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Εισαγωγή 
Η Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής τοποθέτησής της, είναι µια από τις χώρες 
της Ευρώπης που πολλές επαγγελµατικές δραστηριότητες σχετίζονται µε τη 
θάλασσα.  
Το συνολικό µήκος των Ελληνικών ακτών είναι 13.676 χιλιόµετρα, σχεδόν το 
µισό όλης της Αφρικής!  
Οι Έλληνες ειδικεύτηκαν στην κατασκευή µικρών αλλά γρήγορων και εύκολων 
στην χρήση πλοίων. Έχοντας πολλά µικρά λιµάνια χρειαζόταν και µικρά 
ευέλικτα πλοία! Αλλά παρ'όλα αυτά µπορούσαν να ταξιδεύουν εύκολα 
τουλάχιστον µέχρι την Κύπρο κουβαλώντας χαλκό από το 3000 π.Χ.! 
Υπάρχουν όµως ενδείξεις κατεργασµένων πετρωµάτων της Μήλου που 
βρέθηκαν στις Μυκήνες και µας οδηγούν να δεχόµαστε ακόµα αρχαιότερη 
ναυτική δραστηριότητα. Στο Μάνδαλο της Πέλλας βρέθηκαν αντικείµενα από 
οψιδιανό των Καρπαθίων ηλικίας 5000 ετών. Κατά συνέπεια δεν ήταν και 
τόσο δύσκολες οι µετακινήσεις εκείνη την εποχή1!  
 
Στους παρακάτω πίνακες φαίνεται η εξέλιξη της θαλάσσιας αλιείας, των 
ιχθυοκαλλιεργειών και των θαλάσσιων µεταφορών στη χώρα µας κατά τα 
τελευταία χρόνια2.  

Θαλάσσια αλιεία 
 

 1971 1981 1991 2002 2003 

 
Μηχανοκίνητα αλιευτικά 

20 ΗΡ και άνω  . 
Ποσότητα αλιευµάτων  

2.431  
88  

4.757  
91  

9.336  
139  

7.381  
92  

7.018  
90 

Αξία (εκατ.δρχ)     1.260  9.363  79.652       257.853,8  274.913,8  

(1) Από το 2002 η αξία σε χιλ. ευρώ. 
 
 
Υδατοκαλλιέργειες - Ιχθυοκαλλιέργειες 

 

 1999 2000 2001 2002 2003 

Ποσότητα αλιευµάτων 
(χιλ. τόνοι)  ......   85,2  95,1  97,4  87,9  101,4  

Αξία (εκατ.δρχ)     98.880  105.689  93.732  (')244.645,5  284.768,2  

(1) Από το 2002 η αξία σε χιλ. ευρώ. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Πηγή: http://www.geocities.com/sfetel/gr/ships_g.htm#thyra 
2 Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος 
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Θαλάσσιες µεταφορές 

 

 1971  1981  1991  2001  2002*  2003*  

������ 
��������� 
��π������ 
������  

      

�����  2.543  3.896  2.062  2.052  2.062  2.092  
������������ 

{���. ���)  
15.441  42.488  24.090  30.623  30.821  33.433  

�π������ 
(��������)  . .  

16.252  24.931  32.146  *57.655  51.641  52.800  
����������      15.712  23.779  30.230  *54.646  49.479  50.018  
����������       540  1.152  1.916  3.009  2. 762  2.782  

��π�������� (���. 
�����)  

27.663  68.528  75.981  *94.935  110.255  119.963  

����������      9.078  16.970  19. 184  *25.985  37.596  41.958  

����������       18.585  51.558  56.797  •68.950  72.659  78.005  

 
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η καταγραφή των επαγγελµάτων – 
επαγγελµατικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τη θάλασσα.  
Η καταγραφή αυτή θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί από εκπαιδευτικούς οι 
οποίοι στο πλαίσιο προγραµµάτων του Σχολικού Επαγγελµατικού 
Προσανατολισµού, έχουν πρόθεση να ασχοληθούν µε την περιγραφή – έρευνα 
των επαγγελµάτων αυτών. 
Το σύνολο των πληροφοριών που θα δηµιουργηθούν θα µπορούσε να 
συµπληρώσει και να εµπλουτίσει τη βάση δεδοµένων των επαγγελµάτων του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, αλλά και να αποτελέσει ένα CD µε αντικείµενο 
την κατηγορία αυτή των επαγγελµάτων. Το CD εκτός από τη βασική 
πληροφορία θα µπορούσε να περιέχει οτιδήποτε πρόσθετο πληροφοριακό 
υλικό (βίντεο, συνεντεύξεις, φωτογραφίες, στατιστικούς πίνακες κ.λπ.). 
Τα επαγγέλµατα-επαγγελµατικές δραστηριότητες σχετικά µε τη θάλασσα 
οµαδοποιούνται σε 7 µεγάλες οµάδες: 

❧ Ναυτικά επαγγέλµατα  
❧ Ναυτιλιακά επαγγέλµατα  
❧ Ναυπηγικά επαγγέλµατα  
❧ Επαγγέλµατα γύρω από το λιµάνι  
❧ Επιχειρηµατικές δραστηριότητες που συνδέονται µε τη θάλασσα (εκτός 

των ναυτικών, ναυτιλιακών και ναυπηγικών)  
❧ Αθλητισµός και θάλασσα  
❧ Επαγγέλµατα – επαγγελµατικές δραστηριότητες που αφορούν 

επιστηµονική έρευνα γύρω από τη θάλασσα και τα προϊόντα της  
 Για κάθε µία από τις παραπάνω οµάδες αναφέρονται σχετικοί τίτλοι 
επαγγελµάτων-επαγγελµατικών δραστηριοτήτων. 
Οι σπουδές οι σχετικές µε τη θάλασσα περιλαµβάνονται ως δυνατότητες 
εκπαίδευσης αλλά και ως θέσεις εργασίας εξειδικευµένου προσωπικού. 
Ολοκληρώνοντας οι πηγές πληροφόρησης που περιέχονται στο τέλος της 
µελέτης περιλαµβάνουν και τις πηγές της. Η πλειονότητά τους είναι 
ιστοσελίδες ούτως ώστε οι µαθητές να έχουν εύκολη πρόσβαση. 
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Ορισµός επαγγελµάτων σχετικών µε τη θάλασσα 
Επαγγέλµατα ή επαγγελµατικές δραστηριότητες σχετικές µε τη θάλασσα, 
θεωρούνται εκείνες που το αντικείµενό τους συνδέεται άµεσα ή έµµεσα µε τη 
θάλασσα. 
 

Οµάδες επαγγελµάτων-επαγγελµατικών δραστηριοτήτων 
σχετικών µε τη θάλασσα.- Ορισµός 

1. Ναυτικά επαγγέλµατα  
Ναυτικά θεωρούνται τα επαγγέλµατα-επαγγελµατικές δραστηριότητες που 
αφορούν θέσεις εργασίας σε 
• Αλιευτικά πλοία  
• Εµπορικά πλοία – Μεταφορές  
• Πολεµικά πλοία 
• Τουριστικά πλοία 
• Λιµενική αστυνοµία  
• Υποβρύχια   
 

2. Ναυτιλιακά επαγγέλµατα  
Ναυτιλιακά θεωρούνται τα επαγγέλµατα-επαγγελµατικές δραστηριότητες που 
αφορούν  
• Θέσεις εργασίας υποστήριξης όλων των κατηγοριών των πλοίων  
• Τροφοδοσία πλοίων (καύσιµα, διατροφή)  
 

3. Ναυπηγικά επαγγέλµατα 
Ναυπηγικά θεωρούνται τα επαγγέλµατα-επαγγελµατικές δραστηριότητες που 
αφορούν θέσεις εργασίας για 
• τη µελέτη και το σχεδιασµό όλων των κατηγοριών των πλοίων 
• την κατασκευή και επισκευή όλων των κατηγοριών των πλοίων 
             

4. Επαγγέλµατα γύρω από το λιµάνι 
Λιµενεργάτες  
Λιµενοφύλακες - Ελεγκτές κυκλοφορίας πλοίων- επικοινωνία µε τα πλοία   
Οδηγοί µαούνας 
Φαροφύλακες   
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5. Επιχειρηµατικές δραστηριότητες που συνδέονται µε τη 
θάλασσα (εκτός των ναυτικών, ναυτιλιακών και ναυπηγικών) 
Τρόφιµα  
Υδατοκαλλιέργειες (ιχθυοκαλλιέργειες και οστρακοκαλλιέργειες) 
Ένδυση 
Είδη αλιείας 
Εµπόριο σκαφών  
Εµπόριο τουριστικών ειδών που αφορούν τη θάλασσα  
Εµπόριο µηχανών αφαλάτωσης  
Εµπόριο ανταλλακτικών πλοίων 
Εµπόριο αθλητικών ειδών γύρω από τα θαλάσσια σπορ 
Χώροι διασκέδασης  
Ενοικιάσεις σκαφών και ειδών αναψυχής  
Ενυδρεία – Μουσεία της θάλασσας  
Εταιρείες περιβαλλοντικών µελετών 
Εταιρείες θαλασσίων και παράκτιων κατασκευών 
Εταιρείες εκµετάλλευσης υποθαλάσσιων ορυκτών πόρων  
Εταιρείες εφαρµογών Τηλεπισκόπησης  
Εργαστήρια περιβαλλοντικής µικροβιολογίας ( εργαστήρια ελέγχου ποιότητας 
νερών ΟΤΑ, ιδιωτικά εργαστήρια κ.ά.).  

6. Αθλητισµός και θάλασσα 
Προπονητές  
Επαγγελµατίες αθλητές 
Σχολές εκπαίδευσης 
Ναυαγοσώστες  

7. Επαγγέλµατα – επαγγελµατικές δραστηριότητες που αφορούν 
επιστηµονική έρευνα γύρω από τη θάλασσα και τα προϊόντα της 
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Ενδεικτικοί τίτλοι επαγγελµάτων-επαγγελµατικών 
δραστηριοτήτων 

1. Ναυτικά Επαγγέλµατα 

Επαγγέλµατα και επαγγελµατικές δραστηριότητες που 
ασκούνται σε πλοία επιβατηγά, κρουαζιερόπλοια, εµπορικά, 
αλιευτικά, φορτηγά, πετρελαιοφόρα.  

Πλοίαρχοι Εµπορικού Ναυτικού 
Αντικείµενο της εργασίας τους είναι η διακυβέρνηση του πλοίου και η διοίκηση του 
πληρώµατος. Οργανώνουν και επιβλέπουν τις εργασίες του πληρώµατος και είναι 
υπεύθυνοι για την ασφαλή και καλή µεταφορά των εµπορευµάτων. Αναλαµβάνουν τη 
διαπραγµάτευση του ναυλοσύµφωνου µε τους ναυλωτές.  
Μετά την ειδικότητα του Πλοιάρχου υπάρχει αυτή του Αξιωµατικού Καταστρώµατος 
µε βαθµούς του Υποπλοίαρχου και του  Ανθυποπλοιάρχου. 

Μηχανικοί Εµπορικού Ναυτικού 
Είναι υπεύθυνοι για τον µηχανολογικό εξοπλισµό του πλοίου. Γνωρίζουν τη 
λειτουργία και συντήρηση της µηχανής, των ηλεκτρογεννητριών, των λεβήτων και 
γενικά όλου του µηχανολογικού εξοπλισµού, που διαθέτουν τα σύγχρονα πλοία.  
Στο πλοίο κατέχουν την ειδικότητα του Αξιωµατικού Μηχανοστασίου µε βαθµούς  
Μηχανικού  Α΄, Β΄ και  Γ΄ 

Ιατροί  

Οικονοµικοί  Αξιωµατικοί  

Λογιστές  

Αξιωµατικοί Ασυρµάτου  
 Προσωπικό Ασυρµάτου  
Περιλαµβάνονται οι ειδικότητες: 
• Δόκιµος Ασυρµατιστής (αποφ.ΑΔΣΕΝ)    
• Δόκιµος Ασυρµατιστής   

Ηλεκτρολόγοι 

Ναυτικοί - πλήρωµα καταστρώµατος και ασκούντες συναφή 
επαγγέλµατα 
Περιλαµβάνονται οι ειδικότητες: 
• Ναύκληρος   
• Ξυλουργός  
• Αντλιωρός  
• Ναύτης   
• Δοκ. Πλοίαρχος (απόφοιτος ΑΔΣΕΝ)    
• Ναυτόπαις 
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Κατώτερο Προσωπικό Μηχανοστασίου 
Περιλαµβάνονται οι ειδικότητες: 
• Μηχανοδηγός Α΄    
• Μηχανοδηγός Β΄   
• Αρχιθερµαστής    
• Λιπαντής    
• Δοκ. Μηχανικός (απόφ.ΑΔΣΕΝ)    
• Θερµαστής    
• Καθαριστής (κάτοχος άδειας θερµ.)    

Διαχειριστές, οικονόµοι, αρχιθαλαµηπόλοι κ.π.α.ε. 
Οι διαχειριστές, οικονόµοι και αρχιθαλαµηπόλοι οργανώνουν, επιβλέπουν και 
εκτελούν εργασίες διαχείρισης και λειτουργίας των πλοίων. 

Μάγειροι, Ειδικοί τροφοδοσίας 
Οι µάγειροι προγραµµατίζουν, οργανώνουν προετοιµάζουν και µαγειρεύουν για τους 
εργαζόµενους στο πλοίο. 

Υπεύθυνοι συστηµατοποιηµένου επισιτισµού (catering) 

Ταξιδιωτικοί συνοδοί και φροντιστές 
Οι ταξιδιωτικοί συνοδοί και φροντιστές παρέχουν ποικίλες προσωπικές υπηρεσίες 
σχετικές µε την άνεση και την ασφάλεια των επιβατών στα µέσα µεταφοράς, 
σερβίρουν γεύµατα και ποτά, παρέχουν τις απαραίτητες ή ζητούµενες πληροφορίες. 

Ειδικοί διαχείρισης εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας 
Εργάζονται συνήθως σε κρουαζερόπλοια και σε αρκετά επιβατηγά πλοία και 
ασχολούνται µε τη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου των επιβατών. 

Έµποροι ειδών πρώτης ανάγκης και αφορολόγητων ειδών   
 

Καµαρότοι 
Τακτοποιούν, καθαρίζουν και αερίζουν τις καµπίνες του πλοίου κάθε µέρα. 
Αλλάζουν και στρώνουν τα σεντόνια, καθαρίζουν και τακτοποιούν το µπάνιο. 
Ελέγχουν αν όλα λειτουργούν σωστά και αναφέρουν στον υπεύθυνο/ στην υπεύθυνη 
τις ελλείψεις και τις ζηµιές στις καµπίνες. 

Καθαριστές Πλοίων 
Καθαρίζουν τους διπλούς πυθµένες των πλοίων, οι οποίοι γεµίζουν νερά αλλά και 
σκουπίδια, βιοµηχανικά απόβλητα και λάσπες όταν το πλοίο πάει να φορτώσει. 
Τέλος, µεταφέρουν τα σκουπίδια έξω από το πλοίο. 
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Επαγγέλµατα και επαγγελµατικές δραστηριότητες που 
ασκούνται σε πολεµικά πλοία και τη λιµενική αστυνοµία* 

Αξιωµατικός Πολεµικού Ναυτικού 

Μόνιµος Υπαξιωµατικός Ναυτικού 
Ο κατάλογος που ακολουθεί περιέχει τις ειδικότητες που µπορεί να πάρει ένας 
ναύτης του Π.Ν. Οι ειδικότητες βγαίνουν προτού ορκιστεί η κάθε κληρουχία και 
(εκτός από ελάχιστες) ορίζονται σε Β' και Γ'. Όσοι παίρνουν ειδικότητα Β' 
γίνονται Υπαξιωµατικοί Κελευστές ή δίοποι ενώ όσοι παίρνουν ειδικότητα Γ' 
γίνονται απλοί ναύτες. 
• Αρµενιστής (συντήρηση καταστρώµατος, πηδαλιούχος)  
• Πυροβολητής (χρήση και συντήρηση πυροβόλων)  
• Ηλεκτροτεχνίτης (συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων του πλοίου)  
• Σηµατωρός (συνεννόηση του πλοίου πλην της ασύρµατης) 
• Τηλεγραφητής (ασύρµατη επικοινωνία του πλοίου)  
• Διαχειριστής (οικονοµικές υπηρεσίες, τροφοδοσία)  
• Οδηγός αυτοκινήτου (οδηγός υπηρεσιακών οχηµάτων Π.Ν, µόνο Γ') 
• Εσχαρεύς (µάγειρας, µόνο Γ')  
• Θαλαµηπόλος (καµαρότος, µόνο Γ')  
• Ηλεκτρονικός (συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών συσκευών του πλοίου) 

Ανιχνευτές υποβρυχίων (σόναρ)  
• Ραδιοεντοπιστές (ραντάρ)  
• Συσκευών συνεννοήσεων (τηλέτυπα κλπ.)  
• Διευθύνσεως βολής  
• Τεχνίτης  
• Τεχνίτης πυροµαχικών (µόνο Γ')  
• Τεχνίτης οπτικών οργάνων (µόνο Γ')  
• Τεχνίτης τορπιλών  
• Τεχνίτης µηχανών εσωτερικής  
• Τεχνίτης τορπιλών καύσεως  
• Τεχνίτης σωληνουργός  
• Τεχνίτης σιδηρουργός  
• Τεχνίτης ξυλουργός  
• Τεχνίτης προτυποποιός 
• Τεχνίτης σχεδιαστής  
• Τεχνίτης εφαρµοστής  
• Τεχνίτης ναρκών  
• Οπλίτης (µόνο Γ') (ασφάλεια στρατοπέδων)  
• Ναυτονόµος (µόνο Γ') (αστυνόµευση στρατοπέδου)  
• Νοσοκόµος (γιατροί και φαρµακοποιοί)  
• Μουσικός (µόνο Γ')  



