
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Ακινα, 12 Φεβρουαρίου 2019 

Επιτυχήσ Ολοκλήρωςη του πρώτου Διεθνοφσ Προγράμματοσ Εκπαιδευτικήσ και 
Επιςτημονικήσ ςυνεργαςίασ του Οικονομικοφ Πανεπιςτημίου Αθηνών 

με το Korea Maritime and Ocean University 
 

Σε ςυνζχεια του Μνθμονίου Συνεργαςίασ του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν (ΟΠΑ) 
με το Korea Maritime and Ocean University (ΚΜΟU), με ςκοπό τθν ακαδθμαϊκι ςυνεργαςία 
ςε κζματα που αφοροφν ςτθ Διεκνι Ναυτιλία, Χρθματοοικονομικι και Διοίκθςθ, 
ολοκλθρϊκθκε με μεγάλθ επιτυχία το πρϊτο πρόγραμμα ςυνεργαςίασ μεταξφ των δφο 
Ιδρυμάτων.  

Ειδικότερα, ωσ πρϊτθ εφαρμογι του Μνθμονίου Συνεργαςίασ, μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ και 
κακθγθτζσ του ΚΜΟU εκπαιδεφτθκαν για τθν περίοδο 6/1/2019 ζωσ 4/2/2019 ςε κζματα 
που αφοροφν ςτα Ναυτιλιακά Χρθματοοικονομικά - Οικονομικά και τθ Διοίκθςθ, μζςω 
ςειράσ διαλζξεων, εργαςτθριακϊν μακθμάτων και εκπαιδευτικϊν επιςκζψεων ςε εταιρείεσ 
και οργανιςμοφσ του κλάδου τθσ εμπορικισ Ναυτιλίασ. Κατά τθ διάρκεια του ενόσ μινα 
παραμονισ τουσ ςτθν Ακινα, αναπτφχκθκαν κοινζσ δράςεισ με το αγγλόφωνο 
Διατμθματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν ςτθ Διεκνι Ναυτιλία, 
Χρθματοοικονομικι και Διοίκθςθ (MSc in ISFM http://msc-isfm.aueb.gr/en-US) του ΟΠΑ.  

Η ςυνεργαςία αυτι επιβεβαιϊνει τθ διεκνι αναγνϊριςθ του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου 
Ακθνϊν να προςφζρει εκπαιδευτικά-επιςτθμονικά και μεταπτυχιακά προγράμματα 
διεκνοφσ κφρουσ και εμβζλειασ και εξειδίκευςθ ςτον ανταγωνιςτικότερο κλάδο τθσ 
Ελλθνικισ οικονομίασ, ςτον οποίο θ Ελλάδα είναι πρϊτθ ςε μεταφορικι ικανότθτα διεκνϊσ. 

Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ τθσ Συνεργαςίασ και του Διατμθματικοφ Προγράμματοσ 
Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν ςτθ Διεκνι Ναυτιλία Χρθματοοικονομικι και Διοίκθςθ διατελεί ο 
Κακθγθτισ Εμμανουιλ Γ. Καβουςανόσ. Η γλϊςςα διδαςκαλίασ ςτο πρόγραμμα ςπουδϊν 
είναι θ αγγλικι, ωσ θ γλϊςςα του κλάδου τθσ ναυτιλίασ, διδάςκεται ςε τμιματα πλιρουσ 
και μερικισ φοίτθςθσ απευκυνόμενο ζτςι ςε αποφοίτουσ και εργαηόμενουσ, προςελκφει 
αρκετοφσ αλλοδαποφσ φοιτθτζσ, οι κακθγθτζσ ζχουν ςπουδζσ ςε κορυφαία πανεπιςτιμια 
τθσ Ελλάδασ και του εξωτερικοφ και ζχουν δθμοςιεφςεισ ςτα ςπουδαιότερα διεκνι 
επιςτθμονικά περιοδικά τθσ περιοχισ τουσ, ενϊ οι απόφοιτοι του προγράμματοσ ζχουν τθ 
δυνατότθτα πρακτικισ άςκθςθσ γεγονόσ το οποίο – μεταξφ άλλων - αυξάνει ςθμαντικά τθν 
απορρόφθςι τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ.  

 

