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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΠΜΣ 
 

 

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,   

 

Σας καλωσορίζουμε στο νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη 

και την Τεχνολογία ‐ ΔΙΝΕΤ». To ΔΙΝΕΤ συνδυάζει και αξιοποιεί την παράδοση, την τεχνογνωσία και 

την  εμπειρία  του  Τμήματος  Ναυτιλιακών  Σπουδών  του  Πανεπιστημίου  Πειραιώς  και  της  Σχολής 

Ναυτικών  Δοκίμων  στους  τομείς  της  διοίκησης  και  της  τεχνολογίας  στη  ναυτιλία,  αντίστοιχα.  Οι 

σπουδές  σας  στο  Πρόγραμμα  θα  σας  εφοδιάσουν  με  τις  αναγκαίες  αναλυτικές  και  συνθετικές 

ικανότητες, με την επιστημονική εξειδίκευση και με τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που θα 

αποτελέσουν εφόδια για την επαγγελματική σταδιοδρομία στη ναυτιλία ή για περαιτέρω σπουδές 

και έρευνα. 

Το ΔΙΝΕΤ έχει ως βάση το παγκόσμιας εμβέλειας και ακτινοβολίας ναυτιλιακό κέντρο του Πειραιά, τη 

ναυτιλιακή πρωτεύουσα που φιλοξενεί το δυναμικότερο ναυτιλιακό cluster της Ευρώπης. Η ραγδαία 

τεχνολογική  εξέλιξη,  ιδιαίτερα  στο  χώρο  της  Τεχνολογίας  Πληροφοριών  και  η  ανάγκη  των 

επιχειρήσεων  του  ναυτιλιακού  cluster  να  ενσωματώσουν  και  αξιοποιήσουν  αυτή  την  εξέλιξη 

δημιουργεί ζήτηση για επιστημονικά στελέχη με εξειδίκευση στη διοίκηση και την τεχνολογία στη 

ναυτιλία. Το ΔΙΝΕΤ επιδιώκει να αποτελέσει δυναμικό στοιχείο του ναυτιλιακού cluster του Πειραιά, 

εκπαιδεύοντας αυτά τα στελέχη.  

Στοιχείο που διακρίνει το ΔΙΝΕΤ και το καθιστά μοναδικό είναι η αξιοποίηση της συμπληρωματικής 

τεχνογνωσίας,  των  υποδομών  και  του  ανθρώπινου  δυναμικού  δύο  ευρύτερα  αναγνωρισμένων 

φορέων  εκπαίδευσης  της Ναυτιλίας  και  του Πειραιά, αλλά και  των  διασυνδέσεων που οι φορείς 

αυτοί  διατηρούν  με  το  ζωντανό  χώρο  της  ναυτιλίας,  των  επιχειρήσεων  και  των  οργανισμών  της. 

Επιπλέον, η εγγραφή στο Πρόγραμμα πτυχιούχων Πανεπιστημίων διαφόρων ειδικοτήτων καθώς και 

αποφοίτων της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, αποτελεί πρόσθετο στοιχείο μοναδικότητας, καθώς δίνει 

τη δυνατότητα αξιοποίησης γνώσεων και εμπειριών από διαφορετικά επιστημονικά πεδία.  

Τα παραπάνω στοιχεία δημιουργούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για την υλοποίηση της αποστολής 

του Προγράμματος. Βεβαίως, αναγκαία προϋπόθεση για αυτό αποτελεί η δική σας προσπάθεια. Σε 

αυτή  σας  την  προσπάθεια  οι  καθηγητές  και  το  διοικητικό  προσωπικό  του  ΔΙΝΕΤ  θα  είναι 

συμπαραστάτες. 

 

Καλή επιτυχία σε όλες και όλους! 

 

Καθηγητής Γιάννης Θεοτοκάς 

Διευθυντής του  ΠΜΣ ΔΙΝΕΤ 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
 

Στις σελίδες που ακολουθούν θα βρείτε βασικές πληροφορίες για τις σπουδές σας στο ΔΜΠΣ ΔΙΝΕΤ. 

Στο πρώτο μέρος θα βρείτε τις ρυθμίσεις του κανονισμού που διέπουν τις σπουδές σας. Στο δεύτερο 

μέρος περιλαμβάνεται η περιγραφή του περιεχομένου και οι στόχοι των μαθημάτων που πρόκειται 

να παρακολουθήσετε.  Τέλος, ως παράρτημα στο  τελευταίο μέρος παρατίθεται  το ΦΕΚ στο οποίο 

δημοσιεύθηκε  ο  Κανονισμός  Σπουδών  του  ΔΠΜΣ  Αναλυτικά  περιγράμματα  μαθημάτων  θα 

αναρτηθούν στη σελίδα του κάθε μαθήματος στο eclass. 

Οι  έκτακτες υγιειονομικές συνθήκες  και  τα πρωτόκολλα που  ισχύουν  επιβάλλουν  την  οργάνωση‐

υλοποίηση  των  μαθημάτων  εξ  αποστάσεως.  Κάθε  φοιτητής/τρια  θα  ενημερωθεί  για  τους 

προωσπικούς κωδικούς πρόσβασης στις εφαρμογές (MS Teams και eclass) που θα χρησιμοποιηθούν 

για την υλοποίηση των μαθημάτων. 

Καθώς,  όμως,  τα  μαθήματα  δια  ζώσης  θα  γίνονται  εντός  της  Σχολής  Ναυτικών  Δοκίμων,  στους 

χώρους  της οποίας  ισχύουν συγκεκριμένοι  κανόνες και διαδικασίες,  σας παραθέτουμε ορισμένες 

οδηγίες, τις οποίες είναι απαραίτητο να έχετε υπόψη σας και να ακολουθείτε κατά τη διάρκεια της 

φοιτήσεώς σας: 

 Η  είσοδός  σας  στον  χώρο  της  Σχολής  είτε  πεζή  είτε  με  όχημα  θα  πραγματοποιείται  από  την 

κεντρική πύλη, η οποία βρίσκεται στο τέρμα της λεωφόρου Χατζηκυριακού στον Πειραιά και θα 

καταγράφεται από το προσωπικό ασφαλείας της πύλης. Για την εξακρίβωση των στοιχείων σας, 

θα εκδοθεί από την Σχολή η προσωπική σας κάρτα εισόδου (με την φωτογραφία σας), καθώς και  

κάρτα εισόδου του οχήματός σας. Η κάρτα εισόδου του οχήματός σας θα πρέπει να τοποθετείται 

σε εμφανές σημείο του παρμπρίζ κατά την διάρκεια παραμονής του οχήματος στη Σχολή, ώστε να 

είναι εφικτός ο οποιοσδήποτε έλεγχος. Επιπρόσθετα, όσο είναι σε ισχύ τα έκτακτα υγειονομικά 

μέτρα,  είναι  υποχρεωτική  η  θερμομέτρησή  σας  κατά  την  είσοδό σας  στην  Σχολή,  η  χρήση μη 

ιατρικής μάσκας σας καθόλη τη διάρκεια της παραμονής σας στους χώρους της Σχολής, καθώς και 

η συμμόρφωση σε οποιαδήποτε νέα υγειονομικά μέτρα προκύψουν.  

 

 Τα μαθήματα θα λαμβάνουν χώρα στην αίθουσα «Μπεκατώρου», η οποία βρίσκεται στον πρώτο 

όροφο του κτιρίου των Εργαστηρίων της Σχολής. Έχετε δυνατότητα στάθμευσης του οχήματος σας 

στους χώρους μπροστά από την είσοδο των Εργαστηρίων, καθώς επίσης και στον υπόγειο χώρο 

στάθμευσης  των  Εργαστηρίων.  Ο  υπόγειος  χώρος  στάθμευσης  ενδείκνυται  και  για  πρόσβαση  

ατόμων  με  κινητικά  προβλήματα  καθώς  υπάρχει  η  δυνατότητα  χρήσης  ανελκυστήρα  από  το 

επίπεδο του υπογείου μέχρι το επίπεδο της αίθουσας «Μπεκατώρου». Για τη διευκόλυνσή σας 

συνημμένα θα βρείτε την κάτοψη των χώρων της Σχολής, όπου με πράσινο χρώμα φαίνονται οι 

χώροι όπου επιτρέπεται να κυκλοφορείτε. 

 

 Είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη σας ότι ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες για την κίνηση στους 

χώρους  της  Σχολής  τους  οποίους  είναι  αναγκαίο  να  τηρείτε.  Κατά  τις  ώρες  διδασκαλίας,  θα 

βρίσκεται στον χώρο των μαθημάτων άτομο από το προσωπικό της Σχολής επιφορτισμένο με την 

ομαλή λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος, στο όποιο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα 

μπορούν να απευθύνονται για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει.  

Η  πιστή  εφαρμογή  των  παραπάνω  οδηγιών  είναι  απαραίτητη  για  την  ομαλή  λειτουργία  του 

προγράμματος και υποχρεωτική για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.  
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ΑΡΘΡΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΙΤΗΣΗ 

  

Διάρκεια Σπουδών ‐ Όροι Φοίτησης 

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΔΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα διδασκαλίας, πλήρους φοίτησης (full  time). Στο τρίτο εξάμηνο 
περιλαμβάνεται και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.  

Ο  ανώτατος  επιτρεπόμενος  χρόνος  ολοκλήρωσης  των  σπουδών,  ορίζεται  σε  τρία  εξάμηνα  και 
δύναται να παραταθεί σε τέσσερα εξάμηνα με σκοπό την ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας 
ύστερα από αιτιολογημένη αίτηση του φοιτητή προς τη ΣΕ και έγκριση της ΕΔΕ.  

Σε  εξαιρετικές  περιπτώσεις,  ο  μεταπτυχιακός  φοιτητής  με  αίτησή  του  μπορεί  να  ζητήσει 
αιτιολογημένα  προσωρινή  αναστολή  φοίτησης,  μετά  από  την  παρέλευση  ενός  (1)  τουλάχιστον 
εξαμήνου σπουδών. Η αναστολή αυτή δεν υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα με απόφαση 
της ΕΔΕ. Στην αίτησή του ο φοιτητής αναφέρει υποχρεωτικώς τους λόγους, το χρονικό διάστημα της 
αιτούμενης αναστολής φοίτησης και επισυνάπτει τα σχετικά δικαιολογητικά. Τα εξάμηνα αναστολής 
της  φοιτητικής  ιδιότητας  δεν  προσμετρούνται  στην  προβλεπόμενη  ανώτατη  διάρκεια  κανονικής 
φοίτησης. 

Αν  κατά  το  χρονικό  διάστημα  που  διαρκεί  η  αναστολή  φοίτησης  κάθε  φοιτητή  τροποποιηθεί  το 
πρόγραμμα ή η διάρκεια σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ., τότε: 

α) Ο φοιτητής θα ακολουθήσει πρόγραμμα σπουδών με τον ίδιο αριθμό πιστωτικών μονάδων που 
είχε κατά την εγγραφή του στο ΔΠΜΣ. 

β)  Ο  φοιτητής  θα  παρακολουθήσει  μαθήματα  σύμφωνα  με  τις  αντιστοιχίσεις  μεταξύ  νέων  και 
παλαιών μαθημάτων στις οποίες έχει προβεί η ΕΔΕ. 

 

Πρόγραμμα Σπουδών 

Το ΔΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Το ΔΠΜΣ αποτελείται 
από μία  κοινή  δέσμη μαθημάτων  κορμού  για  το  πρώτο  και  δεύτερο  εξάμηνο,  δύο  κατευθύνσεις 
μαθημάτων επιλογής και την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας για το τρίτο εξάμηνο. 

Για  την  απόκτηση  ΔΜΣ  απαιτούνται  συνολικά  ενενήντα  (90)  πιστωτικές  μονάδες  (ECTS).  Κατά  τη 
διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή 
εξέταση  μεταπτυχιακών  μαθημάτων,  ερευνητική  απασχόληση  και  συγγραφή  εργασιών,  και 
παρακολούθηση σεμιναρίων. Η διδασκαλία των μαθημάτων για τα πρώτα δύο εξάμηνα γίνεται τις 
ημέρες Παρασκευή (απόγευμα και βράδυ) και Σάββατο (πρωί και μεσημέρι) εκτός κι αν αποφασίσει 
διαφορετικά  η  ΣΕ  και  η  ΕΔΕ.  Μικρή  διαφοροποίηση  αναλόγως  των  επιλογών  των 
φοιτητών/φοιτητριών  μπορεί  να  γίνει  για  τα  μαθήματα  επιλογής  του  3ου  εξαμήνου  αλλά  πάντα 
απογευματινή‐βραδινή ώρα.  Τα  μαθήματα  οργανώνονται  σε  εξάμηνα  και  πραγματοποιούνται  σε 
εβδομαδιαία βάση. Τα μαθήματα μπορεί να διδάσκονται και στην Αγγλική γλώσσα από Ελληνική 
ή/και από Αγγλική ή Διεθνή βιβλιογραφία. 

Το ΔΠΜΣ περιλαμβάνει συνολικά είκοσι (20) μεταπτυχιακά μαθήματα, καθώς και την εκπόνηση της 
διπλωματικής εργασίας. Από τα είκοσι (20) μεταπτυχιακά μαθήματα, τα τέσσερα (4) είναι μαθήματα 
κορμού  του πρώτου  εξαμήνου,  τέσσερα  (4)  είναι  μαθήματα  κορμού  του  δευτέρου  εξαμήνου  και 
δώδεκα (12) είναι μαθήματα επιλογής κατεύθυνσης του τρίτου εξαμήνου από τα οποία οι φοιτητές 
διαλέγουν τέσσερα (4). Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου ο μεταπτυχιακός φοιτητής συγγράφει 
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τη διπλωματική  του  εργασία. Η διπλωματική  εργασία υποβάλλεται/παρουσιάζεται  στο  τέλος  του 
τρίτου εξαμήνου. 

Ως κύκλος σπουδών νοείται η οριζόμενη στο άρθρο 6 διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση του ΔΜΣ. 

H δομή του διδακτικού προγράμματος του ΔΠΜΣ, έχει ως ακολούθως: 

 

Α’ εξάμηνο ‐ τέσσερα (4) μαθήματα υποχρεωτικά (Υ) 

α/α    
 

Τύπος  Τίτλος Μαθήματος  ECTS 

1.  Υ  Οικονομική Ανάλυση Ναυτιλιακών Αγορών  7.5 

2.  Υ  Στατιστική Ανάλυση ‐ Ανάλυση Δεδομένων  7.5 

3.  Υ  Συνδυασμένες Μεταφορές  7.5 

4.  Υ  Αρχές Διοίκησης και Οργάνωσης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων  7.5 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) Α’ Εξαμήνου  30 

   

Β’ εξάμηνο ‐ τέσσερα (4) μαθήματα υποχρεωτικά (Υ) 

α/α    
 

Τύπος  Τίτλος μαθήματος   ECTS 

5.  Υ  Οικονομικά των Θαλασσίων Μεταφορών και Διεθνές Εμπόριο  7.5 

6.  Υ  Εφοδιαστική Αλυσίδα στις Μεταφορές  7.5 

7.  Υ  Συστήματα Πλοήγησης και Τηλεπικοινωνιών  7.5 

8.  Υ  Διαχείριση και Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Πλοία  7.5 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS)  Β’ Εξαμήνου  30 
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Γ’ εξάμηνο – τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής (Ε) και  εκπόνηση διπλωματικής εργασίας 

Κατεύθυνση στη Διοίκηση και Οικονομία στη 
Ναυτική Επιστήμη 

Κατεύθυνση στη Διοίκηση στη Ναυτική 
Τεχνολογία 

Τίτλοι Μαθημάτων  ECTS  Τίτλοι Μαθημάτων  ECTS 

Διπλωματική Εργασία  10  Διπλωματική Εργασία  10 

Μάθημα Επιλογής  5  Μάθημα Επιλογής  5 

Μάθημα Επιλογής  5  Μάθημα Επιλογής  5 

Μάθημα Επιλογής  5  Μάθημα Επιλογής  5 

Μάθημα Επιλογής  5  Μάθημα Επιλογής  5 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) Γ’ εξαμήνου 30 

Μαθήματα Επιλογής Γ΄ Εξαμήνου 

Κατεύθυνση  Διοίκησης  και  Οικονομίας  στη 
Ναυτική Επιστήμη 

Κατεύθυνση  Διοίκηση  στη  Ναυτική 
Τεχνολογία 

Λειτουργική Διαχείριση Πλοίου 
Θεωρία  Κινδύνου  και  Αξιοπιστίας  με 
Εφαρμογές στα Ναυτικά Συστήματα 

Ναυλώσεις 
Έλεγχος Ποιότητας  στις Μεταφορές  και  στις 
Ναυτικές Εγκαταστάσεις 

Ναυτασφαλίσεις 
Αρχές  Τεχνικής  Πραγματογνωμοσύνης  και 
Οικονομοτεχνική Διάσταση της Αστοχίας 

Διαχείριση Λιμένων και Τερματικών 
Οργάνωση  και  Διαχείριση  Διαδικασιών 
Συντήρησης Πλοίων 

Οικονομική  του  Περιβάλλοντος  και 
Περιβαλλοντική Πολιτική στη Ναυτιλία 

Τεχνολογίες  Περιβάλλοντος  και 
Αντιρρύπανσης 

Μεταφορά  Τεχνολογίας  και  Διαχείριση 
Τεχνολογικής Καινοτομίας στη Ναυτιλία 

Στοχαστική  Μοντελοποίηση  και  Πρόβλεψη 
Θαλασσίων Συστημάτων 

Τα  μαθήματα  του  ΔΠΜΣ  δύνανται,  μετά  την  ολοκλήρωση  του  1ου    κύκλου  σπουδών,  να 
τροποποιηθούν και να ανακατανεμηθούν μεταξύ των εξαμήνων με απόφαση της ΕΔΕ, όπως αυτή 
ορίζεται και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 31 και 45 του ν. 4485/2017. Ως πρώτος κύκλος 
σπουδών του ΔΠΜΣ ορίζεται η πρώτη ολοκληρωμένη υλοποίηση του προγράμματος. Η τροποποίηση 
του προγράμματος μαθημάτων περιλαμβάνεται στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΔΠΜΣ. Στον πρώτο 
κύκλο σπουδών δύναται μόνο να αλλάξει το εξάμηνο διδασκαλίας των μαθημάτων. 
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Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 

1. Η διπλωματική εργασία εκπονείται υπό την επίβλεψη ενός μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ναυτιλιακών 
Σπουδών της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς ή/και του Τμήματος 
Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων που διδάσκει στο ΔΠΜΣ (επιβλέπων/ντες) (παρ. 
4, άρ. 34, ν. 4485/2017) ή ενός εισηγητή μαθήματος με την επίβλεψη Μέλους ΔΕΠ και εντάσσεται 
στο γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ που ακολουθεί ο φοιτητής. Κάθε διπλωματική εργασία πρέπει 
να αποδεικνύει  προηγμένες  θεωρητικές  γνώσεις,  πρακτικές  δεξιότητες,  κριτική  σκέψη,  ικανότητα 
στην ανάλυση  και σύνθεση προβλημάτων και  ερευνητική  ικανότητα  του μεταπτυχιακού φοιτητή. 
Μπορεί να αναφέρεται σε εμπειρικά, θεωρητικά ή εφαρμοσμένα θέματα και να πραγματοποιείται 
σε συνεργασία με ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα που ασχολείται με συναφή αντικείμενα. Τα θέματα των 
διπλωματικών εργασιών ορίζονται με κριτήρια τη συνάφεια με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ, το γνωστικό 
αντικείμενο του/των Μέλους/Μελών ΔΕΠ, τη συμβολή στην ανάπτυξη νέων ερευνητικών περιοχών 
και τα στοιχεία πρωτοτυπίας στη μεθοδολογική προσέγγιση. Η έκτασή της δεν μπορεί να είναι κάτω 
των 5.000 λέξεων συνολικώς.  

2. Στο τέλος του Β’ Εξαμήνου τα μέλη ΔΕΠ και οι εισηγητές που διδάσκουν στο ΔΠΜΣ καταθέτουν στο 
Διευθυντή του ΔΠΜΣ μετά από πρόσκληση της Γραμματείας ΔΠΜΣ κατάλογο θεματικών περιοχών 
για διπλωματικές εργασίες. Ο συνολικός κατάλογος των προτεινόμενων γνωστικών αντικειμένων και 
αντίστοιχων επιβλεπόντων γνωστοποιείται στα Μέλη ΔΕΠ και κατόπιν οριστικοποίησης από τη ΣΕ 
του ΠΜΣ δημοσιοποιείται στους φοιτητές με ευθύνη του Διευθυντή του ΔΠΜΣ. Οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές επιλέγουν θεματική περιοχή και επιβλέποντα‐μέλος ΔΕΠ και με τη σύμφωνη γνώμη του 
επιβλέποντος  καταθέτουν  σχετική  αίτηση  στη  Γραμματεία  του  ΠΜΣ.  Στην  αίτηση  αναγράφεται  ο 
προτεινόμενος  τίτλος  της  διπλωματικής  εργασίας  και  ο  επιβλέπων καθηγητής,  και  επισυνάπτεται 
περίληψη  της  προτεινόμενης  εργασίας.  Ο  συνολικός  κατάλογος  φοιτητών  και  διπλωματικών 
εργασιών  κατατίθεται  προς  έγκριση  στη  ΕΔΕ.  Οι  προθεσμίες  εντός  των  οποίων  θα  γίνονται  οι 
καταθέσεις των ανωτέρω καταλόγων από τους επιβλέποντες και η υποβολή των αιτήσεων εκπόνησης 
μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών από τους φοιτητές είναι καθορισμένες από τον Διευθυντή 
και τη ΕΔΕ. Ο φοιτητές καθώς και οι επιβλέποντες καθηγητές οφείλουν να τις τηρούν. Ο μέγιστος 
αριθμός μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών ανά μέλος ΔΕΠ δύναται να οριστεί με απόφαση της 
ΕΔΕ  του  ΔΠΜΣ.  Ο  επιβλέπων  της  διπλωματικής  προτείνει  την  τριμελή  Εξεταστική  Επιτροπή  των 
διπλωματικών εργασιών πού αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Τμήματος Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, (ένα 
από  τα  μέλη  της  Εξεταστικής  Επιτροπής  μπορεί  να  είναι  ειδικός  επιστήμονας  αναγνωρισμένου 
κύρους εκτός των δύο τμημάτων ή μέλος ΔΕΠ άλλου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αλλοδαπής) και 
υποβάλλει σχετική εισήγηση στη ΣΕ του ΔΠΜΣ. Ο κατάλογος με τις τριμελείς Εξεταστικές Επιτροπές 
όλων των διπλωματικών εργασιών υποβάλλεται στη ΕΔΕ προς έγκριση. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει 
να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος. 
Για  την  έγκριση  της  διπλωματικής  εργασίας  απαιτείται  η  σύμφωνη  γνώμη  τουλάχιστον  των  δύο 
μελών της επιτροπής.  

3.  Είναι  επιτρεπτή  η  αλλαγή  θεματικής  περιοχής  και/ή  επιβλέποντος  της  μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας. Στη σχετική αίτηση αναφέρεται η νέα θεματική περιοχή της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας και/ή ο νέος επιβλέπων, με τη σύμφωνη γνώμη του. Η αίτηση εξετάζεται από 
τη ΣΕ. 

4. Η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει εκτός από την Ελληνική 
και στην Αγγλική γλώσσα. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρχει εκτεταμένη περίληψη και στην 
Ελληνική γλώσσα και το αντίστροφο. 

5.  Η  εξέταση  κάθε  διπλωματικής  εργασίας  περιλαμβάνει  την  παρουσίασή  της  και  την  επίδειξη 
συστημάτων  που  τυχόν  αναπτύχθηκαν  στο  πλαίσιο  αυτής  ενώπιον  της  αντίστοιχης  τριμελούς 
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Εξεταστικής  Επιτροπής.  Η  τριμελής  Εξεταστική  Επιτροπή  βαθμολογεί  τη  διπλωματική  εργασία  σε 
ειδικό έντυπο το οποίο υπογράφεται από δύο τουλάχιστον μέλη της και παραδίδεται με ευθύνη του 
επιβλέποντος στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ όπου φυλάσσεται. 

