών6 

 Επιχειρηματικότητα & ΜΜΕ ΔΙ0016 5 ΕΕ  3 6ο   www.stt.aegean.gr  

 Περιβάλλον & Μεταφορές ΙΙ ΓΕ0023 5 ΕΕ  3 6ο  www.stt.aegean.gr  

 Κοινωνιολογία ΓΕ0800 5 ΕΕ  3 6ο  www.stt.aegean.gr  

 Ναυπηγεία – Παράκτια Βιομηχανία ΝΑ0012 5 ΕΕ  3 6ο  www.stt.aegean.gr  

 Θερινή Πρακτική Άσκηση ΙΙΙ ΓΕ0043 5 ΕΕ  - 6ο   www.stt.aegean.gr  

7ο  Ναυτασφαλίσεις ΝΑ0600 5 Υ  3 7ο   www.stt.aegean.gr  

 Ναυτικό Δίκαιο & Δίκαιο της Θάλασσας ΝΑ0500 5 Υ  3 7ο   www.stt.aegean.gr  

 Διοίκηση Έργων ΕΝ0011 5 Υ  3 7ο   www.stt.aegean.gr  

 Βιομηχανικό Μάρκετινγκ ΕΔ0005 5 Ε  3 7ο  www.stt.aegean.gr  

 Διοίκηση Επιβατηγού Ναυτιλίας ΕΝ0020 5 Ε  3 7ο   www.stt.aegean.gr  

 Πολιτική & Ανάπτυξη Λιμένων ΕΝ0023 5 Ε  3 7ο   www.stt.aegean.gr  

 Ειδικά Θέματα Μεταφορών ΕΜ0009 5 Ε  3 7ο   www.stt.aegean.gr  

 Διαχείριση, Προστασία – Πολιτική Περιβάλλοντος ΓΕ0023 5 Ε  3 7ο   www.stt.aegean.gr  

 Ανάλυση Γεωγραφικών Συστημάτων ΕΜ0001 5 Ε  3 7ο   www.stt.aegean.gr  

 Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα ΕΔ0002 5 Ε  3 7ο   www.stt.aegean.gr  

 Διαχείριση Καινοτομίας & Νέες Τεχνολογίες ΔΙ0015 5 Ε  3 7ο   www.stt.aegean.gr  

8ο  
Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική ΟΙ1200 5 Υ  3 8ο   www.stt.aegean.gr  

 
Επιχειρησιακή Στρατηγική & Πολιτική ΔΙ0600 5 Υ  3 8ο   www.stt.aegean.gr  

 Πτυχιακή Εργασία ΠΕ 5 Υ   8ο   www.stt.aegean.gr  

 Λειτουργική Διαχείριση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων ΙΙ ΕΝ0022 5 Ε  3 8ο   www.stt.aegean.gr  

 Ναυτιλιακή Ιστορία ΓΕ0011 5 Ε  3 8ο   www.stt.aegean.gr  

 Διεθνής Ναυτιλιακή Πολιτική ΕΝ0006 5 Ε  3 8ο   www.stt.aegean.gr  

 Λήψη Αποφάσεων στις Μεταφορές ΔΙ0022 5 Ε  3 8ο   www.stt.aegean.gr  

 Διοίκηση Επισκευών - Συντήρησης ΝΑ0011 5 Ε  3 8ο   www.stt.aegean.gr  
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Μαθήματα2 Προγράμματος Σπουδών (ανά εξάμηνο) 
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μ

α
θ

ή
μ

α
το

ς3  

Υποβάθρου (Υ) 
Επιστ. 
Περιοχής (ΕΠ) 
Γενικών 
Γνώσεων (ΓΓ) 
Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 
(ΑΔ) Ω

ρ
ες

 δ
ιδ

α
σ

κ
α

λί
α

ς 
α

νά
 ε

β
δ

ομ
ά

δ
α

 

Σε ποιο εξάμηνο 
σπουδών 

αντιστοιχεί; 
(1ο, 2ο κλπ.) 

Προαπαιτούμενα 
μαθήματα4 

Ιστότοπος5 
Σελίδα 
Οδηγού 

Σπουδών6 

 Διεθνές Μάρκετινγκ ΔΙ1400 5 Ε  3 8ο   www.stt.aegean.gr  

 Διαχείριση Φυσικών & Ενεργειακών Πόρων ΝΤ0001 5 Ε  3 8ο   www.stt.aegean.gr  

 Τεχνολογία & Σχεδιασμός Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΝΤ0002 5 Ε  3 8ο   www.stt.aegean.gr  

 Επιχειρηματικότητα & Λήψη Αποφάσεων ΔΙ0020 5 Ε  3 8ο   www.stt.aegean.gr  

 
1 Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
2 Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου) 
3 Χρησιμοποιείστε τις ακόλουθες συντομογραφίες : 

Υ = Υποχρεωτικό 
Ε = κατ’ επιλογήν από πίνακα μαθημάτων 
ΕΕ = Μάθημα ελεύθερης επιλογής  
Π = Προαιρετικό 

Αν το Τμήμα κατηγοριοποιεί τα μαθήματα με διαφορετικό τρόπο, εξηγήστε. 
4 Σημειώστε τον/τους κωδικούς αριθμούς του/των προαπαιτούμενων μαθημάτων, αν υπάρχουν. 
   ΓΕ0101, ΓΕ0300, ΓΕ0401, ΓΕ0102, ΓΕ0202, ΟΙ0021, ΓΕ0402, ΟΙ0024, ΔΙ0200, ΟΙ0800, ΝΑ0100, ΞΓ0103, ΟΙ0700, ΟΙ0600, ΔΙ0500, ΓΕ0020. 
5 Σημειώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση του μαθήματος, αν υπάρχει. 
6 Σημειώστε τη σελίδα του Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει), όπου περιγράφονται οι στόχοι, η ύλη και ο τρόπος διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος. 

1. Συμπληρώστε όλα τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών. 
Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
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Πίνακας 12.2. Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος 2015-2016)1 
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3 ) Αριθμός 
φοιτητών που 
ενεγράφησαν 
στο μάθημα 

Αριθμός Φοιτητών που 
συμμετείχαν στις εξετάσεις 

Αριθμός Φοιτητών που πέρασε 
επιτυχώς στην κανονική ή 

επαναληπτική εξέταση 

Α
ξι

ολ
ο

γή
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η
κ

ε 
α

π
ό 
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υ

ς 
Φ

οι
τη

τέ
ς;

4  

Εξεταστική 
Φεβρουαρίου 

Ιουνίου  

Εξεταστική 
Σεπτεμβρίου  

Εξεταστική 
Φεβρουαρίου 

Ιουνίου  

Εξεταστική 
Σεπτεμβρίου  

1ο  
Μαθηματικά Ι ΓΕ0101 

Ιωάννης Καρκαζής 
Καθηγητής 

Δ/3  Ναι Ναι 195 136 56 81 30  

 
Εργαστήρια Μαθηματικών Ι - 

Γεώργιος Πρώιος 
Λέκτορας 

Ε/3  Όχι  Όχι  195 136 56 81 30  

 
Εισαγωγή στην Πληροφορική ΓΕ0201 

Θεόδωρος Λίλας 
Επίκουρος Καθηγητής  

Δ/3  Ναι Ναι 188 138 52 69 33  

 
Εργαστήρια Πληροφορικής - 

Θεόδωρος Λίλας 
Επίκουρος Καθηγητής  

Ε/3  Ναι Ναι 188 138 52 69 33  

 
Γενική Λογιστική ΓΕ0300 

Θεόδωρος Συριόπουλος 
Καθηγητής 

Δ/3  Ναι Ναι 206 91 79 52 79  

 
Μακροοικονομική ΟΙ0050 

Ευάγγελος Ξυδέας 
Καθηγητής 

Δ/3  Ναι Ναι 238 151 77 82 32  

 

