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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΑ0100 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Ν/Α 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ (με εξειδικευμένη ορολογία στα αγγλικά) 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.stt.aegean.gr/images/programma-

spoudon/eksamino3/naftiliaki-texnologia.pdf 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 
 

Το μάθημα της Ναυτιλιακής Τεχνολογίας αναλύει τεχνο-οικονομικά στοιχεία σχετικά με 
τύπους πλοίων και τις αντίστοιχες παραμέτρους που επηρεάζουν την διαχείριση και 
οικονομική εκμετάλλευση των πλοίων.  
Έχει ως στόχο να φέρει τους φοιτητές-ριες σε επαφή με το περιβάλλον της ναυτιλίας της 
λειτουργίας και της διαχείρισης των πλοίων και να τους γνωρίσει τα βασικά στοιχεία της 
δομής του πλοίου, τους τύπους των πλοίων, τις λειτουργικές και κατασκευαστικές 
ιδιαιτερότητες των πλοίων σε εισαγωγικό επίπεδο. Το μάθημα δίνει έμφαση σε θεμελιώδεις 
έννοιες της ναυτιλίας, της τεχνολογίας που εφαρμόζεται σε αυτά, τα μηχανήματα και τα 
συστήματα που είναι εγκατεστημένα σε αυτό ανάλογα με τον τύπο του πλοίου, το είδος του 
φορτίου που μεταφέρουν καθώς επίσης και την εφαρμογή στην πράξη των υφιστάμενων 
τεχνολογιών τους. Εξετάζονται ενότητες όπως, μεταξύ άλλων: οι δομή η ονοματολόγια και η 
ορολογία του πλοίου, ανάλυση εισροών-εκροών από την λειτουργία τους, κίνδυνοι και 
ασφάλεια, διεθνείς ναυτιλιακή δραστηριότητα, κόστος λειτουργίας των πλοίων.   
 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος συνοψίζονται σε: 
- Κατανόηση θεμελιωδών αρχών κατασκευής του πλοίου, καθώς και βασικά 

γνωρίσματα και γεωμετρικά χαρακτηριστικά του 

- Δομή και ορολογία σχετικά με το πλοίο καθώς και ευστάθεια και αντοχή πλοίων 

- Οικονομοτεχνικά Χαρακτηριστικά διαχείρισης πλοίων 

- Εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών στη λειτουργία του πλοίου και η σχέση του με τη 

ναυτιλιακή εταιρεία 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το περιεχόμενο του μαθήματος αναπτύσσει τις βασικές αρχές δομής, λειτουργίας και 
διαχείρισης των πλοίων σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό το 
μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων των φοιτητών-ριών ώστε: 
1. Να κατανοήσουν τις βασικές τεχνο-οικονομικές διαφορές των βασικών τύπων των πλοίων 
2. Nα είναι σε θέση να αξιολογήσουν τις παραμέτρους που προσιδιάζουν την εμπορική 
διαχείριση των πλοίων. 
3. Να ενισχύσουν το επίπεδο αντίληψης των εκπαιδευομένων σε ζητήματα που εξετάζουν 
και περιγράφουν την πολυπλοκότητα των τεχνο-οικονομικών παραμέτρων που υπάρχουν 
στον τομέα της ναυτιλίας 
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα 
1. Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για τις ιδιαιτερότητες των πλοίων ως μεταφορικών 
συστημάτων, της λειτουργίας και της λειτουργικότητάς τους, έτσι ώστε να τις αξιοποιήσουν 
σε μεταγενέστερα μαθήματα της σχολής. 
 

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει: 
- Θεμελιώδεις Αρχές και βασικά γνωρίσματα καθώς και γεωμετρικά χαρακτηριστικά 

των πλοίων 

- Δομή και ορολογία σχετικά με το πλοίο  
- Πρόωση & Βασικά Μηχανήματα μηχανοστασίων πλοίων 

- Εμβάθυνση στο κόστος από τη λειτουργία του πλοίου, καθώς και υπολογισμός 

βασικών εξόδων σε συνάρτηση με τον τύπο των πλοίων 

- Σύγχρονα τεχνολογικά, λειτουργικά και διαχειριστικά συστήματα 

- Πράσινη Ναυτιλία και τεχνολογίες πλοίων 

- Ναυτιλιακή βιομηχανία και νέες τεχνολογίες 

- Μελέτες περίπτωσης 

 
 

- Πρόωση & Βασικά Μηχανήματα μηχανοστασίων  

- Διάγνωση αιτίων δυσλειτουργίας  και εκτίμηση βελτιστοποίησης της 

λειτουργικότητας των πλοίων  

- Εμβάθυνση στο κόστος από τη λειτουργία του πλοίου, καθώς και υπολογισμός 

βασικών εξόδων σε συνάρτηση με τον τύπο των πλοίων 

- Σύγχρονα τεχνολογικά, λειτουργικά και διαχειριστικά συστήματα 

 

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 

- Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

- Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

- Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών. 
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(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Με φυσική παρουσία, πρόσωπο με πρόσωπο  

και χρήση e-class πλατφόρμας 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών 

στη Διδασκαλία και στην Εργαστηριακή Υποστήριξη 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 διδακτικές ώρες 

Μελέτες περίπτωσης 14 διδακτικές ώρες 

Προβολή εκπαιδευτικών 
ντοκιμαντέρ 

19 διδακτικές ώρες 

Παρουσιάσεις ομαδικών 
εργασιών 

14 διδακτικές ώρες 

Προετοιμασία 
μαθήματος  

26 διδακτικές ώρες 

Συναντήσεις για επίλυση 
αποριών  

10 διδακτικές ώρες 

Εξέταση μαθήματος 
τελική 

3 διδακτικές ώρες 

Σύνολο Μαθήματος 125  ώρες 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

 
Η διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών-ριών και η 
διαμόρφωση της τελικής τους βαθμολόγησης στο 
μάθημα βασίζεται σε γραπτή εξέταση στην οποία 
περιέχονται ερωτήσεις δοκιμασίας Πολλαπλής 
Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων: 100% 
 
 
Γλώσσα αξιολόγησης: 
Ελληνική με εξειδικευμένη ορολογία στα αγγλικά. 
 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:  
 

- Σημειώσεις Διδάσκοντος 

- Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίων, Εκδόσεις Ίδρυμα Ευγενίδου, 2015. 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά (επιλεκτικά): 
 

-  

 


