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Το πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου
Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει στο μάθημα
«Ανάπτυξη Ναυτιλιακών Επιχειρηματικών Σχεδίων» προσφέροντας σας μια
νέα ευκαιρία εκπαίδευσης.
Οι τρέχουσες τάσεις της αγοράς μας οδήγησαν στη δημιουργία του
προγράμματος εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, ανανεώνοντάς το διαρκώς με τα
νέα μαθήματα τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες που δημιουργούνται λόγω των
αλλαγών αυτών.
Το έμπειρο προσωπικό μας και η σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή του
Πανεπιστημίου Πειραιώς σας υπόσχεται την ομαλή διεκπεραίωση της συνεργασία
μας.

Επιλέγω e-learning διότι προσφέρει:


Σύντομη διάρκεια σπουδών



Εκπαίδευση από οπουδήποτε – οποτεδήποτε



Μοριοδοτούμενα Μαθήματα-Πιστοποιημένα με ISO



Χαμηλό Κόστος εκπαίδευσης



Πλούσιο διαδραστικό υλικό



Καταξιωμένη

διδασκαλίας.

Ομάδα

διδασκόντων

με

σύγχρονους

τρόπους

Ποιοι συνεργάζονται μαζί μας
 Interamerican
 Data Communication
 Specisoft
 Επαγγελματικό Επιμελητήριο
 Βιομηχανικό Επιμελητήριο
 Οικονομικό Επιμελητήριο
 Δήμοι
 ΛΑΕΚ
 Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
 Employ

Πρόσβαση στο e-learning
H συμμετοχή στο e-learning είναι εύκολη και δε προϋποθέτει εξειδικευμένες
γνώσεις τόσο στο τομέα των Οικονομικών όσο και στη χρήση των υπολογιστών.
Απαραίτητη είναι η χρήση λογαριασμού email για να μπορεί ο σπουδαστής να
έχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

ΙSO-Πιστοποιήσεις
Ο Ν.3839/2010 αναγνωρίζει την πιστοποιημένη επιμόρφωση και το
Προεδρικό Διάταγμα 152/240 – ΦΕΚ 5/11/2013-4107 ορίζει ότι
αναγνωρίζονται μόνο τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από αναγνωρισμένο
δημόσιο φορέα. Το πρόγραμμα μας είναι πιστοποιημένο με ISO 9001:2008

καθώς και το ΙQNet το οποίο είναι το μεγαλύτερο δίκτυο παροχής πιστοποίησης
Συστημάτων Διαχείρισης από τον φορέα DQS HELLAS από τον Οκτώβριο του
2012.

Περιγραφή του μαθήματος «Ανάπτυξη Ναυτιλιακών
Επιχειρηματικών Σχεδίων»

Ο Ναυτιλιακός τομέας είναι ίσως από τους πιο ευρέως ανεπτυγμένους τομείς της
παγκόσμιας οικονομικής κοινότητας και όχι τυχαία, αφού αποτελεί τον ύψιστο
υπηρέτη των ανθρωπινων κοινωνιών προσφέροντας τους καταναλωτικά αγαθά και
υπηρεσίες που δίχως αυτές η ανθρωπότητα θα ήταν πολύ πίσω αφ’ ενός, μα και
αφ’ ετερου γεννομενος ο ίδιος το μέσο της εμπορικης ανταποκρισης για την
πλειονοτητα των υπολοιπων βιομηχανιων αποκτα κατά περιπτωση μικρο, μεγαλο
ή ακομη και καθοριστικο παραγοντα επιρροης τοπικων, εθνικων και παγκοσμιων
βιομηχανικων κλαδων. Το γεγονος αυτό σαν αλυσιδωτη αντιδραση, τον καθιστα
ισως τον κλαδο εκεινο που βρίσκεται στην κορυφή της κλιμακας των οικονομιων.
Ευλογο είναι λοιπον για καποιον που εχει επαρκη γνωση, έγκαιρη και εγκυρη
πληροφορηση αλλα κυριως το επιχειρηματικό δαιμόνιο και την τολμη, να
επιθυμησει να εισχωρησει επιχειρηματικα και εκεινος στον ναυτιλιακο κλαδο.
Για να το πραξει όμως επιτυχημενα το εγχειρημα αυτό, θα χρειαστει πρωτιστως
και ανεξαιρετως να εχει κατασταλαξει σε ένα επιχειρηματικο σχεδιο καταλληλο
να του αποδωσει τα αποτελεσματα που εχει ορισει ως στοχο σε καταλληλο βαθος
χρονου, ειτε διαθετει το αρχικο πλεονεκτημα της αυτοχρηματοδοτησης, ειτε όχι.
Λογω της κλιμακας των μεγεθων, της ελαττωσης του επιχειρηματικου κινδυνου,
της διεθνους χρηματοοικονομικης πρακτικης που αναποφευκτα στηριζει και
ασφαλιζει την ναυτιλιακη πρακτικη, η εκπονηση ενός αρτια σταθμισμενου
επιχειρηματικου

σχεδιου

είναι

ικανη

από

μονη

της

να

αποτελεσει

επιχειρηματικο πλεονεκτημα, η δε πλημμελης καταρτιση αυτου, αυτοματως
αιτια σοβαρης επιχειρηματικης αστοχιας.

