
Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

12 νέα μαθήματα στη ναυτιλία 

Νέος κύκλος, Νέα μαθήματα 

O νέος κύκλος σπουδών του  εξ αποστάσεως (e-learning) 
προγράμματος του τμήματος Οικονομικής επιστήμης του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς έχει προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έως 8 Ιουλίου. 

 
Δήλωσε και εσύ συμμετοχή στα δώδεκα εξ αποστάσεως (e-learning) 
ναυτιλιακά προγράμματα του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ο νέος κύκλος σπουδών μας ξεκινάει στις 11 
Ιουλίου και μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση σας άμεσα στον 
ακόλουθο ιστότοπο: 

http://elearning.ec.unipi.gr/elearning/market-economy  

Μερικά από τα μαθήματα 

 Ανάπτυξη Ναυτιλιακών Επιχειρηματικών Σχεδίων 

 Ασφάλεια Επιβατηγών Οχηματαγωγών Πλοίων 

 Διεθνής Συνθήκη Ναυτικής Εργασίας (MLC) 
 Διεθνείς Ναυτιλιακές Σχέσεις 

 Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων 

 Επιχειρηματική Ανάπτυξη και Θαλάσσιος Τουρισμός 

 Ηγεσία και Λήψη Αποφάσεων στη Ναυτιλία 

 Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και Ναυτιλία 

 Λειτουργική Διαχείριση Πλοίων (Ship Operations) 

 Διεθνής Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης Πλοίων (ISM CODE) 
 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – Ναυτιλιακές Εφαρμογές 

 Επιθεώρηση Δεξαμενοπλοίων και Σύστημα Αυτοαξιολόγησης 
(TMSA) 

    

Ευχαριστούμε,  
Τμήμα Διαχείρισης Σπουδαστών  

Πρόγραμμα εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης  

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Πανεπιστήμιο Πειραιώς  

                             ] 
 

Ειδικές τιμές 

-50% σε 
AΜΕΑ,άνεργους, 
πολύτεκνους και μέλη 
πολύτεκνης (και 
τρίτεκνης)οικογένειας.  
-30% σε απόφοιτους 
ΑΕΙ και Δημόσιους 
Υπαλλήλους 

Αναγνώριση 
Πιστοποίηση 

Σύμφωνα με το 
Ν.3839/2010 και το 
προεδρικό διάταγμα 
152/240-ΦΕΚ 5/11/2013-
4107 μόνο τα 
πιστοποιητικά που 
εκδίδονται από δημόσιο 
φορέα, σαν το δικό μας 
Πανεπιστήμιο, είναι 
αναγνωρισμένα. Το 
πρόγραμμα μας είναι από 
τους καλύτερους 
συνδυασμούς ποιότητας, 
χρόνου και τιμής στα 
πιστοποιημένα 
προγράμματα e-learning.  

 

Προσφορά μόνο για 
αυτό τον κύκλο. 

Σε όλους τους σπουδαστές 
δωρεάν υπηρεσίες 
συμβουλευτικής σε θέματα 
εργασίας και εκπαίδευσης 
μέσω του Γραφείου 
Διασύνδεσης του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς.  
 

Εξατομικευμένη 
συμβουλευτική σε θέματα 
διαχείρισης σταδιοδρομίας 
(ανάπτυξη εργασιακών 
δεξιοτήτων, personal 
branding, αναζήτηση 
εργασίας, αλλαγή 
καριέρας, σύνταξη 
βιογραφικού σημειώματος 
κ.ά)  
Συμμετοχή σε εκδηλώσεις, 
σεμινάρια και workshops 
του Γραφείου Διασύνδεσης 
του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς  

 

Πληροφόρηση για 
μεταπτυχιακές σπουδές 
στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό 

 

  

E-learning Tμήματος Οικονομικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς  