6. Η εξέταση της διπλωματικής εργασίας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν την παρέλευση του 
δεύτερου εξαμήνου σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή. 

7. Μετά την επιτυχή εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και την τελική έγκριση από 
την εξεταστική επιτροπή, ο φοιτητής υποχρεούται να κάνει ηλεκτρονική κατάθεση της Εργασίας στο 
Ιδρυματικό  Αποθετήριο  ΔΙΩΝΗ  της  Βιβλιοθήκης  του  Πανεπιστημίου  Πειραιώς,  σύμφωνα  με 
απόφαση  της  Συγκλήτου,  τηρώντας  όλες  τις  προδιαγραφές  που  έχουν  οριστεί.  Οι  διπλωματικές 
εργασίες  αναρτώνται  και  στο  διαδικτυακό  τόπο  του Προγράμματος.  Η  χορήγηση  πιστοποιητικών 
περάτωσης σπουδών από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ προϋποθέτει την υποβολή της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας στο Ιδρυματικό Αποθετήριο ΔΙΩΝΗ. 

8.  Σε  περίπτωση  μη  επιτυχούς  εξέτασης  της  μεταπτυχιακής  διπλωματικής  εργασίας,  η  τριμελής 
εξεταστική  επιτροπή  είναι  δυνατόν  να  την  αναπέμψει  μία  (1)  φορά.  Η  επανεξέταση  της 
μεταπτυχιακής  διπλωματικής  εργασίας  μπορεί  να  πραγματοποιηθεί  εντός  χρονικού  διαστήματος 
από έναν (1) έως τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία της ανεπιτυχούς εξέτασης και αναπομπής. Στην 
περίπτωση αυτή παρατείνεται η διάρκεια σπουδών κατά τρεις (3) μήνες. 

9.  Ο  Οδηγός  σύνταξης  μεταπτυχιακής  διπλωματικής  εργασίας,  που  συντάσσεται  από  τη  ΣΕ  και 
εγκρίνεται  από  την  ΕΔΕ,  κοινοποιείται  στους  μεταπτυχιακούς φοιτητές  και  περιλαμβάνει  οδηγίες 
συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας π.χ. εξώφυλλο, λογότυπος, γραμματοσειρά, 
ελάχιστος‐μέγιστος  αριθμός  λέξεων  κ.λπ.  Τα  πρότυπα  συνάδουν  με  τα  πρότυπα  του  σχετικών 
διαδικασιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 

 

Παράλληλες Εκπαιδευτικές και Ερευνητικές Δραστηριότητες 

Παράλληλες Εκπαιδευτικές και Ερευνητικές Δραστηριότητες εκτός από τη διδασκαλία μαθημάτων 
του  μεταπτυχιακού  προγράμματος  μπορεί  να  γίνονται  και  παράλληλες  εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες. 

Ενδεικτικά, οι δραστηριότητες αυτές μπορεί να είναι: 

 Εκπαιδευτικές εκδρομές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό για περαιτέρω βελτίωση της εμπειρίας 
των φοιτητών. 

 Διοργάνωση  Ημερίδων  ή  και  Συνεδρίων  με  θέματα  που  άπτονται  του  γνωστικού  και 
ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος του ΠΜΣ. 

 Λειτουργία  ταχύρρυθμων  εκπαιδευτικών  προγραμμάτων  γενικού  ή  εξειδικευμένου 
χαρακτήρα που παρέχονται από αναγνωρισμένους και πιστοποιημένους φορείς. 

Σε  αυτούς  που  παρακολουθούν  παράλληλες  εκπαιδευτικές  δραστηριότητες  του  Προγράμματος 
μπορεί να χορηγείται Πιστοποιητικό. 

Το ΔΠΜΣ δύναται να καλύπτει μερικώς ή ολικώς μετακινήσεις διδασκόντων και φοιτητών του ΔΠΜΣ 
για  εκπαιδευτικούς  σκοπούς  και  προώθηση  της  έρευνας,  μετά  από  σχετική  αίτηση  των 
ενδιαφερομένων  στη  ΣΕ  του  ΔΠΜΣ.  Στην  αίτηση  θα  περιγράφεται  ο  σκοπός  και  το  κόστος  κάθε 
μετακίνησης.  Το  Πρόγραμμα  δύναται  να  καλύπτει  τη  μετακίνηση  και  συμμετοχή  σε  εγνωσμένου 
κύρους  συνέδρια,  ημερίδες,  προγράμματα  ερευνητικής  δραστηριότητας,  τυχόν  συνεργασία  με 
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φορείς, με απόφαση της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ. Όλες οι διαδικασίες έγκρισης και πληρωμής θα πρέπει να 
ακολουθούν  τη  σχετικά  προβλεπόμενη  διαδικασία  του  Κέντρου  Ερευνών  του  Πανεπιστημίου 
Πειραιώς. 

Με εισήγηση του Διευθυντή του ΔΠΜΣ και απόφαση της ΕΔΕ δύναται το ΔΠΜΣ να συμμετέχει σε 
συνέδρια  και  διεθνείς  εκθέσεις  στην  Ελλάδα  ή  στο  εξωτερικό  στα  πλαίσια  της  προβολής  και 
δημοσιότητας του ΔΠΜΣ. 

 

Όροι και Τέλη Φοίτησης – υποχρεώσεις και δικαιώματα μεταπτυχιακών φοιτητών 

1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται για τους 
φοιτητές  του  πρώτου  κύκλου  σπουδών,  πλην  του  δικαιώματος  παροχής  δωρεάν  διδακτικών 
συγγραμμάτων. Οι φορείς διοργάνωσης του ΔΠΜΣ υποχρεούνται να εξασφαλίσουν στους φοιτητές 
με  αναπηρία  ή/και  ειδικές  ανάγκες  προσβασιμότητα  στα  προτεινόμενα  συγγράμματα  και  τη 
διδασκαλία. 

2.  Οι  μεταπτυχιακοί  φοιτητές  καλούνται  να  συμμετέχουν  και  να  παρακολουθούν  σεμινάρια 
ερευνητικών  ομάδων,  επισκέψεις  εργαστηρίων,  συνέδρια/ημερίδες  με  γνωστικό  αντικείμενο 
συναφές με αυτό του ΔΠΜΣ, διαλέξεις ή άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις του ΔΠΜΣ, κ.ά. 

3. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν στα μαθήματα Πληροφοριακής Παιδείας που διεξάγει η 
βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς και η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, που αφορούν: στρατηγικές 
αναζήτησης  πληροφοριακών  πηγών  και  αξιολόγηση  αποτελεσμάτων  (εγκυρότητα,  επικαιρότητα, 
σχετικότητα),  σύνταξη  βιβλιογραφίας  και  πρότυπα  βιβλιογραφικών  αναφορών,  δεοντολογία  της 
πληροφορίας (αποφυγή λογοκλοπής) και αυτοαπόθεση των Διπλωματικών εργασιών στο Ιδρυματικό 
Αποθετήριο ΔΙΩΝΗ. 

4. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται: 

I. Να  παρακολουθούν  όλες  τις  δραστηριότητες  του  κάθε  μαθήματος,  όπως  αυτές 
ορίζονται  στο  σχετικό  αναλυτικό  πρόγραμμα  και  να  υπογράφουν  σχετικό 
παρουσιολόγιο.  Να  εφοδιάζονται  εγκαίρως  με  τα  απαραίτητα  συγγράμματα,  το 
επιστημονικό υλικό, μέσω του διαδικτύου και φωτοτυπίες επιστημονικών άρθρων 
που καλύπτουν τη διδακτέα ύλη. 

II. Να  ανταποκρίνονται  με  συνέπεια  σε  όλες  τις  προβλεπόμενες  δοκιμασίες 
αξιολόγησης επιδόσεων που έχουν προγραμματιστεί στα πλαίσια κάθε μαθήματος 
(προσέλευση σε εξετάσεις, υποβολή εργασιών εντός προβλεπόμενων ημερομηνιών, 
κλπ). 

III. Να συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης του Δ.Π.Μ.Σ.  

5.   Με  απόφαση  των  αρμοδίων  οργάνων  του  ΔΠΜΣ,  δύναται  να  χορηγούνται  μέχρι  δύο  (2) 
υποτροφίες  αριστείας,  με  ακαδημαϊκά  και  άλλα  αντικειμενικά  κριτήρια,  υπό  την  αίρεση  ότι  οι 
υπότροφοι δεν λαμβάνουν υποτροφία άλλου είδους από άλλη πηγή. Οι υποτροφίες δίνονται με βάση 
ακαδημαϊκά κριτήρια με απόφαση της ΕΔΕ και εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Δ.Π.Μ.Σ. Τυχόν 
υποχρεώσεις των υποτρόφων καθορίζονται με απόφαση της ΕΔΕ. Η χορήγηση τιμητικών υποτροφιών 
είναι  δυνατόν  να  γίνεται  και  με  μείωση  του  κόστους  των  διδάκτρων  του  επόμενου  εξαμήνου 
σπουδών στο/η φοιτητή/τρια με την υψηλότερη βαθμολογία. Εφόσον υπάρχουν περισσότεροι του 
ενός με την  ίδια ως άνω βαθμολογία θα γίνεται κλήρωση μεταξύ τους ενώπιον της ΕΔΕ. Σε καμία 
περίπτωση το ύψος της υποτροφίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των διδάκτρων. 
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6.  Δίνεται  η  δυνατότητα  παρακολούθησης  μαθημάτων  σε  φοιτητές  άλλων  Προγραμμάτων  και 
Τμημάτων με τα οποία το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς ή το Τμήμα 
Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων έχουν συνάψει συμφωνία συνεργασίας. 

7. Η ΕΔΕ, μετά την εισήγηση της ΣΕ, δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών 
εάν:  

i. υπερβούν το ανώτατο όριο απουσιών (30% ανά εξαμηνιαίο μάθημα), 

ii. έχουν  αποτύχει  τρις  στην  εξέταση  ενός  έστω  μαθήματος,  (κανονική  εξεταστική  δοκιμασία, 
επαναληπτική εξεταστική δοκιμασία και εξέταση από τριμελή επιτροπή), 

iii. Αποτύχουν στην επανεξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, 

iv. υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ, όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό, 

v. έχουν  παραβιάσει  τις  κείμενες  διατάξεις  όσον  αφορά  την  αντιμετώπιση  πειθαρχικών 
παραπτωμάτων από τα αρμόδια πειθαρχικά Όργανα, 

vi. αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των μεταπτυχιακών φοιτητών, 

vii. υποπέσουν σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο περί πνευματικής  ιδιοκτησίας  (ν. 2121/1993) 
κατά τη συγγραφή των προβλεπόμενων εργασιών τους, 

viii. δεν  καταβάλλουν  εμπρόθεσμα  το  προβλεπόμενο  τέλος  φοίτησης.  Σε  περίπτωση  διαγραφής,  ο 
μεταπτυχιακός  φοιτητής  δεν  δικαιούται  επιστροφή  του  ποσού  των  διδάκτρων  το  οποίο  έχει 
καταβάλλει. 

 
8. Με απόφαση της ΕΔΕ μπορεί να χορηγηθεί παράταση του προβλεπόμενου χρονικού ορίου μετά 
από αίτηση του ενδιαφερομένου και μόνο για σοβαρούς ανυπαίτιους λόγους, όπως λόγοι υγείας, 
κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Δημοσίου εκτός έδρας ή λοιπούς επαγγελματικούς λόγους. Σε 
κάθε  περίπτωση,  η  αίτηση  του  ενδιαφερομένου  πρέπει  να  συνοδεύεται  από  τα  σχετικά 
δικαιολογητικά. 

9. Για τη συμμετοχή τους στο Δ.Π.Μ.Σ., οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που 
ανέρχονται στο ποσό των 2.400 ευρώ. Η καταβολή του τέλους γίνεται ως εξής: 

∙         Κατά την αποδοχή εισαγωγής στο Δ.Π.Μ.Σ.: 300 ευρώ 

∙         Στην αρχή του Α’ εξαμήνου και κατά την εγγραφή στο Δ.Π.Μ.Σ.: 700 ευρώ 

∙         Στην αρχή του Β’ εξαμήνου: 700 ευρώ 

∙         Στην αρχή του Γ ‘εξαμήνου: 700 ευρώ 

10. Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί υπό αίρεση  (εκκρεμεί πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών, 
αποδεικτικό  ξένης  γλώσσας  κ.ά.)  καταβάλλουν  το  τέλος  προεγγραφής  ύψους  300  ευρώ  και  σε 
περίπτωση  μη  προσκόμισης  των  ανωτέρω  δικαιολογητικών,  το  τέλος  προεγγραφής  δεν 
επιστρέφεται. Κάθε υποψήφιος, πριν εγγραφεί, οφείλει να λαμβάνει γνώση αυτού του Κανονισμού 
και να δηλώνει εγγράφως ότι αποδέχεται τους κανόνες λειτουργίας του ΔΠΜΣ. 
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11. Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο, καθώς και το ωρολόγιο πρόγραμμα καταρτίζονται, στο πλαίσιο του 
ακαδημαϊκού  ημερολογίου  του  Πανεπιστημίου  Πειραιώς  και  της  Σχολής  Ναυτικών  Δοκίμων,  με 
ευθύνη  του  Διευθυντή  του  Δ.Π.Μ.Σ.  και  εγκρίνεται  από  την  ΕΔΕ.  Στην  αρχή  κάθε  περιόδου 
ανακοινώνεται  το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της περιόδου, στο οποίο περιλαμβάνονται οι ημέρες και 
ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων, οι ημερομηνίες άλλων εκδηλώσεων ή υποχρεώσεων, κ.λ.π. 

12.  Για  κάθε  μάθημα  υπάρχει  ανώτατο  όριο  απουσιών  30%  επί  των  ωρών  του  μαθήματος.  Σε 
περίπτωση  υπέρβασης  του  ορίου  αυτού  ο  φοιτητής  θεωρείται  αποτυχών  στο  μάθημα  αυτό. 
Εξετάσεις  στο  μάθημα  μπορεί  να  επιτραπούν  εκ  νέου,  μόνο  αν  ο  φοιτητής  επαναλάβει  την 
παρακολούθηση  του  μαθήματος  σε  επόμενο  εξάμηνο.  Σε  περίπτωση  που  το  ποσοστό  απουσιών 
φοιτητή ξεπερνά το 50% ανά μάθημα/ ή στο σύνολο των μαθημάτων, τίθεται θέμα διαγραφής του 
φοιτητή. Το εν λόγω θέμα εξετάζεται από τη ΣΕ, η οποία γνωμοδοτεί σχετικά στη ΕΔΕ.  

 

Εξετάσεις ‐ Έλεγχος Γνώσεων 

1.  Το  εκπαιδευτικό  έργο  κάθε  ακαδημαϊκού  έτους  διαρθρώνεται  σε  δύο  εξάμηνα  σπουδών,  το 
χειμερινό και το εαρινό. Η παρακολούθηση των μαθημάτων/εργαστηρίων κ.λπ. που παρέχονται από 
το  Δ.Π.Μ.Σ  είναι  υποχρεωτική.  Σε  περίπτωση  κωλύματος  διεξαγωγής  μαθήματος  προβλέπεται  η 
αναπλήρωσή του. Η ημερομηνία και η ώρα αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ. 

2. Η τελική αξιολόγηση και βαθμολογία στα επιμέρους μαθήματα του ΔΠΜΣ καθορίζεται από τον 
διδάσκοντα,  ο  οποίος  μπορεί  να  οργανώσει  κατά  την  κρίση  του  γραπτές  ή  και  προφορικές 
εξετάσεις ή και να στηριχθεί σε εργασίες ή εργαστηριακές ασκήσεις. Η βαθμολόγηση γίνεται στην 
κλίμακα 0‐10, όπου ερμηνεύεται ως ακολούθως: 

∙         από 0 έως και 4,99 αποτυχών 

∙         από 5 έως και 10 επιτυχών 

Η βαθμολογία των μαθημάτων κατατίθεται στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ εντός 20 ημερών από τη λήξη 
της εξεταστικής περιόδου. Η αξιολόγηση κάθε μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας γίνεται από 
την τριμελή εξεταστική επιτροπή η οποία ορίζεται όπως αναφέρεται στο Άρθρο 8. 

3.Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών καθορίζεται από το σύνολο των βαθμών των 
μαθημάτων  του  Προγράμματος  και  το  βαθμό  της  Μεταπτυχιακής  Διπλωματικής  Εργασίας  σε 
ποσοστό  κατά  τρόπο ανάλογο  και  αντίστοιχο  των  διδακτικών  μονάδων  που  προβλέπεται  από  το 
πρόγραμμα. 

4.Ο βαθμός του ΔΜΣ µε ευθύνη της Γραμματείας, καταχωρείται στον ατομικό φάκελο του φοιτητή. 
Κάθε  μεταπτυχιακός  φοιτητής  δύναται  να  αποτύχει  σε  έως  δύο  (2)  μαθήματα  ανά  εξάμηνο. Με 
απόφαση  της  ΕΔΕ  καθορίζονται  ειδικές  περιπτώσεις  ανωτέρας  βίας  (ασθένεια, φόρτος  εργασίας, 
κ.λπ.)  κατά  τις  οποίες  δύναται  να  επιτρέπεται  μεγαλύτερος  αριθμός  μαθημάτων.  Περιπτώσεις 
παραπτωμάτων  όπως  αντιγραφή  στις  εξετάσεις  ή  στην  εκπόνηση  εργασιών  και  στην  επίλυση 
ασκήσεων, ανάρμοστη συμπεριφορά κ.λπ., συνεπάγονται διαγραφή από το Πρόγραμμα μετά από 
απόφαση της ΕΔΕ. 

5.  Τα γραπτά φυλάσσονται υποχρεωτικά και με επιμέλεια του διδάσκοντος για ένα (1) χρόνο. 
Μετά την πάροδο του χρόνου αυτού τα γραπτά παύουν να έχουν ισχύ και καταστρέφονται, εκτός αν 
εκκρεμεί  σχετική  ποινική,  πειθαρχική  ή  οποιαδήποτε  άλλη  διοικητική  διαδικασία.  Η  καταστροφή 
τους είναι καλύτερα να γίνεται σε συσκευές καταστροφής εγγράφων των Ιδρυμάτων και τα προϊόντα 
της καταστροφής να ανακυκλώνονται. 
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Ανάθεση διδασκαλίας – διδάσκοντες στο ΔΠΜΣ 

1. Στο ΔΠΜΣ διδάσκουν: 

  μέλη  ΔΕΠ  του  Τμήματος  Ναυτιλιακών  Σπουδών  του  Πανεπιστημίου  Πειραιώς  και  του 
Τμήματος Ναυτικών Επιστημών της ΣΝΔ, 

  μέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς και του Τμήματος Ναυτικών Επιστημών της ΣΝΔ κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος 
εκτός  κι  αν  το  γνωστικό  τους  αντικείμενο  είναι  εξαιρετικής  και  αδιαμφισβήτητης 
ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, 

  ομότιμοι Καθηγητές (άρ. 69, ν. 4386/2016) και αφυπηρετήσαντες Καθηγητές (άρθ. 36, παρ. 
6, ν.4485/2017) του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του 
Τμήματος Ναυτικών Επιστημών της ΣΝΔ, 

  διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α’ 112), 

  επιστήμονες  αναγνωρισμένου  κύρους  είτε  κάτοχοι  διδακτορικού  διπλώματος  είτε 
εξαιρετικής  τεχνικής  εμπειρίας,  οι  οποίοι  μπορεί  να  απασχολούνται  ως  ακαδημαϊκοί 
υπότροφοι  με  απόφαση  της  ΕΔΕ  και  πράξη  του  Προέδρου  του  Τμήματος  Ναυτιλιακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς για τη διεξαγωγή διδακτικού και ερευνητικού έργου, 
καθοριζόμενου με τη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του ακαδημαϊκού υποτρόφου και 
του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς (παρ. 7, άρ. 29, ν. 4009/2011). 

 Εξ αυτών τουλάχιστον το ογδόντα τοις εκατό (80%) προέρχεται από το διδακτικό προσωπικό 
των  δύο  συνεργαζόμενων  Τμημάτων,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  36  του  ν. 
4485/2017. 

2.  Με αιτιολογημένη απόφαση της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ ύστερα από σχετική εισήγηση της ΣΕ του ΔΠΜΣ 
μπορεί να ανατίθεται διδασκαλία σε: 

  μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ ή ΑΣΕΙ, 

  ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του αρ. 13Α, ν. 4310/2014, 

  επισκέπτες καταξιωμένους επιστήμονες από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, που έχουν θέση 
ή  προσόντα  καθηγητή  ή  ερευνητή  σε  ερευνητικό  κέντρο  ή  επιστήμονες  αναγνωρισμένου 
κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ, 

  στελέχη  και  εξέχουσες  προσωπικότητες  όλων  των  κλάδων  της  ναυτικής  και  ναυτιλιακής 
βιομηχανίας,  αναγνωρισμένου  κύρους  με  εξειδικευμένες  και  εμπειρικές  γνώσεις  στο 
γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ, 

  επισκέπτες  μεταδιδακτορικούς  ερευνητές,  Έλληνες  ή  αλλοδαπούς  νέους  επιστήμονες, 
κάτοχους  διδακτορικού  διπλώματος  (παρ.7,  άρ.  16,  ν.  4009/2011),  ή  γίνονται  νέες 
προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω (παρ. 1, 2, 5 και 6, αρ. 36, ν. 4485/2017). 

3. Η ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του ΔΠΜΣ γίνεται ύστερα από 
εισήγηση της ΣΕ και έγκριση της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ. 

 

Υποχρεώσεις Διδασκόντων 

Ο υπεύθυνος για τη διδασκαλία μαθήματος στο ΔΠΜΣ είναι υποχρεωμένος: 

1. Να τηρεί πιστά το πρόγραμμα για τις παραδόσεις του μαθήματος. 

2. Να  καθορίζει  το  περιεχόμενο  του μαθήματος σύμφωνα με  τις  τρέχουσες  εξελίξεις,  όπως αυτό 
προκύπτει από τη χρήση διεθνώς καθιερωμένων συγγραμμάτων και επιστημονικών άρθρων από τη 
διεθνή βιβλιογραφία, στα πλαίσια της ύλης του μαθήματος. 

3. Να φροντίζει για τη συσχέτιση του θεωρητικού μέρους της διδασκαλίας με την υψηλού επιπέδου 
πρακτική, όπως αυτή εφαρμόζεται σε σύγχρονες επιχειρήσεις. Η προσπάθεια αυτή ενισχύεται με τη 
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χρήση μελέτης περιπτώσεων, με αξιοποίηση προσκεκλημένων ομιλητών αναγνωρισμένων για την 
πείρα και ειδικές γνώσεις τους ή με συνδυασμό των δύο. 

4.  Να  φροντίζει  για  την  τήρηση  του  παρουσιολογίου  και  την  υπογραφή  από  τους  φοιτητές  του 
μαθήματος  και  να  επιστρέφει  στη  γραμματεία  του  προγράμματος  στο  τέλος  της  διεξαγωγής  του 
μαθήματος. 

5. Να τηρεί επαρκείς ώρες γραφείου‐επικοινωνίας που θα επιτρέπουν την απρόσκοπτη επικοινωνία 
των  φοιτητών  μαζί  του  για  θέματα  που  άπτονται  των  σπουδών  τους  και  του  συγκεκριμένου 
μαθήματος. 

6. Να έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του Προγράμματος και του Τμήματος στο e‐class αναλυτική 
παρουσίαση  του  μαθήματος,  με  τον  σκοπό,  το  επιδιωκόμενο  αποτέλεσμα,  την  διδακτέα  ύλη 
αναλυτικά  σε  διαλέξεις,  το  προτεινόμενο  σύγγραμμα  και  την  συμπληρωματική  βιβλιογραφία, 
ελληνική και αγγλική. 