 14 

Επαγγελµατίας Οπλίτης (ΕΠ.ΟΠ)  
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (ΑΝΔΡΕΣ)  
Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια.  
Να έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να µην έχουν υπερβεί το 
28ο κατά το έτος κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάµεις.  
Να είναι ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) ή δεύτερης (Ι/2), σύµφωνα µε τις 
διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση της σωµατικής ικανότητας των στρατευσίµων.  
Να έχουν ανάστηµα τουλάχιστον ένα µέτρο και εξήντα εκατοστά (1,60 µ.).  
Να µην έχουν καταδικασθεί αµετάκλητα για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή 
για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, 
ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανώµοτη κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, 
απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταµήνυση, συκοφαντική δυσφήµιση, παράβαση 
καθήκοντος, ανυποταξία, λιποταξία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της 
νοµοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεµπορίας όπλων, πυροµαχικών και τυχερών 
παιχνιδιών  
Να µην έχουν παραπεµφθεί αµετάκλητα για κακούργηµα ή οποιοδήποτε πληµµέληµα 
της προηγούµενης υποπαραγράφου, έστω και αν το αδίκηµα έχει παραγραφεί.  
Να µην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα µε αµετάκλητη απόφαση.  
Να µην έχουν εκπέσει ή υποβιβασθεί του βαθµού τους οι εκπληρώσαντες τις 
νόµιµες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.  
Να έχουν όσοι ήδη υπηρετούν θετική εισήγηση για κατάταξη από τον τελευταίο 
Διοικητή τους.  
Τα παραπάνω απαιτούµενα προσόντα, µε την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. (2), 
πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο της προκήρυξης των θέσεων Επαγγελµατιών 
Οπλιτών και κατά το χρόνο της κατάταξής τους, τα δε κωλύµατα συµµετοχής πρέπει 
να µην υπάρχουν κατά το χρόνο της κατάταξής τους.  
ΒΑΘΜΟΙ - ΕΞΕΛΙΞΗ  
Οι επιτυχόντες κατατάσσονται µε το βαθµό του Ναύτη και προάγονται στο βαθµό 
του Διόπου µετά τη συµπλήρωση, ενός (1) έτους από την κατάταξή τους όσοι είχαν 
εκπληρώσει τις νόµιµες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρετούσαν για την 
εκπλήρωση αυτών , δύο (2) δε ετών όσοι δεν είχαν καταταγεί προς εκπλήρωση των 
στρατιωτικών τους υποχρεώσεων κατά την κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ., εφόσον 
συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα 
νοµοθεσία και εξελίσσονται µέχρι τον βαθµό του Αρχικελευστή.  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ Π.Ν.  
Όλοι οι Επαγγελµατίες Οπλίτες, υποχρεούνται να παραµείνουν στις τάξεις του Π.Ν. 
επτά (7) χρόνια από την ηµεροµηνία που θα καταταγούν ως ΕΠ.ΟΠ. εκτός εάν γίνει 
αποδεκτή αίτηση παραίτησής τους, την οποία έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν µετά 
την συµπλήρωση τριετούς (3) πραγµατικής υπηρεσίας ως Επαγγελµατίες Οπλίτες 
όσοι είχαν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρετούσαν στις 
Ένοπλες Δυνάµεις, τετραετούς (4) δε, όσοι δεν είχαν καταταγεί για την εκπλήρωση 
των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, κατά τον χρόνο που κλήθηκαν για κατάταξη 
ως ΕΠ.ΟΠ..  
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Μετά τη συµπλήρωση της επταετούς υπηρεσίας, όσοι επιθυµούν µπορούν να 
µονιµοποιηθούν, ύστερα από αίτησή τους, µε το βαθµό που φέρουν εφόσον επιτύχουν 
σε γραπτές εξετάσεις δοκιµασίας και κριθούν κατάλληλοι από τα αρµόδια Συµβούλια 
Κρίσεων. Η αίτηση υποβάλλεται στις µονάδες που υπηρετούν ένα µήνα πριν τη 
συµπλήρωση της επταετίας.  
ΠΑΡΟΧΕΣ - ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ  
Αποδοχές. Οι ΕΠ.ΟΠ. από την ηµεροµηνία της κατάταξής τους εξοµοιώνονται 
µισθολογικά µε τους Κελευστές µη παραγωγικών σχολών, υπόκεινται στις 
προβλεπόµενες κρατήσεις και εξελίσσονται µισθολογικά, εφόσον µονιµοποιηθούν, 
µέχρι τα 2/3 της διαφοράς του βασικού µισθού του Αντιπλοιάρχου και Πλωτάρχη.  
Ασφάλιση. Ασφαλίζονται στον Κλάδο σύνταξης του Δηµοσίου και καθίστανται 
µέτοχοι του Μετοχικού Ταµείου και του Ταµείου Αλληλοβοηθείας Ναυτικού και 
υπόκεινται στις εισφορές που προβλέπονται.  
Αποζηµίωση. Όταν απολύονται από το Π.Ν. µετά τη συµπλήρωση της 7ετίας 
δικαιούνται εφάπαξ αποζηµίωση ίση µε το διπλάσιο των ετών υπηρεσίας επί τις 
αντίστοιχες µηνιαίες αποδοχές που λαµβάνουν κατά την απόλυσή τους.  
Υγειονοµική Περίθαλψη. Οι Επαγγελµατίες Οπλίτες και οι οικογένειές τους 
δικαιούνται την ίδια νοσοκοµειακή και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη µε τους 
Μονίµους Υπαξιωµατικούς.  
Επίσης: Μετά τη µονιµοποίησή τους είναι δυνατόν να τους απονέµεται και δεύτερη 
επιχειρησιακή ειδικότητα - εξειδίκευση, εφόσον το απαιτούν οι ανάγκες του Γενικού 
Επιτελείου Ναυτικού, η δε απονοµή αυτής πραγµατοποιείται ύστερα από 
συγκεκριµένη εκπαίδευση. Μετά τη συµπλήρωση 10 έως 15 ετών υπηρεσίας, είναι 
δυνατόν να ανατίθενται στους Επαγγελµατίες Οπλίτες καθήκοντα διοικητικής φύσης 
και να τοποθετούνται σε θέσεις υποστήριξης µάχης και διοικητικής µέριµνας.  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
Οι Επαγγελµατίες Οπλίτες θα καλύψουν θέσεις επιχειρησιακών και τεχνικών 
ειδικοτήτων, θέσεις δηλαδή, που παρέχουν άρτια εκπαίδευση και εξειδίκευση σε 
υψηλή τεχνολογία. Οι γυναίκες ειδικότερα, θα καλύψουν θέσεις διοικητικής µέριµνας 
και υποστήριξης των Κλάδων και θέσεις στα Κοινά Σώµατα των Ενόπλων Δυνάµεων.  
ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
Οι Επαγγελµατίες Οπλίτες έχουν τη δυνατότητα συµµετοχής σε ειδικές αποστολές, 
σε αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας και σε ειρηνευτικές αποστολές, στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό.    
   
Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (Ο.Β.Α.) 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΑΝΔΡΕΣ)  
Δεκτοί για ανακατάταξη για βραχεία περίοδο ενός µέχρι τριών ετών, γίνονται οι 
οπλίτες και οι πρότακτοι οπλίτες που συγκεντρώνουν τα εξής προσόντα :  
Είναι ικανοί κατηγορίας πρώτης ( Ι / 1) ή δεύτερης ( Ι / 2).  
Έχουν ανάστηµα τουλάχιστον ενός µέτρου και εξήντα εκατοστών.  
Δεν έχουν καταδικασθεί ή παραπεµφθεί για κακούργηµα, για κλοπή, υπεξαίρεση, 
απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, ψευδή καταµήνυση, συκοφαντική δυσφήµιση, 
δωροδοκία ή για εγκλήµατα που ανάγονται στην προστασία του δηµοκρατικού 
πολιτεύµατος και δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα.  
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Δεν έχουν καταδικασθεί για ανυποταξία ή λιποταξία και δεν εκκρεµεί σε βάρος τους 
τέτοια κατηγορία.  
Έχουν κατά την ηµεροµηνία της ανακατάταξης και σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
στρατολογικής νοµοθεσίας, συµπληρώσει το δέκατο ένατο έτος της ηλικίας τους και 
δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέµπτο (25ο). Ειδικά όσοι εκπληρώνουν τις 
στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ως πρότακτοι οπλίτες, δύνανται να ανακαταταγούν 
και πριν από τη συµπλήρωση του δεκάτου ενάτου έτους της ηλικίας τους εφόσον 
έχουν τα υπόλοιπα προσόντα και έχουν ενηλικιωθεί.  
Δεν έχουν εκπέσει ή υποβιβασθεί του βαθµού τους, ούτε έχει κινηθεί εναντίον τους 
η σχετική διαδικασία  
Έχουν ειδικότητα που προβλέπεται για οπλίτες που υπηρετούν σε µονάδες 
εκστρατείας.  
  
ΒΑΘΜΟΙ - ΕΞΕΛΙΞΗ  
1. Η ανακατάταξη αρχίζει από την ηµεροµηνία που οι οπλίτες θα είχαν απολυθεί 
οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάµεων αν δεν ανακατατάσσονταν. Από την 
ηµεροµηνία, αυτή οι ανακατατασσόµενοι ονοµάζονται οπλίτες βραχείας 
ανακατάταξης.  
2 . Οι οπλίτες βραχείας ανατατάταξης:  
Ανακατατάσσονται µε το βαθµό και την ειδικότητα που είχαν πριν από την 
ανακατάταξη και δύνανται να αποκτήσουν και άλλες ειδικότητες, σύµφωνα µε όσα 
ισχύουν για τους οπλίτες που εκπληρώνουν θητεία.  
Είναι αρχαιότεροι των οµοιοβάθµων οπλιτών που εκπληρώνουν θητεία ή εφεδρική 
στρατιωτική υποχρέωση και νεότεροι των οµοιοβάθµων οπλιτών πενταετούς 
υποχρέωσης.  
Δύνανται να ζητήσουν την παράταση της ανακατάταξης µέχρι τη συµπλήρωση τριών 
ετών. Η έγκριση της παράτασης γίνεται µε απόφαση του Αρχηγού του Γενικού 
Επιτελείου του οικείου Κλάδου ύστερα από δήλωση του ενδιαφεροµένου και πρόταση 
του Διοικητή της µονάδας στην οποία αυτός υπηρετεί.  
Διέπονται από τους κανονισµούς και τις διαταγές που ισχύουν για τους οπλίτες που 
εκπληρώνουν θητεία.  
Δεν παρέχουν δικαίωµα αναβολής κατάταξης σε καλούµενο για κατάταξη 
στρατεύσιµο αδελφό.  
3. Στους οπλίτες βραχείας ανακατάταξης χορηγούνται οι παρακάτω άδειες 
απουσίας:  
Κανονική πέντε ηµερών για κάθε πλήρες δίµηνο πραγµατικής στρατιωτικής 
υπηρεσίας. Η άδεια που αναλογεί στα δίµηνα που έχουν εκπληρωθεί χορηγείται 
υποχρεωτικά, τµηµατικά ή συνολικά. Ειδικά η άδεια που αναλογεί στο τελευταίο 
δίµηνο κάθε έτους επανακατάταξης χορηγείται τον τελευταίο µήνα του έτους αυτού.  
Μικρής διάρκειας, µέχρι δέκα ηµερών για κάθε έτος ανακατάταξης η οποία 
χορηγείται οποτεδήποτε σε τµήµατα διάρκειας δύο µέχρι τεσσάρων ηµερών.  
Αναρρωτική µέχρι τριάντα ηµερών για κάθε έτος ανακατάταξης.  
4. Θέµατα που αφορούν στην παράταση της ανακατάταξης, στη στολή, στα 
διακριτικά, στην ταυτότητα, στη διαµονή και στη διοικητική µέριµνα, στις 
τοποθετήσεις και στις µεταθέσεις σε µονάδες εκστρατείας και στα καθήκοντα των 
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οπλιτών βραχείας ανακατάταξης καθώς και στη χορήγηση σε αυτούς ειδών ιµατισµού 
και υπόδησης, ρυθµίζονται µε διαταγές των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των 
Ενόπλων Δυνάµεων.  
  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ Π.Ν.  
1. Η βραχεία ανακατάταξη διακόπτεται και οι ανακαταταγέντες απολύονται από τις 
τάξεις των Ενόπλων Δυνάµεων στις παρακάτω περιπτώσεις:  
α. Με τη συνδροµή των προϋποθέσεων απαλλαγής από την υποχρέωση της 
στράτευσης ή  χορήγησης αναβολής για λόγους υγείας.  
β. Με την ένταξη στην τρίτη ή τέταρτη κατηγορία σωµατικής ικανότητας (Ι/3 ή Ι/4).  
γ. Με την απώλεια ενός από τα προσόντα που αναφέρονται στις υποπαραγράφους γ, 
δ και στ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της υπουργικής απόφασης.  
δ. Με την υποβολή από τους ανακαταταγέντες δήλωσης διακοπής.  
2. Η διακοπή της ανακατάταξης και η εξαιτίας αυτής απόλυση γίνονται στις 
περιπτώσεις των υποπαραγράφων α, β και δ της προηγούµενης παραγράφου από τις 
µονάδες, µε βάση έγγραφο του αρµόδιου Στρατολογικού Γραφείου ή απόφαση 
Υγειονοµικής Επιτροπής ή τη δήλωση διακοπής, στις λοιπές δε περιπτώσεις µε 
απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου του 
οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάµεων.  
Η βραχεία ανακατάταξη λήγει, εφόσον δεν διεκόπη ή δεν παρατάθηκε µε τη 
συµπλήρωση του κατά περίπτωση χρόνου ανακατάταξης.  
Για τη συµπλήρωση του χρόνου αυτού δεν προσµετρώνται:  
Οι πέραν των τριάντα πέντε ηµέρες πειθαρχικής φυλάκισης για κάθε έτος 
ανακατάταξης.  
Οι άδειες που τυχόν χορηγήθηκαν επιπλέον των καθοριζοµένων µε τις διατάξεις 
της παραγράφου 3 του άρθρου 4 της υπουργικής απόφασης. Οι αναρρωτικές άδειες 
που χορηγούνται µετά από νοσηλεία για βλάβη ή πάθηση που προήλθε από την 
εκτέλεση της υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής υπολογίζεται για τη συµπλήρωση του 
χρόνου ανακατάταξης.  
Ο χρόνος των λοιπών ειδικών καταστάσεων ο οποίος σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
νόµου περί στρατολογίας, δεν υπολογίζεται ως πραγµατική στρατιωτική υπηρεσία για 
τους οπλίτες που εκπληρώνουν θητεία.  
  
ΠΑΡΟΧΕΣ - ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ  
Οι οπλίτες των Ενόπλων Δυνάµεων µπορούν µετά την εκπλήρωση των 
στρατιωτικών τους υποχρεώσεων να ανακατατάσσονται εθελοντικά για βραχεία 
περίοδο ενός (1) µέχρι τριών (3) ετών µε το βαθµό που φέρουν και αποδοχές 
µονίµου Λοχία.  
Η ανακατάταξη αυτή γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας µετά από 
πρόταση του οικείου Γενικού Επιτελείου.  
Μετά το πέρας της ανακατατάξεως, οι ανακατάτασσαµενοι απολύονται οριστικά από 
τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάµεων, χωρίς άλλη διαδικασία.  
Ο αριθµός των οπλιτών, που ανακατατάσσονται κάθε χρόνο, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου, η κλάση, η ειδικότητα, οι περιπτώσεις απολύσεως 
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τους κατά τη διάρκεια της ανακατατάξεως, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτοµέρεια, ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας.  
Οι οπλίτες που ανακατατάσσονται:  
α . Ασφαλίζονται στον κλάδο συντάξεων του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(Ι.Κ.Α.) και στο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Τ.Ε.Α.Μ.) 
β . Κατά το χρόνο της ανακατατάξεως τους έχουν τα ίδια δικαιώµατα από πλευράς 
υγειονοµικής περίθαλψης, όπως και οι µόνιµοι στρατιωτικοί.  
γ . Τοποθετούνται και υπηρετούν το χρόνο της ανακατατάξεως τους σε µονάδες 
Εκστρατείας.  
Υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (Ο.Β.Α.) στις 
Ένοπλες Δυνάµεις, σαν υποψήφιοι για ένταξη στο θεσµό του Επαγγελµατία Οπλίτη 
(ΕΠ.ΟΠ.) πριµοδοτούνται µε 100 µόρια.  
  

* Στο Πολεµικό Ναυτικό µπορεί κανείς  να σταδιοδροµήσει είτε ως µόνιµος 
Αξιωµατικός, είτε ως µόνιµος Υπαξιωµατικός, αφού πρώτα εισαχθείς και εκπαιδευτείς 
στην ανάλογη στρατιωτική σχολή, ΣΝΔ και ΣΜΥΝ αντιστοίχως, αλλά και ως 
Επαγγελµατίας Οπλίτης (ΕΠ.ΟΠ.) και ως Οπλίτης Βραχείας Ανακατάταξης (Ο.Β.Α.).   

Λιµενικός   

Αλιείς θαλάσσης 
  

Αλιείς εσωτερικών υδάτων 

Σπογγαλιείς και λοιποί αλιείς 

Δραστηριότητες Αλιείας 
Περιλαµβάνονται: 
♦ αλιεία ανοικτής θάλασσας, παράκτια αλιεία ή αλιεία εσωτερικών υδάτων (σε 

πόταµους και λίµνες) 
♦ αλιεία µαλακοστράκων και µαλακίων, θαλάσσιου ή γλυκού νερού 
♦ κυνήγι υδρόβιων ζώων: κυνήγι θαλάσσιας χελώνας, ασκιδίων και άλλων 

ουροχορδωτών, εχιοειδών κλπ. 
♦ συλλογή θαλάσσιων υλικών, όπως: φυσικά µαργαριτάρια, σφουγγάρια, κοράλλια 

και φύκια 
♦ βοηθητικές δραστηριότητες συναφείς µε την αλιεία. 

 
Ανειδίκευτοι εργάτες αλιείας, θήρας και παγίδευσης θηραµάτων 

Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές µεταφορές 
Περιλαµβάνονται: 
♦ µεταφορά επιβατών ή εµπορευµάτων µέσω υδάτινων οδών, είτε είναι 

προγραµµατισµένη είτε όχι, 
♦ λειτουργία σκαφών εκδροµών, κρουαζιέρων ή περιηγήσεων, 
♦ λειτουργία πορθµείων, πλωτών ταξί κλπ., 
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♦ µεταφορές µε ρυµούλκηση ή ώθηση φορτηγίδων, εξέδρων πετρελαίου κλπ., 
♦ ενοικίαση πλοίων και σκαφών, µε πλήρωµα, συµπεριλαµβανοµένων των πλοίων 

αναψυχής. 
 

2. Ναυτιλιακά επαγγέλµατα  

Επαγγέλµατα και επαγγελµατικές δραστηριότητες που αφορούν την  
υποστήριξη όλων των κατηγοριών των πλοίων και την τροφοδοσία τους  
(καύσιµα, διατροφή)  

Στέλεχος Ναυτιλιακών επιχειρήσεων  
Ασχολείται µε την µελέτη, την οργάνωση και την διοίκηση των ναυτιλιακών 
επιχειρήσεων των θαλάσσιων µεταφορών και του εµπορίου. Επίσης διαχειρίζεται 
εξειδικευµένες οικονοµικές λειτουργίες των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. 

Πράκτορας Πλοίων 
Αντιπροσωπεύει στο λιµάνι την εταιρεία που έχει το πλοίο. Κανονίζει όλα τα χαρτιά 
που θέλουν οι αρχές του λιµανιού και πληρώνει ότι χρειάζεται. Επίσης, είναι 
υπεύθυνος/η για τη γρήγορη και σωστή λύση όλων των προβληµάτων που µπορεί να 
δηµιουργηθούν σε σχέση µε το πλοίο. 

 

Τροφοδότης/τρια Πλοίων 
Είναι ο/η υπάλληλος που αναλαµβάνει την τροφοδοσία των πλοίων. Μόλις φθάσει το 
πλοίο στο λιµάνι, παίρνει τις λίστες µε τα υλικά που χρειάζονται, τα αγοράζει όσο πιο 
γρήγορα και φθηνά γίνεται και φροντίζει να παραδοθούν στο πλοίο έγκαιρα. 

Ναυτιλιακός  Δικηγόρος 

Ναύλωση  πλοίων και φορτίων 

 

Εκµίσθωση µεταφορικών µέσων για υδάτινες µεταφορές 
Περιλαµβάνεται η ενοικίαση και η επιχειρησιακή µίσθωση (λήζινγκ εκµετάλλευσης) 
υδάτινων µεταφορικών µέσων, όπως σκάφη και πλοία χωρίς χειριστή, που 
χρησιµοποιούνται για εµπορικούς σκοπούς. 
 

Διακίνηση φορτίων (µε συνδυασµό µεταφορικών µέσων) -logistics  
Περιλαµβάνονται: 
♦ φόρτωση και εκφόρτωση εµπορευµάτων ή αποσκευών επιβατών, ανεξάρτητα από 

το χρησιµοποιούµενο τρόπο µεταφοράς, 
♦ δραστηριότητες των φορτοεκφορτωτών και στοιβαστών 
♦ διακίνηση εµπορευµατοκιβωτίων (containers) 
♦ ειδικές µεταφορές  
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Άλλες βοηθητικές µεταφορικές δραστηριότητες µέσω υδάτινων 
οδών 
Περιλαµβάνονται δραστηριότητες συναφείς µε την υδάτινη µεταφορά επιβατών, 
ζώων ή εµπορευµάτων, όπως: 
♦ λειτουργία εγκαταστάσεων τερµατικών σταθµών, όπως λιµένες και αποβάθρες,  
♦ λειτουργία δεξαµενών ρύθµισης υδάτινων οδών,  
♦ δραστηριότητες πλοήγησης, ναυσιπλοΐας και ελλιµενισµού σκαφών,  
♦ δραστηριότητες φορτηγίδων και δραστηριότητες διάσωσης,  
♦ δραστηριότητες σχετικές µε φάρους. 
 

