
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Επιστημών της Διοίκησης 

ΤΜΗΜΑ Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΤ0003 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τηλεματική για Ναυτιλία & Μεταφορές 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις που περιλαμβάνουν ασκήσεις των φοιτητών-τριών  
(ατομικές ή σε ομάδες) μέσα στην τάξη 
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ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

 

Επιστημονικής Περιοχής      

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Η εγγραφή σε μαθήματα επιλογής 3ου  έτους 
πραγματοποιείται μετά την επιτυχή εξέταση σε 16 
υποχρεωτικά μαθήματα. 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.aegean.gr/courses/TNEY164/ 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

Το μάθημα δίνει έμφαση στην υποδομή των «νέων τεχνολογιών» η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερη 
ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και οφείλεται στην παράλληλη ανάπτυξη της τεχνολογίας 
πληροφοριών και επικοινωνιών. Η ανάπτυξη του διαδικτύου και της ευρυζωνικότητας συντελούν 
στη δημιουργία νέων υπηρεσιών πρόσβασης που υποστηρίζουν τη ναυτιλία, τις μεταφορές και το 
εμπόριο. Αξιοποιώντας το υπόβαθρο που αναπτύσσεται από τη διδασκαλία του μαθήματος 
Τηλεματική για Ναυτιλία & Μεταφορές και προκειμένου να εξειδικεύσουμε το γνωστικό αντικείμενο 
στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων στη ναυτιλία και τις μεταφορές στο μάθημα αυτό, μαζί με 
βασικές αρχές λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων, αναπτύσσεται η εφαρμογή τους στα 
πλοία και η υποστήριξη που παρέχουν σε ολόκληρη τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Αναπτύσσονται 
επίσης, οι εφαρμογές των ηλεκτρονικών συστημάτων στις παράκτιες περιοχές, οι επικοινωνιακοί 
μηχανισμοί που υποστηρίζουν τις νέες πρακτικές διαχείρισης των πλοίων. Παρέχεται επίσης 
εξοικείωση της τεχνολογίας και των εφαρμογών της στα πλοία μέσα από την τεχνική υποστήριξη των 
μελών Ε.Τ.Ε.Π. Με την εμβάθυνση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών συστημάτων, 
δίνεται παράλληλα έμφαση στην συμβολή τους στη βελτιστοποίηση της ασφαλούς διαχείρισης που 
αποτελεί παράγοντα της σύγχρονης διοίκησης των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. 

Σκοπός: 

 Να κατανοήσει τα συστήματα τηλεματικής καθώς και τον τρόπο που υποστηρίζονται τα 

μεταφορικά μέσα. 



 Να γνωρίσουν οι φοιτητές-τριες  τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην ασφαλή 

διαχείριση πλοίων και λιμένων 

 Να εξηγήσει την αναγκαιότητα και το θεσμικό πλαίσιο που οδηγεί στην εφαρμογή τέτοιων 

συστημάτων στη ναυτιλία και τις μεταφορές 

 Να κατανοήσει τη δομή και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συστημάτων πληροφορικής 

και επικοινωνιών που εφαρμόζονται στο ναυτιλιακό τομέα. 

 

Γενικές Ικανότητες 

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

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

 Αυτόνομη εργασία  

 Ομαδική εργασία  

 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Περιεχόμενα του μαθήματος: Εισαγωγή, Αρχές Σχεδιασμού νέων τεχνολογιών &  
των Μοντέλων Οργάνωσης/Αναδιοργάνωσης, των συστημάτων ηλεκτρονικής 
παρακολούθησης, ελέγχου και λειτουργίας των πλοίων, Ρόλος των 
Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, η Απόδοση, η Αποδοτικότητα και 
Αποτελεσματικότητα αυτών στη διαχείριση των πλοίων, η Εγκατάσταση των 
συστημάτων σε πλοία και Λιμάνια, οι Εφαρμογές των Τηλεπικοινωνιακών 
Συστημάτων, ο Ρόλος τους στις ενέργειες για την προστασία του Περιβάλλοντος & 
την Ασφάλεια των πλοίων. 

 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

 Διαλέξεις με χρήση διαφανειών και video 

 Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας και της 

επικοινωνίας με τους φοιτητές μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας e-class 

 Παρουσίαση υποθέσεων ηλεκτρονικών συστημάτων 

και νέων τεχνολογιών (Case Studies) 

 Συμμετοχή στα πλαίσια του μαθήματος σε διαλέξεις 

από στελέχη του ναυτιλιακού χώρου. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου  

Διαλέξεις 39 ώρες 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

25 ώρες 

Συγγραφή εργασίας 20 ώρες 

Μη καθοδηγούμενη 
μελέτη 

41 ώρες 

  



  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ   
 

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνικά 
Μέθοδος αξιολόγησης: 
1. Γραπτές εξετάσεις ( 50% του βαθμού) 

2. Τελική εργασία και ασκήσεις στην τάξη ( 50% του 

βαθμού) 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

 Βιβλίο [12508183]: ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, Νικήτας Νικητάκος, Γιώργος Ντούρμας  

 Βιβλίο [12788436]: Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στη ναυτιλία, Τόμος ΙI, 

Κόκοτος Δημήτριος, Λιναρδάτος Διονύσης, Τζανάτος Ερνέστος, Νικητάκος Νικήτας 

-  Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 

 Μέσω του μαθήματος γίνεται παραπομπή σε επιπλέον διαδικτυακές πηγές και 

συμπληρωματικά συστήνονται ελληνικά και ξενόγλωσσα βιβλία για περεταίρω εμβάθυνση. 

 Ανάρτηση διαφανειών στην εκπαιδευτική ενότητα της ιστοσελίδας του τμήματος.  

Στη βιβλιοθήκη υπάρχουν επίσης αρκετά ελληνικά και ξενόγλωσσα βιβλία και περιοδικά, που 
συστήνονται, ανάλογα με τα εξεταζόμενα θέματα. 

 


