
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ NAOME1349 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 4 
   

   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές 

μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Ειδικού Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 
 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι (στην Αγγλική γλώσσα) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 
 

(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 

Η ύλη του μαθήματος αποσκοπεί στην κατανόηση από τους φοιτητές των λειτουργιών των 

λιμένων και του ρόλου τους στην αλυσίδα των συνδυασμένων μεταφορών.  Η ύλη του 

μαθήματος επίσης στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών σε ζητήματα σχετικά με  το 

σχεδιασμό και την ανάπτυξη λιμένων, την ανταγωνιστικότητα λιμένων και την αγορά 

λιμενικών υπηρεσιών και  και την εφαρμογή μεθόδων βελτιστοποίησης. Τέλος, οι φοιτητές 

θα αποκτήσουν γνώση για τα θεσμικά όργανα και τους κανόνες κανονισμών που διέπουν 

τις λιμενικές εγκαταστάσεις. 

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

• Να κατανοεί τις βασικές λειτουργίες των λιμένων και το ρόλο τους στις θαλάσσιες 

μεταφορές. 

• Να γνωρίζει τις υπηρεσίες των λιμένων και να είναι σε θέση να σχεδιάσει ένα 

λιμένα με τις υποδομές και τις εγκαταστάσεις του. 



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Ο ρόλος των λιμένων στην αλυσίδα των θαλάσσιων μεταφορών. Λιμενικές 

υπηρεσίες. 

• Σχεδιασμός και ανάπτυξη λιμένων. Φορτοεκφόρτωση,  αποθήκευση και διαχείριση 

φορτίων. Τύποι τερματικών σταθμών. 

• Θέματα διαχείρισης της θαλάσσιας κυκλοφορίας, διασύνδεσης πλοίου-λιμένα. 

• Οργάνωση και διοίκηση λιμένων. 

• Θερμικά όργανα λιμένων και αρμοδιότητες.  

• Διεθνής Κώδικας Ασφαλείας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS). 

• Ανταγωνιστικότητα λιμένων. 

• Επενδύσεις (Επέκταση, βελτίωση και συντήρηση υποδομών λιμένα - 

ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης). 

• Έργα συνδυασμένων μεταφορών με ιδιωτικές επενδύσεις.  

• Αυτοματοποίηση λιμενικών λειτουργιών. Συστήματα ασφάλειας λιμένων νέας 

γενιάς (έξυπνα συστήματα). Ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα. 

• Πράσινα λιμάνια, Βιώσιμη ανάπτυξη,  Πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

• Το κόστος της ποιότητας στα λιμάνια. 

 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο. 

• Να κατανοεί τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων των λιμένων,  των 

αρμοδιοτήτων τους και των σχετικών κανονισμών. 

• Να αντιλαμβάνεται τις σύγχρονες τάσεις σχετικά με την αγορά λιμενικών 

υπηρεσιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

• Να αξιολογεί τα επιχειρηματικά σχέδια αναφορικά με επενδύσεις και 

συνδυασμένες μεταφορές.  

• Να ενστερνίζεται τις νέες εξελίξεις (πράσινα λιμάνια, αυτοματοποίηση, τεχνολογίες 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, κλπ). 

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 

• Σχεδιασμός και Διαχείριση έργων 

 



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. 
 

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 (80%)   
ΙΙ.  Αξιολόγηση τεχνικών εκθέσεων εργασιών (20%). 

 

 

. 

 

  

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

1. Τάσεις και εξελίξεις στη λιμενική βιομηχανία, Χλωμούδης Κ., Εκδότης: Παπαζήση 

ΑΕΒΕ, 1η/2011, ISBN: 9600226133. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12872532. 

2. Ασφάλεια Λιμένων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων, Μαυρομάτη Καιρού Π., ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ, 1η/2013, ISBN: 9789603518792. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 

12891352. 

3. Η λιμενική βιομηχανία, Παρδάλη Αγγελική Ι., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ, 2001, ISBN: 

9603513822. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22816. 

4. Λιμενικός σχεδιασμός - Στη σύγχρονη λιμενική βιομηχανία, Χλωμούδης Κ., 2005, 

Εκδόσεις: Τζέι & Τζέι Ελλάς, ISBN-13: 9789608461499. 

5. Διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος και ναυτιλία, Τσελέντης Βασίλης Σ., 2008, 

Εκδόσεις ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ, ISBN: 9789603517542. 

6. Dynamic Shipping and Port Development in the Globalized Economy [electronic 

resource], Paul Yae-Woo Lee, Kevin Cullinane, 2016, ISBN: 9781137514233, HEAL-Link 

Springer ebooks. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 75484656. 

 


