
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

elearning.letwm.gr 



«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΟΙΩΝ - SHIP OPERATION» 

 
 

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 «Λειτουργική Διαχείριση Πλοίων - Ship Operation» 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: 
 
  ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
 

Ο Βασιλόπουλος Δημήτρης είναι Πλοίαρχος Α΄ του Εμπορικού Ναυτικού με μακρόχρονη εμπειρία σε 

φορτηγά και επιβατηγά πλοία. Τα τελευταία 8 χρόνια είναι Διδάσκων / Εισηγητής στην Ακαδημία 

Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας καθώς και συνεργάτης Ελληνικών Πανεπιστημίων, με ειδίκευση σε 

μαθήματα που αφορούν την ασφάλεια των πλοίων την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος 

και την ηγεσία. 

 

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 έννοια της Λειτουργικής διαχείρισης πλοίων αντιστοιχεί σε  ένα πλήθος διαδικασιών που πρέπει 

να ακολουθήσει το πλήρωμα του πλοίου, οι εργαζόμενοι της ναυτιλιακής εταιρίας καθώς και όλοι οι 

εμπλεκόμενοι στο λιμάνι, με απόλυτο συγχρονισμό, έτσι ώστε να μην υπάρξουν από καμία πλευρά 

καθυστερήσεις όσον αφορά την παράδοση ή την παραλαβή του φορτίου. 

Το τμήμα στην ναυτιλιακή εταιρία που είναι αρμόδιο στο να συντονίσει με απόλυτη ακρίβεια τις 

παραπάνω διαδικασίες είναι το Operation Department. Ο σκοπός του συγκεκριμένου τμήματος είναι 

να καθοδηγεί τα πλοία της εταιρίας με συγκεκριμένες οδηγίες, όσον αφορά τις λειτουργικές 

δραστηριότητες τους, με αποτέλεσμα την αποτελεσματική λειτουργία τους.  Η βασικότερη 

προτεραιότητα ενός Operator είναι να διασφαλίσει τόσο την ασφαλή, ομαλή και προσοδοφόρα 

λειτουργία του στόλου του όσο και την συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 

συμβάσεις του. 

Η γνώση προς τους ενδιαφερόμενους των απαιτήσεων της Λειτουργικής Διαχείρισης Πλοίων και ο 

πρακτικός τρόπος εφαρμογής των απαιτήσεων αυτών αποτελούν τα σημαντικά μέρη αυτού του 

εκπαιδευτικού προγράμματος. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους εμπλεκόμενους στο 

ευρύτερο περιβάλλον της ναυτιλίας, αλλά και σε όσους θέλουν να στραφούν προς το χώρο της 

ναυτιλίας. 

 
Εκπαιδευτικοί Στόχοι του προγράμματος: 
 
Παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε θέματα του «Λειτουργική Διαχείριση Πλοίων – Ship 

Operation». Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση, να:   

Γνωρίζουν: 

• Την λειτουργική διαχείριση του πλοίου. 

• Τον ρόλο του πλοιοκτήτη και την μορφή ναύλωσης του κάθε πλοίου. 

• Τους τύπους των εμπορικών πλοίων και την στελέχωση τους. 

• Την λειτουργία των ναυτιλιακών εταιριών. 

• Τον τρόπο διαχείρισης φορτίου. 



Κατανοούν:  

• Τον τρόπο εκπαίδευσης σύμφωνα με την STCW. 

• Τις διαδικασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης του πλοίου. 

• Τον τρόπο υπολογισμού του ταξιδιού. 

• Την διαχείριση εξόδων του πλοίου. 

Είναι ικανοί να: 

• Δίνουν οδηγίες στο πλοίο όσον αφορά την λειτουργία του. 

• Διαχειριστούν το φορτίο. 

• Αποφασίζουν σχετικά με ζητήματα που αφορούν τη στελέχωση των πλοίων. 

• Επιβλέπουν τα έσοδα και τα έξοδα του πλοίου. 

• Επιβλέπουν τα χρονικά όρια για τα κατασκευαζόμενα ή επισκευαζόμενα πλοία. 

 
 
Περιεχόμενο του προγράμματος: 
 
 Οι επιμέρους διδακτικές ενότητες είναι οι εξής:  

 

Ενότητα 1: Οι λειτουργική διαχείριση των πλοίων. 

Ενότητα 2: Ο ρόλος των πλοιοκτητών των διαχειριστών και των ναυλωτών. 

Ενότητα 3: Οι κύριες μορφές ναύλωσης – Τύποι πλοίων. 

Ενότητα 4: Πλοία και νηολογήσεις, το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των πλοίων.  

Ενότητα 5: Η ναύλωση από πλευράς πλοιοκτητών. 

Ενότητα 6: Υπολογισμός ταξιδίου και φορτωτικές πλοίου. 

Ενότητα 7: Νεότευκτα πλοία και συμφωνία αγοραπωλησίας. 

Ενότητα 8: Διαχείριση φορτίου. 

Ενότητα 9: Οι λειτουργίες της ναυτιλιακής επιχείρησης.  

Ενότητα 10: Η διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού στο πλοίο. 

Ενότητα 11: Η οργάνωση των τμημάτων ναυλώσεων και επιχειρήσεων. 

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 

«Λειτουργική Διαχείριση Πλοίων - Ship Operation».  

 

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 1η εβδομάδα μαθημάτων 40% 

Μετά την 2η εβδομάδα μαθημάτων 80% 

Μετά την 3η εβδομάδα μαθημάτων 100% 

 

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 

https://elearning.letwm.gr/%ce%b5%ce%b3%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%b7/

