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ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

YES 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.stt.aegean.gr/gr/proptixiakes-spoudes/programma-spoudon 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

 
Με δεδομένη την εξοικείωση των φοιτητών/τριων με τη λιμενική βιομηχανία, ιδιαίτερα μέσω του μαθήματος της 
Οικονομικής Διοίκησης Λιμένων, το μάθημα Πολιτική και Ανάπτυξη Λιμένων επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα 
θέματα που απασχολούν τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των λιμένων και της λιμενικής πολιτικής.  
 
Η διδασκαλία του μαθήματος Πολιτική & Ανάπτυξη Λιμένων έχει σκοπό: 

-Να καλύψει θέματα αναδιοργάνωσης και σχεδιασμού της προσαρμογής των λιμένων στο σύγχρονο 

οικονομικό περιβάλλον, 

-Να διερευνήσει τα θεωρητικά μοντέλα και πρακτικές εφαρμογές λιμενικού σχεδιασμού, (κανονιστικούς 

παράγοντες, χρηματοοικονομικές παραμέτρους και νομικές πτυχές που απαιτείται να ληφθούν υπόψη 

κατά την διαδικασία του σχεδιασμού), 

-Να εξετάσει τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ελληνική Λιμενική Πολιτική, όσον αφορά στον σχεδιασμό και 

την ανάπτυξη του εθνικού λιμενικού συστήματος, 

-Να παρουσιάσει (εισαγωγικά) τις σημαντικότερες άμεσες και έμμεσες επιδράσεις πολιτικών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναδιάρθρωση της λιμενική παραγωγής (πολιτικές για τον ενδο-λιμενικό και 

τον δια-λιμενικό, ανταγωνισμό, σχέσεις λιμένων, περιβαλλοντική προστασία και ασφάλεια λιμένων). 

Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνουν, ορίζουν, 
αντιλαμβάνονται και κατανοούν: 

-Τα κρίσιμα θέματα λιμενικής (αναδι)οργάνωσης, 

-Τα εναλλακτικά μοντέλα οργάνωσης λιμενικού συστήματος, 

-Τις ανάγκες και προκλήσεις προσαρμογής που αντιμετωπίζει το λιμενικό σύστημα, 

-Τις κατάλληλες μεθόδους για την συμμετοχή του δημόσιου και/ή ιδιωτικού τομέα στην παροχή 

λιμενικών υπηρεσιών, 

-Το θεσμικό πλαίσιο για την καλύτερη διακυβέρνηση του λιμενικού συστήματος, 



 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Η έμφαση δίνεται στην (Αναδι)Οργάνωση ενός Λιμενικού Συστήματος και τα ιδιαίτερα στοιχεία της (ανάπτυξη, 
χρηματοδότηση και χρέωση σχεδιασμού λιμενικής υποδομής και παροχής λιμενικών υπηρεσιών) και τις 
Οικονομικές επιπτώσεις της, στις Στρατηγικές επέκτασης λιμένων στο χώρο και διασύνδεσής τους με 
ολοκληρωμένες αλυσίδες πολυτροπικών μεταφορών και τον ρόλο που διαδραματίζουν οι εμπλεκόμενοι δρώντες 
παράγοντες (Λιμενικές Αρχές, Χρήστες λιμένων, Πάροχοι λιμενικών υπηρεσιών), στους Δείκτες μέτρησης της 
Απόδοσης, κα Δείκτες μέτρησης Αποτελεσματικότητας των λιμένων, στις Παραχωρήσεις τερματικών Σταθμών 
λιμένων και τα Εμπόδια Εισόδου στην Λιμενική Βιομηχανία, στην εθνική Λιμενική Πολιτική, και τέλος, στις 
πρόσφατες εξελίξεις της Ευρωπαϊκής Λιμενικής Πολιτικής, Ασφάλεια των λιμένων και τη Περιβαλλοντική 
προστασία.  
 
