
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό ΔΠΜΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ NAΣ321 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ Καθηγητής Θεόδωρος Πελαγίδης 

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 και Ασκήσεις Πράξης 4 6 
   

   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Γενικού Υποβάθρου , Ειδικού Υπόβαθρου, 

Ειδικότητας 

ΓΕΝΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.unipi.gr/courses/NAS321/ 

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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Πρωτογενής στόχος και μαθησιακό αποτέλεσμα του μαθήματος είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να 
αποκτήσουν άνεση και εξοικείωση με τις οικονομικές έννοιες/θεωρίες και τα οικονομικά εργαλεία 
ανάλυσης που χρησιμοποιούνται στις ναυτιλιακές σπουδές, ώστε στα επόμενα εξάμηνα να εμβαθύνουν 
περαιτέρω σε ειδικότερα ζητήματα της ναυτιλίας. Δευτερογενής στόχος είναι, χρησιμοποιώντας τα 
παραπάνω εργαλεία και έννοιες/θεωρίες να κατανοήσουν τη μηχανική των ναυτιλιακών αγορών, τις 
δομές και τη λειτουργία τους με -μαθησιακό- αποτέλεσμα την απόκτηση της δυνατότητας ανάλυσης και 
πρόβλεψης των εξελίξεων των ναυτιλιακών αγορών. 

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



Έχει κατανοήσει τα βασικές έννοιες της ναυτιλιακής οικονομικής. 
Έχει γνώση των εργαλείων και των τεχνικών της ναυτιλιακής οικονομικής. 
Χρησιμοποιεί τις μεθοδολογίες της ναυτιλιακής οικονομικής με σκοπό την ανάλυση και κατανόηση 
ναυτιλιακών θεμάτων. 
Αναλύει τα σύγχρονα ναυτιλιακά οικονομικά φαινόμενα και γεγονότα και να τα συνδέει με τη 
ναυτιλιακή βιομηχανία. 

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 

 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών,  με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Λήψη αποφάσεων, Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

E-CLASS 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται     αναλυτικά     ο     τρόπος  και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 

 
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

 

   

Το μάθημα επικεντρώνεται αρχικώς σε οικονομικές έννοιες και εργαλεία απαραίτητα για την κατανόηση 
της ναυτιλιακής οικονομικής και ιδίως των ναυτιλιακών αγορών. Βασίζεται σε διεθνώς παραδεκτά 
πρότυπα και χρησιμοποιεί τη διεθνή βιβλιογραφία για την ανάλυση και κατανόηση των απαραίτητων 
εννοιών που σχετίζονται με τις ναυτιλιακές αγορές. Επικεντρώνεται στα Shipping Market Economics, sea 
transport and Global Economy & the economic organization of the shipping market, όπως ακριβώς 
αναφέρονται στο κλασικό σύγγραμμα του M. Stopford. Αναλύει επίσης ξεχωριστά κάθε ναυτιλιακή 
αγορά: Την αγορά ναύλων και παραγώγων, την αγορά μεταχειρισμένων (S&P), την αγορά της 
ναυπήγησης και την αγορά της διάλυσης. Επικεντρώνει επίσης στις ειδικές αγορές ξηρού και υγρού 
φορτίου αλλά και εμπορευματοκιβωτίων. 
SYLLABUS 

1. Introduction - Terms – International Trade, Shipping and the Global Economy 

2. Cost, organization and types of sea transport 

3. The shipping market model: Demand 

3. The shipping market model: Supply 

5. Shipping market Cycles 

6. The four shipping markets 

7. Shipbuilding and demolition markets 

8. Advanced freight markets 

9. Indices, students’ essays 

10. Case studies: Greece 

 

 

 

 

6. The four shipping markets 

7. Shipbuilding and demolition markets 

8. Advanced freight markets 

9. Indices, students’ essays 

10. Case studies: Greece 



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 ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 52  

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ 98  

   

   

   

   

   

   

   

  

150 

 

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. 

 

- ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :   
Textbook 
Martin Stopford, Ναυτιλιακή Οικονομική, εκδ. Παπαζήση. 
Basic Book 
James McConville, Οικονομικά των Θαλασσίων Μεταφορών, εκδ. Παπαζήση. 
 
- ARTICLES / HANDS-OUT 

 

 
 


