Shipping Market
Analyst

1

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα
Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο πρόγραμμα
επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης με τίτλο «Shipping Market Analyst».
Η ανάγκη συνεχούς επιμόρφωσης και πιστοποίησης επαγγελματικών δεξιοτήτων οδήγησε το
Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) του Ε.Κ.Π.Α. στο
σχεδιασμό των πρωτοποριακών αυτών Προγραμμάτων Επαγγελματικής Επιμόρφωσης και
Κατάρτισης, με γνώμονα τη διασύνδεση της θεωρητικής με την πρακτική γνώση,
αναπτύσσοντας κυρίως, την εφαρμοσμένη διάσταση των επιστημών στα αντίστοιχα
επαγγελματικά πεδία.
Στη συνέχεια, σας παρουσιάζουμε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών για το πρόγραμμα
επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης: «Shipping Market Analyst», τις προϋποθέσεις
συμμετοχής σας σε αυτό, καθώς και όλες τις λεπτομέρειες που πιστεύουμε ότι είναι χρήσιμες,
για να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα του προγράμματος.

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ναυτιλίας την έχουν καταστήσει ως μια άκρως
ενδιαφέρουσα προς μελέτη και διαφορετική από όλες τις άλλες βιομηχανία. Η ανάγκη
ύπαρξης σημαντικών κεφαλαίων τόσο για τη σύσταση μιας ναυτιλιακής εταιρίας όσο και για
την επέκταση ή την ανανέωση του στόλου της, οι έντονες και μη καθορισμένες διακυμάνσεις
των ναύλων και συνεπώς των αξιών των πλοίων, η αδυναμία πρόβλεψης της πορείας των
ναύλων με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κινδύνου και την εξασφάλιση των κερδών και η
επιρροή που δέχεται ο κλάδος από τις εξελίξεις στο διεθνές εμπόριο και την παγκόσμια
οικονομία, είναι μερικά μόνο από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν σε καθημερινή βάση
όλους όσοι δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο κλάδο.
Η ανάλυση της ναυτιλιακής αγοράς (Shipping Market Analysis) είναι αναπόσπαστο κομμάτι
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων (decision - making). Η προσεκτική ανάλυση των
επιμέρους ναυτιλιακών κλάδων και η σωστή συλλογή των πληροφοριών μειώνουν σε αρκετά
μεγάλο βαθμό την αβεβαιότητα και το ρίσκο. Συνεπώς, η προσεκτική και λεπτομερής
ανάλυση των παραγόντων που διαμορφώνουν την ναυτιλιακή αγορά είναι υψίστης σημασίας.
Αν και αυτό ακούγεται προφανές, στοιχεία του παρελθόντος μάς έχουν δείξει ότι τόσο μικρές
όσο και μεγάλες ναυτιλιακές εταιρίες, τράπεζες και διεθνείς επενδυτικοί οργανισμοί
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προέβησαν στη λήψη αποφάσεων χωρίς την ανάλυση των βασικών ναυτιλιακών παραμέτρων,
με τραγικές οικονομικές, για αυτούς αλλά και το σύνολο της ναυτιλιακής βιομηχανίας,
συνέπειες.
Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος εκπαίδευσης είναι να γίνει αναλυτική παρουσίαση
και επεξήγηση όλων εκείνων των παραγόντων που επηρεάζουν, διαμορφώνουν και
καθορίζουν την πορεία των επιμέρους ναυτιλιακών αγορών. Με το πέρας της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει επαρκείς γνώσεις για την αγορά
μεταφοράς αργού πετρελαίου (Crude Tanker Market), την αγορά προϊόντων διύλισης
πετρελαίου (Product Tanker Market), την αγορά μεταφοράς χύδην ξηρών φορτίων (Dry Bulk
Market), την αγορά των εμπορευματοκιβωτίων (Containership Market) και τις αγορές
μεταφοράς ειδικών φορτίων (Chemicals, LPG, LNG, κ.α.). Το μάθημα Shipping Market Analyst
θα παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις απαραίτητες γνώσεις για τη διοίκηση και τη λήψη
ορθών αποφάσεων (Chartering, Sales and Purchase, Entry New Markets) στον κλάδο της
ναυτιλίας.
Το πρόγραμμα Shipping Market Analyst απευθύνεται σε στελέχη ναυτιλιακών εταιριών,
απόφοιτους ναυτιλιακών σπουδών, σε Merchant Marine Deck Officers / Masters και σε όσους
ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με το ναυτιλιακό κλάδο και να στελεχώσουν γραφεία
ναυτιλιακών εταιριών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΤΡΟΠΟΣ EΝΤΑΞΗΣ
Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν:
► απόφοιτοι Πανεπιστημίου/ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής
► απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή
εμπειρία
Λόγω του περιορισμένου αριθμού των θέσεων συμμετοχής, θα τηρηθούν αυστηρά τα
παρακάτω κριτήρια επιλογής υποψηφίων.
Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας:
https://elearningekpa.gr/
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4. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
Τα προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του Προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους
είναι:
► Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
► Κατοχή προσωπικού e-mail
► Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

5. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η διδασκαλία στα προγράμματα εξ αποστάσεως επαγγελματικής επιμόρφωσης και
κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ διεξάγεται μέσω του
διαδικτύου, προσφέροντας στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή δυνατότητα μελέτης
ανεξαρτήτως περιοριστικών παραγόντων, όπως η υποχρέωση της φυσικής του παρουσίας σε
συγκεκριμένο χώρο και χρόνο.
Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος διατίθεται σταδιακά, ανά διδακτική ενότητα, μέσω
ειδικά διαμορφωμένων ηλεκτρονικών τάξεων. Κατά την εξέλιξη κάθε θεματικής ενότητας
αναρτώνται σε σχετικό link οι απαραίτητες για την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής
διαδικασίας ανακοινώσεις.
Ο εκπαιδευόμενος, αφού ολοκληρώσει τη μελέτη της εκάστοτε διδακτικής ενότητας, καλείται
να υποβάλει ηλεκτρονικά, το αντίστοιχο τεστ αξιολόγησης. Τα τεστ μπορεί να περιλαμβάνουν
ερωτήσεις αντιστοίχισης ορθών απαντήσεων, πολλαπλής επιλογής, αληθούς/ψευδούς
δήλωσης, ή upload, όπου ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να διατυπώσει και να επισυνάψει την
απάντησή του. Η θεματική ενότητα μπορεί να συνοδεύεται από τελική εργασία, η οποία
διατίθεται κατά την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας (εφόσον το απαιτεί η φύση της
θεματικής ενότητας) και αφορά το σύνολο της διδακτέας ύλης.
Παράλληλα, παρέχεται πλήρης εκπαιδευτική υποστήριξη δεδομένου ότι ο εκπαιδευόμενος
μπορεί να απευθύνεται ηλεκτρονικά (για το διάστημα που διαρκεί το εκάστοτε μάθημα) στον
ορισμένο εκπαιδευτή του, μέσω ενσωματωμένου στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού συστήματος
επικοινωνίας, για την άμεση επίλυση αποριών σχετιζόμενων με τις θεματικές ενότητες και τις
ασκήσεις αξιολόγησης ή την τελική εργασία.
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6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Σε κάθε διδακτική ενότητα ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να επιλύει και να υποβάλλει
ηλεκτρονικά το αντίστοιχο τεστ, τηρώντας το χρονοδιάγραμμα που έχει δοθεί από τον
εκπαιδευτή του. Η κλίμακα βαθμολογίας κυμαίνεται από 0 έως 100%. Συνολικά, η
βαθμολογία κάθε θεματικής ενότητας προκύπτει κατά το 60% από τις ασκήσεις αξιολόγησης
και κατά το υπόλοιπο 40% από την τελική εργασία, η οποία εκπονείται στο τέλος του
συγκεκριμένου μαθήματος και εφόσον το απαιτεί η φύση αυτού.
Η χορήγηση του Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης πραγματοποιείται, όταν ο
εκπαιδευόμενος λάβει σε όλα τα μαθήματα βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 50%. Σε περίπτωση
που η συνολική βαθμολογία ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων δεν ξεπερνά το 50%, ο
εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα επανεξέτασης των μαθημάτων αυτών μετά την
ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του προγράμματος. Η βαθμολογία που θα
συγκεντρώσει κατά τη διαδικασία επανεξέτασής του είναι και η οριστική για τα εν λόγω
μαθήματα, με την προϋπόθεση ότι ξεπερνά εκείνη που συγκέντρωσε κατά την κανονική
διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σε διαφορετική περίπτωση διατηρείται η αρχική
βαθμολογία.

7. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
Πέρα από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού
απαιτούνται τα εξής:
► Συμμετοχή

του

εκπαιδευόμενου

στη

διαδικασία

Δειγματοληπτικού

Ελέγχου

Ταυτοποίησης
Η διαδικασία Δειγματοληπτικού Ελέγχου Ταυτοποίησης Εκπαιδευόμενου στοχεύει στη
διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα,
εξουσιοδοτημένο στέλεχος του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ,
επικοινωνεί τηλεφωνικώς με ένα τυχαίο δείγμα εκπαιδευόμενων, προκειμένου να
διαπιστωθεί εάν συμμετείχαν στις εκπαιδευτικές διαδικασίες του προγράμματος, εάν
αντιμετώπισαν προβλήματα σε σχέση με το εκπαιδευτικό υλικό, την επικοινωνία με τον
ορισμένο εκπαιδευτή τους, καθώς και με τη γενικότερη μαθησιακή διαδικασία. Η τηλεφωνική
επικοινωνία διεξάγεται με την ολοκλήρωση του εκάστοτε προγράμματος, ενώ η μέση χρονική
διάρκειά της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι περίπου 2-3 λεπτά.
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Σε περίπτωση μη συμμετοχής του εκπαιδευόμενου στη διαδικασία Δειγματοληπτικού Ελέγχου
Ταυτοποίησης, εφόσον κληθεί, ή μη ταυτοποίησής του κατά τη διεξαγωγή της, δεν χορηγείται
το πιστοποιητικό σπουδών, ακόμα και αν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την εξ αποστάσεως
εκπαιδευτική διαδικασία.

► Συμμετοχή του εκπαιδευόμενου στη διαδικασία Δειγματοληπτικού Ελέγχου Εγγράφων
Ο δειγματοληπτικός έλεγχος εγγράφων διασφαλίζει την εγκυρότητα των στοιχείων που έχει
δηλώσει ο εκπαιδευόμενος στην αίτηση συμμετοχής του στο Πρόγραμμα και βάσει των
οποίων έχει αξιολογηθεί και εγκριθεί η αίτηση συμμετοχής του σε αυτό.
Κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας του προγράμματος, πραγματοποιείται δειγματοληπτικός
έλεγχος εγγράφων από τη Γραμματεία. Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να
προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία πιστοποιούν τα στοιχεία που έχει
δηλώσει στην αίτηση συμμετοχής (Αντίγραφο Πτυχίου, Αντίγραφο Απολυτήριου Λυκείου,
Βεβαίωση Εργασιακής Εμπειρίας, Γνώση Ξένων Γλωσσών κ.τ.λ.).
Σε περίπτωση μη συμμετοχής του εκπαιδευόμενου στη διαδικασία Δειγματοληπτικού Ελέγχου
Εγγράφων, εφόσον κληθεί, ή μη ύπαρξης των δικαιολογητικών αυτών, δεν χορηγείται το
πιστοποιητικό σπουδών, ακόμα και αν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την εξ αποστάσεως
εκπαιδευτική διαδικασία.

► Αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων
Ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να μην έχει οικονομικής φύσεως εκκρεμότητες. Σε περίπτωση
που υπάρχουν τέτοιες, το πιστοποιητικό σπουδών διατηρείται στο αρχείο της Γραμματείας,
μέχρι την ενημέρωση της για τη διευθέτηση της εκκρεμότητας.