Δραστηριότητες άλλων γραφείων µεταφορών 
Περιλαµβάνονται: 
♦ αποστολή εµπορευµάτων, 
♦ προετοιµασία ή εκτέλεση οδικών, θαλάσσιων ή εναέριων µεταφορών, 
♦ παραλαβή οµαδικών ή ατοµικών αποστολών εµπορευµάτων (περιλαµβανοµένης 

της παραλαβής επιµέρους εµπορευµάτων και της οµαδοποίησης αποστολών), 
♦ έκδοση και προµήθεια µεταφορικών εγγράφων και φορτωτικών, 
♦ οργάνωση οδικών, σιδηροδροµικών, αεροπορικών ή θαλάσσιων οµαδικών 

αποστολών εµπορευµάτων (συµπεριλαµβανοµένης της συγκέντρωσης και της 
διανοµής εµπορευµάτων), 

♦ δραστηριότητες εκτελωνιστών, 
♦ δραστηριότητες πρακτόρων θαλάσσιων και αεροπορικών µεταφορών, 
♦ εργασίες σχετικές µε τη µεταφορά εµπορευµάτων, όπως προσωρινή συσκευασία 

εµπορευµάτων 
µε αποκλειστικό σκοπό την προστασία κατά τη διαµετακόµιση, αποσυσκευασία, 
δειγµατοληψία 
και ζύγισµα εµπορευµάτων. 

Δραστηριότητες γραφείων ταξιδίων ή τουρισµού ή µετανάστευσης 
που λειτουργούν µε άδεια των αρµοδίων αρχών.  
 

Τελωνειακές διατυπώσεις  
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3. Ναυπηγικά επαγγέλµατα 

Επαγγέλµατα και επαγγελµατικές δραστηριότητες που 
αφορούν τη µελέτη και το σχεδιασµό καθώς και την 
κατασκευή και επισκευή όλων των κατηγοριών των πλοίων 

Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός 
Ασχολείται µε τη µελέτη, το σχεδιασµό και την κατασκευή πλωτών µέσων, την 
τεχνολογία θαλασσών, τη µελέτη µηχανολογικών εγκαταστάσεων και τη ναυτιλιακή 
οικονοµία. 

Μηχανολόγοι µηχανικοί 
Παρέχουν συµβουλές και σχεδιάζουν συστήµατα προώθησης πλοίων, ηλεκτρικές 
µηχανές, συστήµατα θέρµανσης και εξαερισµού, συστήµατα πλοήγησης, αντλίες, και 
άλλο µηχανολογικό εξοπλισµό.  
Παρέχουν συµβουλές και σχεδιάζουν κύτη και υπερπήγµατα πλοίων και άλλων 
πλωτών µέσων.  

Ναυπηγός Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
Μπορεί να ασχοληθεί µε τη µελέτη, τη σχεδίαση και την κατασκευή πλοίων ενός 
ορισµένου µήκους, καθώς και µε την επισκευή, µετασκευή και συντήρηση 
οποιουδήποτε σκάφους.  

Κατασκευαστής οργάνων πλοίων  

Μανουβραδόρος/ισσα  
Είναι ο τεχνίτης/τρια της Ναυπηγικής Βιοµηχανίας που φροντίζει για τη µεταφορά 
των υλικών και εργαλείων στο σηµείο που γίνονται οι επισκευές, χρησιµοποιώντας 
ειδικά µηχανήµατα (κλάρκ, παλάγκα, κτλ.) 
 

Ναυπήγηση και επισκευή πλοίων και σκαφών, εκτός των σκαφών 
αναψυχής και των αθλητικών σκαφών 
Περιλαµβάνονται: 
♦ ναυπήγηση εµπορικών σκαφών, όπως: επιβατηγά σκάφη, πορθµεία, φορτηγά 

σκάφη, πετρελαιοφόρα, 
♦ ναυπήγηση πολεµικών σκαφών, 
♦ ναυπήγηση αλιευτικών σκαφών, 
♦ κατασκευή εξέδρων γεωτρήσεων, πλωτών ή υποβρυχίων, 
♦ κατασκευή πλωτών κατασκευών, όπως: πλωτές αποβάθρες, πλωτές δεξαµενές, 

φράγµατα στεγανοποίησης, πλωτές προβλήτες εκφόρτωσης, σηµαντήρες, πλωτές 
αποθήκες καυσίµων, φορτηγίδες κλπ., 

♦ συντήρηση, επισκευή ή µετατροπή πλοίων 
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Ναυπήγηση και επισκευή σκαφών αναψυχής και αθλητικών 
σκαφών 
Περιλαµβάνονται: 
♦ ναυπήγηση ιστιοφόρων σκαφών, µε ή χωρίς βοηθητικό κινητήρα, 
♦ κατασκευή µηχανοκίνητων σκαφών, 
♦ ναυπήγηση άλλων σκαφών αναψυχής και αθλητικών σκαφών, όπως: µονόξυλα 

(κανό), βάρκες καγιάκ, µικρές ελαφρές λέµβοι (σκιφ), ποδήλατα θαλάσσης, 
♦ κατασκευή φουσκωτών σκαφών, 
♦ συντήρηση, επισκευή και µετατροπή σκαφών αναψυχής. 

 

Κατασκευή κινητήρων και στροβίλων, µε εξαίρεση τους κινητήρες 
αεροσκαφών, οχηµάτων και δικύκλων 
Περιλαµβάνονται: 
♦ κατασκευή εµβολοφόρων κινητήρων εσωτερικής καύσης και τµηµάτων τους µε 

εξαίρεση τους 
κινητήρες αεροσκαφών, οχηµάτων και δίκυκλων, όπως: 

♦ ναυτικές µηχανές και τµήµατα τους, "σιδηροδροµικές µηχανές και τµήµατα τους, 
♦ κατασκευή στροβίλων και τµηµάτων τους, όπως: 

διάφοροι ατµοστρόβιλοι, 
υδροστρόβιλοι, υδροτροχοί και ρυθµιστές τους, αεριοστρόβιλοι, 

♦ κατασκευή βαλβίδων εισαγωγής και εξαγωγής κινητήρων εσωτερικής καύσης 
κλπ., 

♦ επισκευή και συντήρηση κινητήρων και στροβίλων, εκτός των κινητήρων 
αεροσκαφών και οχηµάτων. 
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4. Επαγγέλµατα και επαγγελµατικές δραστηριότητες γύρω 
από το λιµάνι 

Λιµενεργάτες  

Φορτοεκφορτωτές µεταφορικών µέσων 

Λιµενοφύλακες - Ελεγκτές κυκλοφορίας πλοίων- επικοινωνία µε τα 
πλοία   

Οδηγοί µαούνας 

Φαροφύλακες   

Ανειδίκευτοι εργάτες κατασκευής και συντήρησης δρόµων, 
φραγµάτων και παρόµοιων κατασκευών 
 

Συλλογή, καθαρισµός και διανοµή νερού 
Περιλαµβάνεται και η αφαλάτωση θαλασσινού νερού για την παραγωγή νερού ως 
κύριου προϊόντος.  
 
 
Κατασκευή υδραυλικών και λιµενικών έργων 
Περιλαµβάνονται: 
♦ κατασκευή υδάτινων οδών, λιµενικών και ποτάµιων έργων, λιµένων σκαφών 

αναψυχής (µαρίνες), υδροφρακτών κλπ., 
♦ κατασκευή φραγµάτων και αναχωµάτων, 
♦ βυθοκορήσεις, 
♦ υποβρύχια έργα. 

 
 

5. Επαγγέλµατα και επαγγελµατικές δραστηριότητες που 
συνδέονται µε τη θάλασσα (εκτός των ναυτικών, ναυτιλιακών 
και ναυπηγικών) 

Δύτες 
Εργάζονται κάτω από τη θάλασσα όπου καθαρίζουν, κόβουν και συγκολλούν σωλήνες 
ή αγωγούς σε διάφορες υποβρύχιες εγκαταστάσεις. Επιθεωρούν το κάτω µέρος των 
πλοίων και επιδιορθώνουν ζηµιές αν υπάρχουν. Κάνουν υποβρύχιες έρευνες σε 
περίπτωση θαλασσίου ατυχήµατος. Εργάζονται επίσης στις υποβρύχιες 
κινηµατογραφικές και τηλεοπτικές λήψεις.  
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Τρόφιµα -  Υδατοκαλλιέργειες (ιχθυοκαλλιέργειες και 
οστρακοκαλλιέργειες) 

Ιχθυοτρόφοι 

Οστρακοτρόφοι, απασχολούµενοι σε µονάδες παραγωγής γόνου 
κ.π.α.ε.  

Σφαγείς, επεξεργαστές κρεάτων και αλιευµάτων κ.π.α.ε. 

Χειριστές µηχανών επεξεργασίας κρεάτων και ψαριών 
 
Επεξεργασία και συντήρηση βρώσιµων αλιευµάτων και των 
προϊόντων τους 
Περιλαµβάνονται: 
♦ επεξεργασία και διατήρηση ψαριών, καρκινοειδών και µαλακίων: κατάψυξη, βαθιά 

κατάψυξη, 
ξήρανση, κάπνισµα, πάστωµα, εµβάπτιση σε άλµη, κονσερβοποίηση κλπ., 

♦ παραγωγή προϊόντων από ψάρια, καρκινοειδή και µαλάκια: παραγωγή 
µαγειρεµένων ψαριών, φιλέτων από ψάρι, αβγοτάραχου, χαβιαριού και 
υποκατάστατων του κλπ., 

♦ παραγωγή έτοιµων γευµάτων µε κύριο συστατικό το ψάρι, 
♦ παραγωγή ιχθυάλευρου για ζωοτροφές, 
♦ δραστηριότητες σκαφών που ασχολούνται µόνο µε την επεξεργασία και τη 

διατήρηση ψαριών. 
 

Ιχθυοκαλλιέργεια 
Περιλαµβάνονται: 
• λειτουργία ιχθυοτροφείων που παράγουν γόνο στρειδιών, µύδια, αστακούς νεαρής 

ηλικίας, 
γαρίδες σε µεταπρονυµφική µορφή, διάφορα ψάρια σε νεαρό στάδιο ανάπτυξης 
(σολοµοί κλπ.), 

• καλλιέργεια ροδόφυκων και άλλων βρώσιµων φυκιών 
• ιχθυοκαλλιέργεια σε θαλάσσιο και σε γλυκό νερό, περιλαµβανόµενης και της 

καλλιέργειας διακοσµητικών ψαριών, 
• καλλιέργεια στρειδιών, για παραγωγή µαργαριταριών ή ως είδος διατροφής, 
• βοηθητικές δραστηριότητες συναφείς µε τη λειτουργία ιχθυοτροφείων και µονάδων 

παραγωγής γόνου.  
 

Παραγωγή αλατιού 
Περιλαµβάνονται: 
• παραγωγή αλατιού µε εξάτµιση θαλάσσιου νερού ή άλλων αλµυρών νερών, εξόρυξη 

αλατιού από υπόγεια αλατωρυχεία, συµπεριλαµβανοµένης και της εξόρυξης µε διά-
λυση και άντληση, 

• παραγωγή αλατοδιαλύµατος (άλµης) και άλλων αλµυρών διαλυµάτων, 
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• θραύση, καθαρισµός και εξευγενισµός αλατιού. 

Λιανικό εµπόριο ψαριών και θαλασσινών (οστρακοειδή, µαλάκια) 

Διευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι σε µικρές 
γεωργοκτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις στη θήρα, τα δάση και την 
αλιεία  
Οι διευθύνοντες επιχειρηµατίες και προϊστάµενοι σε µικρές γεωργοκτηνοτροφικές 
εκµεταλλεύσεις στη θήρα, τα δάση και την αλιεία διευθύνουν µικρές αγροτικές, 
θηρευτικές, αλιευτικές ή δασικές επιχειρήσεις και, είτε εκ µέρους των ή εκ µέρους 
των ιδιοκτητών των επιχειρήσεων, σχεδιάζουν, διοικούν και συντονίζουν τις 
δραστηριότητες των επιχειρήσεων αυτών, µε τη βοήθεια ενός µόνον επιπλέον 
διευθυντή ή µη διευθυντικού στελέχους. 

Εξόρυξη ή επιφανειακή λήψη άµµου. Λατοµεία σκύρων και άµµου. 

Εµπορικοί αντιπρόσωποι που µεσολαβούν στην πώληση 
µηχανηµάτων, βιοµηχανικού εξοπλισµού, πλοίων και 
αεροσκαφών 
 

Ένδυση 

Κατασκευή άλλων ενδυµάτων και συναφών εξαρτηµάτων ένδυσης 
µ.α.κ. 
Περιλαµβάνονται: 
• κατασκευή ενδυµάτων για βρέφη, ενδυµάτων κλασικού αθλητισµού, ενδυµάτων για 

σκι, ενδυµάτων κολύµβησης (µαγιό) κλπ., 
• κατασκευή πηλικίων και καπέλων, 
• κατασκευή άλλων εξαρτηµάτων ένδυσης, όπως: γάντια, ζώνες, σάλια, φουλάρια, 

γραβάτες, δίχτυα για µαλλιά (φιλέδες) κλπ., 
• κατασκευή καλυµµάτων κεφαλής από γουνοδέρµατα. 
 
 

Είδη αλιείας 

Κατασκευή χονδρών και λεπτών σχοινιών, σπόγγων και διχτύων 
Περιλαµβάνονται :  
• κατασκευή σπάγγων, χονδρών και λεπτών σχοινιών και καλωδίων από υφαντικές 

ίνες ή λωρίδες ή από παρόµοιο υλικό, είτε είναι είτε δεν είναι εµποτισµένα, 
επιχρισµένα, επενδεδυµένα ή καλυµµένα µε ελαστικό ή πλαστικό, 

• κατασκευή διχτύων µε κόµπους από σπάγγο, χονδρό ή λεπτό σχοινί, 
• κατασκευή προϊόντων από σχοινί ή δίχτυ: κατασκευή αλιευτικών διχτύων, 

παραβληµάτων πλοίων, µαξιλαριών εκφόρτωσης, σχοινιών ή καλωδίων 
εφοδιασµένων µε µεταλλικούς κρίκους, ταινιών φόρτωσης κλπ. 
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Εµπόριο σκαφών  

Εµπόριο τουριστικών ειδών που αφορούν τη θάλασσα  

Εµπόριο µηχανών αφαλάτωσης  

Εµπόριο ανταλλακτικών πλοίων 

Χώροι διασκέδασης  

Ενοικιάσεις σκαφών και ειδών αναψυχής  

Εταιρείες θαλασσίων και παράκτιων κατασκευών 

Εταιρείες εκµετάλλευσης υποθαλάσσιων ορυκτών πόρων  
 

6. Επαγγέλµατα – επαγγελµατικές δραστηριότητες που 
σχετίζονται µε τον θαλάσσιο  αθλητισµό 

Προπονητές  

Επαγγελµατίες αθλητές 

Σχολές εκπαίδευσης 

Ναυαγοσώστες  

Κατασκευή αθλητικών ειδών 
Περιλαµβάνεται η κατασκευή ειδών και εξοπλισµού γυµναστικής και αθλοπαιδειών, σε 
κλειστό και ανοιχτό χώρο, όπως: 
• σκληρές, µαλακές και φουσκωτές µπάλες, 
• ρακέτες,  
• Ιστιοσανίδες, 
• είδη ερασιτεχνικής αλιείας, περιλαµβανοµένων και των αποχών, 
• κολυµβητήρια και εγκαταστάσεις κωπηλασίας κλπ., 
• εξοπλισµός γυµναστηρίων ή αθλητικός εξοπλισµός.  

Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων  
Περιλαµβάνονται: 
• εργασίες κατασκευής -εκτός από τα κτίρια- σταδίων, κολυµβητηρίων, γυµναστηρίων, 

και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων, 
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Εµπόριο αθλητικών ειδών γύρω από τα θαλάσσια σπορ 

Εκµετάλλευση αθλητικών γηπέδων και σταδίων 
Περιλαµβάνεται η λειτουργία εγκαταστάσεων και σταδίων για κάθε είδους αθλητικές εκδηλώσεις 
που διεξάγονται σε ανοικτό ή κλειστό χώρο· οι εγκαταστάσεις µπορεί να είναι ανοικτές, κλειστές 
ή καλυµµένες, µε ή χωρίς καθίσµατα, όπως:  
• κολυµβητήρια και στάδια,  

Άλλες αθλητικές δραστηριότητες 
Περιλαµβάνονται :  
• οργάνωση και διεξαγωγή κάθε είδους αθληµάτων σε ανοικτό ή κλειστό χώρο, για 

επαγγελµατίες ή ερασιτέχνες, από οργανισµούς που διαθέτουν ή όχι εγκαταστάσεις, 
όπως όµιλοι κολύµβησης, γυµναστικής για λόγους υγείας ή ανάπτυξης των µυών του 
σώµατος, 

• δραστηριότητες σχετικές µε την προώθηση και παραγωγή αθλητικών γεγονότων, 
• δραστηριότητες µεµονωµένων αθλητών που αθλούνται για λογαριασµό τους, 
• δραστηριότητες διαιτητών, χρονοµετρών, εκπαιδευτών, καθηγητών, προπονητών, 

που εργάζονται για δικό τους λογαριασµό, 
• δραστηριότητες αθλητικών σχολών, 
• δραστηριότητες µαρίνων, 
• δραστηριότητες που έχουν σχέση µε την αλιεία, ως άθληµα ή ψυχαγωγία, 
• δραστηριότητες που έχουν σχέση µε το κυνήγι, ως άθληµα ή ψυχαγωγία, 
• δραστηριότητες παροχής συναφών υπηρεσιών. 
 

Τεχνίτες υποβρύχιων εργασιών (δύτες) 

Διευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών µονάδων µεγάλων 
επιχειρήσεων και οργανισµών του δηµόσιου και του ιδιωτικού 
τοµέα  
Οι διευθυντές παραγωγικών και λειτουργικών µονάδων µεγάλων εκµεταλλεύσεων στη 
γεωργία-κτηνοτροφία, θήρα, δάση και αλιεία σχεδιάζουν, διοικούν και συντονίζουν 
εκείνες τις δραστηριότητες της αγροτικής τέχνης και των συναφών επιχειρήσεων που 
ασχολούνται µε την παραγωγή αγαθών, υπό την καθοδήγηση των διευθυντών και των 
διευθυνόντων συµβούλων, και σε διαβούλευση µε τους διευθυντές άλλων τµηµάτων ή 
ενοτήτων 
   

Άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες µ.α.κ. 
Περιλαµβάνονται οι δραστηριότητες οι σχετικές µε την ψυχαγωγία που δεν 
κατατάσσονται σε άλλο κλάδο, όπως: 
♦ δραστηριότητες ψυχαγωγικών πάρκων και πλαζ, συµπεριλαµβανοµένης και της 

ενοικίασης εγκαταστάσεων όπως λουτρών, αποδυτηρίων, καρεκλών κλπ.,  
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7. Επαγγέλµατα – επαγγελµατικές δραστηριότητες που 
αφορούν επιστηµονική έρευνα γύρω από τη θάλασσα και τα 
προϊόντα της   

Ιχθυολόγος (Ichthyologist) 
Ιχθυολογία είναι η επιστηµονική µελέτη των ψαριών. Ο ιχθυολόγος είναι ο 
επιστήµονας που µελετά µερικά από τα 25.000 µε 30.000 περίπου είδη 
σπονδυλωτών ψαριών, καρχαριοειδών, rays and lobe-finned ψαριών. Ορισµένες 
ειδικότητες των ιχθυολόγων είναι η µελέτη της ταξινόµησης, της ιστορίας, της 
ανατοµίας, της συµπεριφοράς, της οικολογίας ή φυσιολογίας και ζωής σε ενυδρεία 
και η εκτροφή ψαριών. Η µελέτη των ψαριών είναι πολύ σηµαντική, διότι εκτός από 
το γεγονός ότι αποτελούν την πιο πλούσια οµάδα ειδών των σπονδυλωτών ζώων, τα 
ψάρια συχνά χρησιµοποιούνται σαν πειραµατικά µοντέλα για την επίδειξη βασικών 
βιολογικών αρχών. 

