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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 
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο (δ). 
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(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 εν λόγω μάθημα καλύπτει βασικές πτυχές της Εφοδιαστικής αλυσίδας στις θαλάσσιες 

μεταφορές.  Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη της εφοδιαστικής αλυσίδας στις 

θαλλάσσιες μεταφορές και η ανάλυση των παραγόντων που την επηρεάζουν με στόχο την 

επίλυση αντίστοιχων προβλημάτων.  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μελέτη της εφοδιαστικής 

αλυσίδας υγρών και αέριων υδρογονανθράκων με τη χρήση πλοίων ειδικού τύπου (FSRU). 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

• Κατανοεί τις Βασικές Αρχές της Εφοδιαστικής αλυσίδας.  

• Κατανοεί τις σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις στο διεθνές εμπόριο και το σύγχρονο 

περιβάλλον των logistics. 

• Κατανοεί το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις διεθνείς μεταφορές και τις στρατηγικές 

των επιχειρήσεων. 



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Εισαγωγή στην Εφοδιαστική αλυσίδα. 

2. Διεθνείς Μεταφορές -Τάσεις και προοπτικές 

3. Σύγχρονες ανάγκες των εταιριών και στρατηγική. 

4. Επιλογή μεταφορικού μέσου. Συνδυασμένες μεταφορές. 

5. Ανταγωνισμός με άλλα μεταφορικά μέσα. 

6. Τερματικοί σταθμοί-αποθήκες. 

7. Ναυτιλία διακίνησης υγρών και αέριων υδρογονανθράκων (oil and gas shipping). 

8. Επιρροή πολλαπλών παραγόντων στην επιλογή διαδρομής 

9. Μεθοδολογία λήψης αποφάσεων υπό συνθήκες αβεβαιότητας  με εφαρμογή στις 

θαλάσσιες μεταφορές.  

10. Υπεράκτιες εξέδρες (συμβατικός  πύργος (CT), σταθερή εξέδρα (FP), εξέδρα με 

ποδαρικά σε προένταση (TLP), εξέδρα πασσάλου (SPAR), ημιβυθιζόμενη εξέδρα 

(FPS), υποθαλάσσια πηγάδια (SS), συντήρηση εξέδρας, εργατικό προσωπικό). 

11. Επιπλέοντα συστήματα παραγωγής (FPS). Πλωτό Σύστημα Παραγωγής, 

Αποθήκευσης & Εκφόρτωσης (FPSO).  

12. Πλωτές μονάδες παραλαβής, αποθήκευσης και αεριοποίησης Υγροποιημένου 

Φυσικού Αερίου (FSRU). (δεξαμενόπλοια μεταφοράς ΥΦΑ, αποθήκευση ΥΦΑ, 

εγκατάσταση αεριοποίησης, υποθαλάσσιος αγωγός μεταφοράς ΦΑ). 

• Κατανοεί την αλληλεπίδραση των logistics και του marketing.  

• Κατανοεί τους ποικίλλους παράγοντες που επηρέαζουν τις επιλογές της βέλτιστης 

εφοδιαστικής αλυσίδας. 

• Συνθέτει προβλήματα λήψης αποφάσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα και να 

εφαρμόζει μεθοδολογίες για την επίλυσή τους. 

• Δημιουργεί και να προτείνει ολοκληρωμένη αλυσίδα εφοδιασμού σε ειδικές 

μελέτες περιπτώσεων. 

• Να αναγνωρίζει τις  τελευταίες εξελίξεις  σχετικά με τα υπεράκτια συστήματα 

παραγωγής και διακίνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου σε όλο τον κόσμο. 

• Να κατανοεί και να εξετάζει τις βασικές διαδικασίες  γεώτρησης / παραγωγής / 

μεταφοράς υπεράκτιων υδρογονανθράκων και φυσικού αερίου.  

• Να διακρίνει τη σχέση της υπεράκτιας παραγωγής πετρελαίου και αερίου με  τα 

συναφή οικονομικά, γεωπολιτικά και ιστορικά ζητήματα. 

  

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… 

……. 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 

των απαραίτητων τεχνολογιών 

• Αυτόνομη εργασία 

• Ομαδική εργασία 

• Λήψη αποφάσεων 

• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
 



13. Ειδικές μελέτες (case studies) εφοδιαστικής αλυσίδας στις θαλάσσιες μεταφορές. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υποστήριξη 

μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας e-class. 

Διαλέξεις μέσω λογισμικού παρουσιάσεων-διαθέσιμες 

στην ιστοσελίδα του μαθήματος. 

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 39 

Εκπόνηση Μελέτης 

(Project) 

26 

Συγγραφή τεχνικών 

εργασιών 

13 

Αυτοτελής μελέτη 39 

  

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  117 
 

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. 

 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%)  που περιλαμβάνει: 

- Επίλυση προβλημάτων σχετικών με την 

καλυπτόμενη ύλη στη θεωρία. 

 

ΙΙ.  Αξιολόγηση τεχνικών εκθέσεων ομαδικών 

εργασιών (30%). 

 

 

Ο βαθμός που αντιστοιχεί σε κάθε τεχνική έκθεση που 

έχει πραγματοποιηθεί είναι διαθέσιμος στο 

φοιτητή/τρια στην ηλεκτρονική πλατφόρμα eclass. 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

• Παπαδημητρίου Στράτος, Σχινάς Ορέστης. Εισαγωγή στα Logistics, Εκδόσεις Σταμούλη ΑΕ 

• Reschel-Reithmeier Bettina, Hans Kujawski, Friedrich Sackmann, Egon Trump. Εφαρμογές Logistics. Μεταφορές & 

Διανομές Εμπορευμάτων. Αρχές & Νόμοι,Μέτρα,Υπηρεσίες,Μάρκετινγκ., Εκδόσεις ΙΩΝ 

 

 