Αναλυτική περιγραφή των παραπάνω υπάρχει στον Κανονισμό Σπουδών:
https://elearningekpa.gr/regulation

8. ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Στο πρόγραμμα “Shipping Market Analyst” συμμετέχει η Δρ. Μαρινίκη Ψηφία. Είναι κάτοχος
διδακτορικού τίτλου σπουδών από το Ναυτιλιακό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πειραιώς με
εξειδίκευση στην ανάλυση και πρόβλεψη των ναυτιλιακών αγορών. Τα τελευταία 12 χρόνια
εργάζεται στον κλάδο της ποντοπόρου ναυτιλίας και φέρει τον τίτλο του Shipping Market
Analyst.
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9. ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ Η ΥΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης περιλαμβάνει 6 θεματικές
ενότητες (μαθήματα).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Μάθημα: Εισαγωγή στη Ναυτιλία
Διδακτική Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Ναυτιλία - Ορισμοί - Διαφοροποίηση
Διδακτική Ενότητα 2: Χαρακτηριστικά των Ναυτιλιακών Κύκλων
Διδακτική Ενότητα 3: Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση & Προσφορά
Θαλασσίων Μεταφορών - Μηχανισμός Καθορισμού του Ναύλου
Διδακτική Ενότητα 4: Οι 4 Αγορές που Ελέγχουν τη Ναυτιλία
Διδακτική Ενότητα 5: Ναυλοδείκτες

Μάθημα: Η Αγορά Δεξαμενοπλοίων
Διδακτική Ενότητα 1: Παραγωγή και Ζήτηση Πετρελαίου
Διδακτική Ενότητα 2: Global Crude Distillation Unit Capacity Growth (20192024) Aνατολικά και Δυτικά του Σουέζ
Διδακτική Ενότητα 3: Το Προφίλ του Στόλου Μεταφοράς Αργού πετρελαίου
Διδακτική Ενότητα 4: World Seaborne Crude Oil Trade
Διδακτική Ενότητα 5: Historical Crude Tanker Supply, Demand Balance, Freight
Rates

Μάθημα: Η Αγορά Μεταφοράς Προϊόντων Διύλισης Πετρελαίου
Διδακτική Ενότητα 1: Παραγωγή και Zήτηση Προϊόντων Διύλισης Πετρελαίου
Διδακτική Ενότητα 2: Το Προφίλ του Στόλου Μεταφοράς Προϊόντων Διύλισης
Πετρελαίου
Διδακτική Ενότητα 3: World Seaborne Oil Products Trade
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Διδακτική Ενότητα 4: Historical Product Tanker Supply & Demand Balance &
Freight Rates

Μάθημα: Η Αγορά Μεταφοράς Χύδην Ξηρών Φορτίων
Διδακτική Ενότητα 1: Τα Kύρια και Δευτερεύοντα Χύδην Ξηρά Φορτία
Διδακτική Ενότητα 2: Βιομηχανικά Χαρακτηριστικά των κυρίων Χύδην Ξηρών
Φορτίων
Διδακτική Ενότητα 3: Το Προφίλ του Στόλου Μεταφοράς Χύδην Ξηρών Φορτίων
Διδακτική Ενότητα 4: World Seaborne Dry Bulk Trade
Διδακτική Ενότητα 5: Historical Dry Bulk Supply & Demand Balance & Freight
Rates

Μάθημα: Η Αγορά Μεταφοράς Εμπορευματοκιβωτίων
Διδακτική Ενότητα 1: Το Εμπορευματοκιβώτιο και η Αγορά Γραμμών
Διδακτική Ενότητα 2: Liner Trade Indicators
Διδακτική Ενότητα 3: Το Προφίλ του Στόλου Μεταφοράς Εμπορευματοκιβωτίων
Διδακτική Ενότητα 4: Historical Containership Supply, Demand Βalance,
Mainlane & Regional Freight Rate Indices

Μάθημα: Η Αγορά Μεταφοράς Ειδικών Φορτίων
Διδακτική Ενότητα 1: Γενική Παρουσίαση των Ειδικών Φορτίων
Διδακτική Ενότητα 2: Παρουσίαση του Στόλου για τη Μεταφορά των Ειδικών
Φορτίων
Διδακτική Ενότητα 3: Η Διαχρονική Εξέλιξη της Αγοράς Χημικών, LPG και LNG
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