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ΣXOΛH NAYΠHΓΩN MHXANOΛOΓΩN MHXANIKΩN 
 
H Σρνιή έρεη σο βαζηθνύο ζηόρνπο ηελ εθπαίδεπζε Ναππεγώλ Μεραλνιόγσλ Μερα- 
ληθώλ θαη ηελ πξναγσγή ηεο έξεπλαο ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο Ναππεγηθήο θαη ηεο 
Ναπηηθήο Μεραλνινγίαο, θαζώο θαη ζε επηιεγκέλνπο ηνκείο ηεο Θαιάζζηαο Τερλνιν- 
γίαο. Έηζη ε Σρνιή θαιύπηεη θαη ηηο αλάγθεο ηεο εγρώξηαο λαππεγηθήο βηνκεραλίαο 
θαη ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο γηα δηπισκαηνύρνπο κεραληθνύο κε άξηηα επηζηεκνληθή 
θαηάξηηζε. 
H Σρνιή δηαξζξώλεηαη ζε ηέζζεξηο Tνκείο: 
• Τομέας Μελέηης Πλοίοσ και Θαλάζζιων Μεηαθορών 
• Τομέας Νασηικής και Θαλάζζιας Υδροδσναμικής 
• Τομέας Νασηικής Μητανολογίας 
• Τομέας Θαλάζζιων Καηαζκεσών 
Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Σρνιήο έρεη δηακνξθσζεί κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε 
αθελόο κελ λα παξέρνληαη ζηνπο θνηηεηέο νη βαζηθέο επηζηεκνληθέο γλώζεηο ζηηο 
πεξηνρέο ηεο Ναππεγηθήο θαη ηεο Ναπηηθήο Mεραλνινγίαο, αθεηέξνπ δε λα 
θαιύπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ επξύηαηνπ θάζκαηνο επαγγεικαηηθήο απαζρόιεζεο 
ησλ δηπισκαηνύρσλ Ναππεγώλ Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ. Γηα ηνλ ιόγν απηόλ, 
πξνζθέξνληαη ζηε Σρνιή πελήληα έλα (51) ππνρξεσηηθά καζήκαηα θαη ελελήληα (90) 
θαη’επηινγήλ ππνρξεσηηθά, ην πεξηερόκελν ησλ νπνίσλ νξηνζεηεί θαηεπζύλζεηο 
ζπνπδώλ πνπ θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ επαγγεικαηία Ναππεγνύ Μεραλνιόγνπ 
Μεραληθνύ ζε όινπο ζρεδόλ ηνπο ηνκείο ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηνπ. 
Τα επηά πξώηα εμάκελα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ πεξηιακβάλνπλ καζήκαηα 
θνξκνύ, πνπ είλαη θνηλά γηα όινπο ηνπο θνηηεηέο θαη εμαζθαιίδνπλ ην απαξαίηεην 
ππόβαζξν γλώζεσλ ηνπ Ναππεγνύ Μεραλνιόγνπ Μεραληθνύ. Καηά ηελ πεξίνδν 
απηή δίλεηαη επίζεο κεγάιε βαξύηεηα ζηελ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηώλ ζε βαζηθέο 
επηζηήκεο ζεηηθήο θαηεύζπλζεο. Eπίζεο είλαη ππνρξεσηηθή γηα όινπο ε 
παξαθνινύζεζε ελόο εμακήλνπ επηζηεκνληθήο νξνινγίαο ζε κία από ηηο βαζηθέο 
μέλεο γιώζζεο.  
Σην όγδνν θαη έλαην εμάκελν νη θνηηεηέο παξαθνινπζνύλ δεθαηέζζεξα (14) 
καζήκαηα. 
Από απηά, ηα ηέζζεξα είλαη ππνρξεσηηθά γηα όινπο, ηνπιάρηζηνλ νθηώ καζήκαηα επη- 
ιέγνληαη από ηέζζεξηο Θεκαηηθέο Δλόηεηεο (κε ππνρξέσζε λα επηιεγνύλ ηνπιάρηζηνλ 
δύν καζήκαηα από θάζε Θεκαηηθή Δλόηεηα), θαη κέρξη δύν καζήκαηα επηιέγνληαη 

από ηηο Οκάδεο Μαζεκάησλ Α, Β θαη Γ. Οη Θεκαηηθέο Δλόηεηεο είλαη νη αθόινπζεο: 
ΘΕ : Θαιάζζην Πεξηβάιινλ θαη Αιιειεπίδξαζε κε Πινία θαη Πισηά Μέζα. 
ΘΕ : Μειέηε, Σρεδίαζε θαη Καηαζθεπή Πινίσλ θαη Πισηώλ Μέζσλ. 
ΘΕ : Ναπηηθή Μεραλνινγία θαη Πξόσζε Πινίνπ. 
ΘΕ : Λεηηνπξγία Πινίνπ θαη Γηνίθεζε Σπζηεκάησλ Θαιάζζησλ Μεηαθνξώλ. 
Οη Οκάδεο Μαζεκάησλ είλαη νη αθόινπζεο: 
Ομάδα Α’: Μαζήκαηα πξνζθεξόκελα από άιιεο Σρνιέο ηνπ Δ.Μ.Π. (εθηόο ησλ Σρν- 
ιώλ Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Ναππεγώλ Μεραλνιόγσλ Μεραλη- 
θώλ). 

