
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΝ0022 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 3 5 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ/ΑΓΓΛΙΚΑ(ΟΤΑΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ  ΕΓΓΡΑΦΕΣ ERASMUS) 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ERASMUS ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.stt.aegean.gr/leitoyrgiki-diacheirisi-
naytiliakon-epicheiriseon-ii/

https://eclass.aegean.gr/courses/TNEY211/

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στο τέλος του κύκλου μαθημάτων οι διδασκόμενοι/ες πρέπει να είναι σε θέση: 

• να διακρίνουν τους τρόπους σύνδεσης των διαφόρων λειτουργιών της ναυτιλιακής
επιχείρησης με τη διαδικασία παραγωγής της θαλάσσιας μεταφορικής υπηρεσίας

• να επιλέγουν ένα σύστημα κριτηρίων για την αριστοποίηση της λειτουργικής διαχείρισης
των ναυτιλιακών επιχειρήσεων

• να αναλύουν τις επιπτώσεις νέων δεδομένων στις λειτουργικές  συνεργασίες
ναυτιλιακών επιχειρήσεων

• να συνδέουν τις αρχές της λειτουργικής διαχείρισης με τα συστήματα διοίκησης ποιότητας
στις διάφορες αγορές της ναυτιλίας

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Το μάθημα αποσκοπεί στην απόκτηση γενικών ικανοτήτων για: 

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

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (Syllabus)

Εισαγωγή στο μάθημα. Οργάνωση της παραγωγής θαλάσσιων μεταφορικών υπηρεσιών και 
λειτουργική διαχείριση ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Στόχοι των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ο 
ρόλος της λειτουργικής διαχείρισης. Εμπορικός ανταγωνισμός στις διάφορες αγορές της ναυτιλίας 
και λειτουργική διαχείριση. Λειτουργικές συνεργασίες στη ναυτιλία. Αριστοποίηση διαδοχής 
ναυλώσεων. και λειτουργικοί περιορισμοί. Θέματα ανταγωνιστικότητας στη ναυτιλία. Επιλογή 
πλοίου. Επιλογή σημαίας. Επιλογή πληρώματος. Επιλογή νηογνώμονα. Ασφαλίσεις και επιλογή    
φορέων. Πολιτική προμηθειών. Διοίκηση Ποιότητας και Λειτουργική διαχείριση. Μελέτη 
περίπτωσης. Νέες προκλήσεις διαχείρισης την εποχή της ψηφιακής ναυτιλίας 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ.
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ-ΜΕ-
ΠΡΟΣΩΠΟ/ηλεκτρονική διδασκαλία 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

https://eclass.aegean.gr/courses/TNEY191/ 

Χρήση Τ.Π.Ε στις διαλέξεις και στην επικοινωνία 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 45 

Συγγραφή εργασίας 41 

Σύνολο Μαθήματος 125 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Το μάθημα εξετάζεται (100%) με υποβολή και παρουσίαση 

• Αυτόνομη εργασία
• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον



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 &φοιτήτριες. 

εργασίας  
 
 
 
 
 
Κριτήρια αξιολόγησης: Συγκέντρωση και οργάνωση υλικού, 
εμβάθυνση στο θέμα, δομή εργασίας, αξιοποίηση 
βιβλιογραφίας. 
 
Τα κριτήρια περιλαμβάνονται στην αναρτημένη φόρμα του 
μαθήματος στο διαδίκτυο και στον οδηγό του μαθήματος 
που διανέμεται ηλεκτρονικά μέσω e-class. 
 
 
 
 
 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:  Spruyt, J., 1994, Ship Management, 2nd ed, London: LLP και από την 
αρχική παράδοση δίνεται φάκελος του μαθήματος με αναλυτική και εκτεταμένη συνιστώμενη 
βιβλιογραφία που αναρτάται και ηλεκτρονικά  μέσω e-class. Επίσης ελεύθερα προσβάσιμοι 
διαδικτυακοί τόποι διεθνών οργανισμών της ναυτιλίας. 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Tα ναυτιλιακής κατεύθυνσης για τα οποία υφίσταται πρόσβαση 
μέσω Heal ink  
 
 

 

	




