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1.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές και απόφοιτους σχολών Εμπορικής
Ναυτιλίας, Ναυτιλιακών Σπουδών, Ναυπηγικής, Μηχανολογίας. καθώς και σε
φοιτητές και απόφοιτους διαφόρων κλάδων που επιθυμούν να εισέλθουν στη
Ναυτιλιακή

Βιομηχανία,

όπως

οικονομολόγοι,

Πολιτικοί

Επιστήμονες,

Κοινωνιολόγοι . Επίσης το πρόγραμμα απευθύνεται σε Αξιωματικούς του Ε.Ν. , Π.Ν.,
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..
Αίτηση για τη θεματική ενότητα μπορούν να κάνουν :
- απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής
- απόφοιτοι ΙΕΚ και Λυκείου με σημαντική εργασιακή εμπειρία

2.

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Διεθνής Σύμβαση για τη ναυτική εργασία (Maritime Labour Convention, MLC)
αποτελεί το κείμενο που ρυθμίζει τον τρόπο εργασίας , την ποιότητα ζωής, τις
υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των ναυτικών και των πλοιοκτητών καθώς και τον
τρόπο και τις υποχρεώσεις εποπτείας του κάθε μέλους που την συνυπέγραψε. Το
παρόν πρόγραμμα προσφέρει ένα συνδυασμό τόσο παρουσίασης και θεωρητικής
ανάλυσης των πραγματικοτήτων που η σύμβαση παράγει όσο (και ίσως κυρίως) την
δυνατότητα εργαλειοποίησης της γνώσης αυτής , την μεταφορά από την θεωρία
στην πράξη.

3.

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το πρόγραμμα στοχεύει, στο να εξειδικεύσει τους επιμορφούμενους στην
πραγματικότητα που διαμορφώνει η MLC στην διαχείριση του προσωπικού του
πλοίου, στα δικαιώματα των ναυτικών και στις υποχρεώσεις της πλοιοκτησίας.
Ουσιαστικά στοχεύει να αναλύσει και να βοηθήσει στην πρακτική εφαρμογή της
MLC
Επομένως ο/η απόφοιτος/η θα είναι σε θέση να γνωρίζει:
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o Τα δικαιώματα που οι εργαζόμενοι (επί το πλοίου) στην ναυτιλιακή
βιομηχανία έχουν
o Τις υποχρεώσεις της πλοιοκτησίας, τον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης
που η MLC επιφέρει
Κατανοεί:
o Τις συνθήκες εργασίας που η MLC οριοθετεί επί του πλοίου
o Τις υποχρεώσεις/δικαιώματα αναψυχής , ενδιαίτησης, διατροφής που η MLC
έχει επιφέρει
o Τα δικαιώματα/υποχρεώσεις περίθαλψης και ασφάλισης όπως προκύπτουν
από την MLC
o Τις διαδικασίες και απαιτήσεις για την έναρξη σχέσεις εργασίας καθώς και
ζητήματα μισθοδοσίας αδειών όπως καθορίζονται από την MLC
o Τις υποχρεώσεις εφαρμογής και ελέγχου που η MLC προβλέπει
Είναι ικανός/η να:
o Να εφαρμόζει αποτελεσματικά την νομοθεσία σε σχέση με μισθοδοτικά
θέματα, θέματα αδειών ,ωραρίων απασχόλησης.
o Αντιληφθεί της προτεραιότητες και τα όρια που η MLC θέτει στην ναυτιλιακή
βιομηχανία
o Διακρίνει τις δυνατότητες εφαρμογής της MLC και χρήσης της ως τρόπου
επίλυσης διαφορών
o Να αντιλαμβάνεται και να εφαρμόζει διαφορετικές πολιτικές σε σχέση με
την αναψυχή, ενδιαίτηση και διατροφή του πληρώματος .
o Να σχεδιάσει και με αποτελεσματικότητα να εφαρμόσει στρατηγικές για τον
πλήρη έλεγχο της εφαρμογής της MLC

