
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕ0022 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι 

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 ΕΓ/ΝΟΙ ΕRASMUS) 
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ERASMUS NAI 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 
https://www.stt.aegean.gr/leitoyrgiki-diacheirisi-naytiliakon-epicheiriseon/

https://eclass.aegean.gr/courses/TNEY210/ 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση και συμμετοχή στο μάθημα αναμένεται ότι οι φοιτητές και οι 
φοιτήτριες θα είναι σε θέση:  

- να γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες της διοίκησης των πλοίων σαν παραγωγικών μονάδων των
ναυτιλιακών επιχειρήσεων

- να κατανοούν τις επιπτώσεις των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πλοίων και των φορτίων
στην εμπορική πρακτική στο χώρο της ναυτιλίας

- να αναλύουν τις επιπτώσεις των εξελίξεων του θεσμικού πλαίσιου της ναυτιλίας σε θέματα
διοίκησης πλοίου και διαχείρισης φορτίο

Γενικές Ικανότητες 
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

• Αυτόνομη εργασία



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή στο μάθημα: ιδιαιτερότητες της ναυτιλίας και επιπτώσεις τους στην πρακτική των 
επιχειρήσεων. Η θαλάσσια μεταφορά: το σύστημα φορτίο/πλοίο. Ανάλυση κύριων ιδιοτήτων 
φορτίων. Φορτία και υποδομή ξηράς. Αντιστοίχιση πλοίου/φορτίου. Βασικές αρχές διαχείρισης της 
παραγωγής στο πλοίο: Στοιχεία του πλοίου. Οργάνωση του πλοίου. Το πλοίο και η υποδομη της 
ξηράς: μηχανισμός διοίκησης από την ξηρά. Στοιχεία οργάνωσης του γραφείου διαχείρισης: Δομή 
του γραφείου και ανάγκες πλοίων και φορτίων. Διαχείριση των αναγκών του πλοίου. Πλοίο-Φορτίο/ 
Μεταφορέας-φορτωτής: τα βασικά στοιχεία της ναύλωσης. Worldscale. Μεγιστοποίηση 
εισοδήματος ναυλώσεων: Voyage estimate. Ναύλωση και φόρτωση: Διοίκηση και διαχείριση πλοίων 
στην εποχή της ποιότητας: ελαχιστοποίηση επιπλοκών και απαιτήσεων που πηγάζουν από τα 
φορτία και τη μεταφορά Νέες πρακτικές διαχείρισης χωρητικότητας υψηλών κινδύνων. Μελέτη 
περίπτωσης. Εισαγωγή στην ψηφιακή ναυτιλία του μέλλοντος. 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ-ΜΕ-
ΠΡΟΣΩΠΟ/ηλεκτρονική διδασκαλία 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 
Μη καθοδηγούμενη 
μελέτη  86 

Σύνολο Μαθήματος 125 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

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 &φοιτήτριες. 

Το μάθημα εξετάζεται (100%) με γραπτή εξέταση (που 
περιλαμβάνει  Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων και 
συμπληρωματικά ή εναλλακτικά  Ερωτήσεις Πολλαπλής 
Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Επίλυση 
Προβλημάτων. Σε συνθήκες υγειονομικών περιορισμών 
εναλλακτικά και με προφορικές εξετάσεις 

Κριτήρια αξιολόγησης: 

Ορθές απαντήσεις συμφωνα με τη βιβλιογραφία, ορθή 
μεθοδολογία & αποτελέσματα στη λύση Προβλήματος, 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

• Σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον



 

 

αρνητική βαθμολογία στις λανθασμένες απαντήσεις στις 
σύντομες ερωτήσεις ή/και τις ερωτήσεις πολλαπλής 
επιλογής. 
 
 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

- Σημειώσεις για το μάθημα Λειτουργική  Διαχείριση Ι,  Γ.Γεωργούλη – 
Ε.Θανοπούλου.(Ηλεκτρονική διαδραστική έκδοση που διανέμεται ηλεκτρονικά & δωρεάν  
στους/στις εγγεγραμμένους/ες στο μάθημα). 

 

- Ελεύθερα προσβάσιμοι διαδικτυακοί τόποι διεθνών οργανισμών της ναυτιλίας. 

 

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

 
 

 

 