Στατιστική Ι ΓΕ0401 

Γεώργιος Πρώιος 
Λέκτορας 

Μαρία Ντουμή 
ΕΔΙΠ της ΣΕΔ 

Δ/3  Ναι Ναι 246 184 109 72 51  

 Εισαγωγή στις Ναυτιλιακές 
Σπουδές 

ΝΑ0200 
Ελένη Θανοπούλου 

Καθηγήτρια 
Δ/3  Ναι Ναι 217 130 76 61 29  

 
Εργαστήρια Αγγλικών ΞΓ1005 

Ελένη Ιακωβάκη 
 Επίκουρη Καθηγήτρια  

Ε/3  Ναι Ναι 21 9 1 7 0  

2ο  
Μαθηματικά ΙΙ ΓΕ0102 

Γεώργιος Πρώιος 
Λέκτορας  

Δ/3  Ναι Ναι 200 167 40 129 12  

 
Εφαρμογές Πληροφορικής ΓΕ0202 

Θεόδωρος Λίλας 
Επίκουρος Καθηγητής  

Δ/3  Ναι Ναι 182 115 88 38 38  

 
Εργαστήρια Πληροφορικής - 

Ευάγγελος Μεννής 
ΕΔΙΠ της ΣΕΔ 

Ε/3  Ναι Ναι 182 115 88 38 38  

 
Ναυτιλιακή Λογιστική ΝΑ0300 

Θεόδωρος Συριόπουλος 
Καθηγητής 

Δ/3  Ναι Ναι 189 157 46 104 41  

 
Μικροοικονομική Ι ΟΙ0021 

Ευάγγελος Ξυδέας 
Καθηγητής 

Δ/3  Ναι Ναι 188 138 40 116 8  

 
Στατιστική ΙΙ ΓΕ0402 

Γεώργιος Πρώιος 
Λέκτορας 

Δ/3  Ναι Ναι 217 180 51 117 28  

 
Εργαστήρια Στατιστικής  - 

Μαρία Ντουμή 
ΕΔΙΠ της ΣΕΔ 

Ε/3  Ναι Ναι 217 180 51 117 117  
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Οικονομική Γεωγραφία & 
Πολιτική 

ΓΕ0021 

Βασίλειος Τουντόπουλος 
Καθηγητής 
Βικτώρια 

Αθανασοπούλου 
Λέκτορας 

Δ/3  Ναι Ναι 149 112 54 57 32  

 
Εργαστήρια Αγγλικών ΞΓ1005 

Ελένη Ιακωβάκη 
 Επίκουρη Καθηγήτρια  

Ε/3  Ναι Ναι 5 2 1 1 0  

 
Θερινή Πρακτική Άσκηση Ι ΓΕ0040 

Μαρία Λεκάκου 
Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια 
-  Ναι Ναι 120 16 0 16 0  

3ο  
Εμπορικό & Οικονομικό Δίκαιο ΟΙ0900 

Βασίλειος Τουντόπουλος 
Καθηγητής  

Δ/3  Ναι Ναι 254 84 74 27 21  

 
Μικροοικονομική ΙΙ ΟΙ0024 

Ευάγγελος Ξυδέας 
Καθηγητής 

Δ/3  Ναι Ναι 154 123 61 68 36  

 
Οργάνωση – Διοίκηση 
Επιχειρήσεων 

ΔΙ0200 
Μαρία Λεκάκου 
Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια 
Δ/3  Ναι Ναι 190 153 49 120 45  

 
Οικονομική των Μεταφορών ΟΙ0800 

Κωνσταντίνος Πάνου 
Αναπληρωτής 

Καθηγητής 
Δ/3  Ναι Ναι 277 182 137 80 108  

 
Ανάλυση Μεταφορικών & 
Συγκοινωνιακών Συστημάτων 

ΓΕ0900 

Σεραφείμ Κάπρος 
Καθηγητής 

Αθηνά Τσιρίμπα 
Παν. Υπότροφος 

Δ/3  Ναι Ναι 251 142 144 48 16  

 
Ναυτιλιακή Τεχνολογία ΝΑ0100 

Νικήτας Νικητάκος 
Καθηγητής 

Δ/3  Ναι Ναι 187 158 64 89 35  

 
Αγγλικά Ι ΞΓ0103 

Ελένη Ιακωβάκη 
 Επίκουρη Καθηγήτρια  

Δ/3  Ναι Ναι 221 163 22 82 5  

4ο  
Χρηματοοικονομική  ΟΙ0700 

Θεόδωρος Συριόπουλος 
Καθηγητής 

Δ/3  Ναι Ναι 137 76 48 41 28  

 Ποσοτικές Μέθοδοι για 
Μεταφορές & Εμπόριο 

ΓΕ0500 
Ιωάννης Καρκαζής 

Καθηγητής 
Δ/3  Ναι Ναι 159 117 77 45 28  

 
Μάρκετινγκ ΔΙ0300 

Ευαγγελία Χορτατσιάνη 
Λέκτορας 

Δ/3  Ναι Ναι 161 116 34 80 18  

 
Οικονομετρία  ΕΔ0009 

Ευάγγελος Ξυδέας 
Καθηγητής 

Δ/3  Ναι Ναι 207 156 42 111 7  

 
Ναυτιλιακή Οικονομική ΟΙ0600 

Μαρία Λεκάκου 
Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια 
Δ/3  Όχι  Όχι  232 176 97 81 23  

 
Διεθνής Οικονομική  ΟΙ1001 

Αθανάσιος Πάλλης 
Αναπληρωτής 

Δ/3  Ναι Ναι 216 188 80 117 25  
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Καθηγητής  
Ιωάννης Λαγούδης 

Επίκουρος Καθηγητής 
 

Αγγλικά ΙΙ ΞΓ0104 
Ελένη Ιακωβάκη 

 Επίκουρη Καθηγήτρια  
Δ/3  Ναι Ναι 187 138 43 90 12  

 
Θερινή Πρακτική Άσκηση ΙΙ ΓΕ0041 

Μαρία Λεκάκου 
Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια 
-  Ναι Ναι 65 28 0 28 0  

5ο  Λειτουργική Διαχείριση 
Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων Ι 

ΓΕ0020 
Ελένη Θανοπούλου 

Καθηγήτρια  
Δ/3  Ναι Ναι 229 175 89 91 57  

 
Διοίκηση Ναυτιλιακών 
Επιχειρήσεων 

ΔΙ0400 
Μαρία Λεκάκου 
Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια 
Δ/3  Ναι Ναι 225 179 61 107 25  

 
Διεθνής Χρηματοοικονομική  ΟΙ1000 

Θεόδωρος Συριόπουλος 
Καθηγητής 

Δ/3  Ναι Ναι 191 159 36 130 33  

 

Διοίκηση – Οργάνωση 
Παραγωγής 

ΔΙ0500 

Κωνσταντίνος Πάνου 
Αναπληρωτής 

Καθηγητής 
Γεώργιος Πρώιος 

Λέκτορας 

Δ/3  Ναι Ναι 194 77 79 76 72  

 
Πληροφοριακά Συστήματα 
Διοίκησης 

ΔΙ1000 
Μαρία Λάμπρου 
Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια 
Δ/3  Ναι Ναι 212 163 99 74 11  

 
Μάρκετινγκ Υπηρεσιών ΔΙ0700 

Ευαγγελία Χορτατσιάνη 
Λέκτορας 

Δ/3  Ναι Ναι 109 56 22 50 16  

 
Οικονομικά Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

ΕΔ0006 
Αθανάσιος Πάλλης 

Αναπληρωτής 
Καθηγητής 

Δ/3  Ναι Ναι 33 9 4 4 1  

 

Δίκαιο Κεφαλαιααγοράς ΕΔ0003 
Βασίλειος Τουντόπουλος 

Καθηγητής  
Δ/3  Ναι Ναι 27 3 0 3 0  

 
Περιβάλλον & Μεταφορές Ι ΓΕ0026 

Άννα – Μαρία Κοτρίκλα 
Επίκουρη Καθηγήτρια  

Δ/3  Ναι Ναι 143 99 40 52 18  

6ο  
Οικονομική Διοίκηση Λιμένων ΕΝ0010 

Αθανάσιος Πάλλης 
Αναπληρωτής 

Καθηγητής 
Δ/3  Ναι Ναι 243 207 85 121 30  

 
Ναυλώσεις ΝΑ0700 

Βικτώρια 
Αθανασοπούλου 

Λέκτορας 
Δ/3  Ναι Ναι 233 180 89 85 31  

 Οργάνωση Διακίνησης/ ΔΙ0002 Κωνσταντίνος Πάνου Δ/3  Ναι Ναι 212 164 105 58 61  
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Διανομής (Logistics) Αναπληρωτής 
Καθηγητής 

