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ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 

(email: liaison@aegean.gr) 

 

ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Τ.Ν.Ε.Υ) 
 

Τίτλος 
Σπουδών/(Ελληνικά/Αγγλι
κά): 

Πτυχίο Επιστημών Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών. Τμήμα 
Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών. Σχολή Επιστημών της 
Διοίκησης. Πανεπιστήμιο Αιγαίου/ Bachelor's Degree in Shipping, Trade 
and Transport. Department of Shipping, Trade and Transport. School of 
Business. University of the Aegean. 

Ιστοσελίδα Τμήματος: http://www.stt.aegean.gr/  

Αντικείμενο του 
Τμήματος: 

Αποστολή του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών 
είναι η εκπαίδευση και η έρευνα για τη βαθιά κατανόηση της 
λειτουργίας των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο σύνθετο 
περιβάλλον των Μεταφορών και του Εμπορίου, και ειδικότερα της 
Ναυτιλίας. Οι διδακτικές και ερευνητικές μας δραστηριότητες 
στοχεύουν στην απόκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη ικανοτήτων των 
αποφοίτων μας, για την αναζήτηση, επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων 
και αποτελεσματικών θεωρητικών προσεγγίσεων, μεθοδολογιών, 
τεχνολογιών, και λύσεων στη διοίκηση ενός μεγάλους εύρος σύγχρονων 
οργανισμών και επιχειρήσεων.  

Μαθήματα Προγράμματος 
Σπουδών: 

https://www.stt.aegean.gr/genikes-plirofories/  

 Διάρκεια Σπουδών: 8 (οκτώ) εξάμηνα  
 Τίτλος Απόφοιτου/ης: Πτυχιούχος Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών 

http://www.stt.aegean.gr/
https://www.stt.aegean.gr/genikes-plirofories/
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Γνώσεις/Δεξιότητες/ 
Ικανότητες  

Σε επίπεδο γνώσεων:  

Το πρόγραμμα σπουδών συνδυάζει βασική θεωρητική εκπαίδευση σε 
όλο το φάσμα των επιστημών της Διοίκησης, της Οικονομίας με 
εξειδικευμένη διεπιστημονική κατάρτιση στο χώρο της ναυτιλίας και 
των μεταφορών, καθώς και της συναρτώμενης με αυτόν διεθνούς 
επιχειρηματικότητας. Στα επιστημονικά πεδία του προγράμματος 
συμπεριλαμβάνονται και αντικείμενα ενός ευρύτερου πλέγματος 
τομέων με τους οποίους η ναυτιλιακή βιομηχανία και τα μεταφορικά 
συστήματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα, όπως ενδεικτικά η 
χρηματοοικονομική, η εφοδιαστική διαχείριση, τα συστήματα 
παραγωγής, η ανάπτυξη εφαρμογών νέων τεχνολογιών πληροφορικής 
και επικοινωνίας, το ναυτικό και οικονομικό δίκαιο, οι ενεργειακοί 
πόροι και το περιβάλλον.  

Σε επίπεδο Δεξιοτήτων:  

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι αποκτούν 
αναλυτική και συνθετική ικανότητα ώστε να αναγνωρίζουν, 
κατανοούν, αναλύουν και επιλύουν ζητήματα οργάνωσης, 
σχεδιασμού, αξιολόγησης, διοίκησης και διαχείρισης, που 
αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί της ναυτιλίας, 
και διεθνούς επιχειρηματικότητας καθώς και του ευρύτερου 
φάσματος των επιστημονικών πεδίων του Τμήματος. Γνωρίζουν και 
αξιοποιούν τις κατάλληλες σύγχρονες μεθοδολογίες, τεχνολογίες και 
προηγμένα λειτουργικά εργαλεία. Ανταποκρίνονται και 
προσαρμόζονται με δημιουργικό και κριτικό πνεύμα στο υφιστάμενο 
εθνικό και διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αναπτύσσουν 
δεξιότητες ατομικά ή συλλογικά, επεξεργάζονται προτάσεις 
λαμβάνοντας κατάλληλες πρωτοβουλίες για τη λήψη αποφάσεων, 
αντιλαμβανόμενοι τις τάσεις του μέλλοντος.  

Σε επίπεδο Ικανοτήτων:  

Αποκτούν την ικανότητα για σταδιοδρομία υψηλής στάθμης στη 
διοίκηση, οργάνωση, σχεδιασμό λειτουργιών και υπηρεσιών 
σχετικών με τη ναυτιλία, τις μεταφορές και το εμπόριο, στο δημόσιο 
και ιδιωτικό τομέα, στην Ελλάδα και διεθνώς. 

Προοπτικές Απασχόλησης 
(Συνοπτικά) 

Οι απόφοιτοι-ες εργάζονται σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, εταιρίες 
ναυτιλιακών πρακτόρων, εταιρείες ναυτιλιακού εξοπλισμού και 
ναυτιλιακού λογισμικού, επιχειρήσεις εφοδιαστικής αλυσίδας και 
συνδυασμένων μεταφορών, λιμενικούς οργανισμούς και διεθνείς 
οργανισμούς (ασφαλιστικές επιχειρήσεις, νηογνώμονες) ανά τον 
κόσμο. 
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Επαγγελματικά 
Δικαιώματα/ΠΕ στα οποία 
ανήκει 

ΠΕ80 Οικονομολόγων για την εκπαίδευση  

 ΠΕ 02 Διοικητικού      Οικονομικού (ΠΔ 50/2001, ΦΕΚ 39/05.03.2001, τ. Α) 
για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

Άδειες & Εγγραφές  Οι απόφοιτοι/ες μπορούν να εγγραφούν στο Οικονομικό Επιμελητήριο 
Ελλάδος ως Ναυτιλιακοί Οικονομολόγοι. Μπορούν να εγγραφούν και 
σε ένα πλήθος επιστημονικών ενώσεων και συλλόγου σχετικών με τη 
ναυτιλία, τις μεταφορές, την επιχειρησιακή έρευνα, τη διοίκηση κ.λπ. 
όπως για παράδειγμα την Ένωση Ναυτιλιακών Οικονομολόγων 
Ελλάδος, και στο Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (κάτω από 
προϋποθέσεις). 

Ο/Η Απόφοιτος-η μπορεί 
να εργαστεί στο δημόσιο 
τομέα σε: (φορείς)     

Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης (υπουργεία, ανεξάρτητες αρχές, 
εταιρείες δημόσιας ωφέλειας, τράπεζες, περιφερειακή και τοπική 

αυτοδιοίκηση). 

Ο/Η Απόφοιτος-η μπορεί 
να 
εργαστεί στον ιδιωτικό 
τομέα  σε: 
(φορείς) 

 Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις 

 Γραφεία Ναυλώσεων 

 Μονάδες Παράκτιας Βιομηχανίας,  

 Ναυπηγεία 

  Τερματικούς Σταθμούς (λιμάνια, αεροδρόμια) 

 Ναυτιλιακά Πρακτορεία 

 Αεροπορικές , Σιδηροδρομικές, Υπεραστικές Μεταφορές, 
Διαμεταφορές 

 Επιχειρήσεις Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

 Οργάνωσης Τερματικών σταθμών 

 Επιχειρήσεις Διεθνών Μεταφορών καθώς και σε 
Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις  

 Τράπεζες. 

 


