
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΣΕΔ 

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕ0101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 3 5 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΩΡΕΣ 2 1 

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.aegean.gr/courses/TNEY104/ 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

Σκοπός του μαθήματος 
- Να αναλύσει τα βασικά εννοιολογικά και μεθοδολογικά στοιχεία των μαθηματικών (παράγωγος, 
διαφορικό, ολοκλήρωμα / μεθοδολογίες προσδιορισμού ακρότατων, προσαρμογής συναρτήσεων σε 
δεδομένα, αλγοριθμικής επίλυσης βασικών προβλημάτων) σε ένα πλαίσιο εννοιολογικής και 
συστημικής προσαρμογής στις οικονομικές επιστήμες και τις επιστήμες διοίκησης με ειδικότερη 
εστίαση στην ναυτιλία, την χωροθέτηση, τις μεταφορές και το εμπόριο.  
- Να αναλύσει την σχέση των μαθηματικών με τις νέες τεχνολογίες και να παρουσιάσει μέσω των 
μαθηματικών της πληροφορικής το σύγχρονο πλαίσιο εφαρμογών της μαθηματικής ανάλυσης στους 
τομείς των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ) και των ψηφιακών συστημάτων 
ανάλυσης. 
 
Εκπαιδευτικά αποτελέσματα 
Οι διδασκόμενοι πρέπει να είναι σε θέση: 
- Να κατανοήσουν τους σκοπούς του μαθήματος.  
- Να γνωρίζουν το θεωρητικό υπόβαθρο των βασικών εννοιολογικών και μεθοδολογικών στοιχείων 
της μαθηματικής ανάλυσης και να έχουν την δυνατότητα εφαρμογής τους για την επίλυση βασικών 
προβλημάτων στον χώρο των Επιστημών Διοίκησης. 
- Να έχουν την δυνατότητα ανάλυσης βασικών οικονομικών και εν γένει ποιοτικών σχέσεων με 
χρήση μαθηματικών εννοιών και μεθόδων και έκφρασής τους μέσα από γεωμετρικές και αλγεβρικές 
αναπαραστάσεις. 
- Να κατανοήσουν την σχέση μεταξύ των μαθηματικών της πληροφορικής και νέων τεχνολογιών (με 
έμφαση στα ΓΣΠ) μέσα από την δυνατότητα επίλυσης απλών προβλημάτων ψηφιοποίησης με 
εφαρμογή της βασικών μαθηματικών θεωριών (θεωρία συνόλων, διαφορικός λογισμός κλπ).  
.  
 
 
 



  Γενικές Ικανότητες 
  

 
- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση υπό μορφή μαθηματικού μοντέλου δεδομένων, 
δραστηριοτήτων  και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
- Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
- Λήψη αποφάσεων 
 



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 1. Εισαγωγικά. Αλγεβρα πινάκων και οριζουσών. Επίλυση συστημάτων γραμμικών εξισώσεων 
 2. Συγκριτική παρουσίαση της αλγεβρικής και γεωμετρικής παράστασης σχέσεων και ανάλυση των 
χαρακτηριστικών αυτών.  
3. Συναρτήσεις μιας ανεξάρτητης μεταβλητής. Παράγωγοι, διαφορικά και ακρότατα. Μέθοδοι 
υπολογισμού ακρότατων. 
4. Συναρτήσεις δύο ανεξάρτητων μεταβλητών. Παράγωγοι, διαφορικά και ακρότατα. Μέθοδοι 
υπολογισμού ακρότατων.  
5. Γενικεύσεις: συναρτήσεις με περισσότερες από δύο ανεξάρτητες μεταβλητές. «Πεπλεγμένες» 
συναρτήσεις.  
6. Ομογενείς συναρτήσεις. Συναρτήσεις παραγωγής. (Β1: σελ.71-78) 
7. Ολοκλήρωση. 
8. Εισαγωγή στον αλγοριθμικό λογισμό. Αλγόριθμοι υπολογισμού ριζών και ακρότατων.  
9. Εισαγωγή στα μαθηματικά της πληροφορικής. Βασικές μαθηματικές δομές ψηφιακών 
υπολογιστικών συστημάτων. Εφαρμογές 
10. Εφαρμογές στα συστήματα παραγωγής. Βέλτιστη αναδιάρθρωση παραγωγικών συντελεστών. 
11. Εφαρμογές στην χωροθέτηση και τις μεταφορές.  
 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
 “Digital Information System Ptolemeos – Mathematica”, 
J.Karkazis 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ  39 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 46 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 40 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

30 

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος 155 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ  
 

 
Γλώσσα αξιολόγησης:  Ελληνικά 
 
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ (ΘΕΩΡΙΑ) 
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης κατά την διάρκεια των 
διαλέξεων 
- Γραπτή τελική εξέταση 
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
- Γραπτή τελική εξέταση 
 
 
 
 
 



(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

«Ποσοτικές Μέθοδοι Ι: Μαθηματικά. Θεωρία και εφαρμογές», Ι. Καρκαζή (εκδόσεις Πυξίδα) 

 

«Ποσοτικές Μέθοδοι ΙΙΙ: Μεταφορές, Εμπόριο και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών», Ι. Καρκαζή 

(εκδόσεις Πυξίδα)  

 

«Μαθηματικά για Οικονομολόγους (Τόμος Α)», T.Yamane – Α. Κιντή (εκδόσεις Gutenberg)  

 

 

 

 

 


