Το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (www.pms.uoa.gr) ανήκει στη Σχολή
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Γιατί σπουδές στη Διαχείριση Λιμένων και Ναυτιλίας
Ο τομέας της διαχείρισης λιμένων και ναυτιλίας εστιάζει στη διοίκηση ναυτιλιακών
επιχειρήσεων, στη διαχείριση και διοίκηση λιμένων καθώς και των επιχειρήσεων και
φορέων που δραστηριοποιούνται στο ευρύτερο περιβάλλον των θαλάσσιων
μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι επιχειρηματικοί αυτοί τομείς είναι
ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης και η
Ελλάδα κατέχει συστηματικά πρωταγωνιστικό ρόλο σε διεθνές επίπεδο.
Λίγα λόγια για το Πρόγραμμα Σπουδών
Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών αναπτύσσεται σε υποχρεωτικά μαθήματα που
εστιάζουν σε τρία γνωστικά πεδία:
α) Διοίκηση Ναυτιλίας,
β) Διαχείριση Λιμένων και
γ) Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) και Θαλασσίων Μεταφορών.
Το Πρόγραμμα Σπουδών συμπληρώνεται με μαθήματα επιλογής, τα οποία έχουν
επιλεγεί ώστε να καλύπτουν ένα ευρύ, ισορροπημένο και σύγχρονο σύνολο
διεπιστημονικών πεδίων που υποστηρίζουν τα αντικείμενα της ναυτιλίας και των
λιμένων και έχουν λάβει υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις στις θαλάσσιες μεταφορές και
στη διοίκηση επιχειρήσεων.
Η διεπιστημονικότητα και ευελιξία του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος
παρέχουν τη δυνατότητα για τη συνέχιση των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο
ειδικότερα δε στα πεδία της ναυτιλίας, των λιμένων, της εφοδιαστικής αλυσίδας, των
θαλασσίων μεταφορών, της γαλάζιας ανάπτυξης και ευρύτερα της διοίκησης
επιχειρήσεων.
Ποιες επαγγελματικές προοπτικές διανοίγονται

Οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι πτυχιούχοι της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών
Επιστημών του ΕΚΠΑ. Εχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν ως στελέχη οικονομικών
και διοικητικών υπηρεσιών ναυτιλιακών επιχειρήσεων (εμπορικής, επιβατηγού,
τουριστικής ναυτιλίας κ.α.). Μπορούν επίσης να απασχοληθούν ως στελέχη
οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών των δημοσίων ή ιδιωτικών οργανισμών
διοίκησης και διαχείρισης λιμένων, ως στελέχη επιχειρήσεων με αντικείμενο την
διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και των θαλασσίων μεταφορών (σε
δραστηριότητες όπως χρηματοδότηση και αξιολόγηση επενδύσεων, συμβουλευτικές
υπηρεσίες, υπηρεσίες ναυλώσεων, ναυτασφαλίσεις, προμήθειες πλοίων,
διαμεσολάβησης εφοδιαστικής αλυσίδας κ.α.) και γενικότερα σε διοικητικές θέσεις
ευθύνης των επιχειρήσεων και της οικονομίας.
Στοιχεία επικοινωνίας:
Καθηγητής Παν. Αλεξάκης, Πρόεδρος Τμήματος, paleks@ba.uoa.gr
Γραμματεία Tμήματος: 22280-99513, parpapa@uoa.gr

