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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1.ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 12050007 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

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   4 5 

   

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://accfin.uniwa.gr/course/naytiliaki-oikonomiki-kai-
chrimatooikonomiki/ 

 
2.ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

https://accfin.uniwa.gr/course/naytiliaki-oikonomiki-kai-chrimatooikonomiki/
https://accfin.uniwa.gr/course/naytiliaki-oikonomiki-kai-chrimatooikonomiki/


2 

 

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 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση 

να: 

 Να αντιλαμβάνονται την μικροοικονομική επίδραση της αλληλεξάρτησης των τεσσάρων 

(4) ναυτιλιακών αγορών (ναύλων, μεταχειρισμένων, νεότευκτων και διάλυσης) στον 

ταυτόχρονο προσδιορισμό της ισορροπίας τους. 

 Να αντιλαμβάνονται την σημασία της αποτελεσματικότητας των ναυτιλιακών αγορών, η 

οποία σε συνδυασμό με την διαμόρφωση ορθολογικών προσδοκιών πλοιοκτητών και 

ναυλωτών, τους οδηγεί να προβλέπουν τις συνέπειες των μακροοικονομικών πολιτικών 

των κρατών στην διαμόρφωση του οικονομικού κλίματος που επηρεάζει την ποντοπόρο 

ναυτιλία. Έτσι, αβίαστα προκύπτει η επίδραση των οικονομικών στους ναυτιλιακούς 

κύκλους. 

 Να αντιλαμβάνονται το χρηματοοικονομικό περιβάλλον, με έμφαση στην 

χρηματοδότηση, των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, δεδομένου του μεταρρυθμιστικού 

ρόλου της «χρηματιστικοποίησης» και για τις ναυτιλιακές αγορές. 

 Τελικά όμως, να κατανοούν τα σημαίνοντα στατιστικά-οικονομικά δεδομένα που 

περιγράφουν την λεγόμενη «οικονομική πραγματικότητα» έχοντας συνείδηση ότι αυτά 

μπορεί να διαφέρουν από την γνώση των σημαινομένων ερευνητέων εννοιών. 

 

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 

• Αυτόνομη εργασία 
• Ομαδική εργασία  
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

 
 
3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
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Μέρος Ι. Εισαγωγή στην Ναυτιλία. 

1. Οι αγορές του κλάδου της Ναυτιλίας κι οι οικονομικοί παράγοντες που 

καθορίζουν την λειτουργία τους. 

Μέρος ΙΙ. Οικονομική Ανάλυση των Ναυτιλιακών Αγορών. 

2. Εισαγωγή στην «μικροθεμελίωση» της αγοράς των ναύλων. 

3. Οι αγορές ναυπηγείων, μεταχειρισμένων και διάλυσης πλοίων κι η 

αλληλεξάρτηση των 4 ναυτιλιακών αγορών. 

4. Αποτελεσματικότητα των ναυτιλιακών αγορών. 

5. Θεωρία των ναυτιλιακών κύκλων. 

Μέρος ΙΙΙ. Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική Ανάλυση. 

6. Επισκόπηση των χρηματοοικονομικών της ναυτιλίας. 

7. Χρηματοδότηση: α) με εμπράγματες εξασφαλίσεις, β) με χρέος, γ) με μετοχικό 

κεφάλαιο. 

8. Οι ρήτρες «κλειδιά» μιας ναυτιλιακής δανειακής σύμβασης. 

9. Αποτίμηση και προϋπολογισμός ναυτιλιακών επενδύσεων. 

10. Χρηματοοικονομική ανάλυση και υποδειγματοποίηση των επενδύσεων σε 

πλοία. 

 

 
4.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις στο αμφιθέατρο πρόσωπο με πρόσωπο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

1. Ώρες Γραφείου, άμεση ζωντανή σχέση Καθηγητή-
Φοιτητή. 

2. Χρήση του Πίνακα ως διδακτικού εργαλείου δυναμικής 
ανάλυσης, με ταυτόχρονη, Προβολή διαφανειών (MS-
Power Point). 

3. Ασύγχρονη εκπαίδευση και έμμεση επικοινωνία 
διδάσκοντος-διδασκομένων μέσω eclass. 

4. Περιορισμένη ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού στο 
eclass, ασκήσεις (εργασίες), σύνδεσμοι, μόνο ως 
αφορμή για αναζήτηση βιβλίων-εγχειριδίων προς 
εμβάθυνση και μελέτη, στην βιβλιοθήκη. 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι 
διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις με 
παρουσιάσεις σε 
ηλεκτρονική μορφή. 

52 

 Μελέτες 
περιπτώσεων 

 Διάθεση 
ηλεκτρονικών 

25 
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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 

παρουσιάσεων 
διδασκαλίας στους 
φοιτητές. 

Αυτοτελής Μελέτη 33 

Λοιπές 
δραστηριότητες (π.χ. 
Ομαδική ή Ατομική  
Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης, 
εκπαιδευτική 
εκδρομή, διαλέξεις 
εξωτερικών 
συνεργατών κ.λπ.) 

20 

Σύνολο Μαθήματος  
 

130 
 

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. 

Εναλλακτικά, είτε 

 Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει: 
Ερωτήσεις ελεύθερου κειμένου για την 
αξιολόγηση της κριτικής επάρκειας των φοιτητών 
στην ανάλυση της μακροοικονομικής θεωρίας και 
πολιτικής. Ενδεχομένως ή/και ερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής. 

 Προαιρετική απαλλακτική (100%) εργασία. 
 

 
5.ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 

 Kavussanos, G.M., and I.D. Visvikis (2018). «Το διεθνές εγχειρίδιο ναυτιλιακής 
χρηματοοικονομικής: Θεωρία και Εφαρμογές». Εκδ. Broken Hill. 

 Σταματόπουλος, Θ. (2021). «Σημειώσεις Ναυτιλιακής Οικονομικής και 
Χρηματοοικονομικής». E-class, Τμήμα ΛΟΧΡΗ, Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 
https://eclass.uniwa.gr/courses/ACC110/  

 Stopford, M. (2018), Ναυτιλιακή Οικονομική. Εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, Αθήνα. 

https://eclass.uniwa.gr/courses/ACC110/
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 Karakitsos, E. and L. Varnavides (2014), Maritime Economics. Palgrave Macmillan, NY 
and London. 

 
 