Γεώργιος Πρώιος 
Λέκτορας 
Αμαλία 

Πολυδωροπούλου 
Καθηγήτρια 

 
Διοίκηση Ανθρώπινου 
Δυναμικού 

ΔΙ0001 
Αθηνά Ρουμπούτσου 

Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια 

Δ/3 
 Ναι Ναι 202 186 52 121 21  

 

Τηλεματική για Ναυτιλία & 
Μεταφορές 

ΝΤ003 

Μαρία Λάμπρου 
Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια 
Θεόδωρος Λίλας 

Επίκουρος Καθηγητής  

Δ/3 

 Ναι Ναι 206 151 42 117 35  

 Δίκαιο Ηλεκτρονικών 
Συναλλαγών 

ΕΝ0012 
Βασίλειος Τουντόπουλος 

Καθηγητής  
Δ/3 

 Ναι Ναι 39 5 2 4 1  

 
Επιχειρηματικότητα & ΜΜΕ ΔΙ0016 

Αθηνά Ρουμπούτσου 
Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια 

Δ/3 
 Ναι Ναι 33 6 4 2 4  

 
Περιβάλλον & Μεταφορές ΙΙ ΓΕ0023 

Άννα – Μαρία  Κοτρίκλα 
Επίκουρη Καθηγήτρια 

Δ/3 
 Ναι Ναι 42 19 3 15 1  

 
Κοινωνιολογία ΓΕ0800 

Μάιρα Στογιαννίδου  
Διδάσκουσα ΤΔΕ 

Δ/3  Ναι Ναι 141 91 30 56 18  

 Ναυπηγεία – Παράκτια 
Βιομηχανία 

ΝΑ0012 
Νικήτας Νικητάκος 

Καθηγητής  
Δ/3  Ναι Ναι 52 29 0 27 0  

 
Θερινή Πρακτική Άσκηση ΙΙΙ ΓΕ0043 

Μαρία Λεκάκου 
Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια 
-  Ναι Ναι 97 42 0 42 0  

7ο  
Ναυτασφαλίσεις ΝΑ0600 

Βικτώρια 
Αθανασοπούλου 

Λέκτορας 
Δ/3  Ναι Ναι 181 132 73 48 29  

 
Ναυτικό Δίκαιο & Δίκαιο της 
Θάλασσας 

ΝΑ0500 
Βικτώρια 

Αθανασοπούλου 
Λέκτορας 

Δ/3  Ναι Ναι 139 95 51 50 39  

 
Διοίκηση Έργων ΕΝ0011 

Νικήτας Νικητάκος 
Καθηγητής 

Δ/3  Ναι Ναι 160 121 40 88 15  

 
Βιομηχανικό Μάρκετινγκ ΕΔ0005 

Ευαγγελία Χορτατσιάνη 
Λέκτορας 

Δ/3  Ναι Ναι 22 7 3 7 3  

 
Διοίκηση Επιβατηγού Ναυτιλίας ΕΝ0020 

Μαρία Λεκάκου 
Αναπληρώτρια 

Δ/3  Ναι Ναι 61 41 5 32 1  
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Καθηγήτρια 
 

Πολιτική & Ανάπτυξη Λιμένων ΕΝ0023 
Αθανάσιος Πάλλης 

Αναπληρωτής 
Καθηγητής 

Δ/3  Ναι Ναι 60 38 7 31 4  

 
Ειδικά Θέματα Μεταφορών ΕΜ0009 

Κωνσταντίνος Πάνου 
Αναπληρωτής 

Καθηγητής 
Δ/3  Ναι Ναι 33 4 3 4 2  

 Διαχείριση, Προστασία – 
Πολιτική Περιβάλλοντος 

ΓΕ0023 
Άννα – Μαρία Κοτρίκλα 
Επίκουρη Καθηγήτρια  

Δ/3  Ναι Ναι 93 74 14 58 9  

 
Ανάλυση Γεωγραφικών 
Συστημάτων 

ΕΜ0001 

Ιωάννης Καρκαζής 
Καθηγητής 

Μαρία Ντουμή 
ΕΔΙΠ της ΣΕΔ 

Δ/3 

 Ναι Ναι 26 6 0 4 0  

 
Ηλεκτρονική 
Επιχειρηματικότητα 

ΕΔ0002 
Μαρία Λάμπρου 
Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια 
Δ/3  Ναι Ναι 75 44 10 41 9  

 

Διαχείριση Καινοτομίας & Νέες 
Τεχνολογίες 

ΔΙ0015 

Μαρία Λάμπρου 
Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια 
Νικήτας Νικητάκος 

Καθηγητής 

Δ/3  Ναι Ναι 52 22 3 22 3  

8ο  
Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική ΟΙ1200 

Θεόδωρος Συριόπουλος 
Καθηγητής 

Δ/3  Ναι Ναι 151 116 15 116 12  

 Επιχειρησιακή Στρατηγική & 
Πολιτική 

ΔΙ0600 
Ιωάννης Λαγούδης 

Επίκουρος Καθηγητής 
Δ/3  Ναι Ναι 169 140 78 51 59  

 Πτυχιακή Εργασία ΠΕ -   Ναι Ναι 146 10 37 10 37  
 

Λειτουργική Διαχείριση 
Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων ΙΙ 

ΕΝ0022 

Ιωάννης Λαγούδης 
Επίκουρος Καθηγητής  

Άννα – Μαρία Κοτρίκλα 
Επίκουρη Καθηγήτρια 

Δ/3  Ναι Ναι 64 13 9 13 9  

 
Ναυτιλιακή Ιστορία ΓΕ0011 

Ελένη Θανοπούλου 
Καθηγήτρια 

Δ/3  Ναι Ναι 38 11 2 5 1  

 
Διεθνής Ναυτιλιακή Πολιτική ΕΝ0006 

Μαρία Λεκάκου 
Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια 
Δ/3  Ναι Ναι 82 61 22 40 16  

 
Λήψη Αποφάσεων στις 
Μεταφορές 

ΔΙ0022 
Κωνσταντίνος Πάνου 

Αναπληρωτής 
Καθηγητής 

Δ/3  Ναι Ναι 29 3 2 3 0  

 Διοίκηση Επισκευών – 
Συντήρησης 

ΝΑ0011 
Νικήτας Νικητάκος 

Καθηγητής 
Δ/3  Ναι Ναι 67 42 12 34 7  

 Διεθνές Μάρκετινγκ ΔΙ1400 Ευαγγελία Χορτατσιάνη Δ/3  Ναι Ναι 66 40 9 33 9  
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1 Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 
2 Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου), όπως ακριβώς στον Πίνακα 12.1. 
3 Υπάρχουν επαρκή εκπαιδευτικά μέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, συστήματα προβολής, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισμικά; Αν η απάντηση είναι αρνητική, δώστε 
σύντομη αναφορά των ελλείψεων. 
4 Αν η απάντηση είναι θετική, σημειώστε τον αριθμό των φοιτητών που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια γι’αυτό το μάθημα. Επίσης, επισυνάψτε ένα δείγμα του 
ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε και  περιγράψτε στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια και τους τρόπους αξιολόγησης της διδασκαλίας, προσθέστε 
στοιχεία της απόδοσης των φοιτητών, στοιχεία που δείχνουν τον βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών, με βάση π.χ. το ερωτηματολόγιο κατά την αποφοίτηση ή τα 
αποτελέσματα αξιολόγησης μαθημάτων από τους φοιτητές ή άλλα δεδομένα που αποδεικνύουν την επιτυχία του μαθήματος, καθώς και τυχόν δυσκολίες. 
Αν το μάθημα ΔΕΝ αξιολογήθηκε, αφήστε το πεδίο κενό. 
* Πέραν της παρεχόμενης βιβλιογραφίας από τον ΕΥΔΟΞΟ, στα περισσότερα μαθήματα δίνεται επιπλέον προσβάσιμη βιβλιογραφία. 