Ωκεανογράφος (Oceanographer) 
Ωκεανογραφία είναι η µελέτη των βιολογικών, χηµικών, γεωλογικών, οπτικών και 
φυσικών χαρακτηριστικών των ωκεανών και των εκβολών. Οι ωκεανογράφοι-
βιολόγοι µελετούν τα έµβια όντα και την αλληλεπίδρασή µεταξύ τους και µε το 
περιβάλλον. Ορισµένοι µελετούν συγκεκριµένα είδη, άλλοι εξετάζουν πώς δύο ή 
περισσότερα είδη αλληλεπιδρούν µεταξύ τους και άλλοι αναζητούν να κατανοήσουν 
τις λειτουργίες ενός ολόκληρου οικοσυστήµατος. Προσπαθούν να περιγράψουν τα 
πολλά και ποικίλα είδη ζωής της θάλασσας, τα µοντέλα της πυκνότητας του 
πληθυσµού τους και του φυσικού τους περιβάλλοντος. Θέλουν να κατανοήσουν πώς 
αυτά τα ζώα και τα φυτά συνυπάρχουν σε σύνθετες σχέσεις µε άλλα είδη θαλάσσιας 
ζωής, οργανικές και ανόργανες ουσίες και µε ενέργεια και πηγές ενέργειας που 
υφίστανται στη θάλασσα και τον βυθό της. Επίσης, ενδιαφέρονται για τις συνέπειες 
που έχει η ανθρώπινη δραστηριότητα σ’ αυτές τις ωκεανικές κοινωνίες. 

Εργαστήρια περιβαλλοντικής µικροβιολογίας ( εργαστήρια 
ελέγχου ποιότητας νερών ΟΤΑ, ιδιωτικά εργαστήρια κ.ά.).  

Εταιρείες εφαρµογών Τηλεπισκόπησης  

Εταιρείες περιβαλλοντικών µελετών 

Τεχνικές δοκιµές και αναλύσεις 
Περιλαµβάνονται: 
♦ µετρήσεις σχετικά µε την καθαρότητα του νερού ή του αέρα, µετρήσεις 

ραδιενέργειας και συναφείς µετρήσεις· ανάλυση δυνητικών πηγών ρύπανσης, 
όπως είναι ο καπνός ή τα υγρά απόβλητα, 

♦ δραστηριότητες δοκιµών στον τοµέα της υγιεινής των τροφίµων, 
περιλαµβανοµένων και των κτηνιατρικών δοκιµών και ελέγχων όσον αφορά την 
παραγωγή τροφίµων, 

♦ δοκιµές αντοχής και αστοχίας, 
♦ δοκιµές υπολογισµών για δοµικά στοιχεία 
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♦ πιστοποίηση πλοίων, αεροσκαφών, αυτοκίνητων οχηµάτων, δοχείων σταθερής 
ατµοσφαιρικής 
πίεσης, πυρηνικών εγκαταστάσεων κλπ., 

Δραστηριότητες υγιεινής, εξυγίανσης και παρόµοιες 
δραστηριότητες 
Περιλαµβάνονται: 
♦ απολύµανση εδαφών και υπόγειων υδάτων στο χώρο της µόλυνσης, είτε 

επιτόπου ή εκτός τόπου, χρησιµοποιώντας µηχανικές/χηµικές ή βιολογικές 
µεθόδους, 

♦ απολύµανση και καθαρισµός επιφανειακών υδάτων που ρυπάνθηκαν από 
ατύχηµα, π.χ. µε συλλογή των ρυπαντικών ουσιών ή µε εφαρµογή χηµικών 
ουσιών, 

♦ καθαρισµός πετρελαιοκηλίδων στην ξηρά, σε επιφανειακά ύδατα, σε ωκεανούς 
και θάλασσες, 
συµπεριλαµβανοµένων των παράκτιων θαλασσών, 

 

Ερευνητικά Κέντρα  

Κέντρο Θαλάσσιας Έρευνας (EΛKEΘE),  
Το νεοϊδρυθέν κέντρο Θαλάσσιας Έρευνας (EΛKEΘE), µε εγκαταστάσεις σε 
διαφορετικούς χώρους, ιδρύθηκε για να συντονίσει την κρατική χρηµατοδοτούµενη 
θαλάσσια έρευνα στην Eλλάδα. Aπό την ίδρυσή του, µε Kυβερνητικό Διάταγµα της 3 
Iουνίου 2003, το κέντρο λειτουργεί µε ενιαία διοικητική δοµή. Tώρα τα Eρευνητικά 
Iνστιτούτα του EKΘE και του IΘABIK µαζί µε τους σταθµούς έρευνας πεδίου έχουν 
ενώσει τις δυνάµεις τους καθώς και τις ερευνητικές τους δυνατότητες. 
Tο EΛKEΘE αποτελείται από 5 Iνστιτούτα, το καθένα υπεύθυνο για ένα διαφορετικό 
θεµατικό αντικείµενο. 
Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας  
Αντικείµενο έρευνας 
Καταγραφή, µελέτη και έρευνα των φυσικών, χηµικών, βιολογικών και γεωλογικών 
συνθηκών που επικρατούν στο θαλάσσιο οικοσύστηµα και στα φυσικά του όρια µε την 
ατµόσφαιρα, το βυθό και την ακτή.  
Tοµείς 
• Φυσική Ωκεανογραφία  
• Xηµική Ωκεανογραφία  
• Bιολογική Ωκεανογραφία  
• Θαλάσσια Γεωλογία και Γεωφυσικής ενώ 3 διατοµεακές και διεπιστηµονικές 

δράσεις που δραστηριοποιούνται στην  
Ανοικτή θάλασσα, Παράκτια ζώνη και Επιχειρησιακή Ωκεανογραφία.  
 

Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών  
Αντικείµενο έρευνας 
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Η πραγµατοποίηση πρωτότυπης έρευνας, η ανάπτυξη και η µεταφορά τεχνολογίας 
και τεχνογνωσίας και η επιµόρφωση νέου ανθρώπινου δυναµικού στον τοµέα των 
υδατοκαλλιεργειών.  
Εργαστήρια  
Το Iνστιτούτο έχει εξειδικευµένα εργαστήρια (παθολογίας, ιστολογίας, βιοχηµείας, 
ορµονικών και αιµατολογικών αναλύσεων, χρωµατογραφίας, HPLC, κλπ) που 
επιτρέπουν την µελέτη σε όλα τα στάδια της ζωής του ψαριού. 
Εξοπλισµός  
Ο εξοπλισµός του Ινστιτούτου αποτελείται από πειραµατικές και πιλοτικές 
εγκαταστάσεις εκτροφής αντίστοιχων µίας καθετοποιηµένης µονάδας 
υδατοκαλλιέργειας (από τους γεννήτορες και τα εµβρυϊκά στάδια µέχρι το 
εµπορεύσιµο µέγεθος) ενώ διαθέτει και πιλοτική µονάδα κλωβών στον κόλπο της 
Σούδας. 
Δραστηριότητες  
Για το σκοπό αυτό η ερευνητική προσπάθεια του Ινστιτούτου εστιάζεται αφενός 
στην µελέτη της βιολογίας των ειδών και αφετέρου στις τεχνολογίες και στις 
τεχνικές της εκτροφής τους. Συγκεκριµένα, η υλοποίηση των ερευνητικών στόχων 
του Ινστιτούτου περιλαµβάνει και προϋποθέτει:  
Α) Βασική έρευνα εστιασµένη στον προσδιορισµό, την κατανόηση και τον έλεγχο των 
βιολογικών µηχανισµών που εµπλέκονται στην διαδικασία εκτροφής των ήδη 
εκτρεφόµενων ή δυνάµενων να εκτραφούν υδρόβιων οργανισµών, (φυσιολογία, 
παθολογία, ηθολογία, αναπτυξιακή βιολογία, ανοσολογία, µεταβολισµός, κλπ.).  
B) Εφαρµοσµένη έρευνα, προσανατολισµένη στην επίλυση προβληµάτων του κλάδου 
των υδατοκαλλιεργειών σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η έρευνα αυτή είναι 
πολυδιάστατη και περιλαµβάνει τον καθορισµό των Bιολογικών και Tεχνο-
Oικονοµικών Βάσεων της υδατοκαλλιέργειας µε την επιλογή των καλύτερων και 
οικονοµικά αποδοτικότερων τεχνολογιών, και την βελτίωση των συνθηκών 
παραγωγής. Αφορά στη βελτίωση της παραγωγής και ποιότητας των εκτρεφόµενων 
οργανισµών, στη σύνθεση και τεχνολογία παρασκευής ιχθυοτροφών, στην επιλογή 
και καλλιέργεια νέων ειδών, στην ανάπτυξη και βελτιστοποίηση συστηµάτων 
παραγωγής και µεθοδολογιών διαχείρισης για όλα τα στάδια ανάπτυξης των 
εκτρεφόµενων οργανισµών.  
Αντικείµενο του Ινστιτούτου επιπλέον είναι να ερευνά την αλληλεπίδραση 
υδατοκαλλιεργειών και περιβάλλοντος, να ελέγχει και να ενισχύει την φυσική 
παραγωγικότητα των υδατικών συστηµάτων, καθώς και να αναπτύσσει µεθοδολογίες 
διαχείρισης ενυδρείων.  
 
 

Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων   
Αντικείµενο έρευνας 
Παραγωγή επιστηµονικής πληροφορίας, η οποία είναι απαραίτητη για την ορθολογική 
διαχείριση των αλιευµάτων  
Παρακολούθηση και εκτίµηση των ιχθυαποθεµάτων, µε τη µελέτη της βιολογίας και 
δυναµικής των ιχθυοπληθυσµών που παρουσιάζουν εµπορικό ενδιαφέρον  
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Μελέτη της επιλεκτικότητας αλλά και της δυνατότητας βελτίωσης της δράσης των 
αλιευτικών εργαλείων  
Εντοπισµός νέων αλιευτικών πεδίων ή/και εµπορικών ειδών που υποαλιεύονται  
Μελλοντικοί ερευνητικοί στόχοι  
Πέρα από την ενασχόληση µε τις προαναφερθείσες δραστηριότητες, εισάγοντας 
συνεχώς σύγχρονες µεθοδολογίες και υποδοµές οι οποίες προκύπτουν από την 
εξέλιξη της αλιευτικής επιστήµης, οι µελλοντικοί ερευνητικοί στόχοι του Ινστιτούτου 
εστιάζονται επιπλέον στην ανάπτυξη θεµάτων σχετικών µε την αλληλεπίδραση 
αλιείας-περιβάλλοντος, και συγκεκριµένα στη µελέτη αφενός των επιπτώσεων των 
περιβαλλοντικών διακυµάνσεων στα θαλάσσια αποθέµατα, και αφετέρου των 
επιδράσεων της αλιείας στα θαλάσσια οικοσυστήµατα.  
Εργαστήρια  
Στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου, εκτός των γραφείων του προσωπικού, 
υπάρχουν εργαστήρια επεξεργασίας δειγµάτων, ανάλυσης εικόνας, µελέτης µε τη 
χρήση ηχοβολιστικών, καθώς κι ένα σύγχρονο υπολογιστικό κέντρο, για την 
αποθήκευση και διαχείριση των αλιευτικών βάσεων δεδοµένων των ερευνητικών 
προγραµµάτων από το 1983 µέχρι σήµερα.  
 

Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων   
Αντικείµενο έρευνας 
Συµβολή στην παραγωγή γνώσης για την προστασία και αποκατάσταση των υδάτινων 
οικοσυστηµάτων  
Περιβαλλοντική έρευνα στους υδατικούς πόρους της ενδοχώρας, δηλαδή στα 
επιφανειακά και στα υπόγεια νερά, είτε είναι φυσικά, ή τεχνητά, είτε ιδιαιτέρως 
τροποποιηµένα υδάτινα συστήµατα.  
Επίλυση προβληµάτων, στην αξιοποίηση και προστασία των υδατικών πόρων  
Πρόληψη και περιορισµός της ρύπανσης, στην οικολογική ποιότητα των 
επιφανειακών νερών, στην ευρύτερη αξιοποίηση των υδατικών πόρων και χώρων.  
Διασύνδεση των αποτελεσµάτων της έρευνας µε την κοινωνία και στη βελτίωση της 
ποιότητας της ζωής.  
Eργαστήρια 
H έρευνα του Ινστιτούτου υποστηρίζεται από τις εργαστηριακές µονάδες: 
Yδρολογίας και Yδρογεωχηµείας, Oικολογικής ποιότητας, Yδροβιολογίας και 
Iχθυολογίας. Σηµειώνεται ότι εξειδικευµένες αναλύσεις - µετρήσεις διεξάγονται στο 
βιογεωχηµικό εργαστήριο του E.Λ.KE.Θ.E.  
 

Ινστιτούτο Θάλασσας Βιολογίας και Γενετικής   
Αντικείµενο έρευνας 
To Ινστιτούτο έχει ως αντικείµενο την έρευνα της ποικιλότητας της θαλάσσιας ζωής 
σε όλα τα πίπεδα της βιολογικής οργάνωσης καθώς και των αλληλεπιδράσεων αυτής 
µε το θαλάσσιο περιβάλλον. Την µελέτη των αλλαγών (φυσικών και ανθρωπογενών) 
στη θαλάσσια βιοποικιλότητα, Την µελέτη της δοµής, της δυναµικής και της 
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γενετικής ποικιλοµορφίας του οικοσυστήµατος, καθώς και την ορθολογική διαχείρισή 
του.  
Eργαστήρια  
Το ΙΘΑΒΙΓ διαθέτει σύγχρονο εξοπλισµό, απαραίτητο για την εκπόνηση των 
Ερευνητικών του Προγραµµάτων, στα πεδία της βιοποικιλότητας, της θαλάσσιας 
οικολογίας, της µικροβιολογίας, της διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος, της 
δυναµικής αλλά και της µελέτης µε τη βοήθεια της µαθηµατικής προσοµοίωσης του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος, της θαλάσσιας βιολογίας των βαθέων υδάτων και της 
θαλάσσιας γενετικής. Το Εργαστήριο της Γενετικής και Μοριακής µελέτης των 
Πληθυσµών, το πληρέστερα εξοπλισµένο εργαστήριο στο είδος του στην Ελλάδα και 
µεταξύ των καλύτερων του είδους σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, διαθέτει τον απαιτούµενο 
εξοπλισµό για τη διεξαγωγή των πλέων σύγχρονων τεχνικών ανάλυσης γενετικού 
πληθυσµού, οι οποίες χρησιµοποιούνται στη µοριακή οικολογία, στη φυλογεωγραφία, 
στην πιστοποίηση των ειδών στη γενετική βελτίωση και τη γονιδιωµατική των 
Μεσογειακών καλλιεργούµενων ειδών.  
 
Για να µπορέσει το κέντρο να διεκπεραιώσει τα ερευνητικά του προγράµµατα, 
υπάρχει διοικητική και τεχνική υποστήριξη στην οποία συµπεριλαµβάνονται: 
• το E/Σ AIΓAIO  
• το E/Σ ΦIΛIA  
• το σύγχρονο επανδρωµένο υποβρύχιο ΘETIΣ  
• το ροµπότ ROV βαθειάς θάλασσας MAX Rover  
• το ροµπότ ROV βαθειάς θάλασσας SUPER ACHILLES  
 

Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΚΘΕ) 
• Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων  
• Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων  
• Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας  

 

Ενυδρεία – Μουσεία της θάλασσας  
Υπάρχουν επίσης δυο ενυδρεία τα οποία λειτουργούν κάτω από την αιγίδα του 
EΛKEΘE, τον Υδροβιολογικό Σταθµό Ρόδου ο οποίος ιδρύθηκε το 1934 καθώς και 
το νεοϊδρυθέν ενυδρείο Κρήτης το οποίο πρόκειται να ολοκληρωθεί και να 
λειτουργήσει στο άµεσο µέλλον. 
 
Ο Υδροβιολογικός σταθµός της Ρόδου λειτουργεί και από το 1963 ως Ενυδρείο - 
Μουσείο και ερευνητική µονάδα του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών 
(ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.).  
 Είναι ένα µοναδικό και θεαµατικό ενυδρείο το δηµοφιλέστερο στη χώρα µε πάνω 
από 200.000 επισκέπτες ετησίως. Περιλαµβάνει περισσότερα από 100 είδη ψαριών 
και άλλων οργανισµών.  
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Ο ερευνητικός στόχος του σταθµού είναι να συλλεχθεί και να ερµηνευθεί η γνώση 
σχετικά µε τους πόρους και του πυθµένα της θάλασσας  καθώς επίσης και τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ανθρώπινης χρήσης των ευαίσθητων 
οικοσυστηµάτων της ανατολικής Μεσογείου.    
 
Ένα νέο ενυδρείο, ο «Θαλασσόκοσµος», που αποτελεί µέρος του θαλάσσιου κέντρου 
στην Κρήτη, βρίσκεται στην τελευταία φάση της ολοκλήρωσης του σε ένα χώρο όπου 
η θαλάσσια έρευνα, η αναψυχή και η εκπαίδευση συναντώνται. 
 
 

Ναυτικά Μουσεία  
Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος 
Το Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος ιδρύθηκε το 1949 και από το 1971 στεγάζεται στο 
κτήριο της Μαρίνας Ζέας, στη Φρεαττύδα, στον Πειραιά. Είναι νοµικό πρόσωπο 
ιδιωτικού δικαίου, σωµατείο κοινωφελές, µη κερδοσκοπικό. Είναι το µεγαλύτερο 
Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος και παρουσιάζει την δηµιουργία, ιστορία και εξέλιξη 
του Ναυτικού των Ελλήνων από την προϊστορική εποχή ως τις µέρες µας.  
 
 Ναυτικό Μουσείο Γαλαξειδίου  
Το κτίριο που στεγάζεται σήµερα το Μουσείο κτίστηκε το 1868-1870. Το 1979 
ανακαινίστηκε, εξοπλίστηκε και σήµερα στεγάζεται σ'αυτό ολόκληρο το Μουσείο.  
Στις δύο µεγάλες αίθουσες είναι συγκεντρωµένα αντικείµενα που έχουν σχέση µε τα 
καράβια και τη θάλασσα και φέρουν τον τίτλο "Ναυτική πινακοθήκη". Εµπνευστής 
και ιδρυτής της πινακοθήκης από το 1928, είναι ο γιατρός Ευθ. Βλάµης. 
Συγκεντρώθηκαν τότε, πίνακες ιστιοφόρων, ναυτικά όργανα, και ακρόπρωρα που 
αποτέλεσαν το πρώτο υλικό. Από τα εκθέµατα της πινακοθήκης, αξιολογότερα είναι, 
πίνακες ιστιοφόρων, ακρόπρωρα µε ξυλόγλυπτες γυναικείες µορφές, ναυτικά όργανα, 
ηµερολόγια των πλοίων, νηολόγια των Γαλαξειδιώτικων καραβιών και οι πίνακες του 
λαϊκού ζωγράφου και καπετάνιου Πέτρου Πετραντζά. Επίσης σε ειδική προθήκη, 
φυλάσσεται το "Χρονικό του Γαλαξειδίου", το οποίο εκδόθηκε από τον Κ. Ν. Σάθα, 
το 1865.  
 
