
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Επιστημών της Διοίκησης 

ΤΜΗΜΑ Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕ0023 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Περιβάλλον και Μεταφορές ΙI 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις που περιλαμβάνουν ασκήσεις των φοιτητών/τριών 
(ατομικές ή σε ομάδες) μέσα στην τάξη και εκτός τάξης 
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ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά ή/και Αγγλικά σε περίπτωση που επιλεγεί από 
φοιτητή/τρια Erasmus 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.aegean.gr/courses/TNEY155/ 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να: 

 Γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά και τους περιορισμούς των νέων καυσίμων και τεχνολογιών για τις μεταφορές 

 Γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο η αλλαγή των προσωπικών συνηθειών μετακίνησης των πολιτών μπορεί να οδηγήσει σε 

μείωση της ρύπανσης 

 Γνωρίζουν τις συνιστώσες της βιωσιμότητας των μεταφορών 

 Χρησιμοποιούν δείκτες απόδοσης για να παρακολουθούν ένα μεταφορικό σύστημα 

 Γνωρίζουν την σχετική ορολογία στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και τις κατάλληλες επιστημονικές και άλλες πηγές 

ώστε να εμβαθύνουν σε ειδικότερα θέματα περιβάλλοντος και μεταφορών που θα αντιμετωπίσουν στην επιστημονική και 

επαγγελματική τους πορεία. 

Γενικές Ικανότητες 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  

 Αυτόνομη εργασία  

 Ομαδική εργασία  

 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

 Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Εισαγωγικές έννοιες 



 Αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μεταφορών με νέα καύσιμα και τεχνολογίες 

o Ηλεκτρισμός 

o Φυσικό αέριο και υγραέριο 

o Βιοκαύσιμα 

o Υδρογόνο/κυψέλες καυσίμου 

 Αλλαγές στην μεταφορική συμπεριφορά των πολιτών 

 Δείκτες απόδοσης για την παρακολούθηση των μεταφορικών συστημάτων 

 Η έννοια της βιωσιμότητας στις μεταφορές 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Πρόσωπο με πρόσωπο και εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

 Διαλέξεις με χρήση εποπτικών μέσων (διαφανειών και 

video) 

 Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας και της 

επικοινωνίας με τους φοιτητές μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου  

Διαλέξεις 39 ώρες 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

25 ώρες 

Άσκηση πεδίου 5 ώρες 

Συγγραφή εργασίας 15 ώρες 

Μη καθοδηγούμενη 
μελέτη 

41 ώρες 

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  
 

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνικά ή/και Αγγλικά σε 

περίπτωση που επιλεγεί από φοιτητή/τρια Erasmus 

 
Μέθοδος αξιολόγησης: 
1. Γραπτές εξετάσεις στο 50% της ύλης (50% του 

βαθμού) και γραπτή εργασία με υποχρεωτική 

παρουσίαση (50% του βαθμού) 

ή 

2. Γραπτές εξετάσεις στο σύνολο της ύλης  (100% του 

βαθμού) 

Οι ερωτήσεις στις γραπτές εξετάσεις θα είναι 

Πολλαπλής Επιλογής και Σύντομης Απάντησης. 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

 Βούγιας, Σ.  2008. Μεταφορές και περιβάλλον, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 

 Κοτρίκλα, Ά., 2015. Ναυτιλία και περιβάλλον. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/5478 

http://hdl.handle.net/11419/5478


 Κοτρίκλα ΑΜ., 2017. Παρουσιάσεις διαλέξεων, https://eclass.aegean.gr/courses/TNEY155/ 

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 Transportation Research Part D: Transport and Environment 

 