Λέκτορας 
 

Διαχείριση Φυσικών & 
Ενεργειακών Πόρων 

ΝΤ0001 

Άννα – Μαρία  Κοτρίκλα 
Επίκουρη Καθηγήτρια 

Θεόδωρος Λίλας 
Επίκουρος Καθηγητής 

Δ/3  Ναι Ναι 75 44 18 36 16  

 
Τεχνολογία & Σχεδιασμός 
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 

ΝΤ0002 
Μαρία Λάμπρου 
Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια 
Δ/3  Ναι Ναι 45 11 6 8 2  

 
Επιχειρηματικότητα & Λήψη 
Αποφάσεων 

ΔΙ0020 
Αθηνά Ρουμπούτσου 

Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια 

Δ/3  Ναι Ναι 49 24 4 13 4  
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Πίνακας 13.1  Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος 2015-2016)13  

 Τίτλος ΠΜΣ: «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο» 
 

α.α. 
Μάθημα14 

 

Κ
ω

δ
ικ

ό
ς 

Μ
α

θ
ή

μ
α

το
ς 

Ιστότοπος15 

Υπεύθυνος Διδάσκων  και 
Συνεργάτες 
(ονοματεπώνυμο & 
βαθμίδα) 

Υποχρε
ωτικό 

(Υ) 
Κατ'επ
ιλογήν 

(Ε) 
Ελεύθε

ρης 
Επιλογ

ής 
(ΕΕ) 

Διαλέξε
ις (Δ), 

Φροντι
στή- 

ριο (Φ) 
Εργαστ

η- 
ριο (Ε) 

Σε ποιο 
εξάμην

ο 
διδάχθ
ηκε;16 

 
(Εαρ.-
Χειμ.) 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
ενεγράφησ

αν στο 
μάθημα 

Αριθμός 
Φοιτητών 

που 
συμμετειχαν 

στις 
εξετάσεις 

Αριθμός 
Φοιτητών 

που πέρασε 
επιτυχώς 

στην 
κανονική ή 

επαναληπτικ
ή εξέταση 

Αξιολογήθη
κε από τους 
Φοιτητές;17 

1 

Δεδομένα, Μοντέλα και Λήψη 
Αποφάσεων 

 
ΓΕ0020 

http://www.stt.aegean.gr/el/p
rogramma-mathimaton.html 

Αμαλία Πολυδωροπούλου, 
Καθηγήτρια 
Νικόλαος Λίτινας, 
Ομότιμος Καθηγητής Παν. 
Αιγαίου 
Γεώργιος Πρώιος, Επίκ. 
Καθηγητής 
Αθηνά Τσιρίμπα, 
Επισκ. Διδασκ. 

Υ 
Δ & Φ 

& Ε 
Χειμ. 23 22 22 22 

2 
Διοίκηση & Οργάνωση 
Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων  

 
ΝΑ0016 

http://www.stt.aegean.gr/el/p
rogramma-mathimaton.html 

Νικόλαος Λίτινας, 
Ομότιμος Καθηγητής Παν. 
Αιγαίου 
Μαρία Προγουλάκη, 
Επισκ. Διδασκ. 

Υ Δ Χειμ. 28 27 27 27 

3 Προχωρημένη Χρημ/κή και 
Διαχείριση Χρημ/κών 

ΓΕ0021 
http://www.stt.aegean.gr/el/p
rogramma-mathimaton.html 

Θεόδωρος Συριόπουλος,. 
Καθηγητής 

Υ Δ Χειμ. 23 22 22 22 

                                                 
13  Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ. 
14 Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου). 
15 Σημειώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση του μαθήματος, αν υπάρχει. 
16 Σημειώστε με την υποδεικνυόμενη συντομογραφία σε ποιο από τα δύο εξάμηνα (ή και στα δύο) της Εσωτερικής Αξιολόγησης διδάχθηκε το συγκεκριμένο μάθημα. 
17 Αν η απάντηση είναι θετική, σημειώστε τον αριθμό των φοιτητών που συμπλήρωσαν τα ερωτηματόλογια γι’αυτό το μάθημα. Αν το μάθημα ΔΕΝ αξιολογήθηκε. Αφήστε 
το πεδίο κενό. Επίσης, περιγράψτε στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια και τους τρόπους αξιολόγησης της διδασκαλίας (προσθέστε στοιχεία της απόδοσης 
των φοιτητών, στοιχεία που δείχνουν τον βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών, με βάση π.χ το ερωτηματολόγιο κατά την αποφοίτηση ή τα αποτελέσματα αξιολόγησης 
μαθημάτων από τους φοιτητές ή άλλα δεδομένα που αποδεικνύουν την επιτυχία του μαθήματος, καθώς και τυχόν δυσκολίες). 
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α.α. 
Μάθημα14 

 

Κ
ω

δ
ικ

ό
ς 

Μ
α

θ
ή

μ
α

το
ς 

Ιστότοπος15 

Υπεύθυνος Διδάσκων  και 
Συνεργάτες 
(ονοματεπώνυμο & 
βαθμίδα) 

Υποχρε
ωτικό 

(Υ) 
Κατ'επ
ιλογήν 

(Ε) 
Ελεύθε

ρης 
Επιλογ

ής 
(ΕΕ) 

Διαλέξε
ις (Δ), 

Φροντι
στή- 

ριο (Φ) 
Εργαστ

η- 
ριο (Ε) 

Σε ποιο 
εξάμην

ο 
διδάχθ
ηκε;16 

 
(Εαρ.-
Χειμ.) 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
ενεγράφησ

αν στο 
μάθημα 

Αριθμός 
Φοιτητών 

που 
συμμετειχαν 

στις 
εξετάσεις 

Αριθμός 
Φοιτητών 

που πέρασε 
επιτυχώς 

στην 
κανονική ή 

επαναληπτικ
ή εξέταση 

Αξιολογήθη
κε από τους 
Φοιτητές;17 

Κινδύνων 
 

 

4 Τεχν. Πληροφορικής στη 
Ναυτιλία,τις Μεταφορές και 
το Εμπόριο 

 

ΓΕ0019 
http://www.stt.aegean.gr/el/p
rogramma-mathimaton.html 

Νικήτας Νικητάκος 
Καθηγητής 

 
Υ Δ & Ε Χειμ. 28 27 27 27 

5 

Ναυτιλιακή Οικονομική 
 

ΝΑ0003 

http://www.stt.aegean.gr/
el/programma-

mathimaton.html 
Ελένη Θανοπούλου,. 
Καθηγήτρια 
Μαρία Λεκάκου, Αναπλ. 
Καθηγήτρια 
 

Υ Δ Χειμ. 28 27 27 27 

6 
Ιδιωτικό Ναυτικό Δίκαιο 
 

ΝΑ0006 

http://www.stt.aegean.gr/
el/programma-

mathimaton.html 
Βικτωρία 
Αθανασοπούλου, 
 Λέκτορας 

Υ Δ Χειμ. 05 05 05 05 

7 Δίκαιο Εταιρειών 
 

ΓΕ0035 
http://www.stt.aegean.gr/

el/programma-
mathimaton.html 

Β. Τουντόπουλος, 
Καθηγητής 

Υ Δ Χειμ. 05 05 05 05 

8 

Στρατηγική των Επιχειρήσεων Ι 
& ΙΙ 

ΓΕ0037 
& 
ΓΕ0038 

http://www.stt.aegean.gr/
el/programma-

mathimaton.html 
Ιωάννης Λαγούδης, 

Επικ. Καθηγητής 
 
Νικόλαος Λίτινας, 
Ομότιμος Καθηγητής Παν. 
Αιγαίου 

Υ Δ & Φ Εαρ. 27 27 27 27 

9 Ολοκληρωμένα Συστήματα 
Μεταφορών 

ΓΕ0012 
http://www.stt.aegean.gr/

el/programma-
mathimaton.html 

Κωνσταντίνος Πάνου, 
Αναπλ Καθηγητής 

Υ Δ Εαρ 27 27 27 27 

10 
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά 
Προϊόντα 

ΓΕ0033 

http://www.stt.aegean.gr/
el/programma-

mathimaton.html 
Θεόδωρος Συριόπουλος, 
Καθηγητής 
 

ΕΕ Δ Εαρ 
Δεν 

διδάχθηκε 
Δεν 

διδάχθηκε 
Δεν 

διδάχθηκε 
Δεν 

διδάχθηκε 

11 
Εφαρμοσμένη Οικονομετρία ΓΕ0025 

http://www.stt.aegean.gr/
el/programma-

mathimaton.html 
Ευάγγελος Ξυδέας, 
Καθηγητής 

ΕΕ Δ & Ε Εαρ 03 
03 03 03 
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α.α. 
Μάθημα14 

