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(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

 
Σκοπός του μαθήματος 
Να παράσχει το γνωστικό υπόβαθρο για την κατανόηση: 
- των παραγόντων που διαμορφώνουν το κόστος μεταφοράς και τις οικονομίες κλίμακας σε αυτό 
και επίσης του ρόλου του κόστους μεταφοράς στην χωροθέτηση επιχειρήσεων του δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα, στον εμπορικό ανταγωνισμό και στον περιφερειακό σχεδιασμό με έμφαση στην 
στρατηγική ανάλυση μεταφορικών δικτύων. 
- των βασικών αρχών και τεχνικών που διέπουν τις διαδικασίες χωροθέτησης και ανάπτυξης 
σχετικών προτύπων και μεθοδολογιών. 
- των βασικών παραγόντων που διαμορφώνουν την χωρική διάσταση στον εμπορικό ανταγωνισμό 
και τις γενικές αρχές και τεχνικές ανάπτυξης σχετικών προτύπων και μεθοδολογιών. 
- να παρουσιάσει τις δυνατότητες που προσφέρουν τα ψηφιακά υπολογιστικά και σχεδιαστικά 
συστήματα (όπως για παράδειγμα η Visual Basic και τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών) στην 
ανάπτυξη αποτελεσματικών προτύπων και μεθοδολογιών όσον αφορά την επίλυση προβλημάτων 
στις μεταφορές, την χωροθέτηση και το εμπόριο. 
 
 Μαθησιακά αποτελέσματα 
Οι διδασκόμενοι πρέπει: 
- να είναι σε θέση να κατανοούν τους σκοπούς του μαθήματος.  
- να γνωρίζουν τούς βασικούς τύπους αποστάσεων και τις εφαρμογές τους στα συστήματα 
μεταφορών 
- να είναι σε θέση να εντοπίζουν, με μαθηματικές μεθόδους, την ύπαρξη η μη οικονομιών κλίμακας 
στο μεταφορικό κόστος 
- να είναι σε θέση να πραγματοποιούν στρατηγικές αναλύσεις των χωρικών χαρακτηριστικών ενός 
δικτύου μεταφορών οι οποίες περιλαμβάνουν: αλγοριθμική επίλυση του προβλήματος της 



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Εισαγωγικές έννοιες  
1. Βασικές θεωρητικές έννοιες στα δίκτυα μεταφορών: απόσταση, διαδρομή, δίκτυο, ζήτηση, κόστος 
μεταφοράς  
2. Τύποι αποστάσεων και εφαρμογές αυτών. Γραμμικοποίηση διαδρομών και υπολογισμός μήκους 
διαδρομών σε ψηφιακά συστήματα χωρικής ανάλυσης.  
 
Στρατηγική ανάλυση μεταφορικών δικτύων 
3. Αλγόριθμοι επίλυσης του προβλήματος της συντομότερης διαδρομής 
4. Υπολογισμός της ελκυστικότητας, του κόστους υποκατάστασης και της γεω-οικονομικής 
κυκλοφοριακής κίνησης των αξόνων και κόμβων ενός δικτύου μεταφορών  
5. Κόστος μεταφοράς και οικονομίες κλίμακας σε αυτό. (Β1: σελ.20-30, Β2: σελ.3-6) 
 
Εφαρμογές: Χωροθέτηση, μεταφορές και logistics 
6. Πρότυπα χωροθέτησης και μεταφορών σε δίκτυα και το επίπεδο 
7. Κέντρα εφοδιασμού: ανάλυση κόστους, περιφερειακές οριακές τιμές ανά μονάδα ζήτησης, 
περιφερειακό ‘κανονικοποιημένο’ κόστος και χωροθέτηση αυτών 
8. Γεω-οικονομικά κέντρα βάρους και ο ρόλος τους στην περιφερειακή ανάπτυξη 
 
Εμπορικός ανταγωνισμός 
9. Η χωρική διάσταση των παραγόντων που διαμορφώνουν τον εμπορικό ανταγωνισμό: 
θέση εγκατάστασης, τιμή και ποιότητα  
10. Επιχειρηματικά παίγνια στον εμπορικό ανταγωνισμό 
11. Χωρικά πρότυπα και μεθοδολογίες επίλυσης προβλημάτων εμπορικού ανταγωνισμού 
 
Εφαρμογές των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στη Ναυσιπλοια 
12. Ψηφιακά συστήματα υποστήριξης της πλοήγησης 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

