
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤ

ΟΣ 

 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤ

ΟΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

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 6,5 

   

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

  

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤ

ΟΣ  

γενικού 
υποβάθρου,  

ειδικού 
υποβάθρου, 

ειδίκευσης  
γενικών 

γνώσεων, 
ανάπτυξης 
δεξιοτήτων 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟ
ΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
: 
 

- 

ΓΛΩΣΣΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Σ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ 
ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤ
ΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ
ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤ
ΟΣ (URL) 

http://name.aegean.gr/el/courses/%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%

BA%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-

%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7

-

%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B1

http://name.aegean.gr/el/courses/%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
http://name.aegean.gr/el/courses/%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
http://name.aegean.gr/el/courses/%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
http://name.aegean.gr/el/courses/%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
http://name.aegean.gr/el/courses/%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD


%CE%BA%CF%8E%CE%BD-

%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE

%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD  

http://eclass.chios.aegean.gr/courses/STT116/  

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα της Διοίκησης και Οργάνωσης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων στοχεύει στην 

θεμελίωση των βασικών οργανωτικών και διοικητικών θεωριών και στην ανάπτυξη 

των βασικών αναλυτικών μεθόδων,  ενώ παράλληλα, δίνει έμφαση στην ανάλυση 

συγκεκριμένων μελετών περιπτώσεων (case studies) που σχετίζονται με τις ενότητες 

που εξετάζονται σε κάθε διάλεξη.  

Το μάθημα είναι δομημένο με τρόπο ώστε να εξετάζονται οι οργανωτικές και 

διοικητικές ιδιαιτερότητες του συνόλου των ναυτιλιακών επιχειρήσεων (ν.ε.), ενώ 

ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις επιχειρήσεις της χύδην φορτηγού ναυτιλίας, όχι μόνο 

γιατί είναι η αγορά με την μεγαλύτερη πολυμορφία και τις περισσότερες 

ιδιαιτερότητες, αλλά, επιπλέον, διότι είναι η αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται 

οι περισσότερες ελληνόκτητες επιχειρήσεις. 

 

Η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος επιτρέπει στον/την φοιτητή/τρια να 

αποκτήσει γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της διοίκησης των ναυτιλιακών 

επιχειρήσεων, να αναλύει το περιβάλλον λειτουργίας των ν.ε. και τους περιορισμούς 

που θέτει στην οργάνωση και διοίκηση τους, να κατανοεί και να είναι σε θέση να 

αναλύσει σύνθετα οργανωτικά και διοικητικά ζητήματα των ν.ε.  
 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

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  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
…… 
Άλλες… 
……. 

 

Η Διοίκηση και Οργανωση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων έχει σαν σκοπό να  παράσχει τις 

βάσεις για την κατανόηση των τρόπων οργάνωσης και διοίκησης των ναυτιλιακών 

επιχειρήσεων στο ευρύτερο περιβάλλον λειτουργίας τους, την παγκόσμια ναυτιλιακή 

βιομηχανία, να εξηγήσει τις αναγκαίες προσαρμογές των θεωριών και των εργαλείων του 

Μάνατζμεντ για τις ανάγκες τις ναυτιλιακής βιομηχανίας και να παράσχει γνώσεις που να 

συμβάλλουν στην αναλυτική και συνθετική ικανότητα των διδασκομένων 
 
Οι διδασκόμενοι μέσω της παρακολούθησης του μαθήματος επιδιώκεται να αναπτύξουν 

http://name.aegean.gr/el/courses/%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
http://name.aegean.gr/el/courses/%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
http://name.aegean.gr/el/courses/%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
http://eclass.chios.aegean.gr/courses/STT116/


(3) Π

ΕΡΙΕΧ

ΟΜΕΝ

Ο 

ΜΑΘΗ

ΜΑΤΟ

Σ 

Η Διοίκηση & Οργάνωση των Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων είναι αποτέλεσμα της 

προσαρμογής των θεωριών της επιστήμης της Διοίκησης-Οργάνωσης Επιχειρήσεων 

και της Ναυτιλιακής Οικονομικής για την εφαρμογή τους στις Ναυτιλιακές 

Επιχειρήσεις (ν.ε.).  Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ναυτιλιακής βιομηχανίας και 

των επιχειρήσεων της δεν επιτρέπουν την αυτόματη εφαρμογή θεωριών και 

αναλυτικών εργαλείων της επιστήμης της Διοίκησης των Επιχειρήσεων χωρίς την 

αντίστοιχη προσαρμογή τους. Ακόμη και στο εσωτερικό της ναυτιλιακής 

βιομηχανίας παρατηρούνται σημαντικές διαφορές στους τρόπους διοίκησης, 

οργάνωσης και λειτουργίας των ναυτιλιακών επιχειρήσεων που συμμετέχουν με τα 

πλοία τους σε διαφορετικές ναυλαγορές. Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση των 

οργανωτικών και διοικητικών προβλημάτων των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, υπό το 

πρίσμα των ιδιαιτεροτήτων που συνδέονται με τις ναυλαγορές στις οποίες 

δραστηριοποιούνται.  