Τίτλος Σπουδών 

  
Το  Δίπλωμα  Μεταπτυχιακών  Σπουδών  (ΔΜΣ)  είναι  δημόσιο  έγγραφο.  Ο  τύπος  του  ορίζεται  µε 
απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Εκπαιδευτικού συμβουλίου της Σχολής 
Ναυτικών Δοκίμων. Το ΔΜΣ συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα. 
Το ΔΜΣ που απονέμει το ΔΠΜΣ υπογράφεται από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς και τον 
Διοικητή της ΣΝΔ. 
Ο βαθμός του Διπλώματος  χαρακτηρίζεται ως εξής:  

∙         από 5 έως 6.49 ΚΑΛΩΣ 

∙         από 6.50 έως 8.49 ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ 

∙         από 8.50 έως 10 ΑΡΙΣΤΑ 

Το βιβλίο διπλωματούχων μεταπτυχιακών φοιτητών υπογράφεται από τον Γραμματέα του Τμήματος 
Ναυτιλιακών  Σπουδών  της  Σχολής  Ναυτιλίας  και  Βιομηχανίας  του  Πανεπιστημίου  Πειραιώς,  τον 
Πρόεδρο της Ειδικής Δι‐ιδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 
Στο ΔΜΣ επισυνάπτεται Παράρτημα Διπλώματος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α’) και της Υ.Α. Φ5/89656/Β3/13‐8‐07 (ΦΕΚ 
1466, τ.Β’). 
Εφόσον  ο  μεταπτυχιακός  φοιτητής  έχει  εκπληρώσει  όλες  του  τις  υποχρεώσεις  ανακηρύσσεται 
διπλωματούχος του ΔΠΜΣ. 

Ορκωμοσία 

Φοιτητής/φοιτήτρια που ολοκλήρωσε επιτυχώς τις μεταπτυχιακές σπουδές του/της, ορκίζεται 
ενώπιον του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς ή του Κοσμήτορα της Σχολής Ναυτιλίας 
και  Βιομηχανίας  του  Πανεπιστημίου  Πειραιώς  ως  εκπροσώπου  του  Πρύτανη,  και  του 
Διοικητού της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων ή του Κοσμήτορα της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων ως 
εκπροσώπου  του  Διοικητή.  Η  ορκωμοσία  δεν  αποτελεί  συστατικό  τύπο  της  επιτυχούς 
περάτωσης  των  σπουδών,  είναι  όμως  αναγκαία  προϋπόθεση  για  τη  χορήγηση  του 
μεταπτυχιακού  διπλώματος.  Πριν  από  την  ορκωμοσία  μπορεί  να  χορηγείται  στους 
αποφοίτους σχετική βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης των μεταπτυχιακών σπουδών τους. 
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Το τελετουργικό της ορκωμοσίας, συμπεριλαμβανομένου του όρκου για τους απόφοιτους του 
ΔΠΜΣ, ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 

 

Υλικοτεχνική Υποδομή ΔΠΜΣ 

Για τη λειτουργία του ΔΠΜΣ χρησιμοποιείται η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή κατά κύριο λόγο 
της  ΣΝΔ αλλά, εφόσον καταστεί αναγκαίο, και του Πανεπιστημίου Πειραιώς.  
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 
 

1. Οικονομική Ανάλυση Ναυτιλιακών Αγορών 

 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
 

 

Το μάθημα επικεντρώνεται σε οικονομικές έννοιες και εργαλεία απαραίτητα για την 
κατανόηση των ναυτιλιακών αγορών. Βασίζεται σε διεθνώς παραδεκτά πρότυπα και 
χρησιμοποιεί τη διεθνή βιβλιογραφία για την ανάλυση και κατανόηση των απαραίτητων 
εννοιών. Επικεντρώνεται στα Shipping Market Economics & the economic organization of the 
shipping markets. 
 
Το μάθημα ειδικότερα εξετάζει, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία την οικονομικής 
ανάλυσης, μια σειρά ναυτιλιακών αγορών: Τη αγορά των ναύλων, την αγορά της 
ανακύκλωσης/διάλυσης, την αγορά της κατασκευής των πλοίων, την αγορά S&P (the 
four shipping markets). Επίσης, εξετάζονται μια σειρά επιμέρους αγορών όπως η αγορές 
ξηρού και υγρού φορτίου, οι αγορές επιμέρους τύπων πλοίου, οι αγορές εμπορευμάτων. 
Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων προσκαλούνται εισηγητές από τη ναυτιλιακή 
βιομηχανία ώστε οι θεωρητικές γνώσεις να εμπλουτιστούν και να δοκιμαστούν στην 
πράξη.  
 
Στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας των 
οικονομικών εννοιών, αναλυτικών εργαλείων και μεθόδων για την ανάλυση και 
κατανόηση της ναυτιλιακής αγοράς. Στοχεύει ακόμη στην απόκτηση αναλυτικής 
ικανότητας για την ερμηνεία των σχετικών οικονομικών φαινομένων που επηρεάζουν 
ιδιαιτέρως την ναυτιλία. 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
‐ Έχει κατανοήσει τις λειτουργίες των βασικών ναυτιλιακών αγορών χρησιμοποιώντας τα 
εργαλεία και τις έννοιες της οικονομικής ανάλυσης. 
‐Έχει γνώση των εργαλείων και των τεχνικών της κάθε μιας ναυτιλιακής αγοράς. 
‐Χρησιμοποιεί τις μεθοδολογίες της ναυτιλιακής οικονομικής με σκοπό την ανάλυση και 
κατανόηση διαφορετικών πρακτικών των ναυτιλιακών αγορών. 
‐Γνωρίζει  τη  λειτουργία  αλλά  και  την  τρέχουσα  κατάσταση  όλων  των  επιμέρους 
ναυτιλιακών αγορών  και ιδιαιτέρως της ναυλαγοράς  
‐Αναλύει τα σύγχρονα παγκόσμια οικονομικά φαινόμενα και γεγονότα και να τα συνδέει 
με τις επιπτώσεις στη ναυτιλιακή βιομηχανία και τις ναυτιλιακές αγορές.  
 
 

Γενικές Ικανότητες 
 

 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών,   με τη χρήση και  των 
απαραίτητων τεχνολογιών. 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη αποφάσεων 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 
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  Περιεχόμενο Μαθήματος 

1. Introduction ‐ Terms – International Trade, Shipping and the Global Economy 
2. Cost, organization and types of sea transport markets 
3. The shipping market model: Demand 
3. The shipping market model: Supply 
5. Shipping market Cycles 
6. The four shipping markets 
7. Shipbuilding and demolition markets 
8. Advanced freight markets 
9. Tanker markets 
10. Dry markets 
11. LNG markets 
12. Commodity markets 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

2. Στατιστική Ανάλυση – Ανάλυση Δεδομένων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Απόκτηση  των  απαραίτητων  γνώσεων  επί  θεμάτων  Στατιστικής  και  εφαρμογών  της  σε 

θέματα Διοίκησης και Τεχνολογίας στη Ναυτιλία.  

Οι  Μεταπτυχιακοί  φοιτητές  θα  εφοδιαστούν  με  δεξιότητες  και  γνώσεις  που  θα  τους 

καταστήσουν ικανούς να χειρίζονται και να εφαρμόζουν κατάλληλες στατιστικές μεθόδους 

σε  Εφαρμοσμένες  Θετικές,  Οικονομικές  και  Τεχνολογικές  Επιστήμες.    Ειδικότερα,  θα 

κατανοήσουν  τις  βασικές  έννοιες  της  Στατιστικής  και  τη  μεθοδολογία  εφαρμογής  της 

περιγραφικής  και  επαγωγικής  στατιστικής  και  θα  αποκτήσουν  την  ικανότητα  να 

διαμορφώνουν  κατάλληλο  πλαίσιο  διεξαγωγής  έρευνας  και  να  επιλέγουν  μεθόδους 

στατιστικής  ανάλυσης  με  βάση  τον  σχεδιασμό  της  μελέτης  και  τα  δεδομένα  που  έχουν 

συλλέξει.  

Το  μάθημα  περιλαμβάνει  θεωρητικό  πλαίσιο  με  πολλές  πρακτικές  εφαρμογές 

παραδειγμάτων, με χρήση των γλωσσών προγραμματισμού Matlab και R.  

Γενικές Ικανότητες 

Με την επιτυχή παρακολούθηση, εξέταση και ολοκλήρωσή του, το μάθημα αποσκοπεί στο 

να έχει αποκτήσει ο φοιτητής τις παρακάτω ικανότητες: 

Αναζήτηση,  ανάλυση  και  σύνθεση  δεδομένων  και  πληροφοριών,  με  τη  χρήση  και  των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Αυτόνομη εργασία  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Αναλυτική και συνθετική σκέψη 

Κριτική σκέψη  

Επίλυση προβλημάτων 

Περιεχόμενο Μαθήματος 

 Σύνοψη βασικών στοιχείων Πιθανοθεωρίας  

 Τυχαίες Μεταβλητές και Κατανομές Πιθανοτήτων  

 Περιγραφική Στατιστική – Είδη δεδομένων, Στατιστικά μέτρα  

 Επαγωγική  Στατιστική  –  Έλεγχοι  Υποθέσεων,  Διαστήματα  Εμπιστοσύνης,  Έλεγχοι 

συσχέτισης, Έλεγχος Χ2 

 Απλή και Πολλαπλή Γραμμική Παλινδρόμηση, Λογιστική Παλινδρόμηση 

 Ακραίες Τιμές και Αβεβαιότητα 

 Χρήση Μαθηματικών‐Στατιστικών πακέτων για την ανάλυση δεδομένων 
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3. Συνδυασμένες Μεταφορές 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Το μάθημα παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη περιγραφή των συνδυασμένων κα 
διατροπικών  εμπορευματικών μεταφορών. Αναλύει το σύστημα μεταφορών, τις βασικές 
του έννοιες  και τον τρόπο λειτουργίας του. Εξετάζεται η στρατηγική και οι προτάσεις της 
Ε.Ε. για τις συνδυασμένες μεταφορές. Περιγράφει τα στοιχεία, τους κύριους παίκτες, 
μονάδες μεταφοράς και φόρτωσης, υποδομή, εξοπλισμός και τεχνολογίες των διατροπικών 
εμπορευματικών μεταφορών. Έμφαση δίνεται στην κατανόηση των χαρακτηριστικών και 
της ανταγωνιστικότητας κάθε τρόπου λειτουργίας. Εξηγεί τις συνεργασίες μεταξύ των 
διαφορετικών μέσων. Εξετάζονται επίσης τα διατροπικά εμπορευματικά δίκτυα και ο 
ρόλος των λιμένων σε αυτά τα δίκτυα και η λειτουργία της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων.  
Οι φοιτητές, με το πέρας του μαθήματος, θα είναι σε θέση να: 
 Κατανοήσουν, αναλύσουν, και επικοινωνήσουν τα σημαντικά θέματα που άπτονται 

του τομέα των μεταφορών και ιδιαίτερα των συνδυασμένων μεταφορών αλλά και 
να αξιολογήσουν την πολυπλοκότητά τους 

 Περιγράψουν τις σημαντικές λειτουργίες και πλεονεκτήματα των συνδυασμένων 
μεταφορών.  

 Περιγράψουν εναλλακτικούς τρόπους οργάνωσης και μεταφοράς των 
εμπορευμάτων  

 Εξηγήσουν τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία εξελίσσει τις συνδυασμένες 
μεταφορές   

 Συγκρίνουν διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς εμπορευμάτων και συναφείς 
πολιτικές 

 Αποκτήσουν ικανότητες επίλυσης κρίσιμων επιχειρηματικών ζητημάτων 
Γενικές Ικανότητες 

 Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
 Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
 Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
 Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 

θέματα φύλου 
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 Λήψη αποφάσεων 
 Αυτόνομη εργασία  
 Ομαδική εργασία 
 Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Περιεχόμενο Μαθήματος 

H διαχείριση της μεταφορικών μέσων και ο συνδυασμός αυτών αποτελεί σημαντικό μέλημα 

για τους αποστολείς φορτίων. Η συρρίκνωση του κύκλου ζωής των προϊόντων, η αύξηση της 

απόστασης μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης, ο περιορισμός των περιθωρίων κέρδους, 

η  ποικιλία  των  μέσων  και  των  εταιρειών  μεταφοράς,  καθώς  και  οι  περιβαλλοντικοί 

περιορισμοί,  επιβάλλουν  τη  βελτιστοποίηση  των  υφισταμένων  και  την  εισαγωγή  νέων 

μεθόδων που θα βελτιστοποιούν τη χρήση του κάθε μεταφορικού μέσου. Σημαντική πτυχή 

στη διαδικασία αυτή είναι και ο ρόλος των τερματικών σταθμών και η διασύνδεση αυτών. 
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Οι τεχνολογικές εξελίξεις διαδραματίζουν επίσης σπουδαίο ρόλο στην ορθή αξιοποίηση του 

κάθε μέσου μεταφοράς.  

Τα θέματα αυτά, αναλύονται διεξοδικά στο μάθημα. Επιγραμματικά,  το περιεχόμενο του 

μαθήματος χωρίζεται στα κεφάλαια: 

 Βασικές έννοιες των συστημάτων μεταφορών  

 Τα βασικά στοιχεία των συστημάτων μεταφορών και η δημιουργία δικτύων  

 Ορισμός των διατροπικών εμπορευματικών μεταφορών 

 Πολιτικές διατροπικών μεταφορών σε ΕΕ και ΗΠΑ 

 Ο ρόλος των διαφορετικών μέσων στις διατροπικές μεταφορές (οδικές‐
σιδηροδρομικές‐ποτάμιες) 

 Ανάλυση της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων  

 Ο ρόλος των λιμένων στην υποστήριξη των συνδυασμένων μεταφορών  

 Τερματικοί σταθμοί και κέντρα διανομής 

 Μελέτες περιπτώσεων  
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4. Αρχές Διοίκησης και Οργάνωσης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων  

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Το  μάθημα  Αρχές  Διοίκησης  και  Οργάνωσης  Ναυτιλιακών  Επιχειρήσεων  στοχεύει  στην 

θεμελίωση  των  βασικών  οργανωτικών  και  διοικητικών  θεωριών  και  στην  ανάπτυξη  των 

βασικών  αναλυτικών  μεθόδων,    ενώ  παράλληλα,  δίνει  έμφαση  στην  ανάλυση 

συγκεκριμένων μελετών περιπτώσεων  (case  studies) που σχετίζονται με  τις  ενότητες που 

εξετάζονται σε κάθε διάλεξη.  

Το μάθημα είναι δομημένο με τρόπο ώστε να εξετάζονται οι οργανωτικές και διοικητικές 

ιδιαιτερότητες  του  συνόλου  των  ναυτιλιακών  επιχειρήσεων  (ν.ε.),  ενώ  ιδιαίτερη  έμφαση 

δίνεται στις επιχειρήσεις της χύδην φορτηγού ναυτιλίας, όχι μόνο γιατί είναι η αγορά με την 

μεγαλύτερη πολυμορφία και τις περισσότερες ιδιαιτερότητες, αλλά, επιπλέον, διότι είναι η 

αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται οι περισσότερες ελληνόκτητες επιχειρήσεις. 

Η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος επιτρέπει στον/την φοιτητή/τρια να αποκτήσει 

γνώσεις  σχετικές  με  το  αντικείμενο  της  διοίκησης  των  ναυτιλιακών  επιχειρήσεων,  να 

αναλύει  το  περιβάλλον  λειτουργίας  των  ν.ε.  και  τους  περιορισμούς  που  θέτει  στην 

οργάνωση  και  διοίκηση  τους,  να  κατανοεί  και  να  είναι  σε  θέση  να  αναλύσει  σύνθετα 

οργανωτικά και διοικητικά ζητήματα των ν.ε.  

Γενικές Ικανότητες 

Το μάθημα Αρχές Διοίκησης και Οργανωσης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων έχει σαν σκοπό να  

παράσχει  τις  βάσεις  για  την  κατανόηση  των  τρόπων  οργάνωσης  και  διοίκησης  των 

ναυτιλιακών  επιχειρήσεων  στο  ευρύτερο  περιβάλλον  λειτουργίας  τους,  την  παγκόσμια 

ναυτιλιακή  βιομηχανία,  να  εξηγήσει  τις  αναγκαίες  προσαρμογές  των  θεωριών  και  των 

εργαλείων του Μάνατζμεντ για  τις ανάγκες  τις ναυτιλιακής βιομηχανίας και  να παράσχει 

γνώσεις που να συμβάλλουν στην αναλυτική και συνθετική ικανότητα των διδασκομένων 

Οι διδασκόμενοι μέσω της παρακολούθησης του μαθήματος επιδιώκεται να αναπτύξουν τις 

ακόλουθες γενικές ικανότητες: 

‐ Ανάλυση περιβάλλοντος  

‐ Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

‐ Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

‐ Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών 

‐ Λήψη αποφάσεων 

‐ Ομαδική εργασία 

‐ Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

‐ Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

‐ Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 

θέματα φύλλου 

‐ Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

‐ Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
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Περιεχόμενο Μαθήματος 

Η  Διοίκηση  &  Οργάνωση  των  Ναυτιλιακών  Επιχειρήσεων  είναι  αποτέλεσμα  της 

προσαρμογής των θεωριών της επιστήμης της Διοίκησης‐Οργάνωσης Επιχειρήσεων και της 

Ναυτιλιακής Οικονομικής για την εφαρμογή τους στις Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις (ν.ε.).   Τα 

ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  της  ναυτιλιακής  βιομηχανίας  και  των  επιχειρήσεων  της  δεν 

επιτρέπουν την αυτόματη εφαρμογή θεωριών και αναλυτικών εργαλείων της επιστήμης της 

Διοίκησης  των  Επιχειρήσεων  χωρίς  την  αντίστοιχη  προσαρμογή  τους.  Ακόμη  και  στο 

εσωτερικό  της  ναυτιλιακής  βιομηχανίας  παρατηρούνται  σημαντικές  διαφορές  στους 

τρόπους  διοίκησης,  οργάνωσης  και  λειτουργίας  των  ναυτιλιακών  επιχειρήσεων  που 

συμμετέχουν με τα πλοία τους σε διαφορετικές ναυλαγορές. Σκοπός του μαθήματος είναι η 

ανάλυση των οργανωτικών και διοικητικών προβλημάτων των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, 

υπό  το  πρίσμα  των  ιδιαιτεροτήτων  που  συνδέονται  με  τις  ναυλαγορές  στις  οποίες 

δραστηριοποιούνται.  

Το  περιβάλλον  λειτουργίας  των  ναυτιλιακών  επιχειρήσεων  μεταβάλλεται  γοργά.  Η 

παγκοσμιοποίηση είναι φαινόμενο που ενώ καταγράφεται στη ναυτιλιακή βιομηχανία εδώ 

και αρκετές δεκαετίες, παρουσιάζεται στις μέρες μας με διαφορετική ένταση και με τρόπο ο 

οποίος  επηρεάζει  άμεσα  σχεδόν  όλες  τις  πτυχές  της  οργάνωσης  και  διοίκησης  των 

ναυτιλιακών  επιχειρήσεων.  Ταυτόχρονα,  οι  δομικές  μεταβολές  που  σημειώνονται  στις 

παγκόσμιες  ναυλαγορές,  επιβάλλουν  στις  ναυτιλιακές  επιχειρήσεις  οργανωτικές  και 

διοικητικές  προσαρμογές.  Ο  ανταγωνισμός  μεταξύ  των  επιχειρήσεων  εντείνεται.  Η 

αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα συνδέονται όλο και περισσότερο με την ποιότητα 

της  παραγόμενης  υπηρεσίας,  την  επικέντρωση  στον  ανθρώπινο  παράγοντα,  την 

ανταπόκριση των επιχειρήσεων στις κοινωνικές προσδοκίες μέσω της Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης. Παράλληλα, το πρότυπο των επιτυχημένων επιχειρήσεων του παρελθόντος που 

βασίζονταν  στην  εμπειρία  και  την  παράδοση,  τείνει,  υπό  τις  σημερινές  συνθήκες,  να 

εξαντλήσει  τη  δυναμικότητά  του.    Στο  πλαίσιο  αυτό,  η  Διοίκηση  των  Ναυτιλιακών 

Επιχειρήσεων,  καλείται  να  συμβάλλει  στην  αναζήτηση  λύσεων  για  την  καλύτερη 

προσαρμογή των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες και την αύξηση της αποτελεσματικότητας 

και της αποδοτικότητάς τους. 

Το μάθημα αποτελείται από τρεις ενότητες:  

 Η  πρώτη  ενότητα  αφορά  στις  εβδομαδιαίες  διαλέξεις.  Σε  κάθε  διάλεξη  μια  ομάδα 

φοιτητών/τριών αναλύει ένα θέμα της τρέχουσας επικαιρότητας που είναι σχετικό με το 

αντικείμενο του μαθήματος. Υλικό για την ανάλυση αναζητείται και αντλείται από το 

διαδίκτυο. 

 Η  δεύτερη  ενότητα  περιλαμβάνει  τις  παρουσιάσεις  που  αναλαμβάνουν  οι 

φοιτητές/τριες για θέματα σχετικά με το αντικείμενο συζήτησης κατά τη διάρκεια των 

διαλέξεων.  

 Τέλος, η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει την εκπόνηση εργασίας και την παρουσίασή της 

κατά τη διάρκεια των διαλέξεων.  

Οι διαλέξεις επικεντρώνονται στις ακόλουθες ενότητες 

1. Εισαγωγή στη ΔΟΝΕ 

2. Το περιβάλλον λειτουργίας των ΝΕ 

3. Ο προγραμματισμός στη ΝΕ – Η λήψη αποφάσεων στη ΝΕ 
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4. Ανάλυση λειτουργικών των ΝΕ 

5. Η οργάνωση των ΝΕ‐Τμηματοποίηση στις ΝΕ 

6. Οργανωτική κουλτούρα στις ΝΕ 

7. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις ΝΕ 

8. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Πλοίων 

9. Διοίκηση Ασφάλειας, Ποιότητας και περιβαλλοντικής ευθύνης στις ΝΕ 

10. Συστήματα εταιρικής διακυβέρνησης στις ΝΕ ‐ Εξωτερίκευση λειτουργιών στις ΝΕ 
11. Ηγεσία, επιχειρηματικότητα και καινοτομία στις ΝΕ ‐ Εταιρική κοινωνική ευθύνη στις 

ΝΕ 
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Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

1. Οικονομικά των Θαλασσίων Μεταφορών & Διεθνές  Eμπόριο 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Το μάθημα γενικότερα εξετάζει, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία την οικονομικής ανάλυσης,  τη 
σχέση των θαλασσίων μεταφορών και του διεθνούς εμπορίου (Sea Transport and the Global 
Economy). 
 
Στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας των 
οικονομικών εννοιών, αναλυτικών εργαλείων και μεθόδων για την ανάλυση και κατανόηση της 
σχέσης των θαλασσίων μεταφορών και των εξελίξεων στο διεθνές εμπόριο και ειδικότερα τις 
διαδικασίες της παγκοσμιοποίησης και των περιφερειακών εμπορικών μπλοκ. Στοχεύει ακόμη 
στην απόκτηση αναλυτικής ικανότητας για την ερμηνεία των σχετικών οικονομικών φαινομένων 
που επηρεάζουν ιδιαιτέρως την ναυτιλία. 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
‐ Έχει κατανοήσει τις λειτουργίες των βασικών τύπων ναυτιλιακών μεταφορών χρησιμοποιώντας 
τα εργαλεία και τις έννοιες της οικονομικής ανάλυσης. 
‐Έχει  γνώση  των  εργαλείων  και  των  τεχνικών  των  ναυτιλιακών μεταφορών  και  του  θαλασσίου 
εμπορίου.  
‐Χρησιμοποιεί  τις  μεθοδολογίες  της  ναυτιλιακής  οικονομικής  με  σκοπό  την  ανάλυση  και 
κατανόηση διαφορετικών πρακτικών των ναυτιλιακών μεταφορών. 
‐Γνωρίζει  τη  λειτουργία  αλλά  και  την  τρέχουσα  κατάσταση  όλων  των  επιμέρους  τύπων 
ναυτιλιακών μεταφορών. 
‐Αναλύει τα σύγχρονα παγκόσμια οικονομικά φαινόμενα και γεγονότα και να τα συνδέει με τις 
επιπτώσεις στη ναυτιλιακή βιομηχανία και τις ναυτιλιακές μεταφορές.  