- “Geographic Information System Ptolemeos – Transport 
Turkey. Theoretical background, users guide and 
applications”, J.Karkazis 
Contents: logistics and regional efficiency (theory and users 
guide), strategic and risk analysis of transport networks 
(theory and users guide), applications (location of supply 
centers on Turkey’s road network, security risk assessment 
of Turkey’s road network) 

συντομότερης διαδρομής, υπολογισμό της ελκυστικότητας, του κόστους υποκατάστασης και της 
γεω-οικονομικής κυκλοφοριακής κίνησης των αξόνων και κόμβων ενός δικτύου μεταφορών 
- να είναι σε θέση να κατανοούν την σημασία των μεταφορών στην περιφερειακή ανάπτυξη 
- να είναι σε θέση να αναπτύσσουν απλά χωρικά πρότυπα και μεθοδολογίες επίλυσης προβλημάτων 
εμπορικού ανταγωνισμού στα οποία οι μεταβλητές απόφασης είναι: η θέση εγκατάστασης, η τιμή 
πώλησης και η ποιότητα 

 
 

Γενικές Ικανότητες 

 
- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση υπό μορφή μαθηματικού μοντέλου δεδομένων, 
δραστηριοτήτων  και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
- Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
- Λήψη αποφάσεων 
- Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
 



Chios e-class (documents): ‘GIS Transport Turkey’ 
 
-  “Geographic Information System Regional Germany. 
Theoretical background, users guide and applications”, 
J.Karkazis 
Contents: supply centers (transport and operating) cost 
analysis, supply centers location, normalized supply costs 
(regional discrimination costs), regional marginal price, 
location of multiple centers, applications (the geo-economic 
dynamics of Germany, optimal location of single, dual and 
triple supply centers in Germany’s main road network) 
Chios e-class (documents): ‘GIS Regional Germany’ 
 
- “Geographic Information System Regional Europe. 
Theoretical background, users guide and applications”, 
J.Karkazis 
Contents: supply centers (transport and operating) cost 
analysis, supply centers location, normalized supply costs 
(regional discrimination costs), regional marginal price, 
location of multiple centers, applications (the comparative 
geo-economic profile of the German regions in the context 
of Europe) 
Chios e-class (documents):: ‘GIS Regional Europe’ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ  39 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 46 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 40 

  

  

  

  

  

ΣύνολοΜαθήματος 125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

Γλώσσα αξιολόγησης:  Ελληνικά 
 
Ερωτήσεις σύντομης απάντησης κατά την διάρκεια των 
διαλέξεων 
 
Γραπτή τελική εξέταση 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Βασικό διδακτικό βοήθημα  

 

B1. Το εγχειρίδιο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως βασικό βοήθημα είναι το:  

«Ποσοτικές Μέθοδοι ΙΙΙ: Μεταφορές, Εμπόριο και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών»,  

Ι. Καρκαζή (εκδόσεις Πυξίδα) , Βιβλιοθήκη Σχολής 

 

B1.1. Φωτογραφικό υλικό από τις πλέον πρόσφατες παραδόσεις του διδάσκοντα (βλέπε φάκελο: 

‘White Board Notes’ στα «Εγγραφα» (e-class) ) 

 

 

Λοιπά διδακτικά βοηθήματα  

 



B2. “Geo-economic assessment methods in regional planning”, J.Karkazis, University Notes 

Contents: geo-economic assessment methods for financing regional development projects, distance 

metrics analysis, shortest path evaluation, strategic analysis of transport networks, locational 

analysis, supply centers location, geo-economic gravity centers 

Oνομα αρχείου στα «Εγγραφα» (e-class): ‘Geo-economic assessment methods’ 

 

B3. “Eισαγωγή στην Χωροθέτηση», Ι.Καρκαζής, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις 

Oνομα αρχείου στα «Εγγραφα» (e-class): ‘Εισαγωγή στην Χωροθέτηση’ 

 

Β3.1. “Location of obnoxious facilities causing atmospheric pollution”, J.Karkazis, University Notes 

Oνομα αρχείου στα «Εγγραφα» (e-class): ‘Obnoxious facilities location’ 

 

Β3.2. “Location of dangerous facilities. Part A”, J.Karkazis, University Notes 

Contents: location inside a convex polytop 

Oνομα αρχείου στα «Εγγραφα» (e-class): ‘Dangerous facilities location A’ 

 

Β3.3. “Location of dangerous facilities. Part B”, J.Karkazis, University Notes 

Contents: location inside a non- convex polytop 

Oνομα αρχείου στα «Εγγραφα» (e-class): ‘Dangerous facilities location B’ 

 

 
 

 

 


