ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

elearning.letwm.gr

«ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ»
Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ σε συνεργασία με το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ του
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

πρόκειται

να

διοργανώσουν

Πιστοποιημένο

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο «Ναυτικό και Ναυτιλιακό Δίκαιο» με τα παρακάτω
χαρακτηριστικά:
Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Προγράμματος:
 ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Υπεύθυνος Προγράμματος


ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Πλοίαρχος Α' Ε.Ν/Διδάσκων/Εισηγητής Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας
Διδάσκοντες:
 ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ο Ι. Σιδέρης είναι Νομικός, Πολιτειολόγος και Ανθρωπολόγος, με σπουδές στο Παρίσι (Γαλλία) και
το Κεντ (Η.Β.). Η διδακτορική του διατριβή ήταν εξειδικευμένη στην Ανθρωπολογία της ναυτικής
εκπαίδευσης. Έχει διδάξει επί σειρά ετών στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού και στα ΤΕΙ
Θες/νίκης, ενώ έχει εργασθεί στον χώρο της εκπαίδευσης στον Ιδιωτικό τομέα. Έχει δημοσιεύσει
άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά σχετικά με την ναυτική εκπαίδευση και τη σχέση της με το
ανθρώπινο δυναμικό της ναυτιλίας.
Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα:
• Σπουδαστές και απόφοιτοι των ΑΕΝ / ΑΔΣΕΝ / ΚΕΣΕΝ
• Απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ
 Αξιωματικούς Εμπορικού Ναυτικού
 Επαγγελματίες Ναυτικοί
 Στελέχη και εργαζόμενοι σε Ναυτιλιακές εταιρίες
• Απόφοιτους δευτεροβάθμιας και ΙΕΚ

Διάρκεια:
 Χρονικό διάστημα 3 μηνών - 150 ώρες

Τρόπος διεξαγωγής του Προγράμματος:
 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning): Η διδασκαλία του προγράμματος διεξάγεται
διαδικτυακά μέσω ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας του Κε.Δι.Βι.Μ Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας με τη μορφή ασύγχρονης μεθόδου προσαρμοσμένης κατάλληλα στις απαιτήσεις
αυτού του προγράμματος. Με αυτόν τον τρόπο, ο κάθε εκπαιδευόμενος έχει αυτονομία, χωρίς να
απαιτείται η φυσική του παρουσία σε κάποιο χώρο. Το εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος θα
διατίθεται βαθμιαία, ανά διδακτική ενότητα.
To Πρόγραμμα:
Η γνώση του Ναυτικού και Ναυτιλιακού Δικαίου είναι απαραίτητη για όλους τους επαγγελματίες που
προσφέρουν υπηρεσίες σχετικές με το θαλάσσιο εμπόριο. Το Ναυτικό Δίκαιο συμπεριλαμβάνει το
σύνολο των Κανόνων που ρυθμίζουν τις σχέσεις που ανάγονται στο θαλάσσιο εμπόριο, στη
ναυσιπλοΐα και στη ναυτιλία γενικότερα. Αποτελεί ένα ιδιόμορφο κλάδο του Εμπορικού Δικαίου που
ρυθμίζει αφενός μεν θέματα προστασίας του δημοσίου συμφέροντος σχετικά με τη θάλασσα οπότε
χαρακτηρίζεται ως Δημόσιο Ναυτικό Δίκαιο και αφετέρου θέματα προστασίας ιδιωτικών σχέσεων και
συμφερόντων τα οποία και χαρακτηρίζουν το Ιδιωτικό Ναυτικό Δίκαιο.
Το γνωστικό αντικείμενο που είθισται να αποκαλείται ‘ναυτιλιακό δίκαιο’ παρακολουθεί τη νομική
πτυχή της πορείας του επιχειρηματικού βίου του πλοίου έτσι όπως αυτή ξεδιπλώνεται μέσα στα
πλαίσια των νομικών διατάξεων. Θέματα όπως οι ναυλώσεις, οι νηογνώμονες, η ναυτασφάλιση και
οι αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί (P & I Clubs), οι κάθε είδους μεσιτικές δραστηριότητες στο
χώρο των θαλάσσιων μεταφορών, οι σχέσεις φορτωτή-πωλητή-παραλήπτη φορτίου και το σύνολο
των εγγράφων που υποστηρίζουν και βεβαιώνουν τις οικονομικές και διοικητικές δραστηριότητες με
τις οποίες εμπλέκεται το εμπορικό πλοίο αποτελούν το πλαίσιο στο οποίο αναφέρεται το ναυτιλιακό
δίκαιο.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι του προγράμματος:
Παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε θέματα του «Ναυτικό και Ναυτιλιακό Δίκαιο». Με την
ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες:
Θα κατέχουν βασικές, χρήσιμες και απαραίτητες γνώσεις πάνω στο γενικό νομοθετικό πλαίσιο του
ναυτικού δικαίου, το εμπορικό πλοίο, τα κύρια ναυτιλιακά έγγραφα του πλοίου, την πλοιοκτησία, τα
καθήκοντα του πλοιάρχου ως δημόσιου λειτουργού, τη σύμβαση ναυτολογήσεως, τα ναυτικά
αδικήματα και τις ποινικές τους ευθύνες, το πειθαρχικό δίκαιο εμπορικού ναυτικού, το ναυτικό
ατύχημα, το ναυτεργατικό ατύχημα και την κοινωνική προστασία του ναυτικού, τις ναυλώσεις, τους
νηογνώμονες, τη ναυτασφάλιση και τους αλληλασφαλιστικούς συνεταιρισμούς, τις σχέσεις
φορτωτή-πωλητή-παραλήπτη φορτίου και ένα βασικό πλαίσιο δραστηριοτήτων με τις οποίες
εμπλέκεται το εμπορικό πλοίο.