 

Γενικές Ικανότητες 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών,  με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών. 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, Λήψη αποφάσεων 
  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

Περιεχόμενο Μαθήματος 

Θεωρία διεθνούς εμπορίου – Ανάπτυξη συγκριτικού πλεονεκτήματος 

Ισοζύγια πληρωμών, συναλλαγματικές ισοτιμίες, διεθνής οικονομική ολοκλήρωση 

Διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές και θαλάσσια γεωγραφία 

Εμπόριο χύδην φορτίων 

Εμπόριο εξειδικευμένων φορτίων 

Εμπόριο γενικών φορτίων 

Ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας ναυτιλιακού κλάδου 

Πλοία παροχής μεταφορικών υπηρεσιών 

Ναυτιλιακές προβλέψεις 

Χρηματοδότηση 
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2. Εφοδιαστική Αλυσίδα στις Μεταφορές  

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Το μάθημα γενικότερα εξετάζει, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία την οικονομικής 
ανάλυσης,  τη διαχείριση των λειτουργιών του διεθνούς εμπορίου (διεθνή logistics) 
 
Στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας των 
οικονομικών εννοιών, αναλυτικών εργαλείων και μεθόδων για την ανάλυση και 
κατανόηση  τη διαχείριση των λειτουργιών του διεθνούς εμπορίου (διεθνή logistics) 
αλλά και των εξελίξεων στο διεθνές εμπόριο και ειδικότερα στις διαδικασίες της 
παγκοσμιοποίησης και των περιφερειακών εμπορικών μπλοκ. Στοχεύει ακόμη στην 
απόκτηση αναλυτικής ικανότητας για την ερμηνεία των σχετικών οικονομικών 
φαινομένων που επηρεάζουν ιδιαιτέρως την ναυτιλία. 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
‐ Έχει κατανοήσει τις λειτουργίες των βασικών τύπων  της διαχείρισης των λειτουργιών 
του διεθνούς εμπορίου (διεθνή logistics) χρησιμοποιώντας τα εργαλεία και τις έννοιες 
της οικονομικής ανάλυσης. 
‐Έχει γνώση των εργαλείων και των τεχνικών των  βασικών τύπων  της διαχείρισης των 
λειτουργιών του διεθνούς εμπορίου (διεθνή logistics) 
‐Χρησιμοποιεί τις μεθοδολογίες της ναυτιλιακής οικονομικής με σκοπό την ανάλυση 
και κατανόηση διαφορετικών πρακτικών των διεθνών logistics. 
‐Γνωρίζει τη λειτουργία αλλά και την τρέχουσα κατάσταση όλων των επιμέρους τύπων  
διεθνών logistics. 
‐Αναλύει τα σύγχρονα παγκόσμια οικονομικά φαινόμενα και γεγονότα και να τα 
συνδέει με τις επιπτώσεις στη ναυτιλιακή βιομηχανία και τη διαχείριση των  
ναυτιλιακών μεταφορών.  

 

Γενικές Ικανότητες 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών,  με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών. 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη αποφάσεων 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

Περιεχόμενο Μαθήματος 

Διαχείριση διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας 

Διεθνείς Υποδομές 

Διεθνείς μέθοδοι εισόδου 

Διεθνείς συμβάσεις 

Διεθνείς όροι και κανόνες 

Όροι πληρωμής 

Διαχείριση κινδύνων συναλλαγής 

Έγγραφα διεθνούς εμπορίου 

Διεθνής ασφάλιση 
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Διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές 

Η ασφάλεια στο διεθνές περιβάλλον 

Εκτελωνισμός 

Προγραμματισμός και η λειτουργία εφοδιαστικής αλυσίδας σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις  

Ρόλος και σύγχρονες τάσεις στη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας.  Βελτιστοποίηση του 

επιπέδου εξυπηρέτησης, χρήση ποσοτικών μεθόδων και εφαρμογών για την 

προτυποποίηση.  

Επίλυση σύνθετων προβλημάτων διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας ναυτιλιακών 

επιχειρήσεων. 

Εισαγωγή και αξιολόγηση νέων τεχνολογιών όπως για παράδειγμα της τηλεματικής και της 

ραδιοσυχνικής αναγνώρισης προϊόντων (RFID) στη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
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3. Συστήματα Πλοήγησης και Τηλεπικοινωνιών  

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

Οι φοιτητές να είναι σε θέση 

‐  Να  κατανοούν  τις  βασικές  έννοιες  των  σημάτων  και  της  ασύρματης  και  ενσύρματης 

μετάδοσης στις οποίες βασίζονται οι ναυτικές επικοινωνίες. 

‐ Να αναγνωρίζουν τις τυπικές ηλεκτρονικές συσκευές πλοήγησης και επικοινωνιών και  τις 

κύριες λειτουργίες τους 

‐    Να  κατανοούν  τις  αρχές  λειτουργίας  των  παραπάνω  συσκευών  και  τον  τρόπο  που 

οργανώνονται σε ηλεκτρονικά συστήματα πλοίου. 

‐ Να συσχετίζουν συγκεκριμένες υλοποιήσεις συστημάτων με τη γενική δομή  ηλεκτρονικού 

συστήματος πλοίου και να αξιολογούν τα ειδικότερα χαρακτηριστικά αυτών. 

‐  Να κατανοούν τα σημαντικότερα ζητήματα του διεθνούς και εθνικού θεσμικού πλαισίου 

λειτουργίας της ναυτιλιακής βιομηχανίας. 

‐  Να  γνωρίζουν  τις  διεθνείς  συμβάσεις,  συστάσεις  και  οδηγίες  που  σχετίζονται  με  την 

ασφάλεια  της  ναυσιπλοΐας,  την  προστασία  της  ζωής  των  ναυτικών  και  την  πρόληψη  της 

θαλάσσιας ρύπανσης.  

 

Γενικές Ικανότητες 

Με την επιτυχή παρακολούθηση, εξέταση και ολοκλήρωσή του, το μάθημα αποσκοπεί στο 

να έχει αποκτήσει ο φοιτητής τις παρακάτω ικανότητες: 

 

 Αναζήτηση,  ανάλυση  και  σύνθεση  δεδομένων  και  πληροφοριών,  με  τη  χρήση  και  των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Αυτόνομη εργασία  

Αναλυτική και συνθετική σκέψη 

Κριτική σκέψη  

Επίλυση προβλημάτων 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
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Περιεχόμενο Μαθήματος 

1) Εισαγωγικά 

Κατηγορίες ναυτικών ηλεκτρονικών συστημάτων – Συνοπτική εικόνα των συστημάτων 

πλοίου. Διασύνδεση και ολοκληρωμένα συστήματα ναυτιλίας / γέφυρας.  

2) Βασικές έννοιες σημάτων και ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

Αναλογικά και ψηφιακά σήματα. Ανάλυση Fourier και φάσμα συχνοτήτων. Θόρυβος και 

σηματοθορυβικός λόγος. 

Ασύρματη μετάδοση: Ηλεκτρομαγνητικά (ΗΜ) κύματα και κατανομή του ραδιοφάσματος. 

Ακτινοβολία, διάδοση και σκέδαση ΗΜ κυμάτων. Φαινόμενο Doppler. Βασικά μεγέθη και 

χαρακτηριστικά κεραιών. Η έννοια του προϋπολογισμού ζεύξης. Η έννοια των διαλείψεων 

και αίτια αυτών. 

Ενσύρματη μετάδοση: Κωδικοποίηση ψηφιακών σημάτων. Έννοια πρωτοκόλλου 

επικοινωνίας. Παραδείγματα. 

3) Επίγειες και δορυφορικές ασύρματες ζεύξεις 

Οι κύριοι μηχανισμοί διάδοσης πάνω από τη γη ανά περιοχή συχνοτήτων. Κύματα 

εδάφους. Τροποσφαιρική και ιονοσφαιρική διάδοση. Διάδοση οπτικής επαφής. 

Δορυφορικές τροχιές. Είδη δορυφόρων. Το δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό κανάλι. 

Παραδείγματα ναυτικών δορυφορικών συστημάτων και υπηρεσιών. 

4) Εισαγωγή στα ναυτιλιακά ραντάρ 

Αρχή λειτουργίας παλμικού ραντάρ. Βασικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές των 

ναυτιλιακών ραντάρ. 

5) Το σύστημα ταυτοποίησης AIS 

Τι είναι το AIS και τα πλεονεκτήματά του. Το τηλεπικοινωνιακό μοντέλο του AIS. 

Παράμετροι πληροφορίας. Πομποδέκτες και διασυνδεόμενος εξοπλισμός. 

6) Συστήματα επικοινωνιών ασφαλείας 

Περιγραφή του συστήματος GMDSS. Σχετικές διαδικασίες και δεδομένα. 

7) Συστήματα δορυφορικής ναυτιλίας (GNSS) 

Περιγραφή δορυφορικών σημάτων. Λειτουργίες και συνοπτική περιγραφή δορυφορικών 

δεκτών. 

8) Ολοκλήρωση συστημάτων 

Το σύστημα ECDIS. Δομή ολοκληρωμένου συστήματος ναυτιλίας. Ναυτιλιακά πρωτόκολλα 

ανταλλαγής δεδομένων. Από τα ολοκληρωμένα συστήματα ναυτιλίας στα ολοκληρωμένα 

συστήματα γέφυρας. 

9) Οι κανονιστικές διατάξεις και συμβάσεις του IMO 

SOLAS, STCW, MARPOL, COLREG και BWM. 
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4. Διαχείριση και Εξοικονόμιση Ενέργειας σε Πλοία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
 

Τα  βασικά  μαθησιακά  αποτελέσματα  είναι  η  κατανόηση  από  πλευράς  σπουδαστών  των 
ακόλουθων αντικειμένων: 
 

 Παραγωγή και διαχείριση ενέργειας σε πλοία – Κατανομή πρωτογενούς ενέργειας 

και διαγράμματα ροής (Sankey). 

 Σύγχρονη  διεθνής  νομοθεσία  του  IMO  στο  αντικείμενο  της  διαχείρισης  και 

εξοικονόμησης ενέργειας για νεότευκτα και υφιστάμενα πλοία. 

 Ορισμός  δεικτών  ενεργειακής  απόδοσης  –  Παράγοντες  που  επηρεάζουν  τους 

δείκτες ενεργειακής απόδοσης. 

 Θεωρητική θεμελίωση του σχεδίου ενεργειακής διαχείρισης πλοίων (SEEMP) βάσει 

νομοθεσίας. 

 Υλοποίηση  οικονομοτεχνικού  παραδείγματος  σχεδίου  διαχείρισης  ενέργειας 

(SEEMP) σε υφιστάμενο πλοίο. 

 Τεχνολογίες  εξοικονόμησης  ενέργειας  σε  πλοία  –  Αρχή  λειτουργίας  κάθε 

τεχνολογίας και επιτυγχανόμενα οφέλη. 

 Οικονομική  και  λειτουργική  αποτίμηση  τεχνολογιών  εξοικονόμησης  ενέργειας  σε 

πλοία  –  Θεωρητική  ανάλυση  και  σχετική  ανάλυση  παραδειγμάτων  μέσω 

προσομοιωτών. 

Γενικές Ικανότητες 
   

Με την επιτυχή παρακολούθηση, εξέταση και ολοκλήρωσή του, το μάθημα αποσκοπεί στο 
να έχει αποκτήσει ο σπουδαστής τις παρακάτω ικανότητες: 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη  χρήση και 

των απαραίτητων τεχνολογιών  

 Αυτόνομη εργασία  

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 Αναλυτική και συνθετική σκέψη 

 Κριτική σκέψη 

 Επίλυση προβλημάτων 

 Αντίληψη σε μεταβαλλόμενο περιβάλλον 

 Ομαδικότητα και πνεύμα συνεργασίας 

 Στοχοθεσία και Αποτελεσματικότητα.  

Περιεχόμενο Μαθήματος 

Σύγχρονο διεθνές  κανονιστικό πλαίσιο  (IMO Regulations)  στον  τομέα  της διαχείρισης  και 
εξοικονόμησης  ενέργειας  για  νεότευκτα  και  υφιστάμενα  πλοία.  Δείκτες  ενεργειακής 
απόδοσης  (EEDI  and  EEOI).  Σχέδιο  ενεργειακής  διαχείρισης  πλοίων  (SEEMP)  βάσει 
νομοθεσίας.  Οικονομοτεχνική  αξιολόγηση  παραδείγματος  σχεδίου  διαχείρισης  ενέργειας 
(SEEMP)  σε  υφιστάμενο  πλοίο.  Οικονομική  και  λειτουργική  αποτίμηση  τεχνολογιών 
εξοικονόμησης ενέργειας σε πλοία. 
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Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ, Κατεύθυνση Διοίκησης και Οικονομίας στην Ναυτική Επιστήμη 
 

1. Λειτουργική Διαχείριση Πλοίου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στα ζητήματα λειτουργικής 
οργάνωσης  των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.  Στο μάθημα αναλύονται οι διαδικασίες που 
πρέπει να ακολουθούνται από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, το πλήρωμα, το γραφείο ξηράς 
αλλά και τους εμπλεκόμενους στα λιμάνια.  
 
Πιο συγκεκριμένα, με  την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε 
θέση: 

 να κατανοούν και να εξηγούν πώς λειτουργεί η ναυτιλιακή επιχείρηση (κατανόηση) 
 να γνωρίζουν και να κατανοούν βασικές λειτουργίες της επιχείρησης και των 

πλοίων (γνώση)  
να γνωρίζουν και να συγκρίνουν τους βασικούς κώδικες που διέπουν την ομαλή, ασφαλή και 

αποτελεσματική λειτουργία των πλοίων (γνώση και αξιολόγηση) 

 

Γενικές Ικανότητες 

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

 Λήψη αποφάσεων 

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 

Περιεχόμενο Μαθήματος 

 Παρουσίαση Μαθήματος 

 Εισαγωγή στη θεωρία συστημάτων 

 Καταγραφή λειτουργειών εταιρειών διαχείρισης χύδην πλοίων 

 Καταγραφή λειτουργειών εταιρειών διαχείρισης πλοίων γραμμής  

 Διαδικασία επιλογής πλοίου 

 Παρουσίαση κόστους λειτουργίας πλοίων 

 Επιλογή σημαίας 

 Διαχείριση γραμμής 

 Κατανόηση και ανάλυση της ακτοπλοΐας 

 Περιβαλλοντική διαχείριση – Το πρόβλημα των εκπομπών αεριών 

 Ο κώδικας ISM και αποτελεσματικότητα των ναυτιλιακών εταιρειών 

 



33 
 

2. Ναυλώσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να: 

 Διαθέτουν αυξημένη γνώση στα εξειδικευμένα θέματα ναυλώσεων 

 Επιδεικνύουν κριτική κατανόηση των αρχών, θεωριών και πρακτικών στα διάφορα 

είδη ναυλώσεων 

 Εφαρμόζουν με ευχέρεια τις θεωρίες και συνήθεις πρακτικές σχετικά με την 

ναύλωση πλοίου 

 Είναι σε θέση να αξιολογούν και να ερμηνεύουν τις διαθέσιμες επιλογές για την 

ναύλωση ενός πλοίου και να επιλέγουν την πιο συμφέρουσα 

 Επιλύουν προβλήματα σχετικά με τη ναύλωση ενός πλοίου και τους 

συμφωνηθέντες όρους ναυλοσυμφώνων 

 Λαμβάνουν αποφάσεις και πρωτοβουλίες σχετικά με την στρατηγική ναύλωσης   

 Διαθέτουν επιχειρησιακή ικανότητα στη διαχείριση κρίσεων 

Γενικές Ικανότητες 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών,  με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών. 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη αποφάσεων 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

Περιεχόμενο Μαθήματος 

 Ναυλώσεις και μεταφορά εμπορευμάτων μέσω πλοίων.  

 Εμπλεκόμενες κατηγορίες επιχειρήσεων και επαγγελματικών ειδικοτήτων.  

 Είδη ναύλωσης και οι κύριες διαφορές τους.  

 Βασικοί τύποι ναυλοσυμφώνων.  

 Στάδια της ναύλωσης από την διαπραγμάτευση του ναυλοσυμφώνου μέχρι την 

παράδοση των εμπορευμάτων. 

 Αξιολόγηση δυνατοτήτων ναύλωσης πλοίου 

 Υπολογισμός σταλιών 

 Ανάλυση συντομογραφιών 
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3. Ναυτασφαλίσεις 

 

 

 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να: 

 Διαθέτουν αυξημένη γνώση στα εξειδικευμένα θέματα ναυτασφαλίσεων 

 Επιδεικνύουν κριτική κατανόηση των αρχών, θεωριών και πρακτικών στα θέματα  

ναυτασφαλίσεων 

 Εφαρμόζουν με ευχέρεια τις θεωρίες και συνήθεις πρακτικές σχετικά με την 

ναυτασφάλιση 

 Είναι σε θέση να αξιολογούν και να ερμηνεύουν τους κινδύνους ναυτικής 

ασφάλισης 

 Επιλύουν προβλήματα και λαμβάνουν αποφάσεις και πρωτοβουλίες σχετικά με την 

ναυτική ασφάλιση 

 Διαθέτουν επιχειρησιακή ικανότητα στη διαχείριση κρίσεων 

 

Γενικές Ικανότητες 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών,  με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών. 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη αποφάσεων 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

Περιεχόμενο Μαθήματος 

 Εισαγωγή στην ιδιωτική ασφάλιση και στο σχετικό δίκαιο.  

 Βασικές αρχές ναυτικών ασφαλίσεων.  

 Φορείς θαλάσσιας ασφάλισης.  

 Θαλάσσιοι κίνδυνοι και τύποι ναυτικής ασφάλισης.  

Ανάλυση των τύπων ναυτικής ασφάλισης (φορτίου, πλοίων, P&I, κ.λπ.). Προϋποθέσεις και 

εγγυήσεις. Διαχείριση αποζημιώσεων. Αντασφάλιση. 
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4. Διαχείριση Λιμένων και Τερματικών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

1. Κριτική ανάλυση των παραγόντων ανταγωνισμού των λιμένων και των τερματικών και 

της σχέσης με τις εξελίξεις στο διεθνές εμπόριο. 

2. Κριτική ανάλυση των στρατηγικών τιμολόγησης υπηρεσιών λιμένων και τερματικών. 

3. Συγκριτική αξιολόγηση των αποφάσεων επενδύσεων σε λιμενικές υποδομές και 

ανωδομές. 

4. Εφαρμογή των δεικτών απόδοσης λιμένων και τερματικών. 

5. Αξιολόγηση των επιπτώσεων των επενδύσεων στα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) 

 

 

Γενικές Ικανότητες 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών,  με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών. 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη αποφάσεων 
  Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

 

Περιεχόμενο Μαθήματος 

Η ενότητα παρέχει μια ολοκληρωμένη ανάλυση, των λειτουργιών και της οργάνωσης των 

λιμένων  και  των  λιμενικών  τερματικών.  Πραγματοποιείται  διεξοδική  αξιολόγηση  των 

παραγόντων  που  διαμορφώνουν  τη  ζήτηση  και  την  προσφορά  λιμενικών  υπηρεσιών  σε 

σύγκριση  με  προβλήματα  που  προκύπτουν  από  συμφόρηση  και  υπερπροσφορά 

χωρητικότητας  σε  λιμάνια  και  τερματικούς  σταθμούς.  Οι  λειτουργίες  παραγωγής  στα 

τερματικά  καθορίζονται  με  ιδιαίτερη  έμφαση  στην  ανάπτυξη  δεικτών  σχετικά  με  την 

παραγωγικότητα,  την  αποτελεσματικότητα  και  την  αποδοτικότητα.  Τα  περιβαλλοντικά 

ζητήματα  λιμένων  αντιμετωπίζονται  κριτικά  στο  πλαίσιο  της  σύγχρονης  εξέλιξης  του 

υποχρεωτικού νομικού πλαισίου και των εθελοντικών περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών και 

πιστοποιήσεων. Αξιολογείται το θεωρητικό υπόβαθρο του σχεδιασμού και της εφαρμογής 

τιμολόγησης  λιμένων  και  συζητά  τα  κύρια  θέματα  και  τις  μορφές  των  λιμενικών 

επενδύσεων,  με  έμφαση  στη  θεωρία  και  την  εφαρμογή  παραχωρήσεων  λιμένων, 

χρησιμοποιώντας σύγχρονες μελέτες περιπτώσεων από επιλεγμένα λιμάνια σε παγκόσμια 

κλίμακα. 
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5. Οικονομική του περιβάλλοντος και περιβαλλοντική πολιτική στη Ναυτιλία 

 

 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
 

Σκοπός των συγκεκριμένων ανωτέρω ενοτήτων είναι  η χρησιμοποίηση των εργαλείων της 

οικονομικής ανάλυσης και εν προκειμένω της οικονομικής του περιβάλλοντος για τη μελέτη 

και κατανόηση των κανονισμών στη ναυτιλία που αφορούν το περιβάλλον και 

δευτερευόντως την/α ασφάλεια/ατυχήματα. 

Όταν θα έχετε τελειώσει την μελέτη των πέντε ανωτέρω ενοτήτων (βλ. παρακάτω)μαζί με την 
μελέτη περίπτωσης, θα είστε σε θέση να κατανοήσετε χρησιμοποιώντας τις έννοιες της 
οικονομικής ανάλυσης για το πού εδράζονται οι περιβαλλοντικές πολιτικές οι οποίες 
εκπορεύονται με τη σειρά τους από τους σχετικούς κανονισμούς στη Ναυτιλία. 

  Γενικές Ικανότητες 

 Λήψη αποφάσεων  

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

 Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

 
  Περιεχόμενο Μαθήματος 

 

Ενότητα Α: Εισαγωγή στη οικονομική του περιβάλλοντος. Έννοιες  

Ενότητα Β: Περιβαλλοντικές Πολιτικές. Πρόστιμα, φόρος Pigou, αγορά των ρύπων στη 
Ναυτιλία  

Ενότητα Γ:  Διαγράμματα Tietenberg στη Ναυτιλία. Η οικονομική λογική της περιβαλλοντικής 
πολιτικής  

Ενότητα Δ:  Ατυχηματική και ασφάλεια στη Ναυτιλία και ωκεάνιο περιβάλλον  

Ενότητα Ε: Διαγράμματα Turvey στη Ναυτιλία. Κανονισμοί για το περιβάλλον και την 
ασφάλεια στη Ναυτιλία  

Ενότητα ΣΤ:  Κανονισμοί για το περιβάλλον και την ασφάλεια στη Ναυτιλία (Οι φοιτητές θα 
μελετήσουν  τα αρχεία που βρίσκονται αναρτημένα). 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: 
Εισαγωγή στην Οικονομική του Περιβάλλοντος. Οι αποτυχίες της αγοράς και η κρατική 

παρέμβαση. Θεωρία εξωτερικοτήτων, δικαιώματα ιδιοκτησίας και περιβάλλον. Θεωρία 

εξωτερικοτήτων (Pigou), το θεώρημα και η διμερής διαπραγμάτευση Coase, ο Dales και η 

ανταλλαγή δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Τα μέσα των πολιτικών του περιβάλλοντος. Η χρήση 

οικονομικών (επιβολή τέλους, επιδότηση, εθελούσια συμφωνία και διαπραγμάτευση, αγορά 

ρύπων, σύνθετες πολιτικές) και μη‐οικονομικών μέσων (κανονισμοί, υποχρεώσεις, 

απαγορεύσεις), οι σύνθετες πολιτικές. Το Περιβάλλον ως περιουσιακό στοιχείο και τα 

δεοντολογικά κριτήρια στη λήψη αποφάσεων. Οικονομική του ελέγχου της ρύπανσης. 

