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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

"ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΝΑ.Μ.Ε." 
 

 

Δελτίο Τύπου 

 

Ξεκίνησε δυναμικά το νέο ακαδημαϊκό έτος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Ναυτιλία, 

Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο» του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, τη Δευτέρα 19  Οκτωβρίου 2020, με τρίωρη διαδικτυακή εκδήλωση και 

περισσότερες από 60 συμμετοχές. Στόχος του σεμιναρίου ήταν να παρουσιαστούν στους 

νεοεισαχθέντες  μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, οι 

ευκαιρίες και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα η Ναυτιλία, οι Μεταφορές και τα Logistics 

καθώς και η έρευνα που αναπτύσσει το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ως 

απάντηση σε αυτές.  

 

Τον κλάδο της Ναυτιλίας εκπροσώπησε αρχικά ο κ. Δημήτρης Τσαπούλης, COO της Signal Group, 

ο οποίος  μίλησε για τη  σημασία των νέων τεχνολογιών και της Τεχνητής Νοημοσύνης σε σχέση με 

τη βελτίωση της λειτουργίας και του ανταποδοτικού πλεονεκτήματος των εταιρειών  της ναυτιλίας. 

Στην συνέχεια, η κα Έλπη Πετράκη, Πρόεδρος της Women in Shipping and Trade Association 

(WISTA) Hellas και Β΄ Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων 

(ΕΕΝΜΑ), τόνισε την πολυπλοκότητα της ναυτιλίας και εξήρε την αναγκαιότητα εξειδικευμένων 

σπουδών για την εκπαίδευση στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στις συνεχώς εξελισσόμενες 

απαιτήσεις του κλάδου.  

 

Τον τομέα των οδικών και επιβατικών  μεταφορών εκπροσώπησαν η Δρ. Ελένη Τυρογιάννη, 

Διευθύντρια Στρατηγικής & Οργάνωσης των Αττικών Διαδρομών ΑΕ και ο Δρ. Νίκος 

Αθανασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΑ. Η σημαντικότητα των υποδομών στην 

προώθηση των πράσινων μεταφορών, οι προκλήσεις των αστικών συγκοινωνιών στην πανδημία του 

COVID-19, η ανάγκη για πιο ευέλικτη λειτουργία που προσαρμόζεται στις απαιτήσεις των σύγχρονων 

πολιτών, η ενίσχυση του ανταγωνισμού για την επίτευξη καλύτερων υπηρεσιών ήταν κάποια από τα 

ζητήματα που συζητήθηκαν σε αυτήν την ενότητα. 
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Τον τομέα των Logistics εκπροσώπησε ο κ. Νίκος Ροδόπουλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

της OnLine Data AE, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Logistics, Μέλος του Εθνικού 

Συμβουλίου Ανάπτυξης Εφοδιαστικής και   Σύμβουλος του ΕΒΕΠ. Ο κ. Ροδόπουλος μίλησε για την 

σημασία των logistics και τη σύνδεση της Ναυτιλίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας,  και τόνισε την 

σημασία των λιμένων και των υποδομών της ενδοχώρας, όπως και το γεγονός ότι αυτή η προσέγγιση 

στη Ναυτιλία παρέχεται μόνο από το συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. 

 

Την σχέση του νομικού πλέγματος με τη ναυτιλία ανέλυσε, τέλος, ο δικηγόρος κ. Γιώργος 

Σταματογιάννης, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, ο οποίος επικεντρώθηκε στις 

επαγγελματικές  προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ναυτιλιακοί δικηγόροι του Πειραιά κατά την μετά 

Brexit περίοδο και στις δραστηριότητες του Συλλόγου  που  οργανώνει ανά τριετία διεθνές Συνέδριο 

Ναυτικού Δικαίου με τους πλέον επιφανείς ειδικούς παγκόσμια.  

 

Η απάντηση του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών στις ευκαιρίες και προκλήσεις 

της εποχής είναι ανάμεσα στα άλλα, όπως τονίστηκε, οι πολλές καινοτόμες προτάσεις Διπλωματικών 

Εργασιών και τα πολλά και πολυσχιδή ερευνητικά έργα του Τμήματος, όπως το SeaSkills για ενίσχυση 

δεξιοτήτων των εργαζομένων στην ναυτιλία, το Musica, με πλωτές εξέδρες πολλαπλών παροχών για 

νησιωτικές περιοχές, η εφαρμογή για project rating υποδομών BENEFIT, το MaaS4EU για 

συνδυασμένη, ευέλικτη και κατ’ απαίτηση κινητικότητα, το νέο έργο We-Transform για τις 

μελλοντικές επιπτώσεις της αυτοματοποίησης στους εργαζόμενους στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές, 

αλλά και άλλες καινοτόμες ενέργειες του Τμήματος, όπως η συνίδρυση του ιστότοπου porteconomics 

κ.ο.κ. Η εκδήλωση έκλεισε με την παρουσίαση των  δυνατοτήτων  που προσφέρει η Ευφυής 

Ερευνητική Υποδομή στη Ναυτιλία, την Εφοδιαστική Αλυσίδα, και τις Μεταφορές (ENIRISST και 

ENIRISST+) στις επιχειρήσεις της οποίας, επικεφαλής 11 ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων, ηγείται το 

Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών. 

 

 

Φωτογραφία του Panel  


