
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙ06000 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚH OIKONOMIKH 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 
του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 
αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 

πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

3 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
(δ). 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Ν/Α 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ (AΓΓΛΙΚΑ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ERASMUS) 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ & ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ 

ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://www.stt.aegean.gr/naytiliaki-oikonomiki/

https://eclass.aegean.gr/courses/TNEY190/ 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Οι διδασκόμενοι και διδασκόμενες αναμένεται στο τέλος της επιτυχούς παρακολούθησης του 
μαθήματος  να  είναι σε θέση:  

• Να κατανοούν τις οικονομικές έννοιες που ισχύουν για να εξηγήσουν τη λειτουργία του
ναυτιλιακού κλάδου

• Να  αναλύουν τις ιδιαιτερότητες της ζήτησης και της προσφοράς της ναυτιλίας

• Να επεξεργάζονται δεδομένα και αναφορές που σχετίζονται με τις ναυτιλιακές αγορές

• Να εμβαθύνουν στις διαφορές των κύριων αγορών της ναυτιλίας

• Να έχουν αντίληψη του θεσμικού περιβάλλοντος  και του ρόλου των εμπλεκομένων μερών
στη λήψη αποφάσεων στη ναυτιλία



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Εισαγωγή στις αγορές της ναυτιλίας. 
•  Ζήτηση στη ναυτιλία: παράγωγος ζήτηση 
• Προσφορά στη ναυτιλία 
• Οι ελαστικότητες ζήτησης και προσφοράς  στη ναυτιλία 
• Οι αγορές της ναυτιλίας χύδην 
• Η αγορά της ναυτιλίας δρομολογημένων φορτηγών πλοίων  
• Η διαμόρφωση των ναύλων 
• Ναυτιλιακοί κύκλοι   
• Η αγορά της  θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών – Η αγορά της κρουαζιέρας, μια ειδική 

περίπτωση. 
• Αγορές της ναυτιλίας και  ρυθμιστικό πλαίσιο: σύγχρονες προτεραιότητες πολιτικής 
• Ναυτιλία και Γαλάζια Ανάπτυξη. 

 

 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Με φυσική παρουσία, πρόσωπο με 
πρόσωπο/ηλεκτρονική διδασκαλία  

Χρήση πλατφόρμας e-class  

https://eclass.aegean.gr/courses/TNEY190/ 

 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Χρήση Σύγχρονων και Διαδραστικών Τεχνολογιών 

• Να αναλύουν τα χαρακτηριστικά της οικονομικής οργάνωσης της ναυτιλίας, με βάση την 
οικονομική θεωρία αλλά και την έρευνα και την πρακτική 
 

• Να  εξηγούν τις βασικές συνιστώσες της βιομηχανικής οργάνωσης της ναυτιλίας  
Γενικές Ικανότητες 
 
Μέσω της παρακολούθησης του μαθήματος, επιδιώκεται  να αναπτύξουν οι  
διδασκόμενοι και διδασκόμενες  να αναπτύξουν τις ακόλουθες γενικές ικανότητες: 
 

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών 
• Λήψη αποφάσεων 
• Αυτόνομη εργασία 
• Ομαδική εργασία 
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 
με τους φοιτητές & φοιτήτριες 

Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη Διδασκαλία  
 
Επικοινωνία με τους φοιτητές & φοιτήτριες και 
υποστήριξη του μαθήματος μέσω  πλατφόρμας e-class 
(https://eclass.aegean.gr/courses/TNEY190/) 
 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα 
με τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 ώρες 
Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

60 ώρες 

Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις 

2 ώρες 

Μελέτη περιπτώσεων 24 ώρες 
  
  

  

  

  
Σύνολο Μαθήματος  125 ώρες 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές & φοιτήτριες. 

 
Διαδικασία Αξιολόγησης 
 
Η διαδικασία αξιολόγησης  στο μάθημα βασίζεται: 
 
• Στην τελική γραπτή εξέταση (προφορική σε περιόδους 

υγειονομικών περιορισμών) κατά 70% 

• Στην ενδιάμεση εξέταση κατά 30% 

 
Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική με χρήση εξειδικευμένης 
ορολογίας στα αγγλικά/Αγγλικά για φοιτητές-φοιτήτριες 
Erasmus. 
 
 
 
 
 
 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Γενική Βιβλιογραφία: 
Ως στο σύστημα Εύδοξος:      

Βιβλίο [77112814] 
Ή 
Βιβλίο [8391] 
Πρόσθετη Βιβλιογραφία 
 
- Stopford, M. 2009. Maritime Economics. London: Routledge 
 



- Pallis, T. ed.  2007. Maritime Transport: The Greek Paradigm, Research in Transport Economics 21. 
 
 
 Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

1. Maritime Policy and Management 
2. Maritime Economics and Logistics 
3. Marine Policy 
 

Eπίσης διαθέσιμος ναυτιλιακός τύπος, έντυπος και ηλεκτρονικός. Στις  παραδόσεις δίδονται 
επιπλέον οδηγοί διάλεξης. Για την προετοιμασία των  μελετών περίπτωσης αναζητείται επιπλέον -  
σχετική με το θέμα -  βιβλιογραφία. Η βιβλιοθήκη διαθέτει αρκετούς τίτλους σχετικούς με το 
μάθημα. τόσο στα Ελληνικά όσο και στα Αγγλικά.  
 
 
 

 

	