 

http://webmail.bmetrack.com/c/l?u=6454DF7&e=99C33D&c=58763&t=0&l=24F35FB7&email=wNbDOftWHCAcb0Gsz%2FhRUA%3D%3D&seq=1
http://webmail.bmetrack.com/c/l?u=6454DF7&e=99C33D&c=58763&t=0&l=24F35FB7&email=wNbDOftWHCAcb0Gsz%2FhRUA%3D%3D&seq=1
http://webmail.bmetrack.com/c/l?u=6454DF7&e=99C33D&c=58763&t=0&l=24F35FB7&email=wNbDOftWHCAcb0Gsz%2FhRUA%3D%3D&seq=1
http://webmail.bmetrack.com/c/l?u=6454E0F&e=99C33D&c=58763&t=0&l=24F35FB7&email=wNbDOftWHCAcb0Gsz%2FhRUA%3D%3D&seq=1
http://webmail.bmetrack.com/c/l?u=64550A5&e=99C33D&c=58763&t=0&l=24F35FB7&email=wNbDOftWHCAcb0Gsz%2FhRUA%3D%3D&seq=1
http://webmail.bmetrack.com/c/l?u=64550A6&e=99C33D&c=58763&t=0&l=24F35FB7&email=wNbDOftWHCAcb0Gsz%2FhRUA%3D%3D&seq=1
http://webmail.bmetrack.com/c/l?u=64550A7&e=99C33D&c=58763&t=0&l=24F35FB7&email=wNbDOftWHCAcb0Gsz%2FhRUA%3D%3D&seq=1
http://webmail.bmetrack.com/c/l?u=64550A8&e=99C33D&c=58763&t=0&l=24F35FB7&email=wNbDOftWHCAcb0Gsz%2FhRUA%3D%3D&seq=1
http://webmail.bmetrack.com/c/l?u=64550A9&e=99C33D&c=58763&t=0&l=24F35FB7&email=wNbDOftWHCAcb0Gsz%2FhRUA%3D%3D&seq=1
http://webmail.bmetrack.com/c/l?u=64550AA&e=99C33D&c=58763&t=0&l=24F35FB7&email=wNbDOftWHCAcb0Gsz%2FhRUA%3D%3D&seq=1
http://webmail.bmetrack.com/c/l?u=64550AB&e=99C33D&c=58763&t=0&l=24F35FB7&email=wNbDOftWHCAcb0Gsz%2FhRUA%3D%3D&seq=1
http://webmail.bmetrack.com/c/l?u=64550AC&e=99C33D&c=58763&t=0&l=24F35FB7&email=wNbDOftWHCAcb0Gsz%2FhRUA%3D%3D&seq=1
http://webmail.bmetrack.com/c/l?u=64550AD&e=99C33D&c=58763&t=0&l=24F35FB7&email=wNbDOftWHCAcb0Gsz%2FhRUA%3D%3D&seq=1
http://webmail.bmetrack.com/c/l?u=64550AE&e=99C33D&c=58763&t=0&l=24F35FB7&email=wNbDOftWHCAcb0Gsz%2FhRUA%3D%3D&seq=1
http://webmail.bmetrack.com/c/l?u=64550AF&e=99C33D&c=58763&t=0&l=24F35FB7&email=wNbDOftWHCAcb0Gsz%2FhRUA%3D%3D&seq=1
http://webmail.bmetrack.com/c/l?u=64550B0&e=99C33D&c=58763&t=0&l=24F35FB7&email=wNbDOftWHCAcb0Gsz%2FhRUA%3D%3D&seq=1
http://webmail.bmetrack.com/c/l?u=64550B0&e=99C33D&c=58763&t=0&l=24F35FB7&email=wNbDOftWHCAcb0Gsz%2FhRUA%3D%3D&seq=1
http://webmail.bmetrack.com/c/l?u=6454DF7&e=99C33D&c=58763&t=0&l=24F35FB7&email=wNbDOftWHCAcb0Gsz%2FhRUA%3D%3D&seq=2
http://webmail.bmetrack.com/c/l?u=6454E04&e=99C33D&c=58763&t=0&l=24F35FB7&email=wNbDOftWHCAcb0Gsz%2FhRUA%3D%3D&seq=1
http://webmail.bmetrack.com/c/l?u=6454E05&e=99C33D&c=58763&t=0&l=24F35FB7&email=wNbDOftWHCAcb0Gsz%2FhRUA%3D%3D&seq=1
http://webmail.bmetrack.com/c/l?u=6454E06&e=99C33D&c=58763&t=0&l=24F35FB7&email=wNbDOftWHCAcb0Gsz%2FhRUA%3D%3D&seq=1