 

Κ
ω

δ
ικ

ό
ς 

Μ
α

θ
ή

μ
α

το
ς 

Ιστότοπος15 

Υπεύθυνος Διδάσκων  και 
Συνεργάτες 
(ονοματεπώνυμο & 
βαθμίδα) 

Υποχρε
ωτικό 

(Υ) 
Κατ'επ
ιλογήν 

(Ε) 
Ελεύθε

ρης 
Επιλογ

ής 
(ΕΕ) 

Διαλέξε
ις (Δ), 

Φροντι
στή- 

ριο (Φ) 
Εργαστ

η- 
ριο (Ε) 

Σε ποιο 
εξάμην

ο 
διδάχθ
ηκε;16 

 
(Εαρ.-
Χειμ.) 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
ενεγράφησ

αν στο 
μάθημα 

Αριθμός 
Φοιτητών 

που 
συμμετειχαν 

στις 
εξετάσεις 

Αριθμός 
Φοιτητών 

που πέρασε 
επιτυχώς 

στην 
κανονική ή 

επαναληπτικ
ή εξέταση 

Αξιολογήθη
κε από τους 
Φοιτητές;17 

12 
 Διεθνής Ναυτιλιακή Πολιτική                                                                                                  ΝΑ0015 

http://www.stt.aegean.gr/
el/programma-

mathimaton.html 
Μαρία Λεκάκου, 
Αναπλ. Καθηγήτρια 
 

ΕΕ Δ Εαρ 19 13 13 13 

13 Γεωγραφικά Συστήματα 
Πληροφόρησης 

ΓΕ0032 
http://www.stt.aegean.gr/

el/programma-
mathimaton.html 

Ιωάννης Καρκαζής, 
Καθηγητής 

ΕΕ Δ Εαρ 
Δεν 

διδάχθηκε 
Δεν 

διδάχθηκε 
Δεν 

διδάχθηκε 
Δεν 

διδάχθηκε 
14 

Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας ΓΕ0034 
http://www.stt.aegean.gr/

el/programma-
mathimaton.html 

Βικτωρία Αθανασοπούλου
 Λέκτορας 

ΕΕ Δ Εαρ 03 03 03 03 

15 Ναυτιλιακή Περιβαλλοντική 
Διοίκηση 

ΝΑ0002 
http://www.stt.aegean.gr/

el/programma-
mathimaton.html 

Άννα Κοτρίκλα, 
Επίκ. Καθηγήτρια 

ΕΕ Δ Εαρ 11 10 10 10 

16 
Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική ΝΑ0017 

http://www.stt.aegean.gr/
el/programma-

mathimaton.html 
Αθανάσιος Πάλλης,  
Αναπλ. Καθηγητής 

ΕΕ Δ Εαρ 03 
 

03 
 

03 
 

03 

17 
Ναυτιλιακή Λογιστική ΝΑ0004 

http://www.stt.aegean.gr/
el/programma-

mathimaton.html 
Ανδρέας Κουτούπης,  
Επισκ. Διδασκ. 

ΕΕ Δ Εαρ 15 14 14 14 

18 

Ναυτιλιακή Τεχνολογία & 
Ασφάλεια 

ΝΑ0001 
http://www.stt.aegean.gr/

el/programma-
mathimaton.html 

Νικήτας Νικητάκος 
Καθηγητής 
 
Θεόδωρος Λίλας, 
Επίκ. Καθηγητής 

ΕΕ Δ Εαρ 15 14 14 14 

19 Χρηματαγορές και 
Κεφαλαιαγορές- Παράγωγα 
Χρηματοοικονομικά Προϊόντα 

ΓΕ0039 
http://www.stt.aegean.gr/

el/programma-
mathimaton.html 

Θεόδωρος Συριόπουλος, 
Καθηγητής 
 

ΕΕ Δ Εαρ 12 
 
 

10 

 
 

10 

 
 

10 
20 

Δίκαιο Θαλάσσιας Ασφάλισης ΝΑ0019 
http://www.stt.aegean.gr/

el/programma-
mathimaton.html 

Βικτωρία Αθανασοπούλου
 Λέκτορας 

ΕΕ Δ Εαρ 06 06 06 06 

21 
Προχωρημένη Ανάλυση 
Μεταφορικών Συστημάτων 

ΓΕ0036 
http://www.stt.aegean.gr/

el/programma-
mathimaton.html 

Αμαλία Πολυδωροπούλου, 
Καθηγήτρια 
 

ΕΕ Δ Εαρ 05 03 03 03 

22 
Δίκαιο Θαλάσσιου 
Περιβάλλοντος 

ΓΕ0024 
http://www.stt.aegean.gr/

el/programma-
mathimaton.html 

Βικτωρία 
Αθανασοπούλου, 
 Λέκτορας 

ΕΕ Δ Εαρ 
Δεν 

διδάχθηκε 

Δεν 
διδάχθηκε 

Δεν 
διδάχθηκε 

Δεν 
διδάχθηκε 
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Ιστότοπος15 

Υπεύθυνος Διδάσκων  και 
Συνεργάτες 
(ονοματεπώνυμο & 
βαθμίδα) 

Υποχρε
ωτικό 

(Υ) 
Κατ'επ
ιλογήν 

(Ε) 
Ελεύθε

ρης 
Επιλογ

ής 
(ΕΕ) 

Διαλέξε
ις (Δ), 

Φροντι
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ριο (Φ) 
Εργαστ
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ριο (Ε) 

Σε ποιο 
εξάμην

ο 
διδάχθ
ηκε;16 

 
(Εαρ.-
Χειμ.) 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
ενεγράφησ

αν στο 
μάθημα 

Αριθμός 
Φοιτητών 

που 
συμμετειχαν 

στις 
εξετάσεις 

Αριθμός 
Φοιτητών 

που πέρασε 
επιτυχώς 

στην 
κανονική ή 

επαναληπτικ
ή εξέταση 

Αξιολογήθη
κε από τους 
Φοιτητές;17 

23 
Δημόσιο Ναυτικό Δίκαιο ΝΑ0020 

http://www.stt.aegean.gr/
el/programma-

mathimaton.html 
Πέτρος Σιούσιουρας, 
Καθηγητής 

ΕΕ Δ Εαρ 
Δεν 

διδάχθηκε 

Δεν 
διδάχθηκε 

Δεν 
διδάχθηκε 

Δεν 
διδάχθηκε 

24 
Επιχειρησιακή Επικοινωνία ΓΕ0028 

http://www.stt.aegean.gr/
el/programma-

mathimaton.html 
Ελένη Ιακωβάκη,  
Επίκ. Καθηγήτρια 

ΕΕ Δ Εαρ 07 07 07 07 

25 
Ναυτεργατικό Δίκαιο ΝΑ0018 

http://www.stt.aegean.gr/
el/programma-

mathimaton.html 

Βικτωρία 
Αθανασοπούλου, 
 Λέκτορας 

ΕΕ Δ Εαρ 05 05 05 05 

26 
Διεθνές Μάρκετινγκ ΓΕ0016 

http://www.stt.aegean.gr/
el/programma-

mathimaton.html 
Ευαγγελία Χορτατσιάνη, 
Επίκ. Καθηγήτρια  

ΕΕ Δ Εαρ 02 02 02 02 

27 
Διεθνής Οικονομική & Εμπόριο ΓΕ0026 

http://www.stt.aegean.gr/
el/programma-

mathimaton.html 

Ιωάννης –Εμμανουήλ 
Τσαμουργκέλης,  
Επίκ. Καθηγητής 

ΕΕ Δ Εαρ 
Δεν 

διδάχθηκε 

Δεν 
διδάχθηκε 

Δεν 
διδάχθηκε 

Δεν 
διδάχθηκε 

28 
Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική ΝΑ0005 

http://www.stt.aegean.gr/
el/programma-

mathimaton.html 
Θεόδωρος Συριόπουλος,. 
Καθηγητής 

ΕΕ Δ Εαρ 17 15 15 15 

29 Τεχνολογίες & Σχεδιασμός 
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στη 
Ναυτιλία & τις Μεταφορές 

ΓΕ0014 
http://www.stt.aegean.gr/

el/programma-
mathimaton.html 

Μαρία Λάμπρου, 
Αναπλ.  Καθηγήτρια 

ΕΕ Δ Εαρ 
 

04 
 

03 
 

03 
 

03 

30 
Διοίκηση Έργων ΓΕ0022 

http://www.stt.aegean.gr/
el/programma-

mathimaton.html 
Αθηνά Ρουμπούτσου, 
Αναπλ.  Καθηγήτρια 

ΕΕ Δ Εαρ 
 

12 
 

09 
 

09 
 

09 

31 

Ναυλώσεις και Ναυλαγορές ΝΑ0022 
http://www.stt.aegean.gr/

el/programma-
mathimaton.html 

Βικτωρία 
Αθανασοπούλου, 
 Λέκτορας 
Αλκιβιάδης Κορρές, 
Επισκ. Διδασκ. 