Διαχείριση έρματος (Ballast water), Βιοκαύσιμα στη Ναυτιλία, Πράσινο βραβείο στα πλοία, 

Ship Energy Efficiency Management Plan, Handling and Transport of DG goods, Energy 

Efficiency Design Index, Θαλάσσια Ρύπανση και ανακύκλωση, SOLAS, Marpol, Χρώματα‐

σκουριές‐ρύπανση  
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6. Μεταφορά Τεχνολογίας και Διαχείριση Τεχνολογικής Καινοτομίας στη Ναυτιλία 

 

 

 

 

 

Εισαγωγή στη  Μεταφορά Τεχνολογίας και στα εργαλεία της 

Στρατηγική αξιοποίησης νέων τεχνολογιών και τρόποι εμπορευματοποίησης 

Αρχές Διαχείρισης της Καινοτομίας 

Σχεδιασμός, Δημιουργικότητα και Καινοτομία 

Επιχειρηματικότητα στην καινοτομία 

Συνεργατικότητα και διαπραγματεύσεις στη μεταφορά τεχνολογίας 

Τεχνολογικές καινοτομίες στη Ναυτιλία 

Ψηφιακός μετασχηματισμός στη Ναυτιλία 

Προστασία βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ευρεσιτεχνίες 

Επισκέψεις σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, καινοτομες ναυτιλιακές υπηρεσίες, καινοτόμα 
ναυτιλιακά Projects  

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 
1. Καλλιέργεια θεωρητικής επιστημονικής γνώσης στην περιοχή της μεταφοράς 

τεχνολογίας και τεχνολογικής καινοτομίας. Κατανόηση του ρόλου της καινοτομία στην 

ναυτικό και το ευρύτερο περιβάλλον των θαλάσσιων δραστηριοτήτων.  

2. Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην αξιολόγηση τεχνολογιών, στην τεχνοδιάγνωση και αποτίμηση 

τεχνολογικών αναγκών φορέων και επιχειρήσεων. Κατανόηση των βημάτων της 

καινοτομίας από την επιστημονική έρευνα στην επιχειρηματική ανακάλυψη.  

3. Ενίσχυση της ικανότητας για την εκπόνηση τεχνολογικής προοπτικής διερεύνησης, το 

σχεδιασμο έργων μεταφοράς τεχνολογίας, την κατανόηση των μηχανισμών βιομηχανικής 

ιδιοκτησίας   

Γενικές Ικανότητες 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

Λήψη αποφάσεων 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Περιεχόμενο Μαθήματος 
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Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ, Κατεύθυνση Διοίκησης στην Ναυτική Τεχνολογία 
 

1. Θεωρία Κινδύνου και Αξιοπιστίας με Εφαρμογές στα Ναυτικά Συστήματα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Εξοικείωση με τις βασικές μεθόδους και εργαλεία της θεωρίας και της ποσοτικοποίησης 

του κινδύνου, της θεωρίας ελέγχου και αξιοπιστίας και η εφαρμογή αυτών των μεθόδων σε 

θέματα ναυτιλίας. 

Γενικές Ικανότητες 

Με την επιτυχή παρακολούθηση, εξέταση και ολοκλήρωσή του, το μάθημα αποσκοπεί στο 

να έχει αποκτήσει ο φοιτητής τις παρακάτω ικανότητες: 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Αυτόνομη εργασία  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Αναλυτική και συνθετική σκέψη 

Κριτική σκέψη  

Επίλυση προβλημάτων 

  Περιεχόμενο Μαθήματος 

Θεωρία Κινδύνου  

Βασικές έννοιες – η έννοια και ορισμός του ρίσκου σε γενικό πλαίσιο  

Στατιστικά μέτρα κινδύνου 

Δυναμικά μέτρα κινδύνου 

Βασικά μοντέλα πιθανότητας και στοχαστικές διαδικασίες για την περιγραφή κινδύνων 

Μοντέλα Εκτίμησης Κινδύνου: Στατιστικά, Μαθηματικά, Υπολογιστικά, Επιχειρησιακά,  

Ποσοτικοποίηση Αβεβαιότητας,  

Μοντέλα πολυμεταβλητής ανάλυσης  

 

Στατιστική Θεωρία Αξιοπιστίας  

Βασικές αρχές και μοντέλα θεωρίας ελέγχου και αξιοπιστίας  

Τεχνικές παρακολούθησης στατιστικών διαδικασιών 

Μέθοδοι έγκαιρου εντοπισμού δυσλειτουργιών/αλλαγής κατάστασης 

Μορφοποίηση προβλημάτων παρακολούθησης διαδικασιών ως προβλήματα της θεωρίας 

ελέγχου χωρίς ή με αβεβαιότητα 

 

Ανάλυση περιπτώσεων σε θέματα ναυτιλίας  
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2. Έλεγχος Ποιότητας στις Μεταφορές και στις Ναυτικές Εγκαταστάσεις 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Γνώση (knowledge) 

 Περιγράψει την εξέλιξη των Συστημάτων Διοίκησης 
 Περιγράψει τα πρότυπα που αφορούν τα Συστήματα Διαχείρισης 
 Καθορίσει τις βασικές έννοιες και αρχές της διαχείρισης της ποιότητας 
 Αναγνωρίσει διαφορετικά είδη κινδύνου 
 Αναγνωρίσει μεθόδους διαχείρισης της διακινδύνευσης 
 Αναγνωρίσει το ρόλο της αξιολόγησης της συμμόρφωσης 
 Συσχετίσει τις διαφορετικές δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης – 

δοκιμές, πιστοποίηση, διαπίστευση 
Κατανόηση (comprehension) 

 Εξηγήσει τη γενική φιλοσοφία για την ανάπτυξη των Συστημάτων Διαχείρισης 
 Αναφέρει τις βασικές αρχές και τα κοινά στοιχεία των Συστημάτων Διαχείρισης 
 Κατανοήσει την έννοια της διεργασιακής προσέγγισης  
 Κατανοήσει τις απαιτήσεις των Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας 
 Εξηγήσει τα διαφορετικά στάδια διαχείρισης της διακινδύνευσης 
 Διακρίνει τον τρόπο διασύνδεσης της διακινδύνευσης με τα Συστήματα 

Διαχείρισης 
 Διαχωρίσει και ταξινομήσει διαφορετικά είδη κινδύνου 
 Εξηγήσει τις βασικές αρχές και τις διαφορετικές έννοιες αξιολόγησης της 

συμμόρφωσης 
 Εξηγήσει τα βασικά στοιχεία ενός συστήματος αξιολόγησης της συμμόρφωσης 

(επιθεώρηση, δοκιμές, ανασκόπηση , βεβαίωση συμμόρφωσης) 
Εφαρμογή (application) 

 Εφαρμόσει εργαλεία και τεχνικές για την ανάλυση και την αξιολόγηση της 
διακινδύνευσης 

 Ερμηνεύσει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε ένα πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης ή σε ένα πιστοποιητικό διαπίστευσης 

 Αναζητήσει και να επιλέξει τους κατάλληλους διαπιστευμένους φορείς 
πιστοποίησης ή/και εργαστήρια για μια δεδομένη εφαρμογή 

Ανάλυση (analysis) 

 Αναλύσει τις βασικές αρχές και τη φιλοσοφία των συστημάτων διαχείρισης  
 Ερμηνεύσει τις απαιτήσεις που προκύπτουν από το πλαίσιο λειτουργίας του 

οργανισμού 
 Αναλύσει τις ανάγκες και τις προσδοκίες των διαφορετικών ενδιαφερόμενων 

μερών ενός οργανισμού 
 Αναλύσει τα διαφορετικά είδη απειλών και ευκαιριών ενός οργανισμού 
 Αναλύσει δεδομένα που αφορούν τη διακινδύνευση 
 Αναγνωρίσει το ρόλο των προτύπων και της τυποποίησης και πως αυτά 

μπορούν να αξιοποιηθούν από τις Δημόσιες Αρχές ή/και τις επιχειρήσεις  
 Αναγνωρίσει ανάγκες αξιοπιστίας μετρήσεων και σχετικά μετρολογικά 

χαρακτηριστικά 
 Αναλύσει και να συγκρίνει δεδομένα αξιολόγησης συμμόρφωσης (π.χ. 

πιστοποιητικά συμμόρφωσης, εκθέσεις δοκιμών, πιστοποιητικά διαπίστευσης) 
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Σύνθεση (synthesis) 

 Συγκεντρώνει πληροφορίες για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό συστημάτων 
διαχείρισης 

 Δημιουργεί εκθέσεις που αφορούν την επίδοση συστημάτων διαχείρισης 
 Παρακολουθεί, οργανώνει και διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις διεργασίες του 

οργανισμού 
 Σχεδιάσει ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας  
 Σχεδιάσει και υλοποιήσει προγράμματα βελτίωσης της ποιότητας 
 Συγκεντρώνει πληροφορίες για την εκτίμηση και την ανάλυση της 

διακινδύνευσης 
 Σχεδιάζει στρατηγικές για τη εξάλειψη ή μείωση των κινδύνων 

Αξιολόγηση (evaluation) 

 Αξιολογήσει το βαθμό μη συμμόρφωσης ενός οργανισμού σχετικά με τις 
απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας 

 Αξιολογήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας  
 Εκτιμήσει το επίπεδο διακινδύνευσης που προκύπτει από διάφορες διεργασίες 
 Αξιολογήσει τα αποτελέσματα της ανάλυσης διακινδύνευσης 
 Αποφασίσει για επακόλουθες ενέργειες με βάση την ανάλυση διακινδύνευσης 
 Ερμηνεύσει τα αποτελέσματα ενός πιστοποιητικού διακρίβωσης εξοπλισμού 
 Αξιολογήσει την καταλληλόλητα ενός εξοπλισμού μέτρησης  
 Αξιολογήσει την εγκυρότητα ή/και την καταλληλόλητα ενός πιστοποιητικού 

συμμόρφωσης 
 

Γενικές Ικανότητες 

Με την επιτυχή παρακολούθηση, εξέταση και ολοκλήρωσή του, το μάθημα αποσκοπεί στο 

να έχει αποκτήσει ο φοιτητής τις παρακάτω ικανότητες: 

Αναζήτηση,  ανάλυση  και  σύνθεση  δεδομένων  και  πληροφοριών,  με  τη  χρήση  και  των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Αυτόνομη εργασία  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Αναλυτική και συνθετική σκέψη 

Κριτική σκέψη  

Επίλυση προβλημάτων. 

  Περιεχόμενο Μαθήματος 

Το μάθημα έχει ως στόχο  

 Να παρουσιάσει τη φιλοσοφία, τις βασικές αρχές και την εξέλιξη της ποιότητας και 

γενικότερα των Συστημάτων Διοίκησης. Περιλαμβάνει τη φιλοσοφία ανάπτυξης 

των Συστημάτων Διαχείρισης, τις βασικές έννοιες των συστημάτων, τις βασικές 

τους αρχές, τα κοινά τους στοιχεία (πλαίσιο λειτουργία, σχεδιασμός, εφαρμογή και 

λειτουργία, αξιολόγηση επίδοσης, βελτίωση, ανασκόπηση από τη Διοίκηση) και τα 

πρότυπα για τα Συστήματα Διαχείρισης 

 Να αναλύσει την έννοια της διεργασίας και να παρουσιάσει τις βασικές έννοιες, τις 

αρχές και τις μεθοδολογίες για τη διαχείριση της διακινδύνευσης 

 Να αναλύσει τις βασικές έννοιες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, τις λειτουργίες 

και τα βήματα για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με έμφαση στη διάκριση 

εννοιών όπως για παράδειγμα πιστοποίηση / διαπίστευση. 
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 Να παρουσιάσει τις βασικές υποδομές ποιότητας (τυποποίηση, μετρολογία, 

διαπίστευση) και τις υπηρεσίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης (πιστοποίηση, 

εργαστήρια), τη λειτουργία και το θεσμικό τους ρόλο. 

Να αναλύσει τα πρότυπα της ποιότητας που ισχύουν στην Ναυτική & Ναυτιλιακή 

Βιομηχανία.  



42 
 

3. Αρχές Τεχνικής Πραγματογνωμοσύνης και Οικονομοτεχνική Διάσταση της Αστοχίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

1. Καλλιέργεια επιστημονικής γνώσης στην περιοχή της αστοχίας των υλικών, εξαρτημάτων 

και συστημάτων. 

2. Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αξιολόγηση της αστοχίας, του αιτίου και των μηχανισμών 

με τη χρήστη τεχνολογικών εργαλείων και επιστημονικών μεθοδολογιών 

3. Ενίσχυση της ικανότητας για την αποτίμηση των οικονομικών, περιβαλλοντικών και 

επιχειρησιακών συνεπειών της αστοχίας  

Γενικές Ικανότητες 

 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών 

Λήψη αποφάσεων 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Περιεχόμενο Μαθήματος 

Εισαγωγή στις βασικές ιδιότητες των υλικών  

Αστοχία υλικών, εξαρτημάτων και συστημάτων 

Φαινόμενα αστοχίας με ειδική επισήμανση στο θαλάσσιο και ναυτικό περιβάλλον  

Οικονομοτεχνική προέγγιση του φαινoμένου της διάβρωσης  

Μεθοδολογία διερεύνησης αστοχιών και ατυχημάτων  

Επιστημονικά εργαλεία πραγματογνωμοσύνης 

Οικονομικές, περιβαλλοντικές, επιχειρησιακές και νομικές επιπτώσεις της στοχίας 

Πρόληψη αστοχίας 

Περιπτωσιολογία αστοχιών και ναυτικών ατυχημάτων.  
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4. Οργάνωση και Διαχείριση Διαδικασιών Συντήρησης Πλοίων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Τα  βασικά  μαθησιακά  αποτελέσματα  είναι  η  κατανόηση  από  πλευράς  σπουδαστών  των 

ακόλουθων αντικειμένων: 

 

 Διαδικασίες γενικής συντήρησης πλοίου – δεξαμενισμός. 

 Προετοιμασία πλοίου και ναυτιλιακής εταιρίας προ δεξαμενισμού. 

 Ανάλυση υποέργων δεξαμενισμού και διαχείριση συνολικού έργου και υποέργων. 

 Οικονομοτεχνική  αξιολόγηση  παραδείγματος  δεξαμενισμού  πλοίου:  Τεχνική 

ανάλυση  και  κοστολόγηση  επιμερούς  εργασιών/υπεργολαβιών,  Κατάρτιση 

διαγράμματος GANNT, χάραξη κρίσιμου δρόμου (Critical path). 

Γενικές Ικανότητες 

Με την επιτυχή παρακολούθηση, εξέταση και ολοκλήρωσή του, το μάθημα αποσκοπεί στο 

να έχει αποκτήσει ο σπουδαστής τις παρακάτω ικανότητες: 

Αναζήτηση,  ανάλυση  και  σύνθεση  δεδομένων  και  πληροφοριών,  με  τη  χρήση  και  των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Αυτόνομη εργασία  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Αναλυτική και συνθετική σκέψη 

Κριτική σκέψη 

Επίλυση προβλημάτων 

Αντίληψη σε μεταβαλλόμενο περιβάλλον 

Ομαδικότητα και πνεύμα συνεργασίας 

Στοχοθεσία και Αποτελεσματικότητα.  

 

Περιεχόμενο Μαθήματος 

Διαδικασίες  γενικής  συντήρησης  πλοίου  –  δεξαμενισμός.  Προετοιμασία  πλοίου  και 

ναυτιλιακής εταιρίας προ δεξαμενισμού. Ανάλυση υποέργων δεξαμενισμού και διαχείριση 

συνολικού  έργου  και  υποέργων.  Οικονομοτεχνική  αξιολόγηση  παραδείγματος 

δεξαμενισμού  πλοίου:  Τεχνική  ανάλυση  και  κοστολόγηση  επιμερούς 

εργασιών/υπεργολαβιών,  Κατάρτιση  διαγράμματος  GANNT,  χάραξη  κρίσιμου  δρόμου 

(Critical path). 
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5. Τεχνολογίες περιβάλλοντος και αντιρρύπανσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Τα  βασικά  μαθησιακά  αποτελέσματα  είναι  η  κατανόηση  από  πλευράς  σπουδαστών  των 

ακόλουθων αντικειμένων: 

 

 Σχηματισμός  και  εκπομπή  ρύπων  από  πλοία  και  διαμόρφωση  περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος πλοίου. 

 Διεθνής νομοθεσία ΙΜΟ για τις εκπομπές ρύπων (NOx, CO2, NOx) από πλοία. 

 Ανάπτυξη  σχεδίου  μέτρησης,  καταγραφής  και  επιβεβαίωσης  εκπομπών  CO2  από 

πλοίο (MRV). 

 Ανάπτυξη σχεδίου μέτρησης και καταγραφής εκπομπών NOx και SOx από πλοίο. 

 Οικονομική  και  τεχνική αξιολόγηση  τεχνολογιών περιστολής  εκπομπών CO2, NOx 

και SOx από πλοία. 

 Οικονομοτεχνική  αποτίμηση  τεχνολογιών  επεξεργασίας  έρματος  (Ballast  water 

treatment technologies). 

Γενικές Ικανότητες 

Με την επιτυχή παρακολούθηση, εξέταση και ολοκλήρωσή του, το μάθημα αποσκοπεί στο 

να έχει αποκτήσει ο σπουδαστής τις παρακάτω ικανότητες: 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη  χρήση και 

των απαραίτητων τεχνολογιών  

 Αυτόνομη εργασία  

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 Αναλυτική και συνθετική σκέψη 

 Κριτική σκέψη 

 Επίλυση προβλημάτων 

 Αντίληψη σε μεταβαλλόμενο περιβάλλον 

 Ομαδικότητα και πνεύμα συνεργασίας 

 Στοχοθεσία και Αποτελεσματικότητα.  

Περιεχόμενο Μαθήματος 

Περιβαλλοντικό αποτύπωμα πλοίου – Εκπομπές ρύπων. Διεθνής νομοθεσία για τις εκπομπές 

ρύπων  (NOx,  CO2,  SOx)  από  πλοία.  Σχέδιο  μέτρησης,  καταγραφής  και  επιβεβαίωσης 

εκπομπών CO2 από πλοίο (MRV). Σχέδιο μέτρησης και καταγραφής εκπομπών NOx και SOx 

από πλοίο. Οικονομοτεχνική αξιολόγηση τεχνολογιών περιστολής εκπομπών CO2, NOx και 

SOx  από  πλοία.  Οικονομοτεχνική  αποτίμηση  τεχνολογιών  επεξεργασίας  έρματος  (Ballast 

water treatment technologies). 
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6. Στοχαστική μοντελοποίηση και πρόβλεψη θαλάσσιων συστημάτων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Απόκτηση  των  απαραίτητων  γνώσεων  επί  θεμάτων  Στοχαστικής  Μοντελοποίησης, 

Παρακολούθησης και Πρόγνωσης παραμέτρων που αφορούν Θαλάσσια Συστήματα.  

Οι  Μεταπτυχιακοί  Φοιτητές  θα  εφοδιαστούν  με  δεξιότητες  και  γνώσεις  που  θα  τους 

καταστήσουν  ικανούς  να  χειρίζονται  και  να  χρησιμοποιούν  κατάλληλες  μεθόδους 

μοντελοποίησης  για  κυματικά  φαινόμενα  και  δεδομένα  στη  θάλασσα  και  των  κύριων 

χαρακτηριστικών  τους.  Ιδιαίτερη  έμφαση  θα  δοθεί  σε:  Μοντελοποίηση  θαλάσσιων 

συστημάτων  και  επαλήθευση  μοντέλων  προσομοίωσης,  Τεχνικές  βελτιστοποίησης  και 

τοπικής  προσαρμογής μοντέλων προσομοίωσης, Θαλάσσια  κλιματολογία,    Επιχειρησιακά 

κυματικά μοντέλα,  Εφαρμογές  στην ποσοτικοποίηση  και  πρόγνωση ανανεώσιμων  πηγών 

ενέργειας.    

Το μάθημα περιλαμβάνει θεωρητικό πλαίσιο και εργαστηριακό μέρος ώστε οι φοιτητές να 

αποκτήσουν την πλήρη εικόνα επιχειρησιακών συστημάτων μοντελοποίησης για θαλάσσια 

συστήματα.   

 

Γενικές Ικανότητες 

 

Με την επιτυχή παρακολούθηση, εξέταση και ολοκλήρωσή του, το μάθημα αποσκοπεί στο 

να έχει αποκτήσει ο φοιτητής τις παρακάτω ικανότητες: 

Αναζήτηση,  ανάλυση  και  σύνθεση  δεδομένων  και  πληροφοριών,  με  τη  χρήση  και  των 

απαραίτητων τεχνολογιών  

Αυτόνομη εργασία  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Αναλυτική και συνθετική σκέψη 

Κριτική σκέψη  

Επίλυση προβλημάτων 

Περιεχόμενο Μαθήματος 

 Βασικές Έννοιες Μοντελοποίησης Θαλάσσιων Συστημάτων   

 Στοχαστική και Αριθμητική Προσομοίωση   

 Επαλήθευση μοντέλων προσομοίωσης   

 Τεχνικές βελτιστοποίησης προσομοιώσεων  

 Μοντελοποίηση  και  προσομοίωση  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας  σε  θαλάσσια 

συστήματα 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 20183689/13.6.2018 

(Β΄ 2654) απόφασης της Συγκλήτου του Πανε-
πιστημίου Πειραιώς που αφορά στην έγκριση 
του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 
του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχο-
λής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινω-
νιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Τε-
χνοοικονομική Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών 
Συστημάτων» (Techmo-economic Management 
of Telecommunication Systems).

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 20183533/7.6.2018 
(Β΄ 2463) απόφασης Συγκλήτου που αφορά στην 
επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ψηφιακών Συστη-
μάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 
με τίτλο «Τεχνοοικονομική Διοίκηση Τηλεπι-
κοινωνιακών Συστημάτων» (Techno-economic 
Management of Telecommunication Systems).

3 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 20183691/13.6.2018 
(Β΄  2595) απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπι-
στημίου Πειραιώς που αφορά στην έγκριση του 
Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του 
Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τε-
χνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Ψηφιακές Επι-
κοινωνίες και Δίκτυα» (Digital Communications 
and Networks).

4 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 20183531/7.6.2018 
(Β΄ 2398) απόφασης Συγκλήτου που αφορά στην 
επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ψηφιακών Συστη-
μάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με 
τίτλο «Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα» (Digital 
Communications and Networks).

5 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 20184863/26.7.2018 
(Β΄ 3861) απόφασης Συγκλήτου που αφορά στην 
Έγκριση Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών 

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΜΣ) του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Πληροφο-
ρική» (Master of Science (M.Sc.) in «Informatics»).

6 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2018425/4.7.2018 (Β΄ 
3164) απόφασης Συγκλήτου σχετικά με την «Επα-
νίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Πληροφορικής 
της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επι-
κοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτ-
λο «Πληροφορική» (Master of Science (M.Sc.) in 
«Informatics».

7 Έγκριση του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ), με τίτλο «Διοίκηση 
στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία» (Marine 
Science & Technology Management), του Τμήμα-
τος Ναυτιλιακών Σπουδών της Σχολής Ναυτιλίας 
και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς και 
του Τμήματος Ναυτικών Επιστημών της Σχολής 
Ναυτικών Δοκίμων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 20204913 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 20183689/13.6.2018 
(Β΄ 2654) απόφασης της Συγκλήτου του Πανε-
πιστημίου Πειραιώς που αφορά στην έγκριση 
του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 
του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχο-
λής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινω-
νιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Τε-
χνοοικονομική Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών 
Συστημάτων» (Techmo-economic Management 
of Telecommunication Systems).

