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Τι είναι ο ναυπηγός;

Ο ναυπηγός είναι
µηχανικός µε
αντικείµενο το πλοίο
και την τεχνολογία της
ναυτιλίας



Ναυτιλία

∆ιακινεί περίπου
το 90% του όγκου
το 70% της αξίας του παγκόσµιου εµπορίου

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση διακινεί
το 90% του εξωτερικού
Το 35% του εσωτερικού εµπορίου







Ναυτιλία συνέχεια

Παράγοντας-κλειδί στο
παγκόσµιο εµπόριο
Παράγοντας-κλειδί στην
ανάπτυξη πολλών
χωρών
Πηγή εισοδήµατος σε
πολλές χώρες
Μέσο ασφαλές και φιλικό
στο περιβάλλον



Ναυτιλία συνέχεια

Επιβάτες

Εµπορεύµατα



Ναυτιλία στην Ελλάδα

Νο. 1 πηγή εθνικού
εισοδήµατος (Νο. 2: 
τουρισµός)
Ο µόνος τοµέας της
οικονοµίας που είµαστε
ανταγωνιστικοί σε
παγκόσµια βάση
Ελληνόκτητος στόλος: 
Νο. 1 στον κόσµο



ΕΙ∆Η ΠΛΟΙΩΝ

Σκάφη αναψυχής



ΕΙ∆Η ΠΛΟΙΩΝ (2)

Ferry boats



ΕΙ∆Η ΠΛΟΙΩΝ (3)

Κρουαζιερόπλοια



ΕΙ∆Η ΠΛΟΙΩΝ (4)

Tankers



ΕΙ∆Η ΠΛΟΙΩΝ (5)

Bulk carriers



ΕΙ∆Η ΠΛΟΙΩΝ (6)

Πλοία Container



ΕΙ∆Η ΠΛΟΙΩΝ (7)

Car carriers



ΕΙ∆Η ΠΛΟΙΩΝ (8)

LNG



ΕΙ∆Η ΠΛΟΙΩΝ (9)

Πολεµικά πλοία



Πλοία νέας τεχνολογίας

Υ∆ΡΟΠΤΕΡΥΓΑ

CATAMARAN



Νέες τεχνολογίες





Το επάγγελµα του ναυπηγού

Σχεδίαση-µελέτη πλοίου
Υδροστατική-υδροδυναµική
Κατασκευή
Αντοχή
Μηχανή-πρόωση
Κανονισµοί ασφαλείας
Λειτουργία- συντήρηση
Οικονοµική διαχείριση



Υδροστατική

Ποιοι είναι οι
παράγοντες που
επηρεάζουν την
ευστάθεια ενός
πλοίου; 



Υδροδυναµική

Ποια είναι η
αντίσταση του πλοίου
και πως αυτό
συµπεριφέρεται στη
θάλασσα;



Αντοχή

Ποιες δυνάµεις
εξασκούνται στο
πλοίο και πως πρέπει
να κατασκευαστεί
ώστε να µη σπάσει;

(υλικά, τρόπος
κατασκευής)



Πρόωση

Τι είδους µηχανή και
τι είδους έλικα
χρειάζεται ένα πλοίο;



Κανονισµοί ασφαλείας

Τι κανονισµοί
ασφαλείας πρέπει να
έχουµε ώστε να µην
έχουµε ατυχήµατα και
να µη ρυπαίνεται η
θάλασσα;



Οικονοµική διαχείριση

Πως λειτουργούν οι
ναυλαγορές στη
ναυτιλία και τι πρέπει
να κάνει ο
πλοιοκτήτης ώστε να
µεγιστοποιήσει το
κέρδος του;



Που θα δουλέψει ο ναυπηγός

ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΕΣ
∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ-ΑΕΙ
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
κλπ



Ναυπηγεία

Μελέτη- σχεδίαση
Επίβλεψη

Νέων κατασκευών
Επισκευών
Μετασκευών

∆ιοίκηση



Ναυτιλιακές εταιρίες

Μηχανικός πλοίων
Αρχιµηχανικός
∆ιαχείριση

Τεχνική
Οικονοµική

Επίβλεψη κατασκευών
Έλεγχος ποιότητας
Αγοραπωλησίες



Νηογνώµονες

Έλεγχος σχεδίων
Έλεγχος κατασκευών
Έλεγχος ποιότητας
Κανονισµοί
Επιθεωρήσεις
Έρευνα
Συµβουλευτικές
υπηρεσίες
Κατάρτιση στελεχών



∆ηµόσιος τοµέας

Υπουργείο Εµπορικής
Ναυτιλίας

Επιθεώρηση
εµπορικών πλοίων
Λιµενικό σώµα
Εκπαίδευση

Πολεµικό Ναυτικό
Οργανισµοί Λιµένων



Ερευνητικά κέντρα- ΑΕΙ

ΕΜΠ
ΕΛΚΕΘΕ
Στο εξωτερικό



Μελετητικά γραφεία

Μελετητής
Επιβλέπων
Πραγµατογνώµων
Εκτιµήσεις
Αξιώσεις (claims)



Κλπ

Εταιρείες του ευρύτερου ναυτιλιακού τοµέα
Μηχανήµατα & εξοπλισµός πλοίων

Τράπεζες
Ασφαλιστικές εταιρείες

Καριέρα στο εξωτερικό





ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
5ετής κύκλος σπουδών
∆υνατότητα µεταπτυχιακών σπουδών και
διδακτορικού

www.naval.ntua.gr



ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Μελέτη πλοίου
Ναυτική και θαλάσσια υδροδυναµική
Ναυτική µηχανολογία
Θαλάσσιες κατασκευές
Οικονοµική και διοίκηση ναυτιλίας



∆είγµα µαθηµάτων
Συστήµατα CAD/CAM για τη
σχεδίαση και κατασκευή
πλοίων
Υδροστατική και ευστάθεια
πλοίου Ι,ΙΙ
∆υναµική πλοίου και
εργαστήριο
Μελέτη και εξοπλισµός πλοίου
Ι,ΙΙ
Οικονοµική θαλασσίων
µεταφορών Ι,ΙΙ, ΙΙΙ
Συµπεριφορά πλοίου σε
κυµατισµούς

Συστήµατα και βοηθητικά
µηχανήµατα πλοίου
Εγκαταστάσεις πρόωσης
Ναυπηγική τεχνολογία και
εργαστήριο
Στατική ναυπηγικών
κατασκευών
Ναυτικοί κινητήρες diesel
Στοιχεία χρηµατοοικονοµίας-
ναυτιλιακές χρηµατοδοτήσεις
Λιµένες και συνδυασµένες
µεταφορές



Σύγκριση εισοδηµάτων αποφοίτων
ΕΜΠ (2000)



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ
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