Ομάδα Β’: Μαζήκαηα πξνζθεξόκελα από ηε Σρνιή Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ. 
Ομάδα Γ’: Μαζήκαηα πξνζθεξόκελα από ηε Σρνιή Ναππεγώλ Μεραλνιόγσλ 
Μεραληθώλ. 
Τν Πξόγξακκα Σπνπδώλ εμαζθαιίδεη ηελ απόθηεζε ηνπ εληαίνπ δηπιώκαηνο Ναππε- 
γνύ Μεραλνιόγνπ Μεραληθνύ. Τν δίπισκα απηό παξέρεη ζηνπο απνθνίηνπο ηεο Σρν- 
ιήο θαη δηθαηώκαηα Μεραλνιόγνπ Μεραληθνύ 
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Οη απόθνηηνη ηεο Σρνιήο Ναππεγώλ Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ, ιόγσ ηεο 
πνιύπιεπξεοκόξθσζεο πνπ ιακβάλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ ηνπο αιιά 
θαη εμαηηίαο ηνπ 
κεγέζνπο ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο θαη ηνπ πιήζνπο ησλ αλαγθώλ ηεο ζε 
εμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο ππεξεζίεο, έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ζηαδηνδξνκήζνπλ ζε έλα 
ηδηαίηεξα επξύ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ. Η ζπλερήο αύμεζε ησλ αλαγθώλ ηνπ 
επξύηεξνπ λαπηηιηαθνύ 
ηνκέα γηα πςεινύ επηπέδνπ ηερληθό πξνζσπηθό έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εύθνιε 
εύξεζε ηθαλνπνηεηηθά ακεηβόκελσλ ζέζεσλ εξγαζίαο γηα ηνπο απνθνίηνπο ηεο 
Σρνιήο θαη ηελ πνιύ κηθξή αλεξγία ζηνλ θιάδν. 
Δπαγγεικαηηθά, ν Ναππεγόο Μεραλνιόγνο Μεραληθόο έρεη ηηο εμήο δπλαηόηεηεο 
απα-=ζρόιεζεο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε γεληθόηεξα: 
• Ναππεγεία: κειεηεηήο, επηβιέπσλ λέσλ θαηαζθεπώλ ή επηζθεπώλ. 
• Ναππεγηθά γξαθεία (κόλνο ηνπ ή κε ζπλεξγάηεο): κειεηεηήο, επηβιέπσλ, πξαγκα- 
ηνγλώκσλ, αμηώζεηο (claims), εθηηκήζεηο. 
• Γεκόζηνο ηνκέαο: Υπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο (θπξίσο Δπηζεώξεζε Δκπνξη- 
θώλ Πινίσλ, Ληκεληθό Σώκα, Δθπαίδεπζε), Πνιεκηθό Ναπηηθό, Δξεπλεηηθά Ιλζηη- 
ηνύηα (ΔΛΚΔΘΔ, ΔΚΔΚ θ.ιπ.), Δηαηξείεο (π.ρ. ΓΔΠ). 
• Ναπηηιηαθέο εηαηξείεο: ππεύζπλνο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο πινίσλ, επηβιέπσλ 
λέσλ θαηαζθεπώλ ή επηζθεπώλ, ζε αμηώζεηο (claims), εθηηκήζεηο. 
• Νενγλώκνλεο: Τκήκαηα έγθξηζεο κειεηώλ θαη ζρεδίσλ, επηζεσξήζεηο θ.ιπ. 
• Τξάπεδεο, Αζθαιηζηηθέο Δηαηξείεο. 
• Δηαηξείεο ηνπ Δπξύηεξνπ Ναπηηιηαθνύ Τνκέα: π.ρ. εηαηξείεο εκπνξίαο κεραλεκάησλ 
θαη ζπζηεκάησλ εμνπιηζκνύ πινίσλ. Παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ηερληθώλ ππεξεζηώλ 
ππνζηήξημεο ζε λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, λαππεγεία θαη λαππεγηθά γξαθεία 
• Αθαδεκατθή ζηαδηνδξνκία: ΑΔΙ (ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθό) θαη ΤΔΙ. 
• Βηνκεραλία: σο Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. 
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