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Συνεδρίαση 16η/10.6.2020)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2020

Ο Πρύτανης

AΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ

Ι

Αριθμ. 20204900 (7)
Έγκριση του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ), με τίτλο «Διοίκηση 
στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία» (Marine 
Science & Technology Management), του Τμήμα-
τος Ναυτιλιακών Σπουδών της Σχολής Ναυτιλίας 
και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς και 
του Τμήματος Ναυτικών Επιστημών της Σχολής 
Ναυτικών Δοκίμων.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Συνεδρίαση 17η/20.7.2020)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1, έως και 3 του άρθρου 4 

του ν. 3187/2003 «Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.)» (A΄ 233), όπως αντικαταστάθηκαν 
με την παρ. 3 του άρθρου 88 του ν. 3883/2010 «Υπηρε-
σιακή Εξέλιξη και Ιεραρχία των Στελεχών των Ενόπλων 
Δυνάμεων - Θέματα Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, 
Στρατολογίας και Συναφείς Διατάξεις» (Α΄ 167).

2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και ειδικότερα τα 
άρθρα 30 έως και 37, 43 έως και 45 και 85 όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Το π.δ. 43/2020 “Οργάνωση και Λειτουργία του Δι-
ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΠΜΣ) «Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολο-
γία» από το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών της Σχολής 
Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς 
και το Τμήμα Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών 
Δοκίμων” (Α΄ 95).

4. Την υπ’ αρ. 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική από-
φαση: «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολο-
γισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).

5. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπ’ αρ.: α) 163204/
Ζ1/29.9.2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοι-
πά θέματα», β) 164530/Ζ1/3.10.2017 ΕΠΕΙΓΟΝ «Άμεσες 
ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τη λει-
τουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας 
(Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114)», γ) 203446/Ζ1/22.11.2017 «Διευκρινίσεις σχετι-
κά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) 
και δ) 227378/Ζ1/22.12.2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή 

των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα με-
ταπτυχιακών σπουδών».

6. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83), όπως τροποποιή-
θηκαν και ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

8. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαί-
δευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτι-
κών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α΄ 189), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Το Υ.Ο.Δ.Δ. 617/23.11.2017 στο οποίο δημοσιεύθη-
κε η υπ’ αρ. 201656/Ζ1/21.11.2017 διαπιστωτική πράξη 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ΑΔΑ: 72Ε34653ΠΣ-ΒΤΨ) περί εκλογής Πρύτανη και τρι-
ών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς με 
θητεία τεσσάρων (4) ετών, από 1.12.2017 έως 30.11.2021 
και το Υ.Ο.Δ.Δ. 722/12.9.2019 (ΑΔΑ: 9Ο6Ξ4653ΠΣ-ΗΝΒ) 
στο οποίο δημοσιεύθηκε η υπ’ αρ. 133541/Ζ1/29.8.2019 
υπουργική απόφαση περί παράτασης της θητείας του 
Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς έως 31.8.2022.

10. Την υπ’ αρ. 20199004/23.12.2019 απόφαση Πρύτα-
νη (ΑΔΑ: ΩΓΜ6469Β7Τ-7ΔΞ) περί συγκρότησης Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

11. Το από 4 Μαΐου 2018 Ειδικό Πρωτόκολλο Συνερ-
γασίας του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών της Σχολής 
Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς 
και του Τμήματος Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυ-
τικών Δοκίμων.

12. Το υπ’ αρ. 3/21.5.2020 πρακτικό της Ακαδημαϊκής 
Συνέλευσης του Τμήματος Ναυτικών Επιστημών της Σχο-
λής Ναυτικών Δοκίμων.

13. Το απόσπασμα πρακτικού της από 11 Ιουνίου 2020 
Συνέλευσης του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς.

14. Το απόσπασμα πρακτικού της από 25 Ιουνίου 2020 
συνεδρίασης της Ειδικής Δι-ιδρυματικής επιτροπής του 
Δ.Π.Μ.Σ.

15. Το υπ’ αρ. 7/16.7.2020 πρακτικό του Εκπαιδευτικού 
Συμβουλίου της ΣΝΔ.

16. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη 
δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή την 
κρατική επιχορήγηση του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

17. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 
008/2020 εισήγηση του Προϊσταμένου των Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, από τις δια-
τάξεις του παρόντος δεν προκαλείται οικονομική επιβά-
ρυνση του Π/Υ Γενικού Επιτελείου Ναυτικού έτους 2020. 
Αντιστοίχως, για τα επόμενα έτη του ΔΠΜΣ 2020-2023, 
δεν προκαλείται επιβάρυνση και δεν θα επηρεαστούν 
τα ανώτατα όρια αυτού, αποφασίζουμε:

Την έγκριση του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΔΠΜΣ), με τίτλο «Διοίκηση στη Ναυτική Επι-
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στήμη και Τεχνολογία» (Marine Science & Technology 
Management), του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών της 
Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς και του Τμήματος Ναυτικών Επιστημών της 
Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, από το ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021, ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών της Σχολής Ναυτι-
λίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς και 
το Τμήμα Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών 
Δοκίμων, θα οργανώσουν και θα λειτουργήσουν από το 
ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Διοίκηση 
στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία», (Marine Science 
& Technology Management).

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη 
και Τεχνολογία», έχει ως αντικείμενο να παρέχει θεωρη-
τικές, πρακτικές, αναλυτικές και συνθετικές γνώσεις και 
δεξιότητες σε μεταπτυχιακό επίπεδο στους τομείς της 
Διοίκησης και Διαχείρισης στην Ναυτική Επιστήμη και 
Τεχνολογία προκειμένου οι απόφοιτοί του να αντιλαμ-
βάνονται, να διαχειρίζονται και να αποφασίζουν σε κρί-
σιμα διοικητικά, οικονομικά, τεχνικά και οικονομοτεχνικά 
θέματα στην λειτουργία των Ναυτιλιακών επιχειρήσεων 
και δραστηριοτήτων.

Το Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών αποσκοπεί:

• Στην προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας στη 
Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία, τη Ναυτιλιακή και 
Λιμενική Βιομηχανία.

• Στην ανάπτυξη σε βάθος της διεπιστημονικής έρευ-
νας στους Τομείς της Ναυτιλίας.

• Στην προετοιμασία και εκπαίδευση εξειδικευμένων 
και ικανών επαγγελματιών, επιστημόνων και ερευνη-
τών που θα προωθήσουν την γενικότερη οικονομική 
ανάπτυξη της χώρας και των ελληνικών επιχειρήσεων 
στον χώρο των ναυτικών, ναυτιλιακών και λιμενικών 
δραστηριοτήτων.

• Στην ανάπτυξη της θεωρητικής και εφαρμοσμένης 
επιστήμης στον ελλαδικό και τον ευρύτερο διεθνή χώρο.

• Στη συνεργασία με διεθνείς ευρωπαϊκούς και εγχώρι-
ους, επιστημονικούς οργανισμούς στο αντικείμενο της 
ναυτιλιακής και λιμενικής βιομηχανίας.

• Στην κάλυψη των αναγκών για εξειδικευμένες γνώ-
σεις μεταπτυχιακού επιπέδου στελεχών επιχειρήσεων 
του ιδιωτικού τομέα και φορέων του δημοσίου.

• Στην προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδα-
κτορικού επιπέδου.

• Στη συνεργασία μεταξύ της Ακαδημαϊκής Κοινότη-
τας, των Ενόπλων Δυνάμεων, των οργανισμών και των 
επιχειρήσεων για την αποδοχή, χρήση και διάδοση των 
αντικειμένων του ΔΠΜΣ.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) στη «Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνο-
λογία» (Marine Science & Technology Management) με 
τις εξής ειδικεύσεις:

(α) «Διοίκηση και Οικονομία στη Ναυτική Επιστήμη». 
(β) «Διοίκηση στη Ναυτική Τεχνολογία».
Ο τίτλος απονέμεται από κοινού από το Τμήμα Ναυτι-

λιακών Σπουδών, της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας, 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Τμήμα Ναυτικών Επι-
στημών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και υπογράφεται 
από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς και τον 
Διοικητή της ΣΝΔ.

Άρθρο 4
Δομή και Όργανα του Δ.Π.Μ.Σ.

1. Αρμόδια όργανα για την ίδρυση, οργάνωση και λει-
τουργία των Δ.Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το Νόμο 4485/2017 
είναι:

α) η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πειραιά και το Εκ-
παιδευτικό Συμβούλιο της ΣΝΔ,

β) η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ναυτιλιακών 
Σπουδών της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς και η Ακαδημαϊκή Συνέλευση 
του Τμήματος Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτι-
κών Δοκίμων,

γ) η Ειδική Δι-ιδρυματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του Δ.Π.Μ.Σ., 
δ) η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του Δ.Π.Μ.Σ.,
ε) ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ και ο Αναπληρωτής του.
2. Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πειραιά και το Εκ-

παιδευτικό Συμβούλιο της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων 
είναι τα αρμόδια όργανα για τα θέματα, ακαδημαϊκού, δι-
οικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα του 
ΔΠΜΣ. Επίσης η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πειραιά 
και το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Σχολής Ναυτικών 
Δοκίμων ασκούν όσες αρμοδιότητες σχετικά με τα ΔΠΜΣ 
δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα.

3. Η Συνέλευση του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών 
της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημί-
ου Πειραιώς και η Ακαδημαϊκή Συνέλευση του Τμήματος 
Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, 
στην περίπτωση των ΔΠΜΣ έχουν την αρμοδιότητα ορι-
σμού των μελών της Ειδικής Δι-ιδρυματικής Επιτροπής 
(ΕΔΕ)

4. Η Ειδική Δι-ιδρυματική Επιτροπή είναι εννεαμελής 
με διετή θητεία. Ο Πρόεδρός της, όπως και ο Διευθυντής 
του Προγράμματος, προέρχονται από το Τμήμα Ναυτι-
λιακών Σπουδών της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς το οποίο έχει τη διοικητική 
στήριξη του προγράμματος και εκλέγεται από την ΕΔΕ. 
Σε ειδικές περιπτώσεις που επιβάλλεται για την εύρυθ-
μη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ., ύστερα από αιτιολογημένη 
απόφαση της Ειδικής Δι-ιδρυματικής Επιτροπής, Πρόε-
δρος ή/και αναπληρωτής Πρόεδρος ή/και αναπληρωτής 
Διευθυντής μπορεί να αναλαμβάνει μέλος Δ.Ε.Π. από 
το Τμήμα Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών 
Δοκίμων. Ο Πρόεδρος της ΕΔΕ έχει διετή θητεία. Δύνα-
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ται δε να ορίσει αναπληρωτή του, ο οποίος προέρχεται 
υποχρεωτικά από τα μέλη της ΕΔΕ.

Η ΕΔΕ συγκροτείται από τέσσερα (4) μέλη Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών της Σχολής Ναυτιλίας 
και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς και τρία (3) 
μέλη Δ.Ε.Π. από το Τμήμα Ναυτικών Επιστημών της Σχο-
λής Ναυτικών Δοκίμων, καθώς και από δύο (2) εκπροσώ-
πους των φοιτητών του μεταπτυχιακού προγράμματος. 
Η θητεία των εκπροσώπων των φοιτητών είναι ετήσια.

Η ΕΔΕ έχει τις εξής αρμοδιότητες:
I. Ορίζει, από τα μέλη της Ε.Δ.Ε., το Διευθυντή της ΣΕ 

με διετή θητεία καθώς και τον Αναπληρωτή του.
II. Εγκρίνει την προκήρυξη του ΔΠΜΣ, ορίζει τα μέλη 

της Επιτροπής Επιλογής Υποψηφίων μεταπτυχιακών 
φοιτητών, καθώς και τους εξεταστές για τη διαδικασία 
επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών.

III. Εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΔΠΜΣ.
IV. Ορίζει τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ), 

καθώς επίσης είναι αρμόδια για την αναπλήρωση μελών 
επιτροπών λόγω κένωσης θέσης.

V. Επικυρώνει τον κατάλογο των ονομάτων των νεοει-
σαχθέντων μεταπτυχιακών φοιτητών.

VI. Εγκρίνει την κατανομή του διδακτικού έργου με-
ταξύ των διδασκόντων του ΔΠΜΣ. και τις αναθέσεις 
διδασκαλίας.

VII. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό 
δραστηριοτήτων του ΔΠΜΣ. 

VIII. Αποφασίζει για τα διοικητικά και οικονομικά θέ-
ματα του ΔΠΜΣ.

IX. Εγκρίνει το Πρόγραμμα Σπουδών.
X. Επικυρώνει τον επιβλέποντα και τα μέλη της τριμε-

λούς επιτροπής εξέτασης διπλωματικών εργασιών, σε 
συνέχεια εισήγησης της ΣΕ.

XI. Εξετάζει φοιτητικά θέματα, όπως αιτήσεις αναστο-
λής φοίτησης, παράτασης σπουδών, αναγνώρισης μα-
θημάτων από προηγούμενη μεταπτυχιακή εκπαίδευση, 
αντικατάστασης μαθημάτων του παρόντος Προγράμμα-
τος με μαθήματα άλλων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων 
Σπουδών.

XII. Διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτη-
σης προκειμένου να απονεμηθεί το Δίπλωμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών.

XIII. Απομένει τους τίτλους σπουδών του ΔΠΜΣ
XIV. Αποφασίζει την οριστική διαγραφή μεταπτυχια-

κών φοιτητών.
XV. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται 

από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, έχει την 
ευθύνη της τήρησης των αναφερόμενων στο Ειδικό 
Πρωτόκολλο Συνεργασίας και την μέριμνα για την υλο-
ποίησή τους.

5. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΔΠΜΣ απαρτί-
ζεται από τρία (3) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ναυτιλιακών 
Σπουδών της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς και δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π. από το 
Τμήμα Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών Δο-
κίμων οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και 
εκλέγονται από την ΕΔΕ για διετή θητεία. Της ΣΕ προε-
δρεύει ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ, ο οποίος ορίζεται από 
την ΕΔΕ μεταξύ των μελών της ΣΕ. Η 2ετής θητεία του 

μπορεί να ανανεωθεί μια φορά. Από την ΕΔΕ ορίζεται 
και ο αναπληρωτής διευθυντής της ΣΕ.

Η ΣΕ είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον 
συντονισμό της λειτουργίας του ΔΠΜΣ και

I. Εισηγείται στην ΕΔΕ την κατανομή του διδακτικού 
έργου μεταξύ των διδασκόντων του ΔΠΜΣ.

II. Ορίζει τον επιβλέποντα και τα μέλη της τριμελούς 
επιτροπής εξέτασης διπλωματικών εργασιών, ο ορισμός 
της οποίας επικυρώνεται από την ΕΔΕ.

III. Εξετάζει φοιτητικά θέματα, όπως αιτήσεις αναστο-
λής φοίτησης, παράτασης σπουδών, αναγνώρισης μα-
θημάτων από προηγούμενη μεταπτυχιακή εκπαίδευση, 
αντικατάστασης μαθημάτων του παρόντος Προγράμμα-
τος με μαθήματα άλλων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων 
Σπουδών και εισηγείται σχετικά στην ΕΔΕ.

IV. Εφαρμόζει τις αποφάσεις της ΕΔΕ.
V. Διαχειρίζεται τα διοικητικά και οικονομικά θέματα 

του προγράμματος και εισηγείται αρμοδίως στην ΕΔΕ 
για αυτά.

VI. Εγκρίνει και διαχειρίζεται το ωρολόγιο πρόγραμμα.
VII. Εγκρίνει και συντονίζει τον τόπο της διεξαγωγής 

των μαθημάτων σε συνεργασία με την διοίκηση της 
Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και τη διοίκηση του Πανε-
πιστημίου Πειραιώς.

VIII. Πραγματοποιεί τις προβλεπόμενες αξιολογήσεις 
και λαμβάνει γνώση για αυτές.

IX. Καταχωρεί και διαβιβάζει στις ΟΜΕΑ των συνεργα-
ζόμενων τμημάτων τις αξιολογήσεις των διδασκόντων.

X. Επιλαμβάνεται για οποιοδήποτε άλλο θέμα προ-
κύπτει στο Δ.Π.Μ.Σ. και εισηγείται αρμοδίως στην ΕΔΕ.

6. Ο Διευθυντής της ΣΕ του ΔΠΜΣ και ο αναπληρωτής 
του είναι μέλη ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του 
αναπληρωτή, του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικει-
μένου με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ και προέρ-
χονται από το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών της Σχολής 
Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς 
το οποίο έχει τη διοικητική στήριξη του προγράμματος. 
Σε ειδικές περιπτώσεις που επιβάλλεται για την εύρυθμη 
λειτουργία του ΔΠΜΣ, ύστερα από αιτιολογημένη από-
φαση της Ειδικής Δι-ιδρυματικής Επιτροπής, Πρόεδρος 
ή αναπληρωτής Πρόεδρος της ΕΔΕ και αναπληρωτής 
Διευθυντής της ΣΕ μπορεί να αναλαμβάνει μέλος Δ.Ε.Π. 
από το Τμήμα Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτι-
κών Δοκίμων.

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ εισηγείται στα αρμόδια όργα-
να του Δ.Π.Μ.Σ. για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελε-
σματική λειτουργία του προγράμματος. Ο Διευθυντής, 
ο οποίος δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) 
συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή 
για το διοικητικό του έργο ως Διευθυντής.

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ έχει τις ακόλουθες αρμοδι-
ότητες:

I. Προεδρεύει της ΣΕ. και ασκεί τις αρμοδιότητες που 
ορίζονται στο ν. 4485/2017 και στον Κανονισμό Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ., καθώς και όσες αρ-
μοδιότητες του αναθέτει η Ε.Δ.Ε. του ΔΠΜΣ.

II. Συγκαλεί σε συνεδρίαση την ΣΕ.
III. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εν λόγω συ-

νεδριάσεων, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των μελών 
και οργάνων του ΔΠΜΣ.
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IV. Ορίζει εκλογές για την αναπλήρωση μελών επιτρο-
πών της ΣΕ λόγω κένωσης.

V. Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού και 
απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους υποβάλ-
λει στην ΕΔΕ για έγκριση.

VI. Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εκτέ-
λεσης του προϋπολογισμού του Προγράμματος και για 
την έκδοση των εντολών πληρωμών των σχετικών δα-
πανών.

VII. Κατά τη λήξη της θητείας του, καθώς και της ΣΕ, 
συντάσσει αναλυτικό απολογισμό του ερευνητικού και 
εκπαιδευτικού έργου του ΔΠΜΣ, καθώς και των λοι-
πών δραστηριοτήτων, με στόχο την αναβάθμιση των 
σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου 
δυναμικού, την βελτιστοποίηση των υποδομών και την 
κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων του 
ΔΠΜΣ.

Αναπληρωτής Διευθυντής του ΔΠΜΣ είναι Καθηγητής 
ή Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ναυτιλιακών 
Σπουδών της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πα-
νεπιστημίου Πειραιώς το οποίο έχει τη διοικητική στήρι-
ξη του προγράμματος. Σε ειδικές περιπτώσεις που επι-
βάλλεται για την εύρυθμη λειτουργία του ΔΠΜΣ, ύστερα 
από αιτιολογημένη απόφαση της Ειδικής Δι-ιδρυματικής 
Επιτροπής, Αναπληρωτής Διευθυντής μπορεί να αναλαμ-
βάνει μέλος Δ.Ε.Π. από το Τμήμα Ναυτικών Επιστημών 
της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων.

6. Τη διοικητική υποστήριξη του ΔΠΜΣ αναλαμβάνει 
η Γραμματεία του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών της 
Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς. Την ειδική τρέχουσα γραμματειακή υποστή-
ριξη αναλαμβάνει το Τμήμα Ναυτικών Επιστημών της 
Σχολής Ναυτικών Δοκίμων της ΣΝΔ στης οποίας τις υπο-
δομές (αίθουσες, εργαστήρια, κτλ.) πραγματοποιείται 
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΔΠΜΣ. Οι διοικητικοί 
υπάλληλοι αμφοτέρων των Τμημάτων που αποδεδειγ-
μένα υποστηρίζουν τα ΔΠΜΣ εκτός ωρών εργασίας τους 
στο Πανεπιστήμιο, καθώς και αυτοί στους οποίους έχει 
ανατεθεί έργο σχετικά με τα ΔΠΜΣ, δύνανται να αμείβο-
νται για τις υπηρεσίες που παρέχουν.

Άρθρο 5
Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων 
που γίνονται δεκτοί

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί, ύστερα από επιλογή, κάτο-
χοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ του Πανεπιστη-
μιακού και Τεχνολογικού Τομέα των Σχολών Οικονομι-
κής, Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, Διοίκησης 
Επιχειρήσεων της ημεδαπής (ισοδύναμες Σχολές Τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης νομίμως περιλαμβάνονται) ή ομο-
ταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με το άρθρο 
34 του ν. 4485/2017, καθώς και απόφοιτοι των Ανώτατων 
Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) του ν. 
3187/2003, της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμε-
νικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και 
απόφοιτοι των αντίστοιχων και ισοδύναμων Στρατιωτι-
κών Σχολών της αλλοδαπής. Δεκτοί γίνονται επίσης και 
απόφοιτοι Ανωτάτων Σχολών Σωμάτων Ασφαλείας αλλά 

και απόφοιτοι Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (AEN - 
εισακτέοι στις ΑΕΝ από το ακαδημαϊκό έτος 2005-06 οι 
οποίοι κατέχουν δίπλωμα εμπορικού ναυτικού α’ τάξης) 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται κατ’ 
ανώτατο όριο σε ογδόντα (80) ανά ακαδημαϊκό έτος η 
επιλογή αυτών πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρ-
θρο 34 του ν. 4485/2017. Επιπλέον, έως δέκα (10) θέσεις, 
χωρίς τέλος εγγραφής καλύπτονται από αξιωματικούς 
του Πολεμικού Ναυτικού, κατόπιν επιλογής της ΣΝΔ σε 
συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Σε κάθε 
περίπτωση εφαρμόζεται τα άρθρο 34 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 6
Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής 
Υποψηφίων για το ΔΠΜΣ

Η επιλογή των εισακτέων στο ΔΠΜΣ γίνεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και τις ρυθμίσεις του 
παρόντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Με απόφαση της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ δημοσιεύεται και 
αναρτάται στην ιστοσελίδα των συνεργαζόμενων φορέ-
ων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ προκήρυξη για 
την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ. Στην 
προκήρυξη αναγράφονται όλες οι σχετικές λεπτομέρειες 
(ημερομηνίες και τόπος κατάθεσης της αίτησης, απα-
ραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να τη συνοδεύουν, 
κ.ά.). Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαι-
ολογητικά κατατίθενται με τον τρόπο που ορίζει η προ-
κήρυξη στην Γραμματεία του ΔΠΜΣ σε προθεσμία που 
ορίζεται κατά την προκήρυξη και δύναται να παραταθεί 
με απόφαση της ΕΔΕ. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στη 
Γραμματεία του ΔΠΜΣ αρχειοθετούνται με αριθμό πρω-
τοκόλλου και αριθμό φακέλου για κάθε υποψήφιο.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται 
από κάθε υποψήφιο είναι τα εξής:

i) Αίτηση εγγραφής.
ii) Βιογραφικό σημείωμα.
iii) Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος ή 

βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
iv) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο 

αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου/διπλώματος.
v) Δύο ονόματα μελών ΔΕΠ ή ανωτάτων στελεχών της 

Ναυτιλιακής αγοράς που είναι διατεθειμένοι να αποστεί-
λουν, αν ζητηθεί από την επιτροπή επιλογής της ΕΔΕ, δύο 
(2) συστατικές επιστολές, μια εκ των οποίων οπωσδήπο-
τε από μέλος ΔΕΠ (ΑΕΙ, ΑΣΕΙ). 

vi)Αντίγραφο Πτυχιακής ή Διπλωματικής εργασίας (εάν 
εκπονήθηκε).

vii) Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δρα-
στηριότητας σε αντικείμενο συναφές με αυτό του ΔΠΜΣ 
(εάν υπάρχουν).

viii) Πιστοποιημένη πολύ καλή γνώση της αγγλικής 
γλώσσας. Εάν δεν υπάρχει σχετική πιστοποίηση, οι υπο-
ψήφιοι δύναται να κληθούν σε γραπτή ή/και προφορική 
εξέταση.

ix) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι ο 
υποψήφιος έχει λάβει γνώση του παρόντος Κανονισμού 
και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους αναφερόμενους 
σε αυτόν κανόνες λειτουργίας του ΔΠΜΣ.
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x) Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
xi) Δύο Φωτογραφίες.
Κατ’ εξαίρεση, γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων οι 

οποίοι δεν διαθέτουν κατά την καταληκτική ημερομηνία 
για την υποβολή των υποψηφιοτήτων τίτλο σπουδών και 
προσκομίζουν αντί αυτού αντίγραφο τελευταίας ανα-
λυτικής βαθμολογίας. Σε περίπτωση επιλογής τους, οι 
υποψήφιοι αυτοί πρέπει να προσκομίσουν είτε βεβαίωση 
ολοκλήρωσης σπουδών είτε επικυρωμένο αντίγραφο 
του τίτλου σπουδών τους πριν την εγγραφή τους στο 
ΔΠΜΣ και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία εγγραφής 
που ορίζεται κάθε φορά από τη ΕΔΕ, άλλως, δεν εγγρά-
φονται στο ΔΠΜΣ.