4.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Διεθνή Σύμβαση για τη Ναυτική Εργασία
(Maritime Labor Convention)
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Ενότητα 2: Ελάχιστες απαιτήσεις για την εργασία ναυτικών επί πλοίου & Συνθήκες
Απασχόλησης Ι (Μισθοί ναυτικών & Σύμβαση ναυτολόγησης)
Ενότητα 3: Συνθήκες Απασχόλησης ΙΙ
Ενότητα 4: ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΗ, ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
Ενότητα 5: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ
Ενότητα 6: ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

5.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η διάρκεια της θεματικής ενότητας είναι 6 εβδομάδες. Οι ώρες που αντιστοιχούν
στην επιτυχή ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας είναι σαράντα οκτώ (48). Το
κόστος φοίτησης είναι 220 ευρώ και η πληρωμή των διδάκτρων γίνεται με εφάπαξ
καταβολή πριν την έναρξη των μαθημάτων. Η κατάθεση των διδάκτρων γίνεται στο
λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών ALPHA BANK
534002001000029 (IBAN GR11 0140 5340 5340 0200 1000 029) ενώ απαραίτητη
είναι η αναγραφή του ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟΥ του συμμετέχοντα και του κωδικού Ε580 στο
πεδίο σχόλια του καταθετήριου.

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Η διδασκαλία στηρίζεται σε ασύγχρονες μεθόδους και 2 τουλάχιστον σύγχρονες
συνεδρίες. Μία κατά την έναρξη του μαθήματος με στόχο την ανάπτυξη των
μαθησιακών στόχων του προγράμματος και της μεθοδολογίας της ασύγχρονης
εκπαίδευσης. Η δεύτερη θα πραγματοποιείται με τη λήξη του προγράμματος στην
διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευόμενου.

Ο εκπαιδευόμενος μελετά το

αναρτημένο στην ιστοσελίδα τηλεκπαίδευσης εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις) που
έχει παραχθεί στη βάση της φιλοσοφίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ο
εκπαιδευόμενος οργανώνει και κατανέμει το χρόνο της μελέτης του με τρόπο που
να συνάδει και να μην έρχεται σε αντίθεση με τις επαγγελματικές, οικογενειακές και
κοινωνικές του υποχρεώσεις. Η επικοινωνία του εκπαιδευόμενου με το διδάσκοντα
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γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), μέσω πλατφόρμας
σύγχρονης τηλεκπαίδευσης ή και μέσω τηλεφώνου.

7.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ο εκπαιδευόμενος για να ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα «Διεθνής Σύμβαση
Ναυτικής Εργασίας MLC» πρέπει να απαντήσει τις ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης, που
είναι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή ερωτήσεις σωστού-λάθους. Με την
ολοκλήρωση και των (6) εβδομάδων, ο εκπαιδευόμενος οφείλει να απαντήσει στις
ερωτήσεις της εξέτασης στην ύλη των αντίστοιχων ενοτήτων. Η εξέταση γίνεται
κατόπιν συνεννόησης και με την εξ’ αποστάσεως παρουσία εξεταστικής επιτροπής
Με την ολοκλήρωση όλων των διδακτικών ενοτήτων του μαθήματος, ο
εκπαιδευόμενος μπορεί να δει άμεσα το βαθμό που έχει λάβει. Προακτέος βαθμός
ορίζεται το 50%. Σε περίπτωση που ο βαθμός, που θα λάβει είναι απορριπτέος
(μικρότερος του 5) έχει δικαίωμα εντός μίας εβδομάδας – μετά το πέρας των
τελικών εξετάσεων – να εξεταστεί εκ νέου σε όλη την ύλη. Η επαναληπτική εξέταση
έχει συντελεστή βαρύτητας 100%. Σε περίπτωση, που ο βαθμός, που θα λάβει είναι
προακτέος (μεγαλύτερος ή ίσος του 5) τότε χορηγείται στον εκπαιδευόμενο
πιστοποιητικό Εξειδίκευσης. Σε περίπτωση, που ο βαθμός, που θα λάβει και στην
επαναληπτική εξέταση είναι απορριπτέος (μικρότερος του 5), τότε χορηγείται στον
εκπαιδευόμενο πιστοποιητικό απλής παρακολούθησης του μαθήματος.

