






 

 



    IMO - the International Maritime Organization 
- is the United Nations specialized agency with 
responsibility for the safety and security of 
shipping and the prevention of marine 
pollution by ships. 

 



   

 



    In 1995 the IMO officially adopted English as 
the language of the sea. 

 

    It also developed the SMCP (Standard Marine 
Communication Phrases) as a comprehensive 
safety language. 

 

www.britishcouncil.org 
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    Tanker mooring accident    

    A 56,000 gt Bahamian flag tanker was 
berthing at an oil terminal in the UK when a 
mooring line parted and struck the crew of a 
mooring boat causing serious injuries. The 
accident was caused because of the 
breakdown of communication between the 
pilot and the ship's master. 

 





  

    A significant percentage 
of shipping accidents is 
due to communication 
breakdown 





On shore 
 

   - Commercial business of the merchant     
marine 

   - Maritime law procedures 

   - Insurance 

  

 





 



 



Σε τι επίπεδο είναι τα αγγλικά σας ; 
 



Θεωρείτε ότι βελτιώνονται τα 
αγγλικά σας στη σχολή με τα 

μαθήματα ; 
 



Στον τομέα της ορολογίας πιστεύετε 
ότι μαθαίνεις καλύτερα  

 



Η καλή γνώση αγγλικών βοηθά 
να μάθεις την ορολογία ; 

 



Είναι απαραίτητο να ξέρει κάποιος 
αγγλικά πριν μπει στη σχολή κατά 

την γνώμη σας ; 
 



Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΕΝ 
ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 

• Οι σπουδαστές  παρουσιάζουν  μεγάλες διαφορές στο 
επίπεδο  

      γλωσσομάθειας στα αγγλικά. 
  
• Το απαραίτητο επίπεδο για έναν σπουδαστή και υποψήφιο 

δόκιμο είναι Β2 τουλάχιστον. 
  
• Τα βιβλία του πρώτου έτους είναι αρκετά  εύκολα, αλλά 

αργότερα δυσκολεύουν . 
  
• Τα Ναυτικά Αγγλικά έχουν ιδιομορφίες αλλά κάποιος που 

έχει βάσεις στη γλώσσα δεν δυσκολεύεται να 
παρακολουθήσει. 
 





JOBS ONLINE 

• http://www.maritimejobs.com/JobShow.aspx?
JobShow=105970 

• http://maritime-connector.com/ 

• http://www.findamariner.com/ 

• http://www.sailmiami.com/marinejobs.htm 

• http://www.atlas4jobs.com/en/ 
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Β’ΕΠΑΛ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 
• Καπτα – ΓΙΩΡΓΗΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ 
• Καπτα – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΛΥΚΑΣ  
• Καπτα – ΔΑΥΙΔ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
• Καπτα – ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
• Καπτα – ΓΙΩΡΓΗΣ ΔΡΙΜΙΣΚΙΑΝΑΚΗΣ 
• Καπτα – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ 
• Καπτα – ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ 
• Καπτα – ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΠΟΥΛΑΚΗΣ 
• Καπτα – ΜΑΡΙΟΣ ΠΛΑΤΗΣ 
• Καπτα – ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΥ  
• Καπτα – ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ  
• Καπτα – ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΛΛΗΣ 
• Καπτα – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 

 
 
 



ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

• ΜΑΡΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

 

• ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ  


