
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ1  
 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ/ΑΓΓΛΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.aegean.gr/courses/TNEY302/ 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

                                                 
1 Με τον όρο «δεξιότητες» νοείται η ικανότητα εφαρμογής γνώσεων και αξιοποίησης τεχνογνωσίας για την 
εκπλήρωση εργασιών και την επίλυση προβλημάτων. Οι δεξιότητες περιγράφονται ως νοητικές (χρήση λογικής, 
διαισθητικής και δημιουργικής σκέψης) και πρακτικές (αφορούν τη χειρωνακτική επιδεξιότητα και τη χρήση 
μεθόδων, υλικών, εργαλείων και οργάνων) 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

Σκοπός του μαθήματος είναι η επίτευξη όλων των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Το 
διδασκαλία του μαθήματος επιδιώκει: 
1. Την απόκτηση νέας γνώσης 

2. Την κατανόηση και ερμηνεία προβλημάτων 

3. Εφαρμογή της νέας γνώσης 

4. Την ανάλυση – κατανόηση και διάκριση ενός προβλήματος στα δομικά συστατικά του 

5. Την σύνθεση – κατασκευή νέας δομής  

6. Την Αξιολόγηση – διατύπωση αξιολογικών κρίσεων 

Όλα τα ανωτέρω μαθησιακά αποτελέσματα επιτυγχάνονται μέσω του μαθήματος.  
Γενικές Ικανότητες 



 

 

 

  

 

Η διδασκαλία του μαθήματος έχει σκοπό να αναπτύξει τις ακόλουθες γενικές ικανότητες: 

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

των απαραίτητων τεχνολογιών  

 Λήψη αποφάσεων  

 Αυτόνομη εργασία  

 Ομαδική εργασία  

 Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

 Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Η διαχείριση των κινδύνων αποτελεί βασικό στοιχείο στην αποτελεσματική υλοποίηση 
επιχειρηματικών στρατηγικών, έργων και λειτουργιών. Για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί, οι 
διαχειριστές δεν μπορούν να δημιουργήσουν απρόβλεπτα ή μέτρα ελέγχου για οποιοδήποτε πιθανό 
κίνδυνο. Αντίθετα, οι διαχειριστές πρέπει να αξιολογήσουν κάθε κίνδυνο και να αναπτύξουν μια 
ανταπόκριση ανάλογη με τον κίνδυνο. Το μάθημα αυτό εισάγει τους εκπαιδευόμενους σε ευρέως 
αποδεκτές πρακτικές αξιολόγησης, διαχείρισης και ελέγχου κινδύνου χρησιμοποιώντας 
αποτελεσματικά εργαλεία και τεχνικές. Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις σεμιναρίων από διάφορους 
τομείς εφαρμογών. 

 
Θέματα Διαλέξεων: 

1. Διαχείριση Κινδύνων – Εισαγωγή 
2. Τεχνικές Αναγνώρισης και το εργαστήριο. 
3. Ποσοτική Ανάλυση κινδύνων και εργαστήριο 
4. Ποιοτική Ανάλυση κινδύνων και εργαστήριο 
5. Αντιμετώπιση κινδύνων & Εργαστήριο 
6. Διαδικασία Ελέγχου Κινδύνων & Εργαστήριο 
7. Επιχειρηματικοί Κίνδυνοι 
8. Διαχείριση κρίσεων & Black Swans 
9. Κίνδυνοι στην υιοθέτηση της καινοτομίας 
10. Κίνδυνοι συναλλαγών 
11. Κίνδυνοι στην ναυτιλία 
12. Διαχείριση αλλαγών 
13. Παρουσίαση ομαδικών εργασιών 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Χρήση Τ.Π.Ε. αποτελεί το βασικό μέσο διδασκαλίας. 
Η διαχείριση του μαθήματος θα γίνεται από την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα eclass, μέσω της οποίας θα: 

1. Γίνονται οι διαλέξεις 

2. Αναρτώνται οι παρουσιάσεις και άλλα 

υποστηρικτικά έγγραφα/υλικά 

3. Ανατίθενται οι ασκήσεις και εργασίες του 

μαθήματος 

4. Γίνεται η επικοινωνία για το μάθημα 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 ώρες 

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

15 ώρες 

Μελέτη περιπτώσεων 10 ώρες 

Ασκήσεις 45 ώρες 

Ομαδική Εργασία 16 ώρες 

  

  

  

  



Σύνολο Μαθήματος  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

 
Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική (Αγγλική για φοιτητές 
ERASMUS). 
Μέθοδοι αξιολόγησης:  

 Ασκήσεις: Παράδοση 10 Ασκήσεων  (45%) 

 Ομαδική Εργασία (15%) 

 Γραπτή Εξέταση (40%)  

Στην επαναληπτική εξέταση Σεπτεμβρίου δεν 
προσμετρώνται οι ασκήσεις και η ομαδική εργασία. 
 
Τα κριτήρια αναφέρονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα 
του μαθήματος στο www.eclass.aegean.gr. 
 
Στην γραπτή εξέταση, η αξία κάθε θέματος 
αναφέρεται στο κείμενο των θεμάτων εξέτασης. 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. Σημειώσεις Μαθήματος 

 
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 

 

http://www.eclass.aegean.gr/