8.

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

Πέρα από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος για τη χορήγηση του
Πιστοποιητικού απαιτούνται τα εξής:
 Αποδοχή συμμετοχής τους στο Δειγματοληπτικό Έλεγχο Εγγράφων
 Αποδοχή συμμετοχής τους στο Δειγματοληπτικό Έλεγχο Ταυτοποίησης
 Αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων
 Αποδοχή συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικών
αντικειμένων
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 Αποδοχή συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης των παρεχόμενων
υπηρεσιών
 Αποδοχή συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτών

9.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Ισίδωρος Παχουνδάκης
Τίτλος:

Καθηγητής

Κοινωνιολογίας,

Σχολής

Πλοιάρχων,

Κέντρου

Επιμορφώσεως Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού

Ο Ισίδωρος

Παχουνδάκης

είναι

Ακαδημαϊκός

Υπεύθυνος

στο

Πρόγραμμα

Εξειδίκευσης του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών «Διοίκηση &
Διαχείριση Πολυπολιτισμικών και Πολυθρησκευτικών Πληρωμάτων στην Εμπορική
Ναυτιλία», καθώς και Επιστημονικός Υπεύθυνος των Προγραμμάτων Εξειδίκευσης
Διοίκηση

Ναυτιλιακών

Επιχειρήσεων

του

Οικονομικού

Τμήματος

του

Πανεπιστημίου Πειραιά των Ναυτιλιακών Οικονομικών του Οικονομικού Τμήματος
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Προγράμματος Εξειδίκευσης Σύγχρονες
Εφαρμογές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στη Ναυτιλία του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας. Επίσης είναι Καθηγητής στη Σχολή Πλοιάρχων του Κέντρου
Επιμορφώσεως

Στελεχών

Εμπορικού

Καποδιστριακό

Πανεπιστήμιο

Ναυτικού,

Αθηνών,

στο

διδάσκει

Πανεπιστήμιο

στο

Εθνικό

Αιγαίου,

&
στο

Πανεπιστήμιο Πειραιά, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής
Μακεδονίας και στο ΑΤΕΙ Αθήνας. Σήμερα επίσης είναι Διευθυντής του Institute of
International Nautical Studies.

Στράτος Σπύρου
Τίτλος: Executive Director Department of Greece Institute of International
Nautical Studies

Ο Στράτος Σπύρου είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος των Προγραμμάτων Εξειδίκευσης
Διοίκηση

Ναυτιλιακών

Επιχειρήσεων
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του

Οικονομικού

Τμήματος

του

Πανεπιστημίου Πειραιά και των Ναυτιλιακών Οικονομικών του Οικονομικού
Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς και Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος στο
Πρόγραμμα Εξειδίκευσης του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
«Διοίκηση &Διαχείριση Πολυπολιτισμικών και Πολυθρησκευτικών Πληρωμάτων
στην Εμπορική Ναυτιλία». Επίσης διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο
Πανεπιστήμιο Πειραιά, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής
Μακεδονίας και στο ΑΤΕΙ Αθήνας. Έχει διατελέσει Καθηγητής τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης Πλοιάρχων Α’ και Β’ τάξης του Υπουργείου Ναυτιλίας, στο Κέντρο
Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ), καθηγητής ιδιωτικού
αγγλόφωνου

κολλεγίου

και

τομεάρχης

ναυτιλιακών

σπουδών

μεγάλου

εκπαιδευτικού ομίλου. Σήμερα επίσης είναι Ιδρυτής και Διευθυντής του Institute of
International Nautical Studies.
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