Το περιεχόμενο του μαθήματος αναπτύσσεται στις ακόλουθες κύριες ενότητες: 

 
1. Εισαγωγική Διάλεξη 

2. Ελληνικοί Λιμένες 

3. Απόδοση Λιμένων: Αποδοτικότητα 

4. Απόδοση Λιμένων: Αποτελεσματικότητα 

5. Στρατηγικές Λιμενικών Αρχών 

6. Λιμενική Διακυβέρνηση 

- Μοντέλα Οργάνωσης  

- Διακυβέρνηση Ευρωπαϊκών Λιμένων 

7. Χρηματοδότηση ΛΙιμένων 

8. Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική 

9. Λιμένες Κρουαζιέρας 

- Τυπολογία και Δομή 

- Τάσεις 

 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Με φυσική παρουσία, πρόσωπο με πρόσωπο 

και χρήση e-class πλατφόρμας. 

-Τη διαδικασία παροχής λιμενικών υπηρεσιών– όταν επικρατούν συνθήκες αυξημένης συμμετοχής του 

ιδιωτικού τομέα. 

-Τις επιπτώσεις των εθνικών και υπερεθνικών (ευρωπαϊκών) πολιτικών στην ανάπτυξη των λιμένων 

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 

- Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 

- Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών. 



ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Χρήση Σύγχρονων και Διαδραστικών Τεχνολογιών Πληροφορίας και 
Επικοινωνιών στη Διδασκαλία και στην Εργαστηριακή Υποστήριξη.  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 ώρες  

Συγγραφή Εργασίας 40 ώρες 

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 46 ώρες 

  

Σύνολο Μαθήματος  125 ώρες 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  
 

 
Η τελική βαθμολογία (100%) θα είναι αποτέλεσμα της ερευνητικής 
εργασίας (40%) και της τελικής εξέτασης (60%). 
Η εργασία είναι βασισμένη στην διεθνή βιβλιογραφία, με τους 
φοιτητές/τριες να καλούνται να συνθέσουν την γνώση και τα 
ερευνητικά αποτελέσματα προγενέστερων επιστημονικών 
δημοσιεύσεων σε θέματα λιμενικής πολιτικής. Οι φοιτητές/τριες  
αποκτούν πρόσβαση στην προτεινόμενη βιβλιογραφία μέσω της 
βιβλιοθήκης και των ηλεκτρονικών συνδρομών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου. Ταυτόχρονα τους δίνεται δυνατότητα πρόσβασης σε 
επιπλέον πηγές μέσω της ειδικά διαμορφωμένης διαδικτυακής 
πύλης www.PortEconomics.eu 
 
Γλώσσα αξιολόγησης: 
Ελληνική με εξειδικευμένη ορολογία στα αγγλικά. 
 

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Διανέμονται αναλυτικές σημειώσεις του Διδάσκοντα για κάθε θεματική ενότητα. 
 

Τα εγχειρίδια που θα χρησιμοποιηθούν ως βασικό βοήθημα είναι: 
1. Κ. Χλωμούδης, Λιμενικός σχεδιασμός, J&J Hellas, 2005 

2. Α. Παρδαλή, Η λιμενική βιομηχανία στις προκλήσεις της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και των 

ολοκληρωμένων μεταφορικών συστημάτων, Εκδόσεις Σταμούλη, 2001 

Εκτός του βασικού συγγράμματος, κατά την διάρκεια των παραδόσεων θα διανεμηθούν στους φοιτητές χρήσιμα 
άρθρα, καθώς και επικουρική βιβλιογραφία σχετικών άρθρων τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στον διαδικτυακό 
κόμβο www.PortEconomics.eu. 
 
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά (επιλεκτικά): 
 

• Maritime Policy and Management 

• Maritime Economics and Logistics 

• Research in Transportation and Business Management 

• International Journal of Shipping and Transport Logistics 
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