Περιεχόμενο του προγράμματος:
 Οι επιμέρους διδακτικές ενότητες είναι οι εξής:
Ενότητα 1: Γενική εισαγωγή στο δίκαιο. Εισαγωγή στο ναυτικό δίκαιο. Το εμπορικό πλοίο.
Ενότητα 2: Τα ναυτιλιακά έγγραφα του πλοίου. Η πλοιοκτησία. Τα καθήκοντα του πλοιάρχου ως
δημόσιου λειτουργού. Η Σύμβαση ναυτολογήσεως.
Ενότητα 3: Ναυτικά αδικήματα και ποινικές ευθύνες. Πειθαρχικό δίκαιο εμπορικού ναυτικού. Το
ναυτικό ατύχημα.
Ενότητα 4: Το ναυτεργατικό ατύχημα και οι κανονισμοί πρόληψής του. Ναυτεργατικό ατύχημα και
εφαρμοστέο δίκαιο. Έννοια ναυτεργατικού ατυχήματος, ασθένεια. Αποζημίωση. H κοινωνική
προστασία του ναυτικού.
Ενότητα 5: Κοινωνική προστασία των ναυτικών – Ειδικές περιπτώσεις.
Ενότητα 6: Οι νηογνώμονες.
Ενότητα 7: Οι ασφαλιστικές εταιρείες.
Ενότητα 8: Οι αλληλοασφαλιστικοί συνεταιρισμοί.
Ενότητα 9: Ναύλωση, Ναυλοσύμφωνο, Φορτωτική Ι.
Ενότητα 10: Ναύλωση, Ναυλοσύμφωνο, Φορτωτική ΙΙ. - Σταλίες και επισταλίες.
Ενότητα 11: Η Διεθνής Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας (MLC).
Ενότητα 12: Εκπόνηση εργασίας

Επιλογή καταρτιζομένων:
 Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας (με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης)
Ιδιότητες εισηγητών/εκπαιδευτών:
 Μέλη ΔΕΠ
 Διδάκτορες
• Διδάσκοντες ΑΕΙ - ΤΕΙ
 Υποψήφιοι Διδάκτορες
 Εμπειρογνώμονες

Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης:
 Η επιτυχής παρακολούθηση όλων των διδακτικών ενοτήτων και η εκπόνηση της εργασίας οδηγεί
στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης στο γνωστικό αντικείμενο «Ναυτικό
και Ναυτιλιακό Δίκαιο».
Πιστωτικές Μονάδες ECVET:
 12,5 μονάδες ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training), ενώ οι
απόφοιτοι, μαζί με το πιστοποιητικό, λαμβάνουν και Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass.

Κόστος συμμετοχής:
Το κόστος συμμετοχής θα ανέρχεται στα 490 ευρώ.

Τρόποι πληρωμής διδάκτρων:

1ος
τρόπος

Πριν την έναρξη του προγράμματος όλο το ποσό με έκπτωση 10%

2ος
τρόπος

Προκαταβολή 35% του ποσού πριν την έναρξη κάθε προγράμματος
1η δόση 40% του ποσού μετά την υλοποίηση του 40% των ωρών
2η δόση 25% του ποσού πριν τη λήψη του πιστοποιητικού

3ος
τρόπος

Προκαταβολή 50% του ποσού πριν την έναρξη του προγράμματος
Μέχρι και 4 ισόποσες άτοκες δόσεις για το υπόλοιπο 50% του ποσού
(τελευταία δόση πριν τη λήψη του πιστοποιητικού)

Εκπτώσεις:
 10% σε πολύτεκνους, με την προσκόμιση σχετικής έγκυρης βεβαίωσης

Καταβολή Διδάκτρων :
 Σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδειχθεί μετά την εγγραφή και πριν την έναρξη των
μαθημάτων
 Κωδικός προγράμματος : ISM
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε ο Κωδικός
προγράμματος καθώς και το ονοματεπώνυμο του καταθέτη.

Πολιτική απόσυρσης ενδιαφέροντος και επιστροφής διδάκτρων:
 Προβλέπεται δυνατότητα απόσυρσης και επιστροφής διδάκτρων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ που ακολουθεί)
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ

ΧΡΕΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Πριν την έναρξη των μαθημάτων

0%

Μετά την 1 εβδομάδα μαθημάτων

40%

Μετά την 2 εβδομάδα μαθημάτων

80%

Μετά την 3η εβδομάδα μαθημάτων

100%

η
η

Αίτηση συμμετοχής:
 Αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά στο:

elearning.letwm.gr

Δικαιολογητικά και Τρόπος υποβολής :
 Απλή φωτοτυπία Ταυτότητας
 Αποδεικτικά Τίτλων Σπουδών (απλή φωτοτυπία)
 Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
• Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση συμμετοχής στο :

elearning.letwm.gr
Περίοδος αιτήσεων:
 Από Δευτέρα 24/02/2020 έως και Κυριακή 15/03/2020
Πληροφορίες:
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΛΑΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ή ΚΑΤΩΤΙΚΙΔΟΥ ΤΑΝΙΑ στο τηλέφωνο 2461040033, από 10.00
π.μ – 5.00 μ.μ
e-mail: elearning@letwm.gr