Η ΕΔΕ με απόφαση της δύναται να ορίσει ή να τροπο-
ποιήσει δικαιολογητικό/α.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε 
φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου 
από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 34 του 
ν. 4485/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η Γραμμα-
τεία του ΔΠΜΣ είναι υπεύθυνη για την υποστήριξη της 
Επιτροπής Επιλογής Υποψηφίων (ΕΕΥ), που ορίζεται με 
σχετική απόφαση της ΕΔΕ.

Η Γραμματεία του ΔΠΜΣ:
α) Καταρτίζει πλήρη κατάλογο των υποψηφίων που 

έχουν υποβάλει αίτηση και πληρούν τα ελάχιστα κρι-
τήρια σε περίπτωση που έχουν τεθεί τέτοια από τη ΕΔΕ 
και περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του 
ΔΠΜΣ.

β) Προωθεί αντίγραφα των αιτήσεων και το συνοδευ-
τικό υλικό των υποψηφίων του προαναφερόμενου κα-
ταλόγου στην ΕΕΥ.

Η επιλογή των εισακτέων του ΔΠΜΣ γίνεται από την 
ΕΕΥ, η οποία αποτελείται από μέλη ΔΕΠ της ΕΔΕ του 
Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών της Σχολής Ναυτιλίας 
και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του 
Τμήματος Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών 
Δοκίμων. Η ΕΕΥ συγκροτείται με απόφαση της ΕΔΕ.

Τα κριτήρια επιλογής καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρ-
μογής των κριτηρίων αυτών (μόρια, συντελεστές κ.λπ.) 
είναι τα ακόλουθα:

Κριτήριο Σταθμιστής

Βαθμός συνάφειας γνωστικού αντικειμέ-
νου πρώτου πτυχίου

25%

Βαθμός πτυχίου (Λίαν καλώς, Άριστα κ.λπ.) 30%

Κατοχή δεύτερου πτυχίου ή άλλου τίτλου
σπουδών

15%

Εργασιακή Εμπειρία (έτη εμπειρίας) σε 
συναφές αντικείμενο

30%

Η ΕEY μπορεί να αποφασίσει, μετά από σύμφωνη γνώ-
μη της ΕΔΕ, τη διεξαγωγή διευκρινιστικής προφορικής 
συνέντευξης - εφόσον κριθεί αναγκαίο στη βάση των 
δικαιολογητικών των υποψηφίων - ή/και πρόσθετων 
(εσωτερικών) εξετάσεων για όλους ή για μερικούς υπο-
ψηφίους. Την ύλη και το χρόνο των εξετάσεων αυτών 
καθορίζει η Επιτροπή Επιλογής. Υποψήφιοι, οι οποίοι, 
παρόλο ότι εκλήθησαν, δεν προσήλθαν στην προγραμ-

ματισμένη συνέντευξη ή εξέταση αποκλείονται της πε-
ραιτέρω αξιολόγησης.

Η διαδικασία επιλογής διενεργείται από την Επιτροπή 
Επιλογής η οποία:

1. Αξιολογεί τον κατάλογο όσων υποψηφίων έχουν 
υποβάλει αίτηση.

2. Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα 
ελάχιστα κριτήρια σε περίπτωση που έχουν τεθεί τέτοια 
από την ΕΔΕ και τα οποία περιλαμβάνονται στον εσωτε-
ρικό κανονισμό λειτουργίας του ΔΠΜΣ.

3. Καλεί σε συνέντευξη όσους υποψηφίους αποφα-
σισθεί να κληθούν. Η συνέντευξη γίνεται από τα μέλη 
της ΕΕΥ.

4. Οργανώνει τυχόν εσωτερικές εξετάσεις για τους 
υποψηφίους που θα κριθεί απαραίτητο. Ιεραρχεί βαθ-
μολογικά τους υποψηφίους και υποβάλλει την πρότασή 
της για την τελική επιλογή στη ΣΕ και στη συνέχεια η ΣΕ 
εισηγείται προς την ΕΔΕ.

Η ΕΔΕ διαμορφώνει τους τελικούς πίνακες εισακτέων 
και επιλαχόντων του ΔΠΜΣ. Οι επιτυχόντες ενημερώ-
νονται εγγράφως από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ και θα 
πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ εντός 
προσδιορισμένου χρονικού διαστήματος σύμφωνα με 
την προκήρυξη. Η μη εγγραφή από επιλεγέντες υπο-
ψηφίους εντός της προθεσμίας αυτής ισοδυναμεί με 
άρνηση αποδοχής.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοι-
τητών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση 
τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να 
εγγραφούν στο Πρόγραμμα.

Οι αποδεχόμενοι την ένταξή τους στο πρόγραμμα υπο-
χρεούνται εντός 10 ημερών από την απάντηση αποδο-
χής να καταβάλλουν ως τέλος προεγγραφής το ποσό 
των 300 ευρώ, το οποίο συμψηφίζεται στα συνολικά 
τέλη φοίτησης του πρώτου εξαμήνου. Εάν ο υποψήφι-
ος υπαναχωρήσει η προκαταβολή δεν επιστρέφεται και 
διατίθεται για τους σκοπούς του ΔΠΜΣ.

Φοιτητές που θα εγκαταλείψουν το Πρόγραμμα για 
οποιονδήποτε λόγο, δεν δικαιούνται να ζητήσουν επι-
στροφή των ποσών που κατέβαλλαν για τη συμμετοχή 
τους στο κόστος λειτουργίας του Προγράμματος.

Άρθρο 7
Διάρκεια Σπουδών - Όροι Φοίτησης

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΔΠΜΣ που οδηγεί 
στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) 
ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα διδασκαλίας, πλήρους φοί-
τησης (full time). Στο τρίτο εξάμηνο περιλαμβάνεται και 
η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των 
σπουδών, ορίζεται σε τρία εξάμηνα και δύναται να πα-
ραταθεί σε τέσσερα εξάμηνα με σκοπό την ολοκλήρωση 
της διπλωματικής εργασίας ύστερα από αιτιολογημένη 
αίτηση του φοιτητή προς τη ΣΕ και έγκριση της ΕΔΕ. Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, ο μεταπτυχιακός φοιτητής με 
αίτησή του μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένα προσωρινή 
αναστολή φοίτησης, μετά από την παρέλευση ενός (1) 
τουλάχιστον εξαμήνου σπουδών. Η αναστολή αυτή δεν 
υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα με απόφαση 
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της ΕΔΕ. Στην αίτησή του ο φοιτητής αναφέρει υποχρεω-
τικώς τους λόγους, το χρονικό διάστημα της αιτούμενης 
αναστολής φοίτησης και επισυνάπτει τα σχετικά δικαιο-
λογητικά. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότη-
τας δεν προσμετρούνται στην προβλεπόμενη ανώτατη 
διάρκεια κανονικής φοίτησης.

Αν κατά το χρονικό διάστημα που διαρκεί η αναστολή 
φοίτησης κάθε φοιτητή τροποποιηθεί το πρόγραμμα ή 
η διάρκεια σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ., τότε:

α) Ο φοιτητής θα ακολουθήσει πρόγραμμα σπουδών 
με τον ίδιο αριθμό πιστωτικών μονάδων που είχε κατά 
την εγγραφή του στο ΔΠΜΣ.

β) Ο φοιτητής θα παρακολουθήσει μαθήματα σύμ-
φωνα με τις αντιστοιχίσεις μεταξύ νέων και παλαιών 
μαθημάτων στις οποίες έχει προβεί η ΕΔΕ.

Άρθρο 8
Πρόγραμμα Σπουδών

Το ΔΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο 
εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Το ΔΠΜΣ αποτελείται από 
μία κοινή δέσμη μαθημάτων κορμού για το πρώτο και 
δεύτερο εξάμηνο, δύο κατευθύνσεις μαθημάτων επιλο-
γής και την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας για το 
τρίτο εξάμηνο.

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα 
(90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των 
σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε 
παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών 
μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή ερ-

γασιών, και παρακολούθηση σεμιναρίων. Η διδασκαλία 
των μαθημάτων για τα πρώτα δύο εξάμηνα γίνεται τις 
ημέρες Παρασκευή (απόγευμα και βράδυ) και Σάββατο 
(πρωί και μεσημέρι) εκτός κι αν αποφασίσει διαφορετικά 
η ΣΕ και η ΕΔΕ. Μικρή διαφοροποίηση αναλόγως των 
επιλογών των φοιτητών/φοιτητριών μπορεί να γίνει για 
τα μαθήματα επιλογής του 3ου εξαμήνου αλλά πάντα 
απογευματινή-βραδινή ώρα. Τα μαθήματα οργανώνο-
νται σε εξάμηνα και πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία 
βάση. Τα μαθήματα μπορεί να διδάσκονται και στην Αγ-
γλική γλώσσα από Ελληνική ή/και από Αγγλική ή Διεθνή 
βιβλιογραφία.

Το ΔΠΜΣ περιλαμβάνει συνολικά είκοσι (20) μετα-
πτυχιακά μαθήματα, καθώς και την εκπόνηση της δι-
πλωματικής εργασίας. Από τα είκοσι (20) μεταπτυχιακά 
μαθήματα, τα τέσσερα (4) είναι μαθήματα κορμού του 
πρώτου εξαμήνου, τέσσερα (4) είναι μαθήματα κορμού 
του δευτέρου εξαμήνου και δώδεκα (12) είναι μαθήμα-
τα επιλογής κατεύθυνσης του τρίτου εξαμήνου από τα 
οποία οι φοιτητές διαλέγουν τέσσερα (4). Κατά τη δι-
άρκεια του τρίτου εξαμήνου ο μεταπτυχιακός φοιτητής 
συγγράφει τη διπλωματική του εργασία. Η διπλωματική 
εργασία υποβάλλεται / παρουσιάζεται στο τέλος του 
τρίτου εξαμήνου.

Ως κύκλος σπουδών νοείται η οριζόμενη στο άρθρο 6 
διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση του ΔΜΣ.

Η δομή του διδακτικού προγράμματος του ΔΠΜΣ, έχει 
ως ακολούθως:

Α’ εξάμηνο - τέσσερα (4) μαθήματα υποχρεωτικά (Υ)

α/α Τύπος Τίτλος Μαθήματος ECTS

1. Υ Οικονομική Ανάλυση Ναυτιλιακών Αγορών 7.5

2. Υ Στατιστική Ανάλυση - Ανάλυση Δεδομένων 7.5

3. Υ Συνδυασμένες Μεταφορές 7.5

4. Υ Αρχές Διοίκησης και Οργάνωσης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων 7.5

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) Α’ Εξαμήνου 30

Β’ εξάμηνο - τέσσερα (4) μαθήματα υποχρεωτικά (Υ)

α/α Τύπος Τίτλος μαθήματος ECTS

5. Υ Οικονομικά των Θαλασσίων Μεταφορών και Διεθνές Εμπόριο 7.5

6. Υ Εφοδιαστική Αλυσίδα στις Μεταφορές 7.5

7. Υ Συστήματα Πλοήγησης και Τηλεπικοινωνιών 7.5

8. Υ Διαχείριση και Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Πλοία 7.5

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) Β’ Εξαμήνου 30

Γ’ εξάμηνο - τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής (Ε) και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας

Κατεύθυνση στη Διοίκηση και Οικονομία 
στη Ναυτική Επιστήμη

Κατεύθυνση στη Διοίκηση 
στη Ναυτική Τεχνολογία

Τίτλοι Μαθημάτων ECTS Τίτλοι Μαθημάτων ECTS

Διπλωματική Εργασία 10 Διπλωματική Εργασία 10

Μάθημα Επιλογής 5 Μάθημα Επιλογής 5
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Μάθημα Επιλογής 5 Μάθημα Επιλογής 5

Μάθημα Επιλογής 5 Μάθημα Επιλογής 5

Μάθημα Επιλογής 5 Μάθημα Επιλογής 5

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) Γ’ εξαμήνου 30

Μαθήματα Επιλογής Γ΄ Εξαμήνου

Κατεύθυνση Διοίκησης και Οικονομίας 
στη Ναυτική Επιστήμη Κατεύθυνση Διοίκηση στη Ναυτική Τεχνολογία

Λειτουργική Διαχείριση Πλοίου Θεωρία Κινδύνου και Αξιοπιστίας με Εφαρμογές 
στα Ναυτικά Συστήματα

Ναυλώσεις Έλεγχος Ποιότητας στις Μεταφορές και στις Ναυτικές 
Εγκαταστάσεις

Ναυτασφαλίσεις Αρχές Τεχνικής Πραγματογνωμοσύνης 
και Οικονομοτεχνική Διάσταση της Αστοχίας

Διαχείριση Λιμένων και Τερματικών Οργάνωση και Διαχείριση Διαδικασιών Συντήρησης 
Πλοίων

Οικονομική του Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντική 
Πολιτική στη Ναυτιλία Τεχνολογίες Περιβάλλοντος και Αντιρρύπανσης

Μεταφορά Τεχνολογίας και Διαχείριση Τεχνολογικής 
Καινοτομίας στη Ναυτιλία

Στοχαστική Μοντελοποίηση και Πρόβλεψη Θαλασσίων 
Συστημάτων

Τα μαθήματα του ΔΠΜΣ δύνανται, μετά την ολοκλή-
ρωση του 1ου κύκλου σπουδών, να τροποποιηθούν και 
να ανακατανεμηθούν μεταξύ των εξαμήνων με απόφαση 
της ΕΔΕ, όπως αυτή ορίζεται και σύμφωνα με τις διατά-
ξεις των άρθρων 31 και 45 του ν. 4485/2017. Ως πρώτος 
κύκλος σπουδών του ΔΠΜΣ ορίζεται η πρώτη ολοκλη-
ρωμένη υλοποίηση του προγράμματος. Η τροποποίηση 
του προγράμματος μαθημάτων περιλαμβάνεται στον 
Κανονισμό Λειτουργίας του ΔΠΜΣ. Στον πρώτο κύκλο 
σπουδών δύναται μόνο να αλλάξει το εξάμηνο διδασκα-
λίας των μαθημάτων.

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας
1. Η διπλωματική εργασία εκπονείται υπό την επίβλεψη 

ενός μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών 
της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημί-
ου Πειραιώς ή/και του Τμήματος Ναυτικών Επιστημών 
της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων που διδάσκει στο ΔΠΜΣ 
(επιβλέπων/ντες) (παρ. 4, άρθρο 34, ν. 4485/2017) ή ενός 
εισηγητή μαθήματος με την επίβλεψη Μέλους ΔΕΠ και 
εντάσσεται στο γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ που 
ακολουθεί ο φοιτητής. Κάθε διπλωματική εργασία πρέπει 
να αποδεικνύει προηγμένες θεωρητικές γνώσεις, πρακτι-
κές δεξιότητες, κριτική σκέψη, ικανότητα στην ανάλυση 
και σύνθεση προβλημάτων και ερευνητική ικανότητα 
του μεταπτυχιακού φοιτητή. Μπορεί να αναφέρεται σε 
εμπειρικά, θεωρητικά ή εφαρμοσμένα θέματα και να 
πραγματοποιείται σε συνεργασία με ιδιωτικό ή δημόσιο 
φορέα που ασχολείται με συναφή αντικείμενα. Τα θέμα-
τα των διπλωματικών εργασιών ορίζονται με κριτήρια 
τη συνάφεια με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ, το γνωστικό 
αντικείμενο του/των Μέλους/Μελών ΔΕΠ, τη συμβο-
λή στην ανάπτυξη νέων ερευνητικών περιοχών και τα 
στοιχεία πρωτοτυπίας στη μεθοδολογική προσέγγιση. Η 

έκτασή της δεν μπορεί να είναι κάτω των 5.000 λέξεων 
συνολικώς.

2. Στο τέλος του Β’ Εξαμήνου τα μέλη ΔΕΠ και οι ειση-
γητές που διδάσκουν στο ΔΠΜΣ καταθέτουν στο Διευ-
θυντή του ΔΠΜΣ μετά από πρόσκληση της Γραμματείας 
ΔΠΜΣ κατάλογο θεματικών περιοχών για διπλωματικές 
εργασίες. Ο συνολικός κατάλογος των προτεινόμενων 
γνωστικών αντικειμένων και αντίστοιχων επιβλεπόντων 
γνωστοποιείται στα Μέλη ΔΕΠ και κατόπιν οριστικοποίη-
σης από τη ΣΕ του ΠΜΣ δημοσιοποιείται στους φοιτητές 
με ευθύνη του Διευθυντή του ΔΠΜΣ. Οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές επιλέγουν θεματική περιοχή και επιβλέποντα-
μέλος ΔΕΠ και με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος 
καταθέτουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του ΠΜΣ. 
Στην αίτηση αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της 
διπλωματικής εργασίας και ο επιβλέπων καθηγητής, και 
επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας. Ο 
συνολικός κατάλογος φοιτητών και διπλωματικών εργα-
σιών κατατίθεται προς έγκριση στη ΕΔΕ. Οι προθεσμίες 
εντός των οποίων θα γίνονται οι καταθέσεις των ανωτέ-
ρω καταλόγων από τους επιβλέποντες και η υποβολή 
των αιτήσεων εκπόνησης μεταπτυχιακών διπλωματικών 
εργασιών από τους φοιτητές είναι καθορισμένες από τον 
Διευθυντή και τη ΕΔΕ. Ο φοιτητές καθώς και οι επιβλέ-
ποντες καθηγητές οφείλουν να τις τηρούν. Ο μέγιστος 
αριθμός μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών ανά 
μέλος ΔΕΠ δύναται να οριστεί με απόφαση της ΕΔΕ του 
ΔΠΜΣ. Ο επιβλέπων της διπλωματικής προτείνει την τρι-
μελή Εξεταστική Επιτροπή των διπλωματικών εργασιών 
πού αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ναυτιλι-
ακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του 
Τμήματος Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών 
Δοκίμων, (ένα από τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής 
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μπορεί να είναι ειδικός επιστήμονας αναγνωρισμένου 
κύρους εκτός των δύο τμημάτων ή μέλος ΔΕΠ άλλου Πα-
νεπιστημίου της ημεδαπής ή αλλοδαπής) και υποβάλλει 
σχετική εισήγηση στη ΣΕ του ΔΠΜΣ. Ο κατάλογος με τις 
τριμελείς Εξεταστικές Επιτροπές όλων των διπλωματι-
κών εργασιών υποβάλλεται στη ΕΔΕ προς έγκριση. Τα 
μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή 
επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο 
του προγράμματος. Για την έγκριση της διπλωματικής 
εργασίας απαιτείται η σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον των 
δύο μελών της επιτροπής.

3. Είναι επιτρεπτή η αλλαγή θεματικής περιοχής και/ή 
επιβλέποντος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασί-
ας. Στη σχετική αίτηση αναφέρεται η νέα θεματική πε-
ριοχή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και/ή 
ο νέος επιβλέπων, με τη σύμφωνη γνώμη του. Η αίτηση 
εξετάζεται από τη ΣΕ.

4. Η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής ερ-
γασίας μπορεί να γίνει εκτός από την Ελληνική και στην 
Αγγλική γλώσσα. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να 
υπάρχει εκτεταμένη περίληψη και στην Ελληνική γλώσσα 
και το αντίστροφο.

5. Η εξέταση κάθε διπλωματικής εργασίας περιλαμβά-
νει την παρουσίασή της και την επίδειξη συστημάτων 
που τυχόν αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο αυτής ενώπιον 
της αντίστοιχης τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η τρι-
μελής Εξεταστική Επιτροπή βαθμολογεί τη διπλωματική 
εργασία σε ειδικό έντυπο το οποίο υπογράφεται από 
δύο τουλάχιστον μέλη της και παραδίδεται με ευθύνη 
του επιβλέποντος στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ όπου φυ-
λάσσεται.

6. Η εξέταση της διπλωματικής εργασίας δεν μπορεί 
να πραγματοποιηθεί πριν την παρέλευση του δεύτερου 
εξαμήνου σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή.

7. Μετά την επιτυχή εξέταση της μεταπτυχιακής δι-
πλωματικής εργασίας και την τελική έγκριση από την 
εξεταστική επιτροπή, ο φοιτητής υποχρεούται να κάνει 
ηλεκτρονική κατάθεση της Εργασίας στο Ιδρυματικό 
Αποθετήριο ΔΙΩΝΗ της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστη-
μίου Πειραιώς, σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου, 
τηρώντας όλες τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί. Οι 
διπλωματικές εργασίες αναρτώνται και στο διαδικτυακό 
τόπο του Προγράμματος. Η χορήγηση πιστοποιητικών 
περάτωσης σπουδών από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ προ-
ϋποθέτει την υποβολή της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας στο Ιδρυματικό Αποθετήριο ΔΙΩΝΗ.

8. Σε περίπτωση μη επιτυχούς εξέτασης της μεταπτυ-
χιακής διπλωματικής εργασίας, η τριμελής εξεταστική 
επιτροπή είναι δυνατόν να την αναπέμψει μία (1) φορά. 
Η επανεξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής ερ-
γασίας μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός χρονικού 
διαστήματος από έναν (1) έως τρεις (3) μήνες από την 
ημερομηνία της ανεπιτυχούς εξέτασης και αναπομπής. 
Στην περίπτωση αυτή παρατείνεται η διάρκεια σπουδών 
κατά τρεις (3) μήνες.

9. Ο Οδηγός σύνταξης μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας, που συντάσσεται από τη ΣΕ και εγκρίνεται από 
την ΕΔΕ, κοινοποιείται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές 
και περιλαμβάνει οδηγίες συγγραφής της μεταπτυχια-

κής διπλωματικής εργασίας π.χ. εξώφυλλο, λογότυπος, 
γραμματοσειρά, ελάχιστος - μέγιστος αριθμός λέξεων 
κ.λπ. Τα πρότυπα συνάδουν με τα πρότυπα του σχετικών 
διαδικασιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Παράλληλες Εκπαιδευτικές και Ερευνητικές Δραστη-
ριότητες

Παράλληλες Εκπαιδευτικές και Ερευνητικές Δρα-
στηριότητες εκτός από τη διδασκαλία μαθημάτων του 
μεταπτυχιακού προγράμματος μπορεί να γίνονται και 
παράλληλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Ενδεικτικά, οι δραστηριότητες αυτές μπορεί να είναι:
• Εκπαιδευτικές εκδρομές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό 

για περαιτέρω βελτίωση της εμπειρίας των φοιτητών.
• Διοργάνωση Ημερίδων ή και Συνεδρίων με θέματα 

που άπτονται του γνωστικού και ακαδημαϊκού ενδιαφέ-
ροντος του ΠΜΣ.