ΕΕ Δ Εαρ 22 22 22 22 

32 

Δίκαιο του Ανταγωνισμού ΓΕ0030 
http://www.stt.aegean.gr/

el/programma-

mathimaton.html 

Βασίλειος Τουντόπουλος,. 

Καθηγητής 

 

ΕΕ Δ Εαρ 

 
03 

 
03 

 
03 

 
03 

33 Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς- ΓΕ0029 
http://www.stt.aegean.gr/

el/programma-
Βασίλειος Τουντόπουλος,. ΕΕ Δ Εαρ     
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α.α. 
Μάθημα14 

 

Κ
ω

δ
ικ

ό
ς 

Μ
α

θ
ή

μ
α

το
ς 

Ιστότοπος15 

Υπεύθυνος Διδάσκων  και 
Συνεργάτες 
(ονοματεπώνυμο & 
βαθμίδα) 

Υποχρε
ωτικό 

(Υ) 
Κατ'επ
ιλογήν 

(Ε) 
Ελεύθε

ρης 
Επιλογ

ής 
(ΕΕ) 

Διαλέξε
ις (Δ), 

Φροντι
στή- 

ριο (Φ) 
Εργαστ

η- 
ριο (Ε) 

Σε ποιο 
εξάμην

ο 
διδάχθ
ηκε;16 

 
(Εαρ.-
Χειμ.) 

Αριθμός 
φοιτητών 

που 
ενεγράφησ

αν στο 
μάθημα 

Αριθμός 
Φοιτητών 

που 
συμμετειχαν 

στις 
εξετάσεις 

Αριθμός 
Φοιτητών 

που πέρασε 
επιτυχώς 

στην 
κανονική ή 

επαναληπτικ
ή εξέταση 

Αξιολογήθη
κε από τους 
Φοιτητές;17 

Χρηματαγορές mathimaton.html Καθηγητής 

 

02 02 02 02 

34 

Οικονομικά της Πληροφορικής ΓΕ0031 
http://www.stt.aegean.gr/

el/programma-

mathimaton.html 

Νικήτας Νικητάκος, 
Καθηγητής 
 
Θεόδωρος Λίλας, 
Επίκ. Καθηγητής  

ΕΕ Δ Εαρ 

 
Δεν 

διδάχθηκε 

 
Δεν 

διδάχθηκε 

 
Δεν 

διδάχθηκε 

 
Δεν 

διδάχθηκε 

35 
Οικονομική των Μεταφορών ΓΕ0005 

http://www.stt.aegean.gr/

el/programma-

mathimaton.html 
Κωνσταντίνος Πάνου, 
Αναπλ. Καθηγητής 

ΕΕ Δ Εαρ 03 03 03 03 
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Πίνακας 13.2 Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος 2015-2016) 
Τίτλος ΠΜΣ: «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο» 

α.α Μάθημα18 

Κ
ω

δ
ικ

ό
ς 

Μ
α

θ
ή

μ
α

το
ς Ωρες 

διδασκαλίας 
ανά 

εβδομάδα 

Περιλαμβάνονται 
ώρες 

εργαστηρίου ή 
άσκησης19; 

Διδακτ. 
Μονάδες 

Πρόσθετη 
Βιβλιογραφία20 

(Ναι/Όχι) 

Σε ποιο 
εξάμηνο των 

σπουδών 
αντιστοιχεί; 
(1ο, 2ο κλπ.) 

Τυχόν 
προαπαιτούμενα 

μαθήματα21 

Χρήση εκπαιδ. 
μέσων 

(Ναι/Όχι) 

Επάρκεια 
Εκπαιδευτικών 

Μέσων 
(Ναι/Όχι22) 

1 Δεδομένα, Μοντέλα και Λήψη 
Αποφάσεων 

ΓΕ0020 3 ΝΑΙ (12 ώρες) 6 
 

ΝΑΙ 1ο ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

2 Διοίκηση & Οργάνωση 
Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων  

ΝΑ0016 3 ΟΧΙ 6 
 

ΝΑΙ 1ο ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

3 Προχωρημένη Χρημ/κή και 
Διαχείριση Χρημ/κών Κινδύνων 

 
ΓΕ0021 3 ΟΧΙ 6 

 
ΝΑΙ 1ο ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

4 Τεχν. Πληροφορικής στη 
Ναυτιλία,τις Μεταφορές και το 
Εμπόριο 

ΓΕ0019 3 ΝΑΙ (18 ώρες) 6 
 

ΝΑΙ 1ο ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

5 Ναυτιλιακή Οικονομική ΝΑ0003 3 ΟΧΙ 6 ΝΑΙ 1ο ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
6 Ιδιωτικό Ναυτικό Δίκαιο 

 
ΝΑ0006 3 ΟΧΙ 6 

ΝΑΙ 
1ο ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

7 Δίκαιο Εταιρειών ΓΕ0035 3 ΟΧΙ 6 ΝΑΙ 1ο ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
8 

Στρατηγική των Επιχειρήσεων Ι &ΙΙ 
ΓΕ0037 & 

ΓΕ0038 
3 ΝΑΙ (9 ώρες) 6 

ΝΑΙ 
2ο ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

9 Ολοκληρωμένα Συστήματα 
Μεταφορών 

ΓΕ0012 3 ΟΧΙ 3 
ΝΑΙ 

2ο ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

10 Παράγωγα Χρηματοοικονομικά 
Προϊόντα 

ΓΕ0033 3 ΟΧΙ 3 
ΝΑΙ 

2ο ΟΧΙ Δεν διδάχθηκε Δεν διδάχθηκε 

11 Εφαρμοσμένη Οικονομετρία ΓΕ0025 3 ΝΑΙ (6 ώρες) 3 ΝΑΙ 2ο ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
12 Διεθνής Ναυτιλιακή Πολιτική                                                                                                  ΝΑ0015 3 ΟΧΙ 3 ΝΑΙ 2ο ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
13 Γεωγραφικά Συστήματα ΓΕ0032 3 ΟΧΙ 3 ΝΑΙ 2ο ΟΧΙ Δεν διδάχθηκε Δεν διδάχθηκε 

                                                 
18 Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου) 
19 Σε περίπτωση θετικής απάντησης, σημειώστε των αριθμό των ωρών εργαστηρίου. 
20 Πέραν των δωρεάν διανεμομένων συγγραμμάτων. 
21 Σημειώστε τον αύξοντα αριθμό του ή των προαπαιτούμενων μαθημάτων, αν υπάρχουν. 
22 Υπάρχουν επαρκή εκπαιδευτικά μέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισμικά; Αν η απάντηση είναι αρνητική, δώστε σύντομη αναφορά των 
ελλείψεων. 
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α.α Μάθημα18 

Κ
ω

δ
ικ

ό
ς 

Μ
α

θ
ή

μ
α

το
ς Ωρες 

διδασκαλίας 
ανά 

εβδομάδα 

Περιλαμβάνονται 
ώρες 

εργαστηρίου ή 
άσκησης19; 

Διδακτ. 
Μονάδες 

Πρόσθετη 
Βιβλιογραφία20 

(Ναι/Όχι) 

Σε ποιο 
εξάμηνο των 

σπουδών 
αντιστοιχεί; 
(1ο, 2ο κλπ.) 

