
 

 

       

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» 

                  Πειραιάς,  01/07/2019 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 

 

Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς προκηρύσσει την έναρξη 2ου  

κύκλου σπουδών (19ο έτος) του επανιδρυθέντος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη 
Ναυτιλία, Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος στη Ναυτιλία (MSc. in Shipping), καλύπτοντας τα αντικείμενα α) Ναυτιλία 
(Shipping), β) Λιμάνια (Ports) και γ) Ναυτιλιακή Εφοδιαστική (Maritime Logistics). 

 

Οι ενδιαφερόμενοι με την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας καλούνται να επιλέξουν κατά 

σειρά προτεραιότητας την ένταξή τους σε μία από τις ακόλουθες ειδικεύσεις του 
προγράμματος:  
 

Α. Διοικητική 

Β. Οικονομική 

 

Το Πρόγραμμα είναι διάρκειας τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών εξαμήνων και αρχίζει τον Οκτώβριο 
του 2019.   

 

Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., 
Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής & διπλωματούχοι Α.Ε.Ν. ισότιμοι με Τ.Ε.Ι.(Ν.3450/2006) ή αντίστοιχων 
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και επικυρωμένο 
πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας. 
 

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Η διδασκαλία των μαθημάτων 
πραγματοποιείται από τη Δευτέρα έως και την Πέμπτη (και ώρες 18:00 -21:00).  

 

Για εργαζόμενους φοιτητές και ανάλογα με τον αριθμό που εντάσσονται στην κατηγορία αυτή, 
παρέχεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα σε ευέλικτο ωράριο.  
  

Το κόστος των διδάκτρων ανέρχεται στο ποσό των  7.800 €. 
 

Σε αριστούχους απόφοιτους Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων ομοταγών ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής προβλέπεται η χορηγία μέχρι πέντε (5) υποτροφιών κατά το πρώτο ακαδημαϊκό 
έτος. 

 

Η επιλογή των εισακτέων γίνεται σε πρώτη φάση με βάση τα τυπικά προσόντα και σε δεύτερη 
φάση με βάση την προσωπική συνέντευξη και τη συνεκτίμηση των κριτηρίων επιλογής 
(γνωστικό αντικείμενο πρώτου συναφούς πτυχίου, βαθμός πτυχίου, εργασιακή εμπειρία (έτη 
εμπειρίας) σε συναφές αντικείμενο, κατοχή δεύτερου πτυχίου, συνέντευξη). 
 

 

 

 

 

 

 



 

Υποβολή αιτήσεων : 

 

Α) Στη Γραμματεία ΠΜΣ στη Ναυτιλία  Γρηγορίου Λαμπράκη 21 & Διστόμου, Πειραιάς 18533 
(5ος όροφος Γραφείο 516) 
 Δευτέρα-Παρασκευή 10:00 π.μ.– 13:00μ.μ. ή κάθε Παρασκευή 15:00 μ.μ.-19:00 μ.μ. 
 

Β) Ταχυδρομικώς :  Με συστημένη ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση:  
Υπόψη Γραμματεία ΠΜΣ στη Ναυτιλία, Γρηγορίου Λαμπράκη 21 & Διστόμου, Πειραιάς 18533 
(5ος όροφος Γραφείο 516)  

 

Γ) Ηλεκτρονικά: Στη ηλεκτρονική διεύθυνση: nafadmin@unipi.gr  

 

Προθεσμία υποβολής: μέχρι τις 31/07/2019 

 

Στην περίπτωση υποβολής αίτησης στη Γραμματεία ή Ταχυδρομικώς, οι ενδιαφερόμενοι 
καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:  
 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ: 
1. Αίτηση εγγραφής 

2. Βιογραφικό σημείωμα 

3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης  σπουδών 

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου. 
5. Δύο συστατικές επιστολές μια εκ’ των οποίων από μέλος ΔΕΠ (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ). 
6. Αντίγραφο Πτυχιακής ή Διπλωματικής εργασίας (εάν εκπονήθηκε) 
7. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (εάν υπάρχουν) 
8. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν 

9. Επικυρωμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας  
10. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι ο υποψήφιος έχει λάβει γνώση του   

παρόντος Κανονισμού και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους αναφερόμενους σε αυτόν 
κανόνες λειτουργίας του ΠΜΣ 

11. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 

12. Δύο Φωτογραφίες 

 

Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν 
την Ενότητα 9 της αίτησης. 
 

Για έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: 
Α) Στη Γραμματεία του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 
Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς 18534 (1ος όροφος Γραφείο 113). 
Β) Στη Γραμματεία ΠΜΣ στη Ναυτιλία  Γρηγορίου Λαμπράκη 21 & Διστόμου, Πειραιάς 18533 
(5ος όροφος Γραφείο 516)  
 

Τηλέφωνα επικοινωνίας    : 210 414   2397 /2175/2542 

Fax                                     : 210 414   2419 

E-mail                                :  nafadmin@unipi.gr   naf-secr@unipi.gr    

 

   Η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. στη Ναυτιλία 

               

Αναπλ. Καθηγήτρια Μ. Μποϊλέ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί τελειόφοιτοι υπό την προϋπόθεση ότι, εφόσον επιλεγούν θα 
έχουν προσκομίσει βεβαίωση περάτωσης σπουδών πριν από την προθεσμία εγγραφών στο 
Π.Μ.Σ.  
Το επικυρωμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται και με 
πτυχίο της αλλοδαπής. 

mailto:nafadmin@unipi.gr
mailto:nafadmin@unipi.gr
mailto:naf-secr@unipi.gr