• Λειτουργία ταχύρρυθμων εκπαιδευτικών προγραμ-
μάτων γενικού ή εξειδικευμένου χαρακτήρα που πα-
ρέχονται από αναγνωρισμένους και πιστοποιημένους 
φορείς.

Σε αυτούς που παρακολουθούν παράλληλες εκπαι-
δευτικές δραστηριότητες του Προγράμματος μπορεί να 
χορηγείται Πιστοποιητικό.

Το ΔΠΜΣ δύναται να καλύπτει μερικώς ή ολικώς με-
τακινήσεις διδασκόντων και φοιτητών του ΔΠΜΣ για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς και προώθηση της έρευνας, 
μετά από σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων στη ΣΕ 
του ΔΠΜΣ. Στην αίτηση θα περιγράφεται ο σκοπός και 
το κόστος κάθε μετακίνησης. Το Πρόγραμμα δύναται να 
καλύπτει τη μετακίνηση και συμμετοχή σε εγνωσμένου 
κύρους συνέδρια, ημερίδες, προγράμματα ερευνητικής 
δραστηριότητας, τυχόν συνεργασία με φορείς, με από-
φαση της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ. Όλες οι διαδικασίες έγκρισης 
και πληρωμής θα πρέπει να ακολουθούν τη σχετικά 
προβλεπόμενη διαδικασία του Κέντρου Ερευνών του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Με εισήγηση του Διευθυντή του ΔΠΜΣ και απόφαση 
της ΕΔΕ δύναται το ΔΠΜΣ να συμμετέχει σε συνέδρια 
και διεθνείς εκθέσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στα 
πλαίσια της προβολής και δημοσιότητας του ΔΠΜΣ.

Άρθρο 9
Όροι και Τέλη Φοίτησης - υποχρεώσεις 
και δικαιώματα μεταπτυχιακών φοιτητών

1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώμα-
τα και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές 
του πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος 
παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Οι φορείς 
διοργάνωσης του ΔΠΜΣ υποχρεούνται να εξασφαλίσουν 
στους φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές ανάγκες προ-
σβασιμότητα στα προτεινόμενα συγγράμματα και τη 
διδασκαλία.

2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να συμμετέ-
χουν και να παρακολουθούν σεμινάρια ερευνητικών 
ομάδων, επισκέψεις εργαστηρίων, συνέδρια / ημερίδες 
με γνωστικό αντικείμενο συναφές με αυτό του ΔΠΜΣ, 
διαλέξεις ή άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις του ΔΠΜΣ, 
κ.ά.
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3. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν στα μαθή-
ματα Πληροφοριακής Παιδείας που διεξάγει η βιβλιο-
θήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς και η Σχολή Ναυτι-
κών Δοκίμων, που αφορούν: στρατηγικές αναζήτησης 
πληροφοριακών πηγών και αξιολόγηση αποτελεσμάτων 
(εγκυρότητα, επικαιρότητα, σχετικότητα), σύνταξη βι-
βλιογραφίας και πρότυπα βιβλιογραφικών αναφορών, 
δεοντολογία της πληροφορίας (αποφυγή λογοκλοπής) 
και αυτοαπόθεση των Διπλωματικών εργασιών στο Ιδρυ-
ματικό Αποθετήριο ΔΙΩΝΗ.

4. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται:
I. Να παρακολουθούν όλες τις δραστηριότητες του 

κάθε μαθήματος, όπως αυτές ορίζονται στο σχετικό 
αναλυτικό πρόγραμμα και να υπογράφουν σχετικό πα-
ρουσιολόγιο. Να εφοδιάζονται εγκαίρως με τα απαραί-
τητα συγγράμματα, το επιστημονικό υλικό, μέσω του 
διαδικτύου και φωτοτυπίες επιστημονικών άρθρων που 
καλύπτουν τη διδακτέα ύλη.

II. Να ανταποκρίνονται με συνέπεια σε όλες τις προ-
βλεπόμενες δοκιμασίες αξιολόγησης επιδόσεων που 
έχουν προγραμματιστεί στα πλαίσια κάθε μαθήματος 
(προσέλευση σε εξετάσεις, υποβολή εργασιών εντός 
προβλεπόμενων ημερομηνιών, κ.λπ.).

III. Να συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης του 
Δ.Π.Μ.Σ.

5. Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων του ΔΠΜΣ, δύ-
ναται να χορηγούνται μέχρι δύο (2) υποτροφίες αριστεί-
ας, με ακαδημαϊκά και άλλα αντικειμενικά κριτήρια, υπό 
την αίρεση ότι οι υπότροφοι δεν λαμβάνουν υποτροφία 
άλλου είδους από άλλη πηγή. Οι υποτροφίες δίνονται 
με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια με απόφαση της ΕΔΕ και 
εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Δ.Π.Μ.Σ. Τυχόν 
υποχρεώσεις των υποτρόφων καθορίζονται με απόφα-
ση της ΕΔΕ. Η χορήγηση τιμητικών υποτροφιών είναι 
δυνατόν να γίνεται και με μείωση του κόστους των διδά-
κτρων του επόμενου εξαμήνου σπουδών στο/η φοιτητή/
τρια με την υψηλότερη βαθμολογία. Εφόσον υπάρχουν 
περισσότεροι του ενός με την ίδια ως άνω βαθμολογία 
θα γίνεται κλήρωση μεταξύ τους ενώπιον της ΕΔΕ. Σε 
καμία περίπτωση το ύψος της υποτροφίας δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το ποσό των διδάκτρων.

6. Δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης μαθημά-
των σε φοιτητές άλλων Προγραμμάτων και Τμημάτων 
με τα οποία το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανε-
πιστημίου Πειραιώς ή το Τμήμα Ναυτικών Επιστημών 
της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων έχουν συνάψει συμφωνία 
συνεργασίας.

7. Η ΕΔΕ, μετά την εισήγηση της ΣΕ, δύναται να αποφα-
σίσει τη διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών εάν:

i. υπερβούν το ανώτατο όριο απουσιών (30% ανά εξα-
μηνιαίο μάθημα),

ii. έχουν αποτύχει τρις στην εξέταση ενός έστω μαθή-
ματος, (κανονική εξεταστική δοκιμασία, επαναληπτική 
εξεταστική δοκιμασία και εξέταση από τριμελή επιτρο-
πή),

iii. Αποτύχουν στην επανεξέταση της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας,

iv. υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης 
στο ΠΜΣ, όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό,

v. έχουν παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις όσον αφορά 
την αντιμετώπιση πειθαρχικών παραπτωμάτων από τα 
αρμόδια πειθαρχικά Όργανα,

vi. αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των μεταπτυχιακών 
φοιτητών,

vii. υποπέσουν σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δί-
καιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ν. 2121/1993) κατά 
τη συγγραφή των προβλεπόμενων εργασιών τους,

viii. δεν καταβάλλουν εμπρόθεσμα το προβλεπόμενο 
τέλος φοίτησης. Σε περίπτωση διαγραφής, ο μεταπτυ-
χιακός φοιτητής δεν δικαιούται επιστροφή του ποσού 
των διδάκτρων το οποίο έχει καταβάλλει.

8. Με απόφαση της ΕΔΕ μπορεί να χορηγηθεί παράτα-
ση του προβλεπόμενου χρονικού ορίου μετά από αίτηση 
του ενδιαφερομένου και μόνο για σοβαρούς ανυπαίτι-
ους λόγους, όπως λόγοι υγείας, κάλυψη υπηρεσιακών 
αναγκών του Δημοσίου εκτός έδρας ή λοιπούς επαγ-
γελματικούς λόγους. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση του 
ενδιαφερομένου πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά 
δικαιολογητικά.

9. Για τη συμμετοχή τους στο Δ.Π.Μ.Σ., οι μεταπτυχια-
κοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχο-
νται στο ποσό των 2.400 ευρώ. Η καταβολή του τέλους 
γίνεται ως εξής:

• Κατά την αποδοχή εισαγωγής στο Δ.Π.Μ.Σ.: 300 ευρώ
• Στην αρχή του Α’ εξαμήνου και κατά την εγγραφή στο 

Δ.Π.Μ.Σ.: 700 ευρώ
• Στην αρχή του Β’ εξαμήνου: 700 ευρώ
• Στην αρχή του Γ ‘εξαμήνου: 700 ευρώ
10. Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί υπό αίρεση (εκ-

κρεμεί πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών, αποδεικτικό 
ξένης γλώσσας κ.ά.) καταβάλλουν το τέλος προεγγραφής 
ύψους 300 ευρώ και σε περίπτωση μη προσκόμισης των 
ανωτέρω δικαιολογητικών, το τέλος προεγγραφής δεν 
επιστρέφεται. Κάθε υποψήφιος, πριν εγγραφεί, οφείλει 
να λαμβάνει γνώση αυτού του Κανονισμού και να δηλώ-
νει εγγράφως ότι αποδέχεται τους κανόνες λειτουργίας 
του ΔΠΜΣ.

11. Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο, καθώς και το ωρολό-
γιο πρόγραμμα καταρτίζονται, στο πλαίσιο του ακαδη-
μαϊκού ημερολογίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς και 
της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, με ευθύνη του Διευθυ-
ντή του Δ.Π.Μ.Σ. και εγκρίνεται από την ΕΔΕ. Στην αρχή 
κάθε περιόδου ανακοινώνεται το Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
της περιόδου, στο οποίο περιλαμβάνονται οι ημέρες και 
ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων, οι ημερομηνίες άλ-
λων εκδηλώσεων ή υποχρεώσεων, κ.λπ.

12. Για κάθε μάθημα υπάρχει ανώτατο όριο απουσιών 
30% επί των ωρών του μαθήματος. Σε περίπτωση υπέρ-
βασης του ορίου αυτού ο φοιτητής θεωρείται αποτυχών 
στο μάθημα αυτό. Εξετάσεις στο μάθημα μπορεί να επι-
τραπούν εκ νέου, μόνο αν ο φοιτητής επαναλάβει την 
παρακολούθηση του μαθήματος σε επόμενο εξάμηνο. 
Σε περίπτωση που το ποσοστό απουσιών φοιτητή ξεπερ-
νά το 50% ανά μάθημα/ ή στο σύνολο των μαθημάτων, 
τίθεται θέμα διαγραφής του φοιτητή. Το εν λόγω θέμα 
εξετάζεται από τη ΣΕ, η οποία γνωμοδοτεί σχετικά στη 
ΕΔΕ.
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Άρθρο 10
Εξετάσεις - Έλεγχος Γνώσεων

1. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους 
διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό 
και το εαρινό. Η παρακολούθηση των μαθημάτων/ερ-
γαστηρίων κ.λπ. που παρέχονται από το Δ.Π.Μ.Σ είναι 
υποχρεωτική. Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μα-
θήματος προβλέπεται η αναπλήρωσή του. Η ημερομηνία 
και η ώρα αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα 
του ΔΠΜΣ.

2. Η τελική αξιολόγηση και βαθμολογία στα επιμέρους 
μαθήματα του ΔΠΜΣ καθορίζεται από τον διδάσκοντα, ο 
οποίος μπορεί να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές 
ή και προφορικές εξετάσεις ή και να στηριχθεί σε εργα-
σίες ή εργαστηριακές ασκήσεις. Η βαθμολόγηση γίνεται 
στην κλίμακα 0-10, όπου ερμηνεύεται ως ακολούθως:

• από 0 έως και 4,99 αποτυχών
• από 5 έως και 10 επιτυχών
Η βαθμολογία των μαθημάτων κατατίθεται στη Γραμ-

ματεία του ΔΠΜΣ εντός 20 ημερών από τη λήξη της εξε-
ταστικής περιόδου. Η αξιολόγηση κάθε μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας γίνεται από την τριμελή εξετα-
στική επιτροπή η οποία ορίζεται όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 8.

3. Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών καθορίζεται από το σύνολο των βαθμών των μαθη-
μάτων του Προγράμματος και το βαθμό της Μεταπτυ-
χιακής Διπλωματικής Εργασίας σε ποσοστό κατά τρόπο 
ανάλογο και αντίστοιχο των διδακτικών μονάδων που 
προβλέπεται από το πρόγραμμα.

4. Ο βαθμός του ΔΜΣ με ευθύνη της Γραμματείας, 
καταχωρείται στον ατομικό φάκελο του φοιτητή. Κάθε 
μεταπτυχιακός φοιτητής δύναται να αποτύχει σε έως 
δύο (2) μαθήματα ανά εξάμηνο. Με απόφαση της ΕΔΕ 
καθορίζονται ειδικές περιπτώσεις ανωτέρας βίας (ασθέ-
νεια, φόρτος εργασίας, κ.λπ.) κατά τις οποίες δύναται να 
επιτρέπεται μεγαλύτερος αριθμός μαθημάτων. Περιπτώ-
σεις παραπτωμάτων όπως αντιγραφή στις εξετάσεις ή 
στην εκπόνηση εργασιών και στην επίλυση ασκήσεων, 
ανάρμοστη συμπεριφορά κ.λπ., συνεπάγονται διαγραφή 
από το Πρόγραμμα μετά από απόφαση της ΕΔΕ.

5. Τα γραπτά φυλάσσονται υποχρεωτικά και με επιμέ-
λεια του διδάσκοντος για ένα (1) χρόνο. Μετά την πάρο-
δο του χρόνου αυτού τα γραπτά παύουν να έχουν ισχύ 
και καταστρέφονται, εκτός αν εκκρεμεί σχετική ποινική, 
πειθαρχική ή οποιαδήποτε άλλη διοικητική διαδικασία. Η 
καταστροφή τους είναι καλύτερα να γίνεται σε συσκευές 
καταστροφής εγγράφων των Ιδρυμάτων και τα προϊόντα 
της καταστροφής να ανακυκλώνονται.

Άρθρο 11
Ανάθεση διδασκαλίας - διδάσκοντες στο ΔΠΜΣ

1. Στο ΔΠΜΣ διδάσκουν:
• μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Τμήματος Ναυτικών 
Επιστημών της ΣΝΔ,

• μέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π του Τμήματος Ναυ-
τιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και 

του Τμήματος Ναυτικών Επιστημών της ΣΝΔ κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώματος εκτός κι αν το γνωστικό τους 
αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδι-
αιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η 
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής,

• ομότιμοι Καθηγητές (άρθρο 69, ν. 4386/2016) 
και αφυπηρετήσαντες Καθηγητές (παρ. 6 άρθρο 36 
ν. 4485/2017) του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Τμήματος Ναυτικών 
Επιστημών της ΣΝΔ,

• διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α΄ 112),
• επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους είτε κάτοχοι 

διδακτορικού διπλώματος είτε εξαιρετικής τεχνικής 
εμπειρίας, οι οποίοι μπορεί να απασχολούνται ως ακα-
δημαϊκοί υπότροφοι με απόφαση της ΕΔΕ και πράξη του 
Προέδρου του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πα-
νεπιστημίου Πειραιώς για τη διεξαγωγή διδακτικού και 
ερευνητικού έργου, καθοριζόμενου με τη σύμβαση που 
υπογράφεται μεταξύ του ακαδημαϊκού υποτρόφου και 
του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς (παρ. 7 άρθρο 
29 ν. 4009/2011).

• Εξ αυτών τουλάχιστον το ογδόντα τοις εκατό (80%) 
προέρχεται από το διδακτικό προσωπικό των δύο συ-
νεργαζόμενων Τμημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

2. Με αιτιολογημένη απόφαση της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ 
ύστερα από σχετική εισήγηση της ΣΕ του ΔΠΜΣ μπορεί 
να ανατίθεται διδασκαλία σε:

• μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ 
ή ΑΣΕΙ,

• ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α, 
ν. 4310/2014,

• επισκέπτες καταξιωμένους επιστήμονες από την 
ημεδαπή ή την αλλοδαπή, που έχουν θέση ή προσόντα 
καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο ή επιστήμο-
νες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις 
ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ,

• στελέχη και εξέχουσες προσωπικότητες όλων των 
κλάδων της ναυτικής και ναυτιλιακής βιομηχανίας, ανα-
γνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες και εμπειρικές 
γνώσεις στο γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ,

• επισκέπτες μεταδιδακτορικούς ερευνητές, Έλληνες ή 
αλλοδαπούς νέους επιστήμονες, κάτοχους διδακτορικού 
διπλώματος (της παρ. 7 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011), 
ή γίνονται νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με 
τα ανωτέρω (των παρ. 1, 2, 5 και 6 του άρθρου 36 του 
ν. 4485/2017).

3. Η ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων, σεμιναρίων και 
ασκήσεων του ΔΠΜΣ γίνεται ύστερα από εισήγηση της 
ΣΕ και έγκριση της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ.

Άρθρο 12
Υποχρεώσεις Διδασκόντων

Ο υπεύθυνος για τη διδασκαλία μαθήματος στο ΔΠΜΣ 
είναι υποχρεωμένος:

1. Να τηρεί πιστά το πρόγραμμα για τις παραδόσεις 
του μαθήματος.

2. Να καθορίζει το περιεχόμενο του μαθήματος σύμ-
φωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις, όπως αυτό προκύπτει 
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από τη χρήση διεθνώς καθιερωμένων συγγραμμάτων 
και επιστημονικών άρθρων από τη διεθνή βιβλιογραφία, 
στα πλαίσια της ύλης του μαθήματος.

3. Να φροντίζει για τη συσχέτιση του θεωρητικού μέ-
ρους της διδασκαλίας με την υψηλού επιπέδου πρακτική, 
όπως αυτή εφαρμόζεται σε σύγχρονες επιχειρήσεις. Η 
προσπάθεια αυτή ενισχύεται με τη χρήση μελέτης πε-
ριπτώσεων, με αξιοποίηση προσκεκλημένων ομιλητών 
αναγνωρισμένων για την πείρα και ειδικές γνώσεις τους 
ή με συνδυασμό των δύο.

4. Να φροντίζει για την τήρηση του παρουσιολογίου 
και την υπογραφή από τους φοιτητές του μαθήματος και 
να επιστρέφει στη γραμματεία του προγράμματος στο 
τέλος της διεξαγωγής του μαθήματος.

5. Να τηρεί επαρκείς ώρες γραφείου - επικοινωνίας 
που θα επιτρέπουν την απρόσκοπτη επικοινωνία των 
φοιτητών μαζί του για θέματα που άπτονται των σπου-
δών τους και του συγκεκριμένου μαθήματος.

6. Να έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του Προγράμ-
ματος και του Τμήματος στο e-class αναλυτική παρου-
σίαση του μαθήματος, με τον σκοπό, το επιδιωκόμενο 
αποτέλεσμα, την διδακτέα ύλη αναλυτικά σε διαλέξεις, 
το προτεινόμενο σύγγραμμα και την συμπληρωματική 
βιβλιογραφία, ελληνική και αγγλική.

Άρθρο 13 
Τίτλος Σπουδών

Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι 
δημόσιο έγγραφο. Ο τύπος του ορίζεται με απόφαση 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Εκ-
παιδευτικού συμβουλίου της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. 
Το ΔΜΣ συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα. Το ΔΜΣ 
που απονέμει το ΔΠΜΣ υπογράφεται από τον Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς και τον Διοικητή της ΣΝΔ.

Ο βαθμός του Διπλώματος χαρακτηρίζεται ως εξής:
• από 5 έως 6.49 ΚΑΛΩΣ
• από 6.50 έως 8.49 ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ
• από 8.50 έως 10 ΑΡΙΣΤΑ
Το βιβλίο διπλωματούχων μεταπτυχιακών φοιτητών 

υπογράφεται από τον Γραμματέα του Τμήματος Ναυτι-
λιακών Σπουδών της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς, τον Πρόεδρο της Ειδικής 
Δι-ιδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) και τον Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Στο ΔΜΣ επισυνάπτεται Παράρτημα Διπλώματος στην 
ελληνική και αγγλική γλώσσα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 15 του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) και της υπό 
στοιχεία Φ5/89656/Β3/13.8.2007 υπουργικής απόφασης 
(Β΄ 1466).

Εφόσον ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει εκπληρώσει 
όλες του τις υποχρεώσεις ανακηρύσσεται διπλωματού-
χος του ΔΠΜΣ.

Άρθρο 14 
Ορκωμοσία

Φοιτητής/φοιτήτρια που ολοκλήρωσε επιτυχώς τις με-
ταπτυχιακές σπουδές του/της, ορκίζεται ενώπιον του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς ή του Κοσμήτορα 
της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστη-

μίου Πειραιώς ως εκπροσώπου του Πρύτανη, και του 
Διοικητού της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων ή του Κοσμή-
τορα της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων ως εκπροσώπου του 
Διοικητή. Η ορκωμοσία δεν αποτελεί συστατικό τύπο 
της επιτυχούς περάτωσης των σπουδών, είναι όμως ανα-
γκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση του μεταπτυχιακού 
διπλώματος. Πριν από την ορκωμοσία μπορεί να χορη-
γείται στους αποφοίτους σχετική βεβαίωση επιτυχούς 
περάτωσης των μεταπτυχιακών σπουδών τους.

Το τελετουργικό της ορκωμοσίας, συμπεριλαμβανομέ-
νου του όρκου για τους απόφοιτους του ΔΠΜΣ, ορίζεται 
με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Άρθρο 15
Υλικοτεχνική Υποδομή ΔΠΜΣ

Για τη λειτουργία του ΔΠΜΣ χρησιμοποιείται η υπάρ-
χουσα υλικοτεχνική υποδομή κατά κύριο λόγο της ΣΝΔ 
αλλά, εφόσον καταστεί αναγκαίο, και του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς.

Άρθρο 16
Απολογισμός - Αξιολόγηση

1. Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., με ευθύνη του 
απερχόμενου του Διευθυντή της ΣΕ, συντάσσεται ανα-
λυτικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού 
έργου και των λοιπών δραστηριοτήτων του ΔΠΜΣ, ο 
οποίος κατατίθεται στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών 
της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημί-
ου Πειραιώς και στο Τμήμα Ναυτικών Επιστημών της Σχο-
λής Ναυτικών Δοκίμων (άρθρο 44 παρ. 2 ν. 4485/2017).

2. Στο τέλος κάθε εξαμήνου, πραγματοποιείται αξιολό-
γηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές. Η εσωτερική και εξωτερική 
αξιολόγηση του ΔΠΜΣ, καθώς και η διασφάλιση και πι-
στοποίηση της ποιότητας, θα γίνεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 189) και τις διατάξεις του 
άρθρου 44 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 17
Καταστροφή εγγράφων

Τα χρονικά όρια για την καταστροφή των εγγράφων 
που τηρούνται στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ ορίζονται ως 
ακολούθως:

i) Οι αιτήσεις των υποψηφίων που δεν έγιναν δεκτοί 
στο ΔΠΜΣ καταστρέφονται μετά την πάροδο ενός (1) 
ακαδημαϊκού έτους.

ii) Τα παρουσιολόγια των μαθημάτων καταστρέφονται 
μετά το λογιστικό - οικονομικό κλείσιμο του κύκλου του 
σχετικού προγράμματος.

iii) Οι εργασίες των μεταπτυχιακών φοιτητών και τα 
γραπτά των εξετάσεων καταστρέφονται μετά την πά-
ροδο ενός (1) έτους.

Άρθρο 18
Λοιπές Διατάξεις - Δημοσίευση

Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού μπορούν να 
τροποποιούνται μετά την έγκρισή τους από τα αρμόδια 
όργανα του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών της Σχολής 
Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς 
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και του Τμήματος Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυ-
τικών Δοκίμων.

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα Κα-
νονισμό θα ρυθμίζονται με αποφάσεις των αρμοδίων 
οργάνων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και της Σχολής 
Ναυτικών Δοκίμων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομο-
θεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2020 

Ο Πρύτανης

AΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ
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