Μαθησιακοί στόχοι:
Το πρόγραμμα αυτό φιλοδοξει, ακομη και μεσα από τους ενδεχομενους
περιορισμούς, να αποτελεσει κατ’ ελαχιστο έναν

1. Βασικο οδηγό στους Φοιτητές αλλά και τους Μεταπτυχιακους Σπουδαστες
της Ναυτιλιακης Επιστημης, επιτρεποντας τους ισως σε καποιο
μελλοντικο χρονο της επαγγελματικης τους εξελιξης να συμμετασχουν πιο
ενεργα, πιο αποφασιστικα και σιγουρα πιο θετικα ακομη στην εδραιωση
μιας εταιρειας με ναυτιλιακο αντικειμενο απασχολησης, ευκαιριας
δοθησης.

2. Επίσης, σε Επαγγελματίες διαφόρων κατηγοριών που ήδη εκδηλωνουν
επιχειρηματική δράση στον ναυτιλιακό τομέα αλλά και στον ευρύτερο
Ναυτιλιακό Χώρο, θα μπορεσει να αποτελεσει ένα επιστημονικα ορθο μα
και συνάμα χρηστικό, πρακτικό επαγγελματικο εργαλειο που θα τους
καθοδηγησει πιο κοντα στους στοχους και τα ονειρα τους.

3. Ακόμη και για τους Επιχειρηματίες, εκεινους που εχουν ήδη γνωση εκ
των ένδω από εξασκηση του επαγγελματος, ευρισκομενοι ή συμμετεχοντες
σε μικρο ή μεγαλυτερο βαθμο στην νευραλγικη θεση του κατ’ ουσιαν
φορεα της οικονομικης εκμεταλλευσης ενός πλοιου, διαχειριζομενοι την
εμπορικη τυχη αυτου, στοχευει στο να αποτελέσει ένα επαγγελματικό
εφόδιο δια του οποίου μπορεί να επιτευχθεί η καλύτερη οργάνωση, η με
συνοπτικά εμπεριστατωμένο τρόπο επανάληψη γνώσεων, ακομη και γιατί
όχι η διευρυνση αυτών, προκειμένου στην καταρτιση ενός άρτιου
επιχειρηματικου σχεδιου στα ναυτιλιακή οικονομία.
Επειδη η αρχη είναι το ημιση του παντος και οτιδηποτε για να στηριχτει
χρειαζεται γερα θεμελια, ο πρωταρχικος σκοπος και στοχος του μαθηματος
αυτου ηταν και παραμενει με απλα λογια η κατανοηση του «στησιματος» ενός
εταιρικου σχεδιου εμπορικης δραστηριοποιησης μιας εταιρειας που
δραστηριοποιειται στον ναυτιλιακο χωρο. Το πρόγραμμα «Ανάπτυξη
Ναυτιλιακών Επιχειρηματικών Σχεδίων» παρεχει συνοπτικη καλυψη στην

πλειονοτητα του ευρους των επιμέρους εκεινων στοιχειων τα οποία κρινονται ως
απαραίτητες προυποθεσεις, ειτε ως υποδομες ειτε ως πρακτικες, για το ουσιωδες
θέμα της συγκροτησης ενός ασφαλους και προσοδοφορου επιχειρηματικου
σχεδιου διαχείρισης μιας οποιασδήποτε εταιρειας απασχολουμενης στον
ναυτιλιακό χώρο.

Μαθησιακά αποτελέσματα
Μετά

την

ολοκλήρωση

του

προγράμματος

«Ανάπτυξη

Ναυτιλιακών

Επιχειρηματικών Σχεδίων», ο/η υποψηφιος, θα είναι σε θέση να:

Γνωρίζει:
•

Τους κυριους, αλλα και δευτερευοντες τομεις που μπορει να βρει
αντικειμενο απασχολησης μια εταιρεια που αποφασιζει να
δραστηριοποιηθει εμπορικα στον ναυτιλιακο χωρο.

•

Το πώς μπορει να προσδιοριστει μεσα στον χωρο του εμπορικου τομεα
δρασης της.

•

Ποιοι παραγοντες θα ήταν εκεινοι που λογικα θα μπορουσαν να
συμβαλλουν στο να οδηγηθει σε καλυτερη εμπορικη θεση στο μελλον.