Ναυτικό Μουσείο Κρήτης 
Περιλαµβάνει µακέτες πλοίων, διάφορα ναυτικά όργανα και συσκευές, όπως 
διαστηµόµετρα, βαρόµετρα, ανεµόµετρα, αβάκια πορειών, ταχυτήτων, δίσκους βολής 
τορπιλών, επιλέµβιες µαγνητικές πυξίδες, µετεωρολογικά όργανα, εξάντες, 
ουρανόσφαιρα, όργανα πηδαλιουχίας αντιτορπιλικού κ.ά. Επίσης πίνακες 
ζωγραφικής, προσωπογραφίες, αυθεντικές ιστορικές φωτογραφίες, όπως η 
φωτογραφία µε την ύψωση της Σηµαίας της Ένωσης της Κρήτης µε την Ελλάδα, στο 
φρούριο "Φιρκά" Χανίων, την 1η Δεκεµβρίου 1913 κ.ά.  
 
Εκτίθενται ακόµα κειµήλια, όπως στολές και άλλα ενθυµήµατα, ηρωικά πεσόντων 
ανδρών του Πολεµικού µας Ναυτικού, όπλα των αποβατικών επιχειρήσεων του 
1912-13, πελέκεις των αγηµάτων πυρκαϊάς, κρούσεως κ.λ.π. 
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Ναυτικό Μουσείο Χίου  
Το Ναυτικό Μουσείο Χίου αποτελεί την υλοποίηση ενός παλαιού ονείρου των 
ιδρυτών του να αποκτήσει η σύγχρονη ελληνική ναυτοσύνη, σε ένα από τα πιο µεγάλα 
κέντρα της, τη Χίο, ένα ευπρόσωπο και πανελληνίως σηµαντικό σπίτι-µουσείο.  
Το Ναυτικό Μουσείο Χίου στεγάζεται στο κέντρο της πόλης στο παραδοσιακό 
αρχοντικό των αειµνήστων Αναστασίου και Μαρουκώς Πατέρα, που δωρίθηκε στο 
οµώνυµο Κοινωφελές Ίδρυµα από τους κληρονόµους τους το 1991.  
Πρόκειται για διώροφο κτίσµα των αρχών του εικοστού αιώνα, της τελευταίας φάσης 
του νησιώτικου νεοκλασικού ρυθµού µε ωραίες χαρακτηριστικές οροφογραφίες.   
Τα τελευταία χρόνια έγινε πλήρης ανακαίνιση των εσωτερικών χώρων και του 
κήπου. Διαµορφώθηκαν έτσι ώστε να παρουσιάζονται τα εκθέµατα µε τον 
αρµονικότερο τρόπο και το σύνολο να αποτελεί σήµερα ένα κόσµηµα για την πόλη της 
Χίου 
 
Ναυτικό Μουσείο Αιγαίου, Δηµοτικό Ναυτικό Λαογραφικό Μουσείο Σύµης 
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Προπτυχιακές σπουδές 

Επιστήµη της θάλασσας-Πανεπιστήµιο Αιγαίου Μυτιλήνη 
Σκοπός του Τµήµατος είναι η δηµιουργία εξειδικευµένων επιστηµόνων, ικανών να 
ασχοληθούν µε οικολογικές και περιβαλλοντικές µελέτες, σχετικές µε τον θαλάσσιο 
χώρο, τις θαλάσσιες εγκαταστάσεις και τις παράκτιες κατασκευές. Επιπλέον οι 
φοιτητές αποκτούν γνώσεις στους τοµείς της οικονοµίας και νοµοθεσίας, σχετικές 
µε τις θαλάσσιες και παράκτιες δραστηριότητες, που επηρεάζονται από τις φυσικές, 
χηµικές, βιολογικές και γεωλογικές διεργασίες. 
Το τµήµα αναπτύσσει εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα σε θέµατα:  

• Θαλασσίου περιβάλλοντος, µε έµφαση στις φυσικές, χηµικές, βιολογικές και 
γεωλογικές διεργασίες.  

• Τεχνολογίας της Αλιείας, Αλιευτικής Εκµετάλλευσης και Διαχείρισης και 
Υδατοκαλλιεργειών.  

• Θαλασσίων εφαρµογών όπως: (i) η εκπόνηση οικολογικών και περιβαλλοντικών 
µελετών που αφορούν το θαλάσσιο χώρο, (ii) η χρήση σύγχρονων µεθοδολογιών, 
όπως η Τηλεπισκόπηση, τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και η 
Ροµποτική, µε πεδίο εφαρµογής τον θαλάσσιο χώρο και (iii) η εκπόνηση µελετών 
υποδοµής όσον αφορά υποθαλάσσιες εγκαταστάσεις και παράκτιες κατασκευές.  

 

Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών - Πανεπιστήµιο 
Αιγαίου (Χίος) 
 
Οι σπουδές του Τµήµατος Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών υπηρεσιών στοχεύουν 
στην µελέτη και ανάλυση των δεδοµένων που συνθέτουν το σύγχρονο εσωτερικό και 
εξωτερικό περιβάλλον των οικονοµικών µονάδων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο 
σύνθετο χώρο των Μεταφορών και του Εµπορίου, και ειδικότερα της Ναυτιλίας, 
καθώς και η αναζήτηση, επιλογή και εφαρµογή των πλέον κατάλληλων και 
αποτελεσµατικών λύσεων στη διοίκηση των µονάδων αυτών. 
  
Το Τµήµα προσφέρει εισαγωγικά µαθήµατα στην οικονοµία, την οργάνωση-διοίκηση-
χρηµατοδότηση επιχειρήσεων, εξειδικευµένα µαθήµατα δικαίου, εφαρµοσµένων 
οικονοµικών στις µεταφορές, το εµπόριο και τα ναυτιλιακά, αλλά και προχωρηµένα 
µαθήµατα στη διοίκηση ναυτιλιακών-µεταφορικών επιχειρήσεων, το θαλάσσιο 
περιβάλλον και την διαχείριση της υποδοµής δικτύων συνδυασµένων µεταφορών. 
Αποβλέπει στον εφοδιασµό των φοιτητών µε γνώσεις και ικανότητες απαραίτητες 
για την ανάπτυξη δυνατότητας επικοινωνίας µε το περιβάλλον, διαχείρισης θεµάτων 
και λήψης αποφάσεων σε έναν έντονα ανταγωνιστικό χώρο, όπως είναι η ναυτιλία, οι 
µεταφορές και το διεθνές εµπόριο. 
 
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του τµήµατος προετοιµάζονται για να καταλάβουν 
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θέσεις διοικητικών στελεχών σε επιχειρήσεις, οργανισµούς και γενικότερα 
οικονοµικές µονάδες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Ναυτιλίας (π.χ. σε 
ναυτιλιακές επιχειρήσεις, γραφεία ναυλώσεων, ναυπηγεία, παράκτια βιοµηχανία, 
ναυτιλιακά πρακτορεία, διοίκηση και διαχείριση λιµένων), αλλά και στον ευρύτερο 
τοµέα των Μεταφορών (π.χ. αεροπορικές, σιδηροδροµικές και υπεραστικές 
µεταφορές, διαµεταφορές, διοίκηση και οργάνωση τερµατικών εγκαταστάσεων), 
καθώς επίσης και στον τοµέα του Διεθνούς Εµπορίου και σε µεγάλους 
χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς και τράπεζες. Παράλληλα οι φοιτητές/ φοιτήτριες 
του προπτυχιακού τµήµατος αποκτούν ισχυρές βάσεις για µεταπτυχιακές σπουδές, 
εξασφαλίζοντας έτσι επιπρόσθετες δυνατότητες εξέλιξης.  
 

Ναυτιλιακών Σπουδών-Πανεπιστήµιο Πειραιώς 
Σκοπός του Τµήµατος Ναυτιλιακών Σπουδών είναι: 
να παρέχει στους φοιτητές την επιστηµονική θεωρητική γνώση καθώς και την 
πρακτική κατάρτιση για να σταδιοδροµήσουν σαν διοικητικά και οικονοµικά στελέχη 
στο χώρο της Ναυτιλίας και των Μεταφορών.  
να εντοπίσει τα υφιστάµενα προβλήµατα και να αναπτύξει την έρευνα στο χώρο των 
θαλάσσιων µεταφορών µε εκτεταµένα,  πολύµορφα και διεπιστηµονικά ερευνητικά 
προγράµµατα.  
να αναπτύξει τη διεθνή συνεργασία µε άλλα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα του 
εξωτερικού (Ευρώπης, Αµερικής και Ασίας) εκµεταλλευόµενο τη µοναδική διεθνή 
δικτύωση της ελληνικής ναυτιλίας που αποτελεί τον κατεξοχήν κλάδο της ελληνικής 
οικονοµίας µε διεθνικό προσανατολισµό.  
Οι απόφοιτοι του Τµήµατος Ναυτιλιακών Σπουδών µπορούν να σταδιοδροµήσουν σε 
ιδιωτικές επιχειρήσεις, ιδιωτικούς, κρατικούς και διεθνείς οργανισµούς στο χώρο 
των Θαλάσσιων και Συνδυασµένων Μεταφορών καθώς επίσης και στη διοίκηση και 
διαχείριση Παράκτιων και Θαλάσσιων Βιοµηχανιών. Επίσης το Τµήµα, ανέπτυξε από 
την αρχή, µε την καθοδήγηση του ιδρυτή του αείµνηστου καθηγητή Βασίλη Ν. 
Μεταξά, σηµαντικό ενδιαφέρον στη Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, τη 
Ναυτική Τεχνολογία, την Ωκεανογραφία καθώς και τη διαµόρφωση διεθνούς και 
εθνικού νοµικού πλαισίου για τη ναυτιλία και τη θάλασσα. 
Η παγκοσµιοποίηση της διεθνούς οικονοµίας και οι απαιτήσεις των διεθνών 
ρυθµίσεων για τη ναυτιλία αύξησαν τις ανάγκες για εξειδικευµένους και πολύπλευρα 
κατηρτισµένους ναυτιλιακούς οικονοµολόγους για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις 
(τµήµατα οικονοµικών, λογιστηρίου, προµηθειών, ασφαλίσεων και ασφαλιστικών 
απαιτήσεων, ναυλώσεων, πρακτόρων, ποιότητος, εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης 
προσωπικού, γραµµατείας, δηµοσίων σχέσεων, πρακτόρευσης πλοίων), τα ναυτιλιακά 
τµήµατα ελληνικών και ξένων Τραπεζών, την διοίκηση 
ναυπηγείων/επισκευαστηρίων, τις ελληνικές και ευρωπαϊκές κρατικές 
υπηρεσίες, τους λιµενικούς οργανισµούς (Ο.Λ.Π., Ο.Λ.Θ. και λιµεναρχεία), τους 
ελληνικούς και ξένους ναυτιλιακούς οργανισµούς (Νηογνώµονες, Ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις και Ρ&Ι Clubs, κ.ο.κ.), τις επιχειρήσεις εξοπλισµού και προµήθειας 
πλοίων, επιχειρήσεις συνδυασµένων µεταφορών κλπ. Σήµερα ο αριθµός των 
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υπαλλήλων στις 4000, τουλάχιστον, ναυτιλιακές εταιρείες του Πειραιά ανέρχεται σε 
40.000 περίπου άτοµα. 
    

Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ 
Το τµήµα έχει ως σκοπό την εκπαίδευση Μηχανολόγων Μηχανικών που θα µπορούν 
να ασχοληθούν µε τη µελέτη, το σχεδιασµό και την κατασκευή πλωτών µέσων, την 
τεχνολογία θαλασσών, τη µελέτη µηχανολογικών εγκαταστάσεων και τη ναυτιλιακή 
οικονοµία. 
Επαγγελµατικές προοπτικές: Επαγγελµατικά, ο Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός 
έχει τις εξής δυνατότητες απασχολήσεως στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
γενικότερα.  
(1) Ναυπηγεία: µελετητής, επιβλέπων Νέων Κατασκευών, επιβλέπων Επισκευών.  
(2) Ναυπηγικά γραφεία (µόνος του ή µε συνεργάτες): µελετητής, επιβλέπων, 
πραγµατογνώµων, αξιώσεις (claims), εκτιµήσεις. 
(3) Δηµόσιος τοµέας: Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας (κυρίως Επιθεώρηση 
Εµπορικών Πλοίων, Εκπαίδευση), Πολεµικό Ναυτικό, Ελληνικός Νηογνώµονας, 
Ερευνητικά Ινστιτούτα (ΕΚΘΕ, ΕΚΕΚ κλπ.), Εταιρείες (ΔΕΠ, ΕΑΝΤ κλπ.), 
Τράπεζες, Ασφαλιστικές Εταιρείες. 
(4) Ναυτιλιακές εταιρείες: µηχανικός πλοίου, αρχιµηχανικός, επιβλέπων Νέων 
Κατασκευών ή Επισκευών, διεκδικήσεις - claims, εκτιµήσεις.  
(5) Νηογνώµονες 
(6) Ακαδηµαϊκή σταδιοδροµία: ΑΕΙ (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) και ΤΕΙ.  
(7) Δραστηριότητα εκτός Ελλάδος: Κάθε χρόνο ένα ποσοστό από 5% έως 10% των 
καλύτερων Διπλωµατούχων του Τµήµατος πηγαίνει στο εξωτερικό κατ'αρχήν για 
µεταπτυχιακές σπουδές, πολλές φορές µε υποτροφία, και στη συνέχεια ασχολείται 
επαγγελµατικά στον ακαδηµαϊκό χώρο ή στον ιδιωτικό τοµέα (π.χ. ναυτιλιακές 
επιχειρήσεις). Τα τελευταία χρόνια η τάση αυτή έχει µειωθεί σηµαντικά, µια και είναι 
πλέον δυνατή η απορρόφηση από το Τµήµα µεγάλου µέρους των σπουδαστών που 
επιθυµούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή. 
(8) Μηχανολογικά γραφεία: όπως στο (2) παραπάνω. 
 

Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Ανήκει στη: Σχολή 
Τεχνολογικών Εφαρµογών -Χανιά 

Σκοπός του Τµήµατος είναι η κατάρτιση των σπουδαστών του στην εφαρµογή της 
ηλεκτρονικής και της πληροφορικής σε τοµείς που σχετίζονται µε την ανάπτυξη των 
συστηµάτων διαχείρισης των ήπιων µορφών ενέργειας, του περιβάλλοντος, των 
υδάτινων πόρων και του αγροτικού περιβάλλοντος. 

 
Επαγγελµατικές προοπτικές: Οι πτυχιούχοι µπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας 
σε τοµείς ανάλογα µε τις σπουδές και µε την εξειδίκευσή τους.  
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι πτυχιούχοι µπορούν να απασχοληθούν: 
ως µελετητές-κατασκευαστές-συντηρητές τεχνολογικών συστηµάτων που αφορούν 
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στη διαχείριση των φυσικών πόρων, 
ως τεχνολόγοι µηχανικοί σε οργανισµούς, επιχειρήσεις του ευρύτερου δηµόσιου 
τοµέα, σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύµατα, στην νοµαρχιακή και τοπική 
αυτοδιοίκηση, σε περιβαλλοντικούς φορείς και στις οικολογικές και περιβαλλοντικές 
οργανώσεις. 

  

Γεωπονίας, Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος 
Ανήκει στη: Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών - Βόλος 

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράµµατος του Τµήµατος, είναι η κατάρτιση 
επιστηµόνων ικανών στη µετάδοση τεχνογνωσίας και τεχνολογίας της εκτροφής 
υδρόβιων ζωικών οργανισµών, µε ταυτόχρονη αειφορική διατήρηση του παραγωγικού 
οικοσυστήµατος και προστασία του περιβάλλοντος. 

Διάρκεια σπουδών (εξάµηνα): 10 

Κατευθύνσεις: α) Ζωικής Παραγωγής µε εµβάθυνση στην Αλιεία -
Υδατοκαλλιέργειες   
β) Υδάτινου Περιβάλλοντος µε εµβάθυνση στη Διαχείριση του Υδατικού 
Περιβάλλοντος 

Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος 
Ανήκει στη: Πολυτεχνική Σχολή - Λευκωσία 

Γενικά στοιχεία:Οι πολιτικοί µηχανικοί και µηχανικοί περιβάλλοντος διαδραµατίζουν 
σηµαντικό ρόλο στην οικοδόµηση της σύγχρονης κοινωνίας. Ασχολούνται µε το 
σχεδιασµό, κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση των έργων υποδοµής τα οποία 
εγγυώνται µια εύρυθµη και περιβαλλοντικά υπεύθυνη ανάπτυξη. Επιπρόσθετα από τα 
κτίρια στα οποία ζούµε και εργαζόµαστε, η κοινωνία εξαρτάται από τους πολιτικούς 
µηχανικούς και µηχανικούς περιβάλλοντος για την παροχή καθαρού νερού, 
ενέργειας, συγκοινωνιών, διαχείριση αποβλήτων και για την προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος. Τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο επιτακτική ανάγκη η 
οικοδόµηση αυτή να γίνεται µε τρόπο που να οδηγεί σε ένα µέλλον βιώσιµο.  
 
Το Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΠΠΜ) θα 
παρέχει προγράµµατα σπουδών και έρευνας υψηλής ποιότητας τόσο σε προπτυχιακό 
όσο και σε µεταπτυχιακό επίπεδο. Τα προγράµµατα αυτά θα δίνουν έµφαση σε 
θεµελιώδεις αρχές που προετοιµάζουν τους φοιτητές για ηγετικούς ρόλους σε ένα 
τεχνολογικό κόσµο που αλλάζει γρήγορα, γεµάτο προβλήµατα, προκλήσεις αλλά και 
ευκαιρίες. Οι φοιτητές θα αναλαµβάνουν διερεύνηση, έρευνα, προγραµµατισµό και 
σχεδιασµό σε ακαδηµαϊκό περιβάλλον το οποίο θα βασίζεται στη συνεργασία µεταξύ 
καθηγητών, φοιτητών, βιοµηχανίας και ερευνητικών οργανισµών. 
Οι καθηγητές στο Τµήµα συνεισφέρουν πλήρως στην παγκοσµίου εµβέλειας φήµη της 
Πολυτεχνικής Σχολής για υψηλής ποιότητας παιδεία και έρευνα. Αποτελούνται από 



 39 

έµπειρους ακαδηµαϊκούς, ερευνητές και επαγγελµατίες. Αυτό σηµαίνει ότι οι 
φοιτητές θα σπουδάσουν σε ένα δυναµικό περιβάλλον και θα έχουν την ευκαιρία να 
συνεργασθούν και να µάθουν σε ερευνητικές οµάδες στο µεταίχµιο της γνώσης. 
Το Τµήµα ΠΠΜ είναι ένα από τα τέσσερα τµήµατα της νεοϊδρυθείσας Πολυτεχνικής 
Σχολής του Πανεπιστηµίου Κύπρου και έχει αρχίσει να δέχεται προπτυχιακούς 
φοιτητές από το Σεπτέµβριο του 2003. Τα µεταπτυχιακά προγράµµατα θα αρχίσουν 
το Σεπτέµβριο του 2004. 

 
Οι κύριοι τοµείς σε αυτές τις κατευθύνσεις είναι: 

·Κατασκευές: Σχεδιασµός και κατασκευή κτιρίων, γεφυρών, βιοµηχανικών κτιρίων 
υπηρεσιών και άλλων κατασκευών οι οποίες κτίζονται µε σκυρόδεµα, οπλισµένο ή 
προεντεταµένο σκυρόδεµα, σίδηρο, ξύλο, σύνθετα και άλλα υλικά.  
·Γεωτεχνική Μηχανική: Ανάλυση των ιδιοτήτων εδαφών και πετρωµάτων και 
εφαρµογές στο σχεδιασµό θεµελίων, τοίχων αντιστήριξης, ευστάθεια πρανών, 
δρόµων, υδατοφρακτών και σηράγγων. 

·Μηχανική Μεταφορών: Οικονοµικός προγραµµατισµός, σχεδιασµός κατασκευή και 
συντήρηση δρόµων, εθνικών οδών, σιδηροδροµικών γραµµών, αεροδροµίων και 
άλλων συστηµάτων µεταφοράς. 

