
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
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ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Ν/Α 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

NAI 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.aegean.gr/courses/TNEY247/ 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

 
Η διδασκαλία του μαθήματος Οικονομική Διοίκηση Λιμένων έχει σκοπό: 

 Να παράσχει τις βάσεις για την κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της λιμενικής 
βιομηχανίας,  

 Να δώσει την δυνατότητα κατανόησης των οικονομικών παραμέτρων που καθορίζουν την 
οργάνωση ενός λιμένα,  

 Να αναλύσει τις αρχές οργάνωσης και διοίκησης των λιμενικού συστήματος, με έμφαση στα 
ποικιλόμορφα χαρακτηριστικά του Ευρωπαϊκού λιμενικού συστήματος. 

 
Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι-νες πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνουν, 
ορίζουν, αντιλαμβάνονται και κατανοούν: 

- Τις υπάρχουσες οργανωτικές δομές και λειτουργικές λογικές των λιμένων,  
- Τα χαρακτηριστικά της ζήτησης και προσφοράς λιμενικών υπηρεσιών,  
- Τις επιπτώσεις των αλλαγών στην λιμενική διακυβέρνηση, καθώς και της αυξανόμενης 

συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην λιμενική παραγωγική διαδικασία 
- Την εφαρμογή καινοτομιών και νέων τεχνολογιών  
- Τις παραμέτρους των διαρθρωτικών μεταβολών των ευρωπαϊκών λιμένων, 

- Την μεταβαλλόμενη λιμενική πραγματικότητα και την πρόκληση προσαρμογής που 
αντιμετωπίζουν οι λιμενικές βιομηχανίες. 

 

Γενικές Ικανότητες 
 

- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 

απαραίτητων τεχνολογιών 

- Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

- Λήψη αποφάσεων 

- Αυτόνομη εργασία 

- Ομαδική εργασία 



 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Το μάθημα αναλύει τις αρχές οργάνωσης και διοίκησης των λιμενικού συστήματος. Στα πλαίσια των 
παραδόσεων θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα ποικιλόμορφα χαρακτηριστικά του Ευρωπαϊκού 
λιμενικού συστήματος, στις υπάρχουσες οργανωτικές δομές και λειτουργικές λογικές, στην προσφορά 
νέων λιμενικών υπηρεσιών, στις επιπτώσεις της αυξανόμενης συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην 
λιμενική παραγωγική διαδικασία και της εφαρμογής καινοτομιών και νέων τεχνολογιών, καθώς και 
σε άλλες παραμέτρους των διαρθρωτικών μεταβολών των ευρωπαϊκών λιμένων.  
 
Κύριος στόχος είναι η παροχή στους φοιτητές/τριες του απαραίτητου γνωστικού υπόβαθρου για την 
κατανόηση της μεταβαλλόμενης λιμενικής πραγματικότητας και την πρόκληση προσαρμογής που 
αντιμετωπίζουν οι λιμενικές βιομηχανίες. 
 

Το περιεχόμενο του μαθήματος αναπτύσσεται στις ακόλουθες κύριες ενότητες: 
- Εισαγωγική Διάλεξη 

- Ορίζοντας το Λιμάνι 

- Φωτο-γνωριμία με τους Λιμένες 

- Μεταβολές στην ναυτιλιακή βιομηχανία & Επιπτώσεις στα λιμενικά συστήματα 

- Αλλαγές στη ζήτηση: Ναυτιλία & Λιμένες 

- Οικονομική Κρίση & Λιμένες 

- Το λιμάνι ως «μεταφορικός κόμβος» & Γενιές λιμένων 

- Λιμενικό Προϊόν, Κόστος & Τιμολόγηση 

- Γνωρίζοντας το λιμάνι 

- Ευρωπαϊκοί Λιμένες – Τάσεις & Διακυβέρνηση 

- Κόσμοι Παραγωγής Λιμενικού Προϊόντος 

- Νέοι παίκτες στην παραγωγή λιμενικών υπηρεσιών 

- Διαχειριστές Τερματικών Σταθμών Εμπορευματοκιβωτίων 

- Στρατηγικές Διαχειριστών Σ.ΕΜΠΟ 

- Λιμενικό Συγκρότημα 

 

(3) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Με φυσική παρουσία, πρόσωπο με πρόσωπο 

και χρήση e-class πλατφόρμας 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Χρήση Σύγχρονων και Διαδραστικών Τεχνολογιών 
Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη Διδασκαλία και στην 
Εργαστηριακή Υποστήριξη.  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 ώρες  

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, 

86 ώρες  

  

  

  

  

  

  

  

- Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

- Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

- Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 

- Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών. 



Σύνολο Μαθήματος  125 ώρες 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ  
 

 
Η διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών -τριών και η 
διαμόρφωση της τελικής τους βαθμολόγησης στο μάθημα 
βασίζεται σε μία (1) τελική εξέταση 100%. 
 
Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνικά. 
 
 

(4) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Διανέμονται αναλυτικές σημειώσεις του Διδάσκοντα για κάθε θεματική ενότητα. 

 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. Κ. Χλωμούδης, Τάσεις και εξελίξεις στη λιμενική βιομηχανία, Εκδόσεις Παπαζήση, 2011 

2. Α. Παρδαλή, Οικονομική και πολιτική των λιμένων, Εκδόσεις Σταμούλη, 2007 
 
Εκτός του βασικού συγγράμματος, κατά την διάρκεια των παραδόσεων θα διανεμηθούν στους 
φοιτητές χρήσιμα άρθρα, καθώς και επικουρική βιβλιογραφία σχετικών άρθρων τα οποία βρίσκονται 
αναρτημένα στον διαδικτυακό κόμβο www.PortEconomics.eu. 
 
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά (επιλεκτικά): 
 

- Maritime Policy and Management 

- Maritime Economics and Logistics 

- Research in Transportation and Business Management 

- International Journal of Shipping and Transport Logistics 

 

file://///chios-fs/shared/TNEY/Perigrammata/ΣΤ%20ΕΞΑΜΗΝΟ/www.PortEconomics.eu