•

Την βασικη δομη στην εκπονηση ενός επιχειρηματικου σχεδιου δρασης
μιας εταιρειας με εμπορικο αντικειμενο στον ναυτιλιακο χωρο

Καταννοεί:
•

Θεμελιωδεις εννοιες διαχειριστικης πρακτικης στην ναυτιλια

•

Τις παραμέτρους που περιγράφουν την δυναμική του επικρατούντος
ναυπλιακού περιβάλλοντος

•

Θεμελιώδεις έννοιες εμπορικής προβολής (marketing)

•

Τα κύρια μέρη ενός επιχειρηματικού σχεδίου εκμετάλλευσης και
διαχείρισης μιας εταιρείας δραστηριοποιημένης στο ναυτιλιακό χώρο

Είναι ικανός / ή :
Να εκπονεί επι συνόλου δικά του σχέδια εμπορικής εκμετάλλευσης μιας
εταιρείας με αντικείμενο απασχόλησης στον ναυτιλιακό χώρο,
διασφαλίζοντας την ασφαλή, εύρυθμη και πάνω απ’ όλα αποδοτικότερη
λειτουργία αυτής, αποφεύγοντας παράλληλα νομικά ή και εν γένει
προβλήματα με τρίτα μέρη.
Να αξιολογεί γενικά την υπάρχουσα κατάσταση στην ναυτιλιακή αγορά και
να διαβλέπει σε κάποιο βαθμό, πως αυτή μπορεί να επηρεάσει την
εμπορική

θέση

της

εταιρείας

στην

διαχείριση

και

εμπορική

εκμετάλλευση της οποίας συμμετέχει.
Να αναθεωρεί τα σχέδια επιχειρηματικής δράσης μιας εταιρείας
απασχολούμενης στον ναυτιλιακό χώρο, με σκοπό να την οδηγήσει
συντεταγμένα σε ευμενέστερη, εάν όχι καλύτερη, εμπορική θέση,
χαράσσοντας νέες στρατηγικές

Περιεχόμενα μαθήματος
I.

Περιγραφή των κυρίων εμπορικών τομέων του ναυτιλιακού χώρου

II.

Εταιρικές δομές στην ναυτιλία

III.

Κατανοηση των παραγοντων που επηρρεαζουν το εμπορικο περιβαλλον
στην ναυτιλια

IV.

Θεμελιωδεις εννοιες της διαχειρισης και οικονομικης εκμεταλλευσης μιας
εταιρειας με εμπορικο αντικειμενο στον ναυτιλιακο χωρο

V.

Θεμελιωδεις εννοιες της εμπορικης προβολης μιας ναυτιλιακης εταιρειας
VI. Ο ρολος της αρχικης επιχειρηματικης προτασης και ενός σχεδιου
εμπορικης δρασης στην θεμελιωση, υπερασπιση ή / και βελτιωση της
εμπορικης θεσης μιας εταιρειας δραστηριοποιουμενης στον ναυτιλιακο
χωρο

Δομη, Ενοτητες και Περιεχομενο μιας επιχειρηματικης προτασης ή / και

VII.

σχεδιου επιχειρηματικης δρασης μιας ναυτιλιακης εταιρειας

VIII.

Εργαλεια Παρακολούθησης / Αξιολόγησης ενός σχεδιου επιχειρηματικης
δρασης μιας ναυτιλιακης εταιρειας στο ευρος του χρονικου του οριζοντα

IX.

Κατανόηση της επικρατούσας κατάστασης της ναυτιλιακης αγοράς μέσω
παρακολούθησης της δυναμικής των παραμέτρων / παραγόντων επιρροής
της.

X.

Θέσπιση και διαμόρφωση εμπορικών στρατηγικών, με επάλληλη
αναθεώρηση του σχεδίου εμπορικής δράσης μιας εταιρείας με εμπορικό
αντικείμενο στον ναυτιλιακό́ χώρο

XI.

Μελέτες περιπτώσεων Επιχειρηματικών Σχεδίων στη Ναυτιλία

Τρόπος διεξαγωγής του προγράμματος.

Το μάθημα «Ανάπτυξη Ναυτιλιακών Επιχειρηματικών Σχεδίων»
πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, δεν απαιτείται φυσική
παρουσία του σπουδαστή στο χώρο του Πανεπιστημίου. Ωστόσο, ο εκάστοτε
σπουδαστής μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με το διδάσκοντα μέσω
email.
Κάθε εβδομάδα αναρτάται το νέο εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική και
οπτικοακουστική μορφή στην εκπαιδευτική πλατφόρμα, στο οποίο και έχει
πρόσβαση μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια εκπαιδευτικά βοηθήματα όπως:
 Εκπαιδευτικά video

 Άρθρα
 Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 Εκπαιδευτικά sites

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα πρέπει να υποβάλλει μια
εργασία και να την αποστείλει στο διδάσκοντα. Η επιτυχής έκβαση της εργασίας
οδηγεί στην απόκτηση του :

« Πιστοποιητικού Παρακολούθησης »