·Μηχανική Υδάτινων Πόρων: Σχεδιασµός και λειτουργία συστηµάτων υδάτινων 
πόρων, περιλαµβανοµένων της υδρολογικής ανάλυσης, του υδραυλικού σχεδιασµού 
αγωγών, των σωληνώσεων, των σταθµών αντλήσεως, των υδατοφρακτών και 
δεξαµενών. Παράκτια µηχανική, ανάπτυξη λιµανιών, άρδευση. 

·Περιβαλλοντική Μηχανική: Προστασία των υδάτων και της γης από ρύπανση, 
ασφαλής τροφοδοσία καθαρού νερού, επεξεργασία και απαλλαγή από υγρά και στερεά 
απόβλητα. ·Ατµοσφαιρική ρύπανση και ηχορύπανση. Διάβρωση εδάφους και ακτών. 
Προστασία του περιβάλλοντος και της δηµοσίας υγείας. 

Όλοι αυτοί οι τοµείς έχουν ευθύ αντίκτυπο στην δηµόσια υγεία, ασφάλεια, τουρισµό 
και τοπική οικονοµία. Σύµφωνα µε τα διεθνή καθιερωµένα, ο συνδυασµός θεµάτων 
πολιτικών µηχανικών και µηχανικών περιβάλλοντος σε ένα δίπλωµα θεωρείται 
ενδεδειγµένος καθώς η πλειοψηφία αυτών των τοµέων έχουν αλληλοεπικαλύψεις και 
αντίκτυπο ο ένας στον άλλο. Νέες εξειδικεύσεις θα προστίθενται στο πρόγραµµα 
παράλληλα µε την ανάπτυξη της Πολυτεχνικής Σχολής και ιδιαίτερα του Τµήµατος 
Αρχιτεκτονικής.  

Ναυπηγικής- ΤΕΙ Αθηνών 
Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να προσφέρει στους αποφοίτους του τις 
γνώσεις, ώστε να µπορούν να ασχολούνται µε τη µελέτη, τη σχεδίαση και την 
κατασκευή πλοίων ενός ορισµένου µήκους, καθώς και µε την επισκευή, µετασκευή 
και συντήρηση οποιουδήποτε σκάφους. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι 
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πτυχιούχοι του τµήµατος αποκτούν τις απαραίτητες επιστηµονικές και τεχνολογικές 
γνώσεις και ικανότητες, ως Ναυπηγοί Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. 
Διάρκεια φοίτησης: 7 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής 
άσκησης). 
Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και στο 
Λιµενικό Σώµα. Στη ναυπηγοκατασκευαστική και ναυπηγοεπισκευαστική βιοµηχανία. 
Σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις και γραφεία. Καθηγητές στη δευτεροβάθµια τεχνική και 
επαγγελµατική εκπαίδευση, µετά από φοίτηση στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην 
ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελµατίες. 
 
 

Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών - ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 
(Μουδανιά). 
Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να προάγει, µε την έρευνα και τη 
διδασκαλία, την ανάπτυξη και µετάδοση της γνώσης στην τεχνολογία και την 
επιστήµη που περιλαµβάνει το γνωστικό αντικείµενο του κλάδου της τεχνολογίας 
αλιείας και υδατοκαλλιεργειών και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα 
εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την 
επιστηµονική και επαγγελµατική τους σταδιοδροµία και εξέλιξη. 
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης 
και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας). 
Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε όλο το φάσµα της αλιευτικής 
παραγωγής και αξιοποίησης, είτε ως στελέχη µονάδων, είτε ως 
αυτοαπασχολούµενοι. Σε µονάδες εκτροφής αλιευµάτων, γεννητικούς σταθµούς 
αλιευµάτων. Σε αλιευτικές εκµεταλλεύσεις και επιχειρήσεις ως υπεύθυνα στελέχη 
για την πιστοποίηση της καταλληλότητας των αλιευτικών προϊόντων που 
προορίζονται για την κατανάλωση. Ως µέλη ερευνητικών µονάδων σε θέµατα της 
ειδικότητάς τους. Σε όλες της βαθµίδες της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Εγγραφή στο Μ.Ε.Κ (Μητρώο Εµπειρίας 
Κατασκευαστών) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., για εξειδικευµένες εργασίες αλιευτικών έργων. 
 
 

Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων - ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 
(Κατερίνη). 
Σκοπός: Σκοπός του τµήµατος αυτού είναι να καταρτίσει τους σπουδαστές και να 
δηµιουργήσει στελέχη σε βασικά θέµατα τυποποίησης και διακίνησης προϊόντων αλλά 
και γενικότερα σε θέµατα αγροτικής οικονοµίας, παραγωγής, αποθήκευσης, 
εµπορίας, προδιαγραφών, ποιοτικού ελέγχου και νοµοθεσίας αγροτικών και άλλων 
προϊόντων. 
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής 
άσκησης). 
Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο υπουργείο γεωργίας και σε άλλα 
υπουργεία που διαµορφώνουν αγροτική και εµπορική πολιτική και στις αγορανοµικές 
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υπηρεσίες του κράτους. Σε άλλες κρατικές υπηρεσίες όπως το Χηµείο του κράτους, 
τελωνεία, σταθµοί ελέγχου και πρεσβείες που απασχολούν εµπορικούς ακολούθους. 
Στις τράπεζες (Α.Τ.Ε., Εµπορική κλπ.) που δανειοδοτούν το εισαγωγικό και 
εξαγωγικό εµπόριο των αγροτικών προϊόντων. Σε αγροτοβιοµηχανικούς 
συνεταιρισµούς. Σε αγροτικές εκµεταλλεύσεις και επιχειρήσεις. Σε βιοµηχανίες και 
επιχειρήσεις µεταποίησης αγροτικών προϊόντων και άλλων δραστηριοτήτων που 
αφορούν στην παραγωγή τροφίµων. Σε αποθήκες συντήρησης, µαζικής διακίνησης 
και κατανάλωσης τροφίµων. Στην εµπορία και διακίνηση υλών απαραίτητων στην 
παραγωγή και τυποποίηση τροφίµων, στην εµπορία εξοπλισµού των βιοµηχανιών 
τροφίµων. Σε επιχειρήσεις εισαγωγικού - εξαγωγικού εµπορίου. Καθηγητές στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Ελεύθεροι 
επαγγελµατίες. 
 

Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισµού -  Πανεπιστήµιο 
Πελοποννήσου (Σπάρτη). 
Σκοπός: Σκοπός του τµήµατος είναι η προαγωγή της γνώσης στους τοµείς της 
επιστήµης του αθλητισµού και της οργάνωσης και διοίκησης θεσµών του αθλητισµού. 
Η επαρκής επιστηµονική κατάρτιση των φοιτητών, ώστε να µπορούν να 
απασχοληθούν επαγγελµατικά µε την οργάνωση και τη διαχείριση ποικίλων 
αθλητικών εκδηλώσεων, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Στη 
λειτουργική δοµή του τµήµατος εντάσσεται και η οργάνωση προγράµµατος 
µεταπτυχιακών σπουδών για εξειδικευµένες γνώσεις σε επιµέρους γνωστικά 
αντικείµενα. 
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα. 
Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε δηµόσιους φορείς µε αντικείµενο 
θέµατα αθλητισµού και νεολαίας (Γεν. Γραµµατεία Αθλητισµού, Γεν. Γραµµατεία 
Νέας Γενιάς κτλ.) Σε διοικητικές θέσεις αθλητικών συλλόγων, σωµατείων, 
οµοσπονδιών, δηµόσιων και ιδιωτικών γυµναστηρίων. Σε προγράµµατα άθλησης 
φορέων του δηµοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε φορείς και εταιρείες 
διαχείρισης αθλητικών εκδηλώσεων και αθλητικού µάρκετινγκ. 
  

Γεωπονίας, Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας - Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών 
Το Τµήµα Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος 
περιλαµβάνει τρεις εµβαθύνσεις σπουδών:  α) Αλιεία – Υδατοκαλλιέργειες β) 
Τεχνολογία και Μάρκετιγκ Αλιευµάτων και γ) Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος. 
Ανεξάρτητα από την εµβάθυνση προβλέπονται κοινά υποχρεωτικά µαθήµατα και για 
τις τρεις εµβαθύνσεις ώστε να παρέχεται σφαιρική γνώση και να είναι δυνατή η 
απορρόφηση των αποφοίτων του Τµήµατος από όλο το φάσµα της Γεωπονικής 
Επιστήµης. Με την εµβάθυνση ο φοιτητής εξειδικεύεται, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
της σύγχρονης έρευνας, σε ορισµένες γνωστικές περιοχές και επιµέρους κλάδους, 
αποκοµίζει ειδικές γνώσεις, ερεθίσµατα και µεθόδους προσέγγισης της οικολογικής 
αειφορικής γεωπονικής επιστήµης. 
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Τµήµα Βιολογίας- Πανεπιστήµιο Αθηνών 
 
Τοµέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας   
Γνωστικό αντικείµενο: Βιολογία Ζωικών Οργανισµών από οργανισµική µέχρι 
πληθυσµιακή βαθµίδα, Σπουδή θαλασσίων οργανισµών, σχέσεις και διεργασίες στη 
θάλασσα, Εκµετάλλευση θαλάσσιων βιολογικών πόρων, Διαχείριση και προστασία 
θαλασσίου περιβάλλοντος, Σπουδή ειδικών και εφαρµοσµένων κλάδων της 
Ζωολογίας, Πρωτοζωολογία, Συγκριτική Ανατοµική, Εντοµολογία, Εξελικτική 
Ζωολογία, Θεωρητική Ζωολογία, Συµπεριφορά Ζώων, Ιχθυολογία, Οικοτοξικολογία, 
Υδατοκαλλιέργειες.  
Τοµέας Οικολογίας & Ταξινοµικής   
Γνωστικό αντικείµενο: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ: Βασική και εφαρµοσµένη Οικολογία, 
Πληθυσµιακή Οικολογία, Βιοκοινωνιολογία, Βιογεωγραφία, Διαχείριση και 
Προστασία Περιβάλλοντος. ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗ: Μορφολογία, Βιολογία, Εξέλιξη - 
Φυλογένεση Έµβιων όντων. Εποπτεία, λειτουργία και ανάπτυξη Μουσείων και 
Βοτανικού Κήπου.  
 
 

Σχολή Μηχανικών Εµπορικού Ναυτικού 
Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος είναι να εκπαιδεύσει Αξιωµατικούς οι οποίοι θα 
αποτελέσουν στελέχη της Εµπορικής Ναυτιλίας. Προσφέρει σύγχρονες και 
εξειδικευµένες γνώσεις µε το σύστηµα της εναλλασσόµενης εκπαίδευσης µεταξύ 
Σχολής και πλοίου.  
Κατά την φοίτηση οι Μηχανικοί αποκτούν βασικές γνώσεις σε Μαθηµατικά, Φυσική, 
Χηµεία, Πληροφορική και Αγγλικά (ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην εκµάθηση των 
Αγγλικών, καθώς η γνώση τους κρίνεται απαραίτητη για µια αξιόλογη σταδιοδροµία 
στο χώρο της Εµπορικής Ναυτιλίας) καθώς και σε µαθήµατα ειδικότητας όπως: 
Θερµοδυναµική, Αντοχή Υλικών, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης, Ναυτικές Μηχανές 
και Βοηθητικά Μηχανήµατα Πλοίου, Ηλεκτρικές Μηχανές, Συστήµατα Αυτόµατου 
Ελέγχου κ.λπ. Το τµήµα ανήκει στις Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ). Οι 
απόφοιτοι των ΑΕΝ αποκτούν τίτλο σπουδών Τρίτης Βαθµίδας Εκπαίδευσης και 
ταυτόχρονα το δίπλωµα Αξιωµατικού Γ΄Τάξης, Πλοιάρχου ή Μηχανικού Ε.Ν. Οι 
απόφοιτοι ΑΕΝ µπορούν να εξελιχθούν σε Β΄Πλοιάρχους ή Μηχανικούς και, στη 
συνέχεια, σε Α΄Πλοιάρχους και Μηχανικούς, αφού πραγµατοποιήσουν θαλάσσια 
υπηρεσία και την κατάλληλη επιµόρφωση. Η σταδιοδροµία στη Ναυτιλία δεν 
περιορίζεται µόνο στα πλοία. Γύρω από αυτά δραστηριοποιούνται και πολλοί άλλοι 
κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας, όπως ναυτιλιακές επιχειρήσεις, ναυπηγήσεις, 
επισκευές, εφοδιασµοί, πρακτορεύσεις, νηογνώµονες, ασφαλίσεις, παρεµφερείς 
δηµόσιοι και ιδιωτικοί Οργανισµοί κ.ά. 
Στο τµήµα υπάρχει πρόσβαση και από το Επιστηµονικό Πεδίο IV. 
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται πρακτική άσκηση σε πλοίο 
διάρκειας 2 εξαµήνων). 
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Προϋποθέσεις : Για τις Σχολές των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού οι 
προκαταρκτικές εξετάσεις περιλαµβάνουν µόνο υγειονοµική εξέταση. 
Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Πλοίαρχοι στην Εµπορική Ναυτιλία. 
Το τµήµα λειτουργεί: ΑΕΝ Μακεδονίας (έδρα: Ν. Μηχανιώνα), ΑΕΝ Ασπροπύργου, 
ΑΕΝ Χίου, ΑΕΝ Κρήτης (έδρα: Χανιά).  
  
 

Μονίµων Υπαξιωµατικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) 
Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η ενιαία εκπαίδευση και η κατάλληλη 
αγωγή των µαθητών του, ώστε να καταστούν µόνιµοι υπαξιωµατικοί του Πολεµικού 
Ναυτικού. 
Στο τµήµα Μονίµων Υπαξιωµατικών Ναυτικού υπάρχει πρόσβαση και από το 
Επιστηµονικό Πεδίο V. 
Διάρκεια φοίτησης: 2 χρόνια. 
Προϋποθέσεις: Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε αθλητικές, υγειονοµικές και 
ψυχοτεχνικές δοκιµασίες. Στο Τµήµα δεν εισάγονται γυναίκες. 
Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Πολεµικό Ναυτικό. Οι απόφοιτοι 
ονοµάζονται Κελευστές και σταδιοδροµούν ως µόνιµοι υπαξιωµατικοί του Πολεµικού 
Ναυτικού. Μετά την προαγωγή τους στο βαθµό του Σηµαιοφόρου ακολουθούν την 
καριέρα και την εξέλιξη των αξιωµατικών. Υποχρεούνται να παραµείνουν στο 
Ναυτικό για 9 χρόνια τουλάχιστον. 
Το Τµήµα λειτουργεί στον Σκαραµαγκά.  
 
 

Ναυτικών Δοκίµων (ΣΝΔ) – Μάχιµοι 
Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να παρέχει στους σπουδαστές του την 
κατάλληλη ναυτική ή στρατιωτική εκπαίδευση προκειµένου µετά την αποφοίτησή 
τους από το Τµήµα να επανδρώσουν το σώµα των µονίµων αξιωµατικών του 
Πολεµικού Ναυτικού. Η στρατιωτική εξέλιξη των σπουδαστών ως Αξιωµατικοί 
ακολουθεί την εξής χρονολογική πορεία: Σηµαιοφόρος (3 έτη), Ανθυποπλοίαρχος (4 
έτη), Υποπλοίαρχος (5 έτη), Πλωτάρχης (4 έτη), Αντιπλοίαρχος (5 έτη), Πλοίαρχος 
(3 έτη), Αρχιπλοίαρχος (2 έτη), Υποναύαρχος (2 έτη), Αντιναύαρχος (ανάλογα µε 
τις ανάγκες της υπηρεσίας), Ναύαρχος (ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας). 
Στο τµήµα Ναυτικών Δοκίµων (µάχιµοι και µηχανικοί) υπάρχει πρόσβαση και από το 
Επιστηµονικό Πεδίο IV. 
Διάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια. 
Προϋποθέσεις: Για να εισαχθεί ένας υποψήφιος στη Σχολή Ευελπίδων θα πρέπει να 
είναι Έλληνας το γένος, να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου µε διαγωγή 
τουλάχιστον "Κοσµία", να έχει ηλικία 17 έως 21 ετών, να έχει ανάστηµα πάνω από 
1,65, να είναι υγιής µε άρτια σωµατική διάπλαση, να είναι άγαµος και να µην έχει 
καταδικαστεί ή διώκεται για διάφορα εγκλήµατα. Επίσης οι υποψήφιοι υποβάλλονται 
σε προκαταρκτικές υγειονοµικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές και αθλητικές 
δοκιµασίες. 
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Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Πολεµικό Ναυτικό. Οι απόφοιτοι 
ονοµάζονται σηµαιοφόροι και σταδιοδροµούν ως µόνιµοι αξιωµατικοί του ναυτικού, 
όπου υποχρεούνται να παραµείνουν τουλάχιστον 12 χρόνια. Μπορούν να εγγραφούν 
σε άλλες Σχολές της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Μετά την αποχώρησή τους από το 
Πολεµικό Ναυτικό µπορούν να εργαστούν ως Πλοίαρχοι του Εµπορικού Ναυτικού. 
Το τµήµα λειτουργεί στον Πειραιά.  
 

Ναυτικών Δοκίµων (ΣΝΔ) – Μηχανικοί 
Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να παρέχει εκπαίδευση υψηλού επιπέδου 
έτσι ώστε οι απόφοιτοί του να είναι ικανοί να αντεπεξέλθουν στις συνεχώς 
αυξανόµενες απαιτήσεις της σύγχρονης αεροδυναµικής εποχής ως αξιωµατικοί- 
µηχανικοί του Πολεµικού Ναυτικού. 
Στο τµήµα Ναυτικών Δοκίµων (µάχιµοι και µηχανικοί) υπάρχει πρόσβαση και από το 
Επιστηµονικό Πεδίο IV. 
Διάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια. 
Προϋποθέσεις: Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προκαταρκτικές υγειονοµικές 
εξετάσεις και ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιµασίες. 
Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Πολεµικό Ναυτικό. Οι απόφοιτοι 
ονοµάζονται σηµαιοφόροι και σταδιοδροµούν ως µόνιµοι αξιωµατικοί του ναυτικού, 
όπου υποχρεούνται να παραµείνουν τουλάχιστον 12 χρόνια. Μπορούν να εγγραφούν 
σε άλλες Σχολές της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Μετά την αποχώρησή τους από το 
Πολεµικό Ναυτικό µπορούν να εργαστούν ως Μηχανικοί του Εµπορικού Ναυτικού. 
Το τµήµα λειτουργεί στον Πειραιά.  
 

Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών –  ΕΜΠ Αθήνα, Δηµοκρίτειο 
Πανεπιστήµιο Θράκης (Ξάνθη), Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήµιο Πατρών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 
(Βόλος) 
  
Γενικά στοιχεία:  
Τα τµήµατα σκοπό έχουν την άρτια κατάρτιση τεχνικών επιστηµόνων στον 
προγραµµατισµό, τη µελέτη, την επίβλεψη και την κατασκευή Δοµικών, Υδραυλικών, 
Συγκοινωνιακών Έργων και Έργων Προστασίας Περιβάλλοντος. 
 
Διάρκεια σπουδών (εξάµηνα): 10 
Κατευθύνσεις:  
Α. Δοµοστατικού Μηχανικού  
Β. Υδραυλικού Μηχανικού  
Γ. Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού.  
 
Εκπαιδευτικές προοπτικές:  
Για την άσκηση του επαγγέλµατος του Πολιτικού Μηχανικού είναι απαραίτητη άδεια 
που χορηγείται από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.). 
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Οι πτυχιούχοι µπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τοµείς ανάλογους µε τις 
σπουδές και την εξειδίκευσή τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι µπορούν να 
απασχοληθούν στον Δηµόσιο και Ιδιωτικό Τοµέα: 
σε Τεχνικές Επιχειρήσεις, στη βιοµηχανία, σε Υπουργεία, σε Οργανισµούς και στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση σε θέσεις σχετικές µε το αντικείµενο των σπουδών τους, 
σε Τράπεζες, στην Εκπαίδευση και την κατάρτιση, ως καθηγητές, ως ελεύθεροι 
επαγγελµατίες, στο δικό τους Τεχνικό Γραφείο. 