Τυχόν 
προαπαιτούμενα 

μαθήματα21 

Χρήση εκπαιδ. 
μέσων 

(Ναι/Όχι) 

Επάρκεια 
Εκπαιδευτικών 

Μέσων 
(Ναι/Όχι22) 

Πληροφόρησης 

14 Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας ΓΕ0034 3 ΟΧΙ 3 ΝΑΙ 2ο ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
15 Ναυτιλιακή Περιβαλλοντική 

Διοίκηση 
ΝΑ0002 3 ΟΧΙ 3 ΝΑΙ 

2ο ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

16 Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική ΝΑ0017 3 ΟΧΙ 3 ΝΑΙ 2ο ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
17 Ναυτιλιακή Λογιστική ΝΑ0004 3 ΟΧΙ 3 ΝΑΙ 2ο ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
18 Ναυτιλιακή Τεχνολογία & 

Ασφάλεια 
ΝΑ0001 3 ΟΧΙ 3 ΝΑΙ 

2ο ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

19 Χρηματαγορές και Κεφαλαιαγορές- 
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά 
Προϊόντα 

ΓΕ0039 3 ΟΧΙ 3 
ΝΑΙ 

2ο ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

20 Δίκαιο Θαλάσσιας Ασφάλισης ΝΑ0019 3 ΟΧΙ 3 ΝΑΙ 2ο ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
21 Προχωρημένη Ανάλυση 

Μεταφορικών Συστημάτων 
ΓΕ0036 3 ΟΧΙ 3 ΝΑΙ 

2ο ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

22 Δίκαιο Θαλάσσιου Περιβάλλοντος ΓΕ0024 3 ΟΧΙ 3 ΝΑΙ 2ο ΟΧΙ Δεν διδάχθηκε Δεν διδάχθηκε 
23 Δημόσιο Ναυτικό Δίκαιο ΝΑ0020 3 ΟΧΙ 3 ΝΑΙ 2ο ΟΧΙ Δεν διδάχθηκε Δεν διδάχθηκε 
24 Επιχειρησιακή Επικοινωνία ΓΕ0028 3 ΟΧΙ 3 ΝΑΙ 2ο ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
25 Ναυτεργατικό Δίκαιο ΝΑ0018 3 ΟΧΙ 3 ΝΑΙ 2ο ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
26 Διεθνές Μάρκετινγκ ΓΕ0016 3 ΟΧΙ 3 ΝΑΙ 2ο ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
27 Διεθνής Οικονομική & Εμπόριο ΓΕ0026 3 ΟΧΙ 3 ΝΑΙ 2ο ΟΧΙ Δεν διδάχθηκε Δεν διδάχθηκε 
28 Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική ΝΑ0005 3 ΟΧΙ 3 ΝΑΙ 2ο ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
29 Τεχνολογίες & Σχεδιασμός 

Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στη 
Ναυτιλία & τις Μεταφορές 

ΓΕ0014 3 ΟΧΙ 3 
ΝΑΙ 

2ο ΟΧΙ ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 

30 Διοίκηση Έργων ΓΕ0022 3 ΟΧΙ 3 ΝΑΙ 2ο ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
31 Ναυλώσεις και Ναυλαγορές ΝΑ0022 3 ΟΧΙ 3 ΝΑΙ 2ο ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
32 Δίκαιο του Ανταγωνισμού ΓΕ0030 3 ΟΧΙ 3 ΝΑΙ 2ο ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
33 Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς-

Χρηματαγορές 
ΓΕ0029 3 ΟΧΙ 3 

ΝΑΙ 
2ο ΟΧΙ ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

34 Οικονομικά της Πληροφορικής ΓΕ0031 3 ΟΧΙ 3 ΝΑΙ 2ο ΟΧΙ Δεν διδάχθηκε Δεν διδάχθηκε 
35 Οικονομική των Μεταφορών ΓΕ0005 3 ΟΧΙ 3 ΝΑΙ  2ο ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
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Πίνακας 14. Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΜΔΕ) 
Τίτλος ΠΜΣ: «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο» 
  

 

Συνολικός αριθμός 
αποφοιτησάντων 

Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών και % επί του συνόλου των 
αποφοιτησάντων) 

Μέσος όρος 
Βαθμολογίας  

(στο σύνολο των 
απόφοιτων) 

Έτος 
Αποφοίτησης 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 

2015-2016 33 0 (=0%) 1(=3,03%) 20(=60,60%) 12(=36,37%) 8,09 

 
Επεξηγήσεις: 
Σημειώστε σε κάθε στήλη τον αριθμό των φοιτητών που έλαβαν την αντίστοιχη βαθμολογία και το ποσοστό που αυτοί 
εκπροσωπούν επί του συνολικού αριθμού των αποφοιτησάντων το συγκεκριμένο έτος [π.χ. 6 (=5%)]. 
Προσοχή! Το άθροισμα του έτους πρέπει να συμφωνεί με το άθροισμα των αποφοιτησάντων που δώσατε για το αντίστοιχο έτος στον Πίνακα  4.  
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Πίνακας 15. Αριθμός Επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
 

 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ Η Θ Ι 

2015-2016 3 31 0 38 11 10 0 7 1 0 

 
Επεξηγήσεις: 

Α = Βιβλία/μονογραφίες 
Β = Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές 
Γ = Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές 
Δ = Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές 
Ε = Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές  
ΣΤ  = Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους 
Ζ = Συλλογικοί τόμοι στους οποίους επιστημονικός εκδότης είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος  
Η = Άλλες εργασίες 
Θ = Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά 
Ι = Βιβλιοκρισίες που συντάχθηκαν από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
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Πίνακας 16.   Αναγνώριση του ερευνητικού έργου του Τμήματος 
 

 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 

2015-2016 1851 0 0 8 39 22 0 

 
 

Επεξηγήσεις: 
Α = Ετεροαναφορές 
Β = Αναφορές του ειδικού/επιστημονικού τύπου 
Γ = Βιβλιοκρισίες τρίτων για δημοσιεύσεις μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
Δ = Συμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων 
Ε = Συμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών 
ΣΤ = Προσκλήσεις για διαλέξεις 
Ζ = Διπλώματα ευρεσιτεχνίας 
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Πίνακας 17. Διεθνής Ερευνητική/Ακαδημαϊκή Παρουσία Τμήματος 
 

  2015-2016 

Αριθμός συμμετοχών σε διεθνή 
ανταγωνιστικά ερευνητικά 

προγράμματα 

Ως 
συντονιστές 

3 

Ως 
συνεργάτες 
(partners) 

16 

Αριθμός μελών ΔΕΠ με 
χρηματοδότηση από διεθνείς 
φορείς ή διεθνή προγράμματα 

έρευνας 

 7 

Αριθμός μελών ΔΕΠ με διοικητικές 
θέσεις σε διεθνείς 

ακαδημαϊκούς/ερευνητικούς 
οργανισμούς ή επιστημονικές 

εταιρείες 

 5 

 
Σημείωση: Τα σκιασμένα πεδία δεν συμπληρώνονται. 
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Παράρτημα Γ΄:  
Κατάλογος Υποτροφιών και βραβείων που απονεμήθηκαν  

στο ακαδ. έτος 2015-201623 

 

 
  

 
 

  

                                                 
23 Οι υποτροφίες- βραβεία στους καταλόγους που ακολουθούν απονεμήθηκαν δημόσια στην Τελετή 
Καθομολόγησης στο τέλος του 2015 ενώ υποτροφία από το Propeller Club απονεμήθηκε στις αρχές του 2016 
σε ειδική τελετή που ο οργανισμός αυτός διενεργεί ετησίως στην Αθήνα. 
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ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                

 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  

 

α/α Φορέας 
Κριτήριο/α 
χορήγησης 

Δικαούχος 
Ποσό  

(σε Ευρώ) 

1. 
ΙΔΡΥΜΑ 
ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΣΗ 

Πρώτη/δεύτερη 
νεοεισαχθείσα 

ακαδημαϊκού έτους  
2015-2016 

1η  νεοεισαχθείσα 
 

Δέσποινα 
Κοσσένα   
(Μόρια : 17888) 

750 

2η νεοεισαχθείσα 
 

Μαρία Κοσσένα 
(Μόρια : 17197) 

750 

2. 