 

Το περιβάλλον λειτουργίας των ναυτιλιακών επιχειρήσεων μεταβάλλεται γοργά. Η 

παγκοσμιοποίηση είναι φαινόμενο που ενώ καταγράφεται στη ναυτιλιακή 

βιομηχανία εδώ και αρκετές δεκαετίες, παρουσιάζεται στις μέρες μας με διαφορετική 

ένταση και με τρόπο ο οποίος επηρεάζει άμεσα σχεδόν όλες τις πτυχές της 

οργάνωσης και διοίκησης των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, οι δομικές 

μεταβολές που σημειώνονται στις παγκόσμιες ναυλαγορές, επιβάλλουν στις 

ναυτιλιακές επιχειρήσεις οργανωτικές και διοικητικές προσαρμογές. Ο ανταγωνισμός 

μεταξύ των επιχειρήσεων εντείνεται. Η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα 

συνδέονται όλο και περισσότερο με την ποιότητα της παραγόμενης υπηρεσίας,  την 

τις ακόλουθες γενικές ικανότητες: 
- Ανάλυση περιβάλλοντος  

- Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

- Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

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

απαραίτητων τεχνολογιών 

- Λήψη αποφάσεων 

- Ομαδική εργασία 

- Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

- Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

- Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας 

σε θέματα φύλλου 

- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

- Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



επικέντρωση στον ανθρώπινο παράγοντα, την ανταπόκριση των επιχειρήσεων στις 

κοινωνικές προσδοκίες μέσω της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Παράλληλα, το 

πρότυπο των επιτυχημένων επιχειρήσεων του παρελθόντος που βασίζονταν στην 

εμπειρία και την παράδοση, τείνει, υπό τις σημερινές συνθήκες, να εξαντλήσει τη 

δυναμικότητά του.  Στο πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση των Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, 

καλείται να συμβάλλει στην αναζήτηση λύσεων για την καλύτερη προσαρμογή των 

επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες και την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της 

αποδοτικότητάς τους. 

 

 
Το μάθημα αποτελείται από τρεις ενότητες:  

 Η πρώτη ενότητα αφορά στις εβδομαδιαίες διαλέξεις. Σε κάθε διάλεξη μια ομάδα φοιτητών/τριών 

αναλύει ένα θέμα της τρέχουσας επικαιρότητας που είναι σχετικό με το αντικείμενο του 

μαθήματος. Υλικό για την ανάλυση αναζητείται και αντλείται από το διαδίκτυο. 

 Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει την άσκηση που εκπονείται κατά τη διάρκεια των διαλέξεων, η 

οποία σχετίζεται με τις ενότητες που θα έχουν αναλυθεί έως την ανάθεσή της. Η άσκηση θα 

αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης κατά τη διάρκεια των διαλέξεων.  

 Τέλος, η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει την εκπόνηση εργασίας και την παρουσίασή της κατά τη 

διάρκεια των διαλέξεων.  

Οι διαλέξεις επικεντρώνονται στις ακόλουθες ενότητες 

1. Εισαγωγή στη ΔΟΝΕ 

2. Το περιβάλλον λειτουργίας των ΝΕ 

3. Ο προγραμματισμός στη ΝΕ – Η λήψη αποφάσεων στη ΝΕ 

4. Ανάλυση λειτουργικών των ΝΕ 

5. Η οργάνωση των ΝΕ-Τμηματοποίηση στις ΝΕ 

6. Οργανωτική κουλτούρα στις ΝΕ 

7. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις ΝΕ 

8. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Πλοίων 

9. Διοίκηση Ασφάλειας, Ποιότητας και περιβαλλοντικής ευθύνης στις ΝΕ 

10. Συστήματα εταιρικής διακυβέρνησης στις ΝΕ - Εξωτερίκευση λειτουργιών στις ΝΕ 

11. Ηγεσία, επιχειρηματικότητα και καινοτομία στις ΝΕ - Εταιρική κοινωνική ευθύνη στις ΝΕ 

12. Παρουσιάσεις εργασιών 

13. Τελική εξέταση 

 

 

  



(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Με φυσική παρουσία, πρόσωπο με πρόσωπο 

Χρήση πλατφόρμας eclass 

(http://eclass.chios.aegean.gr/courses/STT116/ ) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Σύγχρονων και Διαδραστικών Τεχνολογιών 
Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη Διδασκαλία και 
στην Εργαστηριακή Υποστήριξη. 
Επικοινωνία με τους φοιτητές και υποστήριξη του 
μαθήματος μέσω της πλατφόρμας eclass 
(http://eclass.chios.aegean.gr/courses/STT116/ )  

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 36 ώρες 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

26 ώρες 

Σεμινάρια 10 ώρες 

Άσκηση πεδίου 3 ώρες 

  

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  75 ώρες 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
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. 

 
Διαδικασία Αξιολόγησης 
Η αξιολόγηση της απόδοσης στο μάθημα βασίζεται: 

 Στην αξιολόγηση της απάντησης της άσκησης που 

εκπονείται κατά τη διάρκεια των διαλέξεων κατά 15% 

 Στην συγγραφή και παρουσίαση της τελικής εργασίας 

κατά 40% 

 Στην τελική γραπτή εξέταση κατά 45% 

 

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική με εξειδικευμένη 

ορολογία στα αγγλικά 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

http://eclass.chios.aegean.gr/courses/STT116/
http://eclass.chios.aegean.gr/courses/STT116/
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Παράλληλα, για συγκεκριμένα θέματα διανέμονται συμπληρωματικές σημειώσεις 

από τον διδάσκοντα ή αναρτώνται στη σελίδα του μαθήματος στο eclass. Μέσω του 

e-class οι εκπαιδευόμενοι/ες έχουν πρόσβαση στις αναλυτικές παρουσιάσεις στις 

οποίες στηρίζονται οι διαλέξεις http://eclass.chios.aegean.gr/courses/STT116/index.php.. 

Για την εκπόνηση των εργασιών χρησιμοποιείται συμπληρωματική βιβλιογραφία, 

ανάλογα με το θέμα που επιλέγεται. 
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3. International Journal of Shipping and Transport Logistics 
 

 
 

 

 