Συνεταιριστικών Οργαν. & Εκµεταλλεύσεων - ΤΕΙ: Ηρακλείου, 
Μεσολογγίου 
Σκοπός: Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι να δώσουν στους σπουδαστές τους την 
απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση, ώστε να γίνουν ικανοί να 
οργανώνουν δραστηριότητες που αφορούν τη λειτουργία και διαχείριση 
συνεταιριστικών µονάδων ή εκµεταλλεύσεων, όπως τη χρηµατοδότηση της 
συνεταιριστικής µονάδας, την αγορά ειδών για τη λειτουργία της, τη διάθεση της 
παραγωγής κ.ά. Αποστολή του τµήµατος είναι να προάγει την ανάπτυξη και τη 
µετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήµη τόσο στους αγροτικούς 
όσο και στους αστικούς συνεταιρισµούς µε τη διδασκαλία και την εφαρµοσµένη 
έρευνα. 
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνονται ένα εξάµηνο για εκπόνηση 
πτυχιακής εργασίας και ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης). 
Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στην κεντρική και σε περιφερειακές 
υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας. Στην Αγροτική Τράπεζα. Σε συνεταιριστικές 
οργανώσεις και εκµεταλλεύσεις παραγωγής, µεταποίησης, διακίνησης και εµπορίας 
αγαθών ή υπηρεσιών. Σε Υπηρεσίες Νοµικών Προσώπων του Δηµόσιου και 
Ιδιωτικού τοµέα µε συνεταιριστικό αντικείµενο. Καθηγητές στη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση, µετά από φοίτηση στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). 
 

Τουριστικών Επιχειρήσεων/ Επαγγελµάτων - ΤΕΙ: Αθηνών, 
Θεσσαλονίκης, Λαµίας (Άµφισσα), Ηρακλείου, Λάρισας, Πάτρας, 
Ηπείρου (Ηγουµενίτσα), Πειραιά (Σπέτσες), Ιονίων Νήσων 
(Αργοστόλι), Ρόδου, Κρήτης (Αγ. Νικόλαος 
Σκοπός: Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι η κατάρτιση στελεχών τουριστικών 
επιχειρήσεων, ικανών να προγραµµατίζουν, οργανώνουν, διευθύνουν και ελέγχουν 
τις παραγωγικές δραστηριότητές τους. Έτσι διευρύνεται ο κλάδος εργασιών της 
Τουριστικής επιχείρησης και εξυπηρετείται καλύτερα η πελατεία της. 
Για την εισαγωγή στα τµήµατα αυτά απαιτείται εξέταση σε µία από τις ξένες 
γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερµανική, Ιταλική. 
Διάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (Η φοίτηση περιλαµβάνει εξάµηνη πρακτική άσκηση). 
Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού και 
σε άλλες υπηρεσίες του δηµοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης που ασχολούνται µε 
τον τουρισµό. Σε ξενοδοχειακές ή τουριστικές επιχειρήσεις. Σε επιβατηγά πλοία, 
ψυχαγωγικά κέντρα, επισιτιστικά καταστήµατα. Σε εταιρίες οργάνωσης συνεδρίων 
και εκθέσεων. Σε δική τους ανάλογη επιχείρηση. Καθηγητές στην εκπαίδευση και 
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την κατάρτιση. 
  

 

Μεταπτυχιακές σπουδές 

Τµήµα Ναυτιλιακών Σπουδών-  Πανεπιστήµιο Πειραιώς 
Το Τµήµα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Πειραιώς οργάνωσε και 
λειτουργεί από το Μάρτιο του 2002 Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) στη Ναυτιλία µε τις ακόλουθες ειδικότητες:  
(α) Ναυτιλιακή Οικονοµική & Πολιτική  
(β) Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων  
(γ) Διεθνείς Μεταφορές  
(δ) Διοίκηση Ποιότητας στη Ναυτιλία.  
Αντικείµενο του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Ναυτιλία είναι η 
Ναυτιλία και οι Μεταφορές µε βασικούς σκοπούς τους εξής: 
Να προάγει διεπιστηµονικά τις γνώσεις των υποψηφίων στο συγκεκριµένο 
αντικείµενο του προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών στη Ναυτιλιακή Βιοµηχανία 
(Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις, Λιµάνια, Ναυπηγεία) και τις Μεταφορές.  
Να αναπτύξει σε βάθος τη διεπιστηµονική έρευνα στον τοµέα της Ναυτιλίας.  
Να προετοιµάσει ικανά στελέχη που θα µπορούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη 
των επιχειρήσεων της Ναυτιλιακής Βιοµηχανίας, όσο και των αντίστοιχων στον 
τοµέα των µεταφορών.  
Να καλύψει τις ανάγκες σε µεταπτυχιακό επίπεδο για εκπαιδευόµενα επαγγελµατικά 
στελέχη επιχειρήσεων στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα.  
Να καταρτίσει στελέχη για τη δηµόσια διοίκηση και τους από το Κράτος 
εξαρτώµενους ναυτιλιακούς οργανισµούς και υπηρεσίες.  
Να καλλιεργήσει και να αναπτύξει το ενδιαφέρον των στελεχών των επιχειρήσεων 
και την κατανόηση του ολοένα πιο πολύπλοκου και δυναµικού διεθνούς ναυτιλιακού 
περιβάλλοντος.  
Το καινοτοµικό στοιχείο είναι ότι το πρόγραµµα δέχεται φοιτητές µερικής φοίτησης 
(part time) και έχει υιοθετήσει το σύστηµα των εκπαιδευτικών συµβούλων (tutorial 
system). Η φιλοσοφία του προγράµµατος έχει βασιστεί  στην πολυετή πείρα και 
εξειδίκευση των µελών ΔΕΠ του τµήµατος και στις ανάγκες των βιοµηχανιών που 
καλείται το τµήµα να στελεχώσει καθώς και στην προσπάθεια προσέλκυσης κυρίως 
Ελλήνων υποψηφίων από τα ανταγωνιστικά Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών 
της Ευρώπης.  
Η βασική επιδίωξη του ΜΠΣ - Ναυτιλίας είναι να εξασφαλίσει την προετοιµασία σε 
βάθος των υποψηφίων στις τρέχουσες µεταβολές στις επιστήµες που ασχολούνται 
µε τη Ναυτιλία και τις Μεταφορές.  
Στο πλαίσιο αυτό, θα χρησιµοποιηθούν διάφορες µέθοδοι, όπως µελέτες 
περιπτώσεων (case studies), εφαρµοσµένη έρευνα, προσοµοιώσεις, επισκέψεις σε 
επιχειρήσεις και ναυτιλιακούς οργανισµούς ώστε να ενισχυθεί η απόκτηση γνώσης 
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πραγµατικών εµπειριών. Εποµένως, η εκπαίδευση που θα παρέχεται θα είναι ένας 
συνδυασµός υψηλού επιπέδου θεωρίας και εµπειρικής γνώσης. 
  

Τµήµα Επιστηµών της Θάλασσας 

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών - Διαχείριση Παράκτιων 
Περιοχών Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών Πανεπιστήµιο Αιγαίου-
Μυτιλήνη  

Στο Τµήµα Επιστηµών της Θάλασσας λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος 2001-2002 
διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) µε τίτλο «Διαχείριση 
Παράκτιων Περιοχών» το οποίο εγκρίθηκε µε την Υ.Α. 21485/ Β7/ 22.03.02 (ΦΕΚ 
379/28.03.2002). Στο Πρόγραµµα συνεργάζονται τα Τµήµατα Περιβάλλοντος και 
Γεωγραφίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου καθώς και Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων 
Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ). Για το χρονικό διάστηµα 01/09/2002 έως 31/08/2006 το 
Πρόγραµµα έχει εξασφαλίσει συνολική χρηµατοδότηση ύψους 357.000€ από το 
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και αγορά εξοπλισµού.  

Αντικείµενο του µεταπτυχιακού προγράµµατος είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση 
επιστηµόνων σε θέµατα Διαχείρισης Παράκτιων Περιοχών µε έµφαση στην 
ολοκληρωµένη προσέγγιση του παράκτιου θαλασσίου περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη 
έµφαση δίδεται στη µελέτη των παράκτιων οικοσυστηµάτων, στην αλιευτική 
διαχείριση, στη θαλάσσια ρύπανση, στην κατανόηση των αλληλεπιδράσεων χερσαίου 
και παράκτιου θαλασσίου περιβάλλοντος, στον ολοκληρωµένο σχεδιασµό της 
διαχείρισης του παράκτιου χώρου και στην εφαρµογή και ανάπτυξη σύγχρονων 
µεθόδων και τεχνικών για τη µελέτη της παράκτιας ζώνης. Συγκεκριµένα 
µελετώνται:  

(α) οι φυσικές, χηµικές, βιολογικές και γεωλογικές διεργασίες του παράκτιου 
περιβάλλοντος  

(β) η ορθολογική διαχείριση των παράκτιων πλουτοπαραγωγικών πόρων (αλιεία, 
ιχθυοκαλλιέργειες)  

(γ) η δυνατότητα καταγραφής, αντιµετώπισης και διαχείρισης θεµάτων ποιότητας 
του παράκτιου περιβάλλοντος  

(δ) η εφαρµογή σύγχρονων τεχνικών, όπως Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών 
Συστηµάτων Πληροφοριών, στη µελέτη της παράκτιας ζώνης  

(ε) η παρακολούθηση και ο έλεγχος των επιπτώσεων των ανθρωπογενών 
δραστηριοτήτων στο παράκτιο περιβάλλον  
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(στ) η ανάπτυξη ολοκληρωµένων τεχνικών προσέγγισης και κατανόησης των 
διεργασιών του παράκτιου περιβάλλοντος και των αλληλεπιδράσεων χερσαίου και 
θαλασσίου χώρου  

(ζ) ο αποτελεσµατικός σχεδιασµός µοντέλων ισόρροπης ανάπτυξης της παράκτιας 
ζώνης  

(ε) θέµατα Θαλασσίων Εφαρµογών, όπως:  

•  η εκπόνηση οικολογικών και περιβαλλοντικών µελετών που αφορούν στο θαλάσσιο 
χώρο  

•  η χρήση σύγχρονων µεθοδολογιών, όπως η Τηλεπισκόπηση και τα Γεωγραφικά 
Συστήµατα Πληροφοριών, µε πεδίο εφαρµογής το θαλάσσιο χώρο και  

•  η εκπόνηση µελετών υποδοµής για υποθαλάσσιες εγκαταστάσεις και παράκτιες 
κατασκευές.  

Στόχοι του προγράµµατος  

•  Η παραγωγή σε µόνιµη και συνεχώς διευρυνόµενη βάση ανθρώπινου δυναµικού 
εξειδικευµένου σε θέµατα διαχείρισης παράκτιων περιοχών  

•  Η παραγωγή προϊόντων βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας σε θέµατα 
Διαχείρισης Παράκτιων Περιοχών µε έµφαση στην ολοκληρωµένη προσέγγιση του 
παράκτιου περιβάλλοντος  

•  Η διάχυση πληροφοριών σε κοινωνικές οµάδες και θεσµοθετηµένους οργανισµούς 
που εµπλέκονται σε θέµατα διαχείρισης παράκτιων περιοχών.  

Ο µεταπτυχιακός αυτός κύκλος σπουδών επιτρέπει στους συµµετέχοντες να 
αποκτήσουν τη γνώση και την ικανότητα που απαιτείται για την ολοκληρωµένη 
αντιµετώπιση των κοινωνικών, οικονοµικών και περιβαλλοντικών προβληµάτων που 
εµφανίζονται στην παράκτια ζώνη. Η προσέγγιση αυτή οδηγεί στην παραγωγή 
προϊόντων και υπηρεσιών που αποβλέπουν στην καλύτερη χρήση του παράκτιου 
χώρου. Το ΠΜΣ απονέµει:  

1. Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) σε δύο διδακτικά εξάµηνα (Master)  

2. Διδακτορικό Δίπλωµα (ΔΔ) σε έξι διδακτικά εξάµηνα τουλάχιστον.  

Στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα Διπλώµατος Εξειδίκευσης (Master) γίνονται δεκτοί 
µέχρι 30 µεταπτυχιακοί φοιτητές ετησίως, πτυχιούχοι Τµηµάτων Πανεπιστηµιακών 
Σχολών Θετικών Επιστηµών, Γεωπονικών και Πολυτεχνικών Σχολών της ηµεδαπής 
ή οµοταγών αναγνωρισµένων Ιδρυµάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί 
απόφοιτοι τµηµάτων Τ.Ε.Ι θετικής κατεύθυνσης.  
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Στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα Διδακτορικού Διπλώµατος (PhD) γίνονται δεκτοί 
µέχρι 15 µεταπτυχιακοί φοιτητές ετησίως, κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώµατος 
Εξειδίκευσης σε γνωστικό αντικείµενο σχετικό µε τις Θαλάσσιες Επιστήµες, 
πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένων Ιδρυµάτων της αλλοδαπής. 
Υποψήφιος που δεν έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευση µπορεί να γίνει 
αποδεκτός στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Διδακτορικού Διπλώµατος σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως ιδιαίτερα αξιόλογο επαγγελµατικό έργο ή 
επιστηµονική παρουσία που τεκµηριώνεται µε δηµοσιεύσεις στη διεθνή βιβλιογραφία. 
Για την πρόσληψη υποψηφίου στην παραπάνω περίπτωση απαιτείται η πλειοψηφία 
τουλάχιστον των 2/3 της Ειδικής Διατµηµατικής Επιτροπής του Τµήµατος 
Επιστηµών της Θάλασσας.  

Στο Πρόγραµµα διδάσκουν µέλη του διδακτικού προσωπικού του Τµήµατος και 
επισκέπτες καθηγητές που επιλέγονται για τη σηµαντική προσφορά τους σε τοµείς 
των θαλασσίων επιστηµών.  

Περιγραφή του προγράµµατος  

Η χρονική διάρκεια των σπουδών για το Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Εξειδίκευσης είναι 
δύο εξάµηνα. Το κάθε εξάµηνο αποτελείται από 13 εκπαιδευτικές εβδοµάδες. Οι 
πανεπιστηµιακές παραδόσεις συνοδεύονται από εργαστηριακές ασκήσεις, ασκήσεις 
πεδίου στην παράκτια ζώνη και εκπαιδευτικούς πλόες µε το ερευνητικό σκάφος του 
τµήµατος ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ. Όπου απαιτείται χρησιµοποιείται επίσης η υποδοµή του 
Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών.  

Οι σπουδαστές του Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Εξειδίκευσης επιλέγουν 
συγκεκριµένο θέµα προκειµένου να εκπονήσουν τη µεταπτυχιακή τους διατριβή. Η 
θέση τους µπορεί να περιλαµβάνει πειραµατική εργασία ή να αποτελεί έργο 
σύνθεσης. Η υποβαλλόµενη διατριβή περιέχει περιγραφή των µεθόδων, των 
αποτελεσµάτων, ερµηνεία και αξιολόγηση των πορισµάτων της έρευνας, συζήτηση 
και εκτεταµένη βιβλιογραφία.  

 

Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών - Πανεπιστήµιο 
Αιγαίου (Χίος) 
Το Μεταπτυχιακό πρόγραµµα ειδίκευσης στην Ναυτιλία, Μεταφορές και Εµπόριο 
(ΝΑΜΕ)είναι διάρκειας 12 µηνών και περιλαµβάνει τέσσερις εµβαθύνσεις: 

Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων  
Ναυτιλία, Επιχειρηµατικότητα, και Δίκαιο  
Συνδυασµένες Μεταφορές και Νέες Τεχνολογίες  
Διεθνής Οικονοµική-Χρηµατοοικονοµική  
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Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήµη-ΕΜΠ  
Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών οργανώνεται από:  

• τη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (ΝΜΜ) του Ε.Μ.Π.  
• τη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών (ΜΜ) του Ε.Μ.Π.  
• τη Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών (ΑΤΜ) του Ε.Μ.Π.  
• τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 

του Ε.Μ.Π.  
• τη Σχολή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών (ΣΕΜΦΕ) 

του Ε.Μ.Π.  
• το Τµήµα Φυσικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 

(ΕΚΠΑ)  
• το Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΚΘΕ)  
• µε τη διοικητική υποστήριξη της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων 

Μηχανικών του Ε.Μ.Π..    
 Αντικείµενο του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η ενίσχυση της 
επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας και η παραγωγή νέας γνώσης στο 
επιστηµονικό πεδίο της Ναυτικής και Θαλάσσιας Τεχνολογίας και Επιστήµης, 
πεδίο που αναφέρεται σε τρεις  επιµέρους επιστηµονικές περιοχές:    

• Ναυτική Τεχνολογία  
• Θαλάσσια και Παράκτια Τεχνολογία  
• Θαλάσσια Επιστήµη  
  
Σκοποί του Διατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:  
• Η εξειδίκευση µηχανικών και επιστηµόνων θετικής κατεύθυνσης στις µεθόδους 

και τεχνικές της ολοκληρωµένης διεπιστηµονικής προσέγγισης, συνεργασίας και 
έρευνας, καθώς και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού 
επιστηµονικού δυναµικού στο επιστηµονικό πεδίο της Ναυτικής και Θαλάσσιας 
Τεχνολογίας και Επιστήµης, έτσι ώστε να διαµορφωθούν στελέχη µε 
εξειδικευµένες γνώσεις, ικανά να καλύψουν µε επάρκεια τις αυξανόµενες 
ανάγκες των ιδιωτικών και δηµόσιων επιχειρήσεων, οργανισµών και υπηρεσιών 
της χώρας ή και άλλων χωρών, στα πολυδιάστατα θέµατα της Ναυτικής και 
Θαλάσσιας Τεχνολογίας και Επιστήµης που είναι ζωτικής σηµασίας για την 
Ελλάδα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού και γενικότερα του παγκόσµιου χώρου.    

• Η εις βάθος κατάρτιση και ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων µηχανικών και 
άλλων επιστηµόνων, ώστε να καθίστανται ικανοί για παραγωγή νέας γνώσης.    

• Η αποτελεσµατικότερη αλληλεπίδραση επιστήµης και τεχνολογίας µε στόχο την 
ισόρροπη εκπαίδευση νέων επιστηµόνων. 
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Τµήµα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Πανεπιστήµιο Αθηνών  

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών  Ωκεανογραφίας.   
Συνεργαζόµενα Τµήµατα:  
Βιολογίας 
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος 
Φυσικής 
Χηµείας 
 

Τµήµα Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής & Υδάτινου Περιβάλλοντος -  
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας  

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Aειφορική Διαχείριση 
Υδατικού Περιβάλλοντος» 
 
Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Γεωπονίας Ζωικής 
Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας έχει ως 
σκοπό να ευαισθητοποιήσει επιστήµονες της Τεχνολογικής και της Πανεπιστηµιακής 
κατεύθυνσης µε τα αντικείµενα που έχουν σχέση µε την αειφορική διαχείριση και 
εκµετάλλευση των υδατικών οικοσυστηµάτων. Το πρόγραµµα αυτό υλοποιείται σε 
σύµπραξη µε δύο Τµήµατα του ΤΕΙ Λάρισας και ένα Τµήµα του ΤΕΙ Μεσολογγίου.  
Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών, έχει δύο εξειδικεύσεις οι οποίες είναι οι 
εξής:  
♦ Προστασία και Διαχείριση Οικοσυστηµάτων Εσωτερικών Υδάτων  
♦ Προστασία και Διαχείριση Θαλάσσιων Οικοσυστηµάτων.  
Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα έχει ως στόχους :  
• Την παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου µεταπτυχιακών σπουδών στην 

αειφορική διαχείριση και εκµετάλλευση υδατικών πόρων.  
• Την παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις της παραγωγής, της προστασίας 

και της διαχείρισης υδατικών πόρων µε τη δηµιουργία υψηλού και ικανού 
επιστηµονικού υπόβαθρου.  