Τμιμα Δθμοςίων Σχζςεων ΟΠΑ 

 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmsc-isfm.aueb.gr%2Fen-US%3Ffbclid%3DIwAR1xnSEGFf9v-ClnY0l_EdToc-IBnUkHTn7sFAPbhy-HhvaQFAY0BFm6XgE&h=AT2pS00FaepVeSazVE4Xn020UGv61IUmvSCQhLjKcmOqfM9MKYw7sx0dcvvzQXMBStBAnDxjZwFfbrCE2AD4yhxdAOGio6OyFu8grtQKH4TDlXBU-KUy4nfSKC1tCsXnVsx237-PjZaVcSz5ICGWvxIGr4ywPLMmTaRNKjiyta01yCN23OZB1aaEXlelv98Zg0lWJ5ebMT7ZulgOdraeOMumGqsGhgwhJsOHJ9dJbr_swsDdgFP3dShfJSUjnXB-3Z3oCFsIYPpYXVKZRD2Xl8lX0OBk4-PAWXCaIxm6mBc170pRUYuGdmeRgmvQ22lvQ7M-dgngtjhLmsPOG9AHfQtuhVRUZf1mgQ4KO36MOL9pzKy1CGB8RaOvREbZHOxUeo45sP7HiAtzgCeaBx3KIsAT6yYWvPzd9sW1beuAE4C79SsTKnmpYoTZaznXlLvgNfojGjSojFqU7CapfmyIEahieJIcJDbm6eE-agOaYwdJeqKpBt-EDY5ubTjUA2aZ72mfUE1Zda_HaTwW00acApfHgmiUhNxVng0bjCRZQwuiMEZzZiqCGcZ_t38fT7cHWLzvvD31-aHpnp0YafI0fLP1Ehl-dt5JHcm2p_daRw2B_80PxWt4zR-5kfQXehmYMFJt99AIsKkEy04w1qFrGdLpG8xzHWYgEMAvfz4SN_K1obY7swHEUXh7ivsPWRHW6H1D65ydSXcsG3C_s-Zg5fFlAQJWG0Vlk341OKEPKr04uJdKVWOE5hRFzL3ljSEiuMa7HymnZZU60nnsjRlprM7mvFJa1wCeZo5fhp0TGt45uOsiDdjaRS6LIWHm4SErS84T642TFiuu4HgeUm5V0MwxZktJQbP4
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Το Korea Maritime and Ocean University ιδρφκθκε το 1945 και αποτελεί το πρϊτο 
Πανεπιςτιμιο τθσ Κορζασ, μετά τθν απελευκζρωςι τθσ από τθν Ιαπωνία. Εξειδικεφεται ςτθ 
Ναυτιλία και ςτθν Ωκεανογραφία, αποτελϊντασ ζτςι βαςικό πυλϊνα ανάπτυξθσ τθσ 
Ναυτιλίασ τθσ Κορζασ, προςφζροντασ προγράμματα ςχετικά με τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ 
εργαςίασ, κακϊσ το ποςοςτό απαςχολθςιμότθτασ των αποφοίτων του φκάνει το 76%. H 
Κορζα ανικει ςτισ επτά (7) μεγαλφτερεσ παγκόςμιεσ ναυτιλιακζσ δυνάμεισ, με τθν Ελλάδα να 
είναι πρϊτθ, ςε όρουσ μεταφορικισ ικανότθτασ του ςτόλου τθσ.  

 
 
Φωτογραφικό Υλικό: 
 

 
Διάλεξθ του Επιςτθμονικοφ Υπευκφνου τθσ Συνεργαςίασ και του Διατμθματικοφ Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν 
Σπουδϊν ςτθ Διεκνι Ναυτιλία Χρθματοοικονομικι και Διοίκθςθ, Κακθγθτι Εμμανουιλ Καβουςανοφ, ςτουσ 
χϊρουσ του ΟΠΑ.  

http://www.kmou.ac.kr/english/main.do
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Διάλεξθ επιςκζπτθ ομιλθτι από τθν Aegean Baltic Bank, κυρίου Δ. Αναγνωςτόπουλου, με κζμα τθ Ναυτιλιακι 
Χρθματοδότθςθ, ςτουσ χϊρουσ του ΟΠΑ. 

 

 
Διάλεξθ επιςκζπτριασ ομιλιτριασ από τθν Aegean Baltic Bank, κυρίασ Μ. Καπετανάκθ, με κζμα τα Ναυτιλιακά 
Δάνεια, ςτουσ χϊρουσ του ΟΠΑ. 
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Εκπαιδευτικι επίςκεψθ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν του KMOU και του MSc in ISFM ςτθν εταιρεία Anangel 
Maritime/Maran Tankers και ομιλία του κ. Γιάννθ Πλατςιδάκθ. 

 

 
Εκπαιδευτικι επίςκεψθ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν του KMOU και του MSc in ISFM ςτον όμιλό Τςάκου, παρουςία 
του Καπετάν Παναγιϊτθ Τςάκου και ςτελεχϊν του ομίλου του.  
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Εκπαιδευτικι επίςκεψθ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν του KMOU και του MSc in ISFM ςτο Maria Tsakos TCM 
Academy – Maritime Training Centre 

 

 
Εκπαιδευτικι επίςκεψθ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν του KMOU και του MSc in ISFM ςτθν εταιρεία Danaos 
Corporation, παρουςία του εφοπλιςτι κ. Γιάννθ Κοφςτα, του κ. Ευάγγελου Χατηι και του κ. Λαδά.  
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Εκπαιδευτικι επίςκεψθ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν του KMOU ςτθν εταιρεία Xclusive Shipbrokers και ομιλία του κ. 
Γιάννθ Κοτηιά, Προζδρου τθσ Ζνωςθσ Ελλινων Ναυλομεςιτϊν. 

 
Εκπαιδευτικι επίςκεψθ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν του KMOU και του MSc in ISFM ςτο πλοίο-μουςείο Hellas 
Liberty. 
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Ευχαριςτιριο παραδοςιακό Κορεάτικο δείπνο μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν και κακθγθτϊν του KMOU προσ τον 
Επιςτθμονικό Υπεφκυνο τθσ Συνεργαςίασ, Κακθγθτι Εμμανουιλ Καβουςανό, και διδάςκοντεσ του 
Προγράμματοσ 

 
Υπογραφι του Μνθμονίου Συνεργαςίασ του ΟΠΑ με το KMOU (Ιοφλιοσ 2018)  
Από αριςτερά: Ο Διευκυντισ του ΔΠΜΣ ςτθ Διεκνι Ναυτιλία, Χρθματοοικονομικι και Διοίκθςθ - Κακθγθτισ του 
ΟΠΑ Εμμανουιλ Γ. Καβουςανόσ, ο Κακθγθτισ Lee Jai Min, ο Κοςμιτορασ Kihwan Lee και ο Πρφτανθσ του ΟΠΑ, 
Κακθγθτισ Εμμανουιλ Γιακουμάκθσ.  

 