COSMOS 
NAUTICAL 
TRAINING 
CENTER 

 

1η  νεοεισαχθείσα 
 

Δέσποινα 
Κοσσένα  
(Μόρια : 17888) 

300 

2η νεοεισαχθείσα 
 

Μαρία Κοσσένα 
(Μόρια : 17197) 

300 

3. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ - 
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 
 

Εις μνήμην  
του πατρός της 

Δημητρίου 
Μαμαλίγκα 

Πρωτεύσασα και 
Αριστεύσασα 2ου έτους 

Χριστίνα-Ιωάννα 
Μπαλτούκα  
(Μ.Ο.: 9,16) 

1.000 

Πρωτεύσας και 
Αριστεύσας 3ου έτους 

Γεώργιος 
Χριστάκης (Μ.Ο.:  
8,64) 

1.000 

4. 
DANAOS 
SHIPPING  
Co. Ltd.  

 
 

Αριστεύσασα 2ου έτους 

Κωνσταντίνα-
Μαρίνα 
Μπρούζου  
(Μ.Ο.:  9,02) 

1.000 

5. 
AEGEAN 
SHIPPING 
MANAGEMENT 

 Αριστεύσας 3ου έτους 
Πέτρος 
Χριστάκης  
(Μ.Ο.:  8,57) 

1.000 

6. 
STAVROS 
KARAPIPERIS 

 
Πρωτεύσασα 
πτυχιούχος 

Άννα Αθηναίου 1.000 

7. 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ 
Ε.Α.Δ.Π.Π.Α. Α.Ε. 

Απόφαση 
11ης/06.10.2015 
συνεδρίασης της 
Κοσμητείας ΣΕΔ 

Πρωτεύσασα 
πτυχιούχος 

Άννα Αθηναίου 800 

8. 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ 
ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ 
ΣΕΔ 

Φοιτητής/ρια που 
διαμένει στις εστίες 
με την υψηλότερη 

βαθμολογία 

Φοιτητής/ρια που 
διαμένει στις εστίες 
με την υψηλότερη 

βαθμολογία 

Ευτυχία-Κόμησσα 
Πετρίδη 

500 

9. 
BLUE STAR 
FERRIES 

Αριστεύσαντες/σες 
φοιτώντες/ούσες  

1. Δέσποινα Κοσσένα   

2. Μαρία Κοσσένα  

3. Χριστίνα-Ιωάννα Μπαλτούκα   

4. Κωνσταντίνα – Μαρίνα Μπρούζου   

5. Γεώργιος Χριστάκης    

6. Πέτρος Χριστάκης 

Εισιτήρια 
μετ’επιστρο

φής 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ-

ΧΙΟΣ 

10. 
AEGEAN 
AIRLINES 

 

1. Δέσποινα Κοσσένα   

2. Χριστίνα-Ιωάννα Μπαλτούκα  

3. Γεώργιος Χριστάκης 

4. Άννα Αθηναίου 

Αεροπορικά 
εισιτήρια 

μετ’ 
επιστροφής 
ΑΘΗΝΑ-

ΧΙΟΣ 

 ΣΥΝΟΛΟ 8.400 
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ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΜΣ ΝΑ.Μ.Ε. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  
(ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2015) 

 
 

 
α/α 
 

Χορηγός 
(επωνυμία) 

Δικαιούχος Ποσό (σε €) 

 
Διπλωματούχοι ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 

1 

Ίδρυμα  
ΑΝΤΩΝΙΟΣ & 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΓΓΕΛΙΚΟΥΣΗΣ 
 

Πρωτεύσας ΠΜΣ ΝΑ.Μ.Ε. 
Πρωτεύσας & Αριστεύσας 
Κατεύθυνσης  
“Συνδυασμένες Μεταφορές και 
Νέες Τεχνολογίες” 

Εμμανουήλ 
Μυλωνάς  
(Μ.Ο.:   9,10) 

1.500 

2 

Ίδρυμα  
«ΜΑΡΙΑ 
ΤΣΑΚΟΣ – 
Διεθνές Κέντρο 
Ναυτικής Έρευνας 
& Παράδοσης» 

Πρωτεύσας & Αριστεύσας 
Κατεύθυνσης “Ναυτιλία, 
Επιχειρηματικότητα και Δίκαιο” 

Γεώργιος Παντελίδης 
(Μ.Ο.:  8,92) 

1.000 

3 

DANAOS 
SHIPPING Co. 
Ltd. 
 

Πρωτεύσας &Αριστεύσας 
Κατεύθυνσης “Διεθνής 
Οικονομική-Χρηματοοικονομική” 

Νικόλαος 
Γεραντώνης 
(Μ.Ο.:  8,89) 

1.000 

4 
DIANA 
SHIPPING Inc.  
 

Αριστεύσασα Κατεύθυνσης  
“Συνδυασμένες Μεταφορές και 
Νέες Τεχνολογίες” 

Βασιλεία Ζερβούδη 
(Μ.Ο.:  8,85) 

500 

5 
Ίδρυμα Ευγενίδου 
 

500 

6 

Αλεξάνδρα 
Μαμαλίγκα - 
Προκοπίου  
Εις μνήμην του 
πατρός της  
Δημητρίου 
Μαμαλίγκα 

Αριστεύσας Κατεύθυνσης  
“Διοίκηση Ναυτιλιακών 
Επιχειρήσεων” 

Γεώργιος 
Κωνσταντινό-πουλος 
(Μ.Ο.:  8,62) 

1.000 

7 
Dorian LPG 
Management 
Corp. 

Αριστεύσας Κατεύθυνσης  
“Διεθνής Οικονομική-
Χρηματοοικονομική” 

Σκεύος Χατζηγιαννά-
κης 
(Μ.Ο.:   8,60 ) 

500 

8 
Allseas Marine 
S.A. 

500 

9 
Dorian (HELLAS) 
S.A 

Αριστεύσας Κατεύθυνσης  
“Διοίκηση Ναυτιλιακών 
Επιχειρήσεων” 

Σπυρίδων Βέλλης  
(Μ.Ο.:   8,59) 

500 

500 
10 

Allseas Marine 
S.A. 

11 

EURONAV 
HELLAS 
 Κοινωνικο-
οικονομικά 
κριτήρια 

Αριστεύσας Κατεύθυνσης  
“Διοίκηση Ναυτιλιακών 
Επιχειρήσεων” 

Ιωάννης Κουρτιάν  
(Μ.Ο.:   8,59) 

1.000 

Αριστεύσας Κατεύθυνσης  
“Συνδυασμένες Μεταφορές και 
Νέες Τεχνολογίες” 

Χρήστος Τσικλίδης 
(Μ.Ο.:   8,58) 

1.000 
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α/α 
 

Χορηγός 
(επωνυμία) 

Δικαιούχος Ποσό (σε €) 

12 

DANAOS 
SHIPPING Co. 
Ltd.  
 

Αριστεύσας Κατεύθυνσης  
“Συνδυασμένες Μεταφορές και 
Νέες Τεχνολογίες” 

Ιωάννης Προβατένος 
(Μ.Ο.:   8,55) 

1.000 

Επιλεγέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές ακαδ. έτους 2015-2016 

13 

AEGEAN 
SHIPPING 
MANAGEMENT 
S.A. 

Σοφία Ατσάλη  
Πρώτος/η σε σειρά επιτυχίας 
επιλεγείς/είσα μεταπτυχιακός/ή 
φοιτητής/ρια  
ακαδ. έτους 2015-2016 

2.000 

 
14 
 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ 
ΧΙΩΤΙΚΟΥ 
ΧΩΡΙΟΥ» 
 

Λεόντιος Χαβιάρας  
Χιακή καταγωγή και 
οικονομικά/κοινωνικά κριτήρια για 
σπουδές στο ΠΜΣ ΝΑ.Μ.Ε. το 
ακαδ. έτος 2015-2016 

   
 3.500 

 

 ΣΥΝΟΛΟ  16.000 
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Παράρτημα Δ΄ 
 

Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 333/Β7/2.10.1998 (ΦΕΚ 1085 Β΄ 16.10.1998) υπουργικής απόφασης, όπως έχει 
τροποποιηθεί με νεότερες υπουργικές αποφάσεις και αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του 

Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Ναυτιλία, Μεταφορές 
και Διεθνές Εμπόριο» – Αναμόρφωση του Προγράμματος  (ΦΕΚ 2063/29.07.2014, τ. Β΄). 
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