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ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι, εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

https://eclass.aegean.gr/courses/TNEY196/ 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

Στόχος του μαθήματος είναι η ανάλυση των βασικών παραγόντων που συνθέτουν το 
πρόβλημα της λήψης αποφάσεων στις Μεταφορές.  

Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα περιλαμβάνουν: 

 εξοικείωση του φοιτητή/τριας με τις βασικές μεθόδους / εργαλεία και παραμέτρους του 

προβλήματος λήψης απόφασης στις μεταφορές. 

  Δημιουργία του απαραίτητου επιστημονικού υποβάθρου για την ανάλυση και 

αξιολόγηση μεταφορικών συστημάτων, υποδομών και πολιτικών και βελτίωση της 

ικανότητας υποβοήθησης απόφασης στις μεταφορές. 

Γενικές Ικανότητες 

Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη των παρακάτω γενικών ικανοτήτων