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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Τίτλος 

Μαθήματος 

Διαχείριση Πλοίων 

Κωδικός 

Μαθήματος 

PSM 0402 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό/ Θεωρητικό 

Επίπεδο Εισαγωγικό 

Έτος / Εξάμηνο 

φοίτησης 

2ο έτος/ Β’ εξάμηνο 

Όνομα 

Διδάσκοντα 

 

ECTS 6 Διαλέξεις / 

εβδομάδα 

5 Εργαστήρια / 

εβδομάδα 

0 

Στόχος 

Μαθήματος 

Εξοικείωση με και απόκτηση γνώσεων στον τομέα διαχείρισης πλοίων και 

ναυτιλίας ευρύτερα ώστε να δύναται ο σπουδαστής να αποδώσει χρήσιμο 

έργο ανάλογο με τα καθήκοντα που θα του/της ανατεθούν σε εργασία που 

ασχολείται με τον ευρύτερο κλάδο της ναυτιλίας. 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Ο σπουδαστής αναγνωρίζει τις πιέσεις που καθιστούν την ναυτιλία 

αυστηρώς νομοθετημένη βιομηχανία αλλά και τα πολλά στοιχεία και 

χαρακτηριστικά της που έχουν βαθιές αναφορές στην παράδοση και την 

προϊστορία της. Επίσης αναγνωρίζει στις επιμέρους πιο κάτω ενότητες, 

-Τα όργανα που νομοθετούν, τον μηχανισμό έγκρισης αλλά και επίβλεψης 

και τήρησης της νομοθεσίας. 

-Τα διάφορα μέρη του κλάδου, πως αλληλεπιδρούν και τις συμβατικές τους 

υποχρεώσεις. 

-Τους εγγενείς κινδύνους της βιομηχανίας όπως ατυχήματα, πειρατία και 

απάτη αντιπαραβαλλόμενους με τους κανόνες δεοντολογίας και την μακρά 

παράδοση του τομέα. 

-Την δομή των πλοιοδιαχειριστριών εταιρειών και των τμημάτων τους όπως 

προκύπτει θεσμικά στην σύγχρονη ναυτιλία. 

-Τον διεθνή χαρακτήρα του κλάδου με τα επιμέρους στοιχεία της 

πολυεθνικότητας / πολυσυλλεκτικότητας και συγγενείς αδυναμίες (στην 

επικοινωνία, ανθρώπινο στοιχείο κλπ). 
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 Στα επιμέρους αποκτά ειδικές δεξιότητες σχετικά με 

Την χρήση σύγχρονων εργαλείων για την ανάπτυξη επιχειρηματικής 

δραστηριότητας 

1.    Να διαχωρίζει τα είδη επιχειρηματία και να αντιπαραβάλει με το 

στάδιο εξέλιξης της επιχείρησης 

2.    Αυτοδιάγνωση και ταξινόμηση σε είδος επιχειρηματία 

3.    Ασκείται στην εξέταση, αξιολόγηση και διαβάθμιση κινδύνων 

Εξετάζει και ασκείται σε θέματα επικοινωνίας, υπό το πρίσμα της δεύτερης 

ξένης γλώσσας με τεχνικές και ασκήσεις για καλύτερη κατανόηση και 

βελτίωση του αποτελέσματος. 

Προαπαιτούμενα PSM 0302, PSM 0104 

 

Συναπαιτούμενα Δ/Ε 

Περιεχόμενο 

Μαθήματος 

1. Διαχείριση πλοίων 

2. Αρχές Λειτουργίας Λογιστηρίου Ναυτιλιακής 

3. Δομή Τεχνικού Τμήματος και Τμήματος Ποιότητας Ναυτιλιακής 

καθώς και ρόλοι (όπως DPA) 

4. Ενδιαφερόμενα μέρη στην Ναυτιλία 

5. Ο Ανθρώπινος Παράγοντας (το Ανθρώπινο Στοιχείο) 

6. Αποτίμηση και Ανάλυση κινδύνων  

7. Επικοινωνία 

8. Πρότυπα και η εφαρμογή τους στην Ναυτιλία 

9. Ανακύκλωση πλοίων  

10. Απάτη στην Ναυτιλία 

Μεθοδολογία 

Διδασκαλίας 

-Διδασκαλία με την χρήση προβολέα, χρήση πίνακα και χρωμάτων, 

συμβολισμούς, σχέδια και εικόνες.  

-Εκπαιδευτικές επισκέψεις εκτός χώρου διδασκαλίας. 

-Πρόσκληση σε ειδικούς για παρουσιάσεις στον χώρο διδασκαλίας. 

-Επανάληψη προηγούμενης ύλης & εισαγωγή επόμενης ενότητας σε κάθε 

μάθημα. 

-Συχνές επαναλήψεις. 

-Ερωτήσεις κρίσεως. 

-Χρήση διαδραστικών πρακτικών και μέσων. 

--Συζήτηση συναφών θεμάτων για ευρύτερη αντίληψη 
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Βιβλιογραφία 1. Managing Ships, John M. Downard, Fairplay Publications 

2. Setting up Shipowning and Shipmanagement Company, Alec D 

Coutroubis University of Greenwich, Capt Rodger MacDonald 

3. Quality Systems and Environmental Issues, Capt Patrick Cornelius, 

Cornelius Maritime Services 

4. Managing Ships into the 21st Century, Robert Tallack Northstar Maritime 

and Environmental Consultancy  

5. Effective Communication Skills, Peter Hughes  

6. Αποσπάσματα από το πιλοτικό Ευρωπαικό πρόγραμμα WISE (2014-15) 

7. The RINA (Royal Institution of Naval Architects) journal and quarterly 

listings/publications 

8. Εκδόσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού - IMO publications  

9. Υλικό από νηογνώμονες και οργανισμούς πιστοποίησης  

10. Διαδίκτυο και άλλα 

11. Άλλες εκδόσεις και πηγές (όπως P&I Clubs, Νηογνωμόνων) 

Αξιολόγηση Παρουσία                   10% 

Συνεχής Αξιολόγηση  20% 

Ενδιάμεση Εξέταση    30% 

Τελική Εξέταση          40% 

  

Γλώσσα Ελληνική, με την χρήση της διεθνούς Ναυτιλιακής ορολογίας στην Αγγλική 
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