• Τη δηµιουργία επιστηµόνων µε τις απαιτούµενες παραγωγικές και άλλες 
δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδροµία στον ιδιωτικό, δηµόσιο και ακαδηµαϊκό 
τοµέα.  

• Τη µεταφορά εµπειρίας και τεχνογνωσίας έτσι ώστε να µπορούν οι απόφοιτοι να 
υιοθετούν βέλτιστες λύσεις.  

• Την εφαρµογή νέων τεχνολογιών στα συστήµατα προστασίας και διαχείρισης του 
υδατικού περιβάλλοντος.  

• Την προετοιµασία για µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.  
Οι δράσεις του προγράµµατος θα είναι η διεξαγωγή έρευνας, η εντατικοποίηση της 
εκπαίδευσης, η χορήγηση «αριστείων», η πρόσκληση διακεκριµένων επιστηµόνων 
του εξωτερικού και εσωτερικού ως εκπαιδευτών, η θεσµοθέτηση του Συµβούλου – 
Καθηγητή, η βελτίωση του τρόπου διδασκαλίας και αξιολόγησης των φοιτητών, η 
ανάπτυξη συστήµατος δεικτών, καθώς και η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού.  



 52 

Επίσης, σηµαντική δράση του ΠΜΣ αποτελεί η προβολή του συνόλου των 
δραστηριοτήτων του µε ηµερίδες, εκτυπώσεις, προκηρύξεις στον έντυπο και 
ηλεκτρονικό τύπο, συνέδρια, ανταλλαγές µεταπτυχιακών φοιτητών κ.λπ. Απώτερος 
στόχος του προγράµµατος είναι η συνεχής παρακολούθηση  των διαφόρων φάσεών 
του και η βελτίωσή του, λαµβάνοντας υπόψη τα κοινωνικά και οικονοµικά δεδοµένα 
σε σχέση µε τις διεθνείς εξελίξεις.  
 

Τµήµα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ -Οικονοµικό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών  

Διατµηµατικό Δίπλωµα Ειδίκευσης µε θέµα  «Επιστήµες των 
αποφάσεων»,  
Συνεργαζόµενο τµήµα: Πληροφορικής · Στατιστικής 
Δυνατότητα Εξειδίκευσης σε µια από τις παρακάτω προσφερόµενες ειδικεύσεις: 
1. Εφοδιαστική Διαχείριση και Μεταφορές 
2. Διαχείριση Τεχνολογίας 
3.Λήψη Αποφάσεων µε Στατιστικές Μεθόδους 
4.Ηλεκτρονικό Εµπόριο 
5.Χρηµατοοικονοµική Μηχανική 
  

Τµήµα Τεχνολογίας και Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο 
Πειραιά  

Διατµηµατικό Π.Μ.Σ µε θέµα  «Οργάνωση και Διοίκηση 
Βιοµηχανικών Συστηµάτων» 
Συνεργαζόµενο τµήµα: Μηχ/κών Ε.Μ.Π. 
 Εξειδικεύσεις: 
α) Συστήµατα Εφοδιασµού(Logistics) 
β)Συστήµατα Διαχείρισης της Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος.  
 

Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστήµιο Κρήτης 

Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης στους εξής τοµείς: 
1)Βιολογία Φυτών 
2)Βιοτεχνολογία και Εφαρµοσµένη Βιολογία 
3)Θαλάσσια Βιολογία 
4)Μοριακή Βιολογία και Γενετική 
5)Οικολογία και Περιβαλλοντική Οικονοµία 
6)Γενική Βιολογία 
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Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστήµιο Κρήτης 

Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης στη: «Διαχείριση Θαλάσσιων 
και Παράκτιων Βιολογικών Πόρων» 
Συνεργαζόµενο τµήµα: Βιολογίας του Παν/µίου Θεσ/νίκης 
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Προδιαγραφές υλικού που µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε 
πολυµεσική εφαρµογή-Πνευµατικά δικαιώµατα 
Η εφαρµογή πολυµέσων συµπληρώνει τις πηγές πληροφόρησης µε εύκολο και 
λειτουργικό τρόπο γιατί 

• Μπορεί να λειτουργήσει σε κάθε προσωπικό υπολογιστή. 

• Οι απαιτήσεις εκµάθησης χρήσης είναι µικρές. 

• Ο ήχος, η εικόνα, και γενικά οι πολλαπλές παράλληλες αναπαραστάσεις 
προβάλλουν µε διαφορετικούς τρόπους την πληροφορία ώστε να γίνεται 
αντιληπτή από τον κάθε χρήστη µε τον προσφορότερο τρόπο. 

 

Η πολυµεσική εφαρµογή λειτουργεί συµπληρωµατικά ως προς τη βάση 
δεδοµένων που ήδη ενηµερώνεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και 
χρησιµεύει για την πληροφόρηση των µαθητών της Δευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης, σχετικά µε εκπαίδευση και επαγγέλµατα. 

Η χρήση πολυµέσων δεν παρέχει λεπτοµερή πληροφόρηση αλλά ελκυστικό, 
εύληπτο και κατατοπιστικό τρόπο παρουσίασης της πληροφορίας. 

Στη βάση δεδοµένων θα υπάρχει η λεπτοµερής πληροφόρηση για πολλαπλές 
αναζητήσεις. 

Με βάση το παραπάνω οι πληροφορίες που µπορεί να περιέχει το CD ROM 
είναι σκόπιµο να αφορούν δοµηµένες συνεντεύξεις επαγγελµατιών, 
φωτογραφίες του περιβάλλοντος της εργασίας, σύντοµα βίντεο. 

Τα περιεχόµενα και οι τρόποι αναζήτησης να δίνονται µε πρωτότυπο 
γραφικό περιβάλλον. 

Η εφαρµογή πολυµέσων θα φωτίζει περισσότερο το περιβάλλον εργασίας των 
επαγγελµατιών, δίνοντας την δυνατότητα στον µαθητή-χρήστη της 
εφαρµογής, να πληροφορείται για την φύση της εργασίας, τις προϋποθέσεις, 
προαπαιτούµενα, υλικές αµοιβές, προοπτικές, κλπ. 

Οι συνεντεύξεις των επαγγελµατιών µπορούν να βιντεοσκοπούνται βάσει 
δοµηµένου σεναρίου. 

Τα βίντεο µπορούν να περιέχουν επίσης στιγµιότυπα από το περιβάλλον 
εργασίας του  επαγγελµατία. 

Οι φωτογραφίες, το βίντεο, τα αρχεία ήχου, το κείµενο, το σκίτσο µπορούν να 
δίνουν συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε την επαγγελµατική 
δραστηριότητα ή το επάγγελµα. 

Το CD πρέπει να είναι έτσι δοµηµένο ώστε να υπάρχει ισοκατανοµή σε όλες 
τις επαγγελµατικές δραστηριότητες-επαγγέλµατα ως προς τα µέσα. 
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Τα πνευµατικά δικαιώµατα των µέσων που χρησιµοποιούνται στο CD ROM 
ανήκουν στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ΥΠΕΠΘ, για οποιαδήποτε χρήση και 
εκτός της συγκεκριµένης εφαρµογής.   

Το µέγεθος και η ποιότητα των µέσων πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα της 
εύκολης πλοήγησης της εφαρµογής, αλλά και της εύληπτης παρουσίασης της 
πληροφορίας. 
 

Πηγές πληροφόρησης 
 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
• Βιολογικό Τµήµα http://www.biology.gr/job _find.asp 
• Ελληνικό Πολεµικό Ναυτικό  http://www.hellenicnavy.gr/ 
• Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα-Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήµη-

ΕΜΠ http://www.naval.ntua.gr/post/site/arxiki.htm 
• Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα-Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών-

Πανεπιστήµιο Αιγαίου (Χίος) 
http://www.stt.aegean.gr/postStudiesClasses.asp 

• Πανεπιστήµιο Αιγαίου Μυτιλήνη  http://marine-server2.aegean.gr/marine/ 
• Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ 

http://www.naval.ntua.gr/  
• Σχολή Ναυτικών Δοκίµων http://www.hna.gr/ 
• Σχολή Πολιτικών Μηχανικών http://www.civil.ntua.gr/  
• Τµήµα Ναυτιλιακών Σπουδών-Πανεπιστήµιο Πειραιώς 

http://www.unipi.gr/akad_tmhm/akad_tmhm.html 
• Τµήµα Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών - Πανεπιστήµιο Αιγαίου 

(Χίος) http://www.stt.aegean.gr/ 
• Σχολή Λιµενοφυλάκων 
• Γραφείο Ενηµέρωσης Κοινού Υ.ΕΘ.Α. 
• ΥΠΕΠΘ http://www.ypepth.gr 
• ΠΙ/ΣΕΠ http://195.251.20.34/proflist.asp 
• www.e-paideia.net  
• ΤΕΕ Χίου http://1sek-chiou.chi.sch.gr/nayt/genika.htm 
• Ιρλανδία - FRESHWATER AND MARINE BIOLOGY COURSES 
• Ολλανδία http://www.zod.wau.nl/venv/index.html 
• Μάλτα Diploma in Water Operations Management 
• European Union: Education and Training www.europa.eu.int/comm/education 
• http://europa.eu.int/ploteus/portal/searchcustom.jsp 
• Paul Hall Center for Maritime Training and Education, P.O. Box 75, Piney 

Point, MD 20674-0075. Internet: http://www.seafarers.org/phc  
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
• ΠΙ/ΣΕΠ http://195.251.20.34/proflist.asp 
• www.e-paideia.net  
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• ΟΕΕΚ http://www.oeek.gr/ 
• ΟΑΕΔ http://www.oaed.gr/ 
• Ναυτικό Επιµελητήριο Ελλάδος http://www.nee.gr/  
• http://www.ergatiki-asfalistiki.gr/demo/hmer.htm 
• Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Πειραιά – ΝΑΥΤΙΛΙΑ / ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΗ 

http://www.bep-info.gr/bep/htdocs/all.php?Category=Nautilia 
• Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος 
• Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας http://egov.yen.gr/yen.  
• Πολεµικό Ναυτικό - Γραφείο Ενηµέρωσης Κοινού, (210)3630742. 
• Πολεµικό Ναυτικό  http://www.hellenicnavy.gr/ 
• Εφοδιαστές πλοίων http://www.ship-suppliers.gr/  
• Ένωση Ναυτιλιακών Δικηγόρων http://www.maritimelawyers.gr 
• Ένωση Ελλήνων Ναυλοµεσιτών www.hsa.gr  
• Site containing key information about careers at sea http://www.careers-

at-sea.org/ 
• Le site de métiers et de formations http://www.onisep.fr 
• Αγγλία 

http://www.prospects.ac.uk/cms/ShowPage/Home_page/Search_courses_an
d_research/p!eacge 

• Water Transportation Occupations http://www.bls.gov/oco/ocos247.htm  
• Fishers and Fishing Vessel Operators http://www.bls.gov/oco/ocos177.htm  
 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ-ΕΝΩΣΕΙΣ  
• Australian Maritime Safety Authority   http://www.amsa.gov.au/ 
• The Australian Transport Safety Bureau (ATSB) http:// www.atsb.gov.au/ 
• Institute of Chartered Shipbrokers http://www.isc.org.uk/  
• International Association of Ports and Harbors http://www.iaph.or.jp/  
• International Chamber of Shipping http://www.marisec.org/  
• International Maritime Organization http://www.imo.org/imo/welcome.htm  
• The International Naval Research Organization http://www.primenet.org/  
• International Salvage Union (ISU) http://www.marine-salvage.com/  
• The Marine Accident Investigation Branch (MAIB) 

http://www.open.gov.uk/maib/maibhome.htm  
• Maritime Transport - E.U. http://europa.eu.int/eu/comm/dg07/maritime  
• National Marine Safety Committee (NMSC) - Australia  

http://www.nmsc.gov.au/ 
• Paris MOU  http://www.parismou.org/    
• The Physical Oceanographic Real-Time System (PORTS) http://co-

ops.nos.noaa.gov/d_ports.html  
• Transport Accident Investigation Commission (TAIC) 

http://www.taic.org.nz/  
• World Safety Organisation  http://www.worldsafty.org/division.htm  
• Ναυτικό Μουσείο Αιγαίου http://www.culture.gr 
• Ναυτικό Μουσείο Κρήτης http://www2.forthnet.gr/mar-museum-

crete/Home.htm  
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• Ναυτικό Μουσείο Χίου http://www.chios.gr/Museums/maritime_gr.htm 
• Ζωολογικό Μουσείο Πανεπιστηµίου Αθηνών 

http://www.cc.uoa.gr/biology/zoology/marinegr.htm  
• Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος 

http://www.culture.gr/4/42/421/42104/42104a/g42104a1.html 
• Δηµοτικό Ναυτικό Λαογραφικό Μουσείο Σύµης http://www.forthnet.gr/mar-

museum-crete 
• Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης-Ιστορία των πλοίων και της Ναυτιλίας 

http://www.geocities.com/sfetel/gr/ships_g.htm 
• Κέντρο Θαλάσσιας Έρευνας (EΛKEΘE),  
      http://www.ncmr.gr/frame/Orgnisation1.html    
• Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας-Σύστηµα Ποσειδών 

http://www.poseidon.ncmr.gr/greek/ 
• The Historical Maritime Society http://www.hms.org.uk/ 
• Comite Maritime Internationale  www.comitemaritime.org  
• International Maritime Organisation  www.imo.org  
• International Organization of Masters, Mates, and Pilots, 700 Maritime 

Boulevard, Linthicum Heights, MD 21090-1941.  
• U.S. Coast Guard National Maritime Center, 4200 Wilson Boulevard, Suite 

630, Arlington, VA 22203-1804. Internet: 
http://www.uscg.mil/stcw/index.htm  

• World Ports http://www.ports.com/ 
  
ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΕΣ- ΝΗΟΛΟΓΙΑ  
•  American Bureau Shipping http://www.eagle.org/ 
• Bureau Veritas  http://www.bureauveritas.com/ 
• Cyprus Bureau of Shipping http://www.cbs.group.com/ 
• Germanischer Lloyd Hellas http://www.germanlloyd.org/ 
• Hellinic Register of Shipping S.A. http://www.hrs.gr 
• Lloyd's Register (LR) http://www.Ir.org/news/inde 
• Registro Italiano Navale LTD http://www.rina.org/ 
• Det Norske Veritas http://www.dnv.org/ 
• International Register of Shipping http://www.interlreg.com/ 
 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
• Access Maritime Corp    http://www.access-maritime.gr/  
• AGAPITOS EXPRESS FERRIES  
• AgroSpeCom  
• BCL  
• CARELL S.A.       
• DANE SEA LINE  
• Eletson corporation   
• Minoan Lines  
• Marine Safety International, Inc.  
• Royal Olympic Cruises, Inc.  



 58 

• Thenamaris Mati. INC        
 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ-ΕΙΔΗΣΕΙΣ  
• maritime.com  
• Marinelog Com  
• The Shipping Times of Singapore  
• Shipping GR  

 
ΔΙΑΦΟΡΑ  
Σωµατεία και σχολές που ασχολούνται µε το θαλάσσιο σκι παρέχουν και την 
αντίστοιχη εκπαίδευση.  
Στο Νοµό Αττικής 
• NAYTIKOΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  Λαιµός Βουλιαγµένης, Βουλιαγµένη, 

16671 (210) 8962142 (210) 8964022 
• ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Κουµουνδούρου 1 & 

Ευβοίας, Γαλάτσι  (210)2223514, 2926739  
• ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑ Ιθάκης 41Α, Ανω 

Γλυφάδα, 16561 (210)6844379, 6852211 (210)9641445  
• ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΑΙΝΑ ΒΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ξάνθου 21, Βούλα, 16673

 (210)9600915, 8950513 (210)9648128  
• ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΒΟΥΝΟΥ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Ποσειδώνος & Κονδύλη 1, 

Βούλα, 16673 (210)9657879, 8958749, (210)8992113 
• ΑΘΛ. ΕΝΩΣΗ ΚΟΥΡΟΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ-ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Πλατεία Ηρώων, 

Ανάβυσσος, 19013 (22910)40082, 35414 (210)6460829 
• ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ-ΒΑΡΗΣ  Αν. Ακτή, Τ.Θ. 

74138, Βάρκιζα, 16672 (210)8974305 (210)9653593 
• ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Μάτι Αττικής, 

Λιµενίσκος, 19009 (22940)34513, (22940)34512 
• ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΧΟΙΝΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Φυτώρια 

Σχοινιά, Μαραθώνας, 19007 (22940)55950, (210)5248347 
• ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα, 80100 (27350)31029 
• ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Τέρµα Αυγής, Νέα Αρτέµιδα, 

19016 (22940)25464, (210)2683289  
• ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Παπαδοπούλου 36, 

Πόρος, 18020 (22980)25403, 22726 (22980)24596 
 
Στην υπόλοιπη Ελλάδα 
• ΟΜΙΛΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΣΚΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Λευκωσίας 22, Καλαµαριά, 

55133 (2310)273900, (2310)445081 
• ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Ο ΑΧΙΛΛΕΑΣ Βασιλόπουλο 

Ξηροµερίου   
• ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Παπαστράτου 18, Αγρίνιο, 30100  
• ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΣΤIOΠΛ.-ΚΟΛΥΜΒ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ  Κάθοδος 

Δωριέων, Γρίµποβο - Ναύπακτος, 30300 (26340)23383, 220081, 
(26340)25195 
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• ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Αγ. Τριάδος 16, Αγρίνιο, 30100
 (26410)22711, 26841 (26410)50400 

• ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ  Κάθοδος Δωριέων, Γρίµποβο -
Ναύπακτος, 30300 (26340)22780, (26340)22008 

• ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Διαµαντίδου 12, Παλαιό 
Ψυχικό, 15452 (210)6725205,  (210)6724341 

• ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Τ.Θ. 91, Χαλκίδα, 34100 (22210)26456, 
25227, (22210)26456  

• ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΚΩΠ - Τέρµα 
Αχέροντα, Ιωάννινα, 15445  (26510)73163, (26510)73163 

• ΟΜΙΛΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΣΚΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αχέροντα 3 ΚΕΚΩΠ, Ιωάννινα, 
45400 (26510)71581, (26510)71581 

• ΟΜΙΛΟΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Μεγ. Αλεξάνδρου 91, 
Καστοριά, 52100 (24670)22808, 22818, (24670)22755 

• ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΛΙΑΚΜΩΝ Πλατεία Ελευθερίας 2, 
Κοζάνη, 50100 (24610)30498, 35702, (24610)22627 

• ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΛΟΥ & ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Σποράδων 11, Τ.Θ. 38110, 
Βόλος,38222 (24210)20376, 31200 (24210)20376  

• ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΠΟΡ ΒΟΛΟΥ Βλαχάβα 8-12, Βόλος, 38500 
(24210)24294,  (24210)24294  

• ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΔΕΣΣΗΣ ΑΡΝΙΣΣΗΣ Ο ΝΕΑΡΧΟΣ 
Κωνσταντινουπόλεως 39, Έδεσσα, 58200 (23810)25254, 23918 

• ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Σκάλα Αταλάντης, 
Αταλάντη, 35200 (22330)92246, 31115, (22330)22606  

• ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΤΕΑΣ  Ακτή Ποσειδώνος, Ιτέα, 33200  
 

Ιδιωτικές σχολές  
• Ιnternational Life Club Bελβενδούς 32, Αθήνα, 11364 (210)8231747, 

(6932)670201 
• Passage  Όρµος Νεωρίου, Πόρος, 18020 (22980)23927,  (6944)387759,

 (22980)24433 
 


