
Γενικές πληροφορίες μαθήματος: 
Τίτλος 
μαθήματος: 

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Κωδικός 
μαθήματος: 

CE09_T07 

Πιστωτικές 
μονάδες: 

5 Φόρτος 
εργασίας (ώρες): 

125 

Επίπεδο μαθήματος:  Προπτυχιακό  Μεταπτυχιακό  
Τύπος μαθήματος:  Υποχρεωτικό   Επιλογής   
Κατηγορία 
μαθήματος:  

Κορμού   Κατεύθυνσης   

Εξάμηνο 
διδασκαλίας: 

9o Ώρες 
διδασκαλίας 
εβδομαδιαίως: 

3 

Αντικείμενο του μαθήματος (ικανότητες που αποκτώνται και 
αποτελέσματα μάθησης): 
To μάθημα των «Θαλασσίων Μεταφορών» εξετάζει τη σημασία και τα 
χαρακτηριστικά του συστήματος θαλασσίων μεταφορών, την ανάπτυξη των 
λιμένων και τις σύγχρονες προσεγγίσεις οργάνωσης και διοίκησης των 
λιμένων.  
Το μάθημα στοχεύει στην απόκτηση βασικών γνώσεων και μεθοδολογίας 
για, τα συστήματα θαλασσίων μεταφορών, την ανάπτυξη των λιμένων, τον 
υπολογισμό κόστους και του οφέλους δρομολογίων πλοίων, της 
χωρητικότητας των λιμένων, τις μελέτες στρατηγικού και επιχειρησιακού 
σχεδιασμού λιμένων, την οργάνωση και λειτουργία λιμένων και τους δείκτες 
απόδοσης, και την ευρωπαϊκή πολιτική για τις θαλάσσιες μεταφορές. 
Προαπαιτούμενα: 
 

 
 

 
Πληροφορίες για το διδάσκοντα: 
Ονοματεπώνυμο: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 
Βαθμίδα: ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΠΔ 407/80) 
Γραφείο: ΕΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  
Τηλ. – email: 2421074166, dmakris@uth.gr  
Άλλοι διδάσκοντες:  



Ειδικές πληροφορίες μαθήματος: 
 

Α/Α 
βδομάδας 
διδασκαλίας 

Περιεχόμενα του μαθήματος 

Ώρες 

Παρακολούθησης Προετοιμασίας 
εκτός ωρών 
παρακολούθησης 

1.  Οι θαλάσσιες μεταφορές και η σημασία τους 
στο διεθνές εμπόριο. Τα νέα χαρακτηριστικά 
του παγκόσμιου συστήματος θαλάσσιων 
μεταφορών 

3 2 

2.  Λειτουργικά χαρακτηριστικά πλοίου. 
Ταξινόμηση. Έλεγχος της ασφάλειας και 
επάρκειας του εμπορικού στόλου – 
Νηογνώμονες 

3 2 

3.  Χαρακτηριστικά στοιχεία της διεθνούς 
εμπορικής ναυτιλίας. Η εθνικότητα του πλοίου 
– σημαία – νηολόγια 

3 2 

4.  Δρομολόγια πλοίων – κόστος μεταφοράς-
ναύλοι 

3 3 

5.  Υπολογισμός κόστους  δρομολογίου πλοίου  3 4 

6.  Οι λιμένες στις διεθνείς μεταφορές 3 3 

7.  Ενδοχώρα και προχώρα λιμένα 3 4 

8.  Χωρητικότητα λιμένα – χαρακτηριστικά 3 4 

9.  Χωρητικότητα λιμένα – Εφαρμογές 3 3 

10.  Οργάνωση και λειτουργία λιμένων  3 3 

11.  Απόδοση λιμενικών τερματικών σταθμών  3 4 

12.  Εφαρμογές απόδοσης λιμενικών τερματικών 
σταθμών 

3 6 

13.  Κοινοτική πολιτική στις Θαλάσσιες μεταφορές 3 2 

14.  Κοινοτική πολιτική στις Θαλάσσιες μεταφορές 3 2 

 ΣΥΝΟΛΟ 42 44 

 
Επιπρόσθετες ώρες για: 

Θέμα Εξετάσεις Προετοιμασία 
για εξετάσεις 

Εκπαιδευτική 
επίσκεψη 

  39  
 



Προτεινόμενη βιβλιογραφία: 
 «Θαλάσσιες μεταφορές», Γ. Γιαννόπουλου 
 « Διοίκηση και Οικονομική των Λιμένων» Ε. Παρδάλη 
 «Πανεπιστημιακές Σημειώσεις», Δ. Μακρή 
 “Sea Transport”, P. Alderton 
 “Maritime Economics” M. Stopford 

 
 

Μέθοδος διδασκαλίας (επιλέξτε και περιγράψτε εφόσον κρίνεται απαραίτητο - 
βαρύτητα): 
Παραδόσεις 
  

 Παραδόσεις με χρήση 
διαφανοσκόπειου ή 
videoprojector, συζήτηση, 
ενεργή συμμετοχή 

 
70%  

Διαλέξεις 
 

   
……….% 

Προβολές 
 

  
……….%  

Εργαστήρια 
 

   
……….% 

Ασκήσεις 
 

 Ασκήσεις στα βασικά 
κεφαλαία του μαθήματος 

  
25% 

Επισκέψεις σε 
εγκαταστάσεις 
 

 Επίσκεψη σε λιμενική 
εγκατάσταση 

  
  5% 

Άλλη (περιγράψτε): 
………………………. 

   
……….% 

ΣΥΝΟΛΟ  100% 
 

Μέθοδος αξιολόγησης (επιλέξτε)- βαρύτητα: 
 Γραπτά % Προφορικά % 
Ασκήσεις κατά τη 
διάρκεια του εξαμήνου 

 
 

 
 

 
 

 
 

Θέμα εξαμήνου  
 

 
 

  
 

 

Ενδιάμεση πρόοδος  
 

 
 

  
 

 

Εξετάσεις εξαμήνου 
 

 100%  
 

 

Άλλη (περιγράψτε): 
………………………… 

 
 

  
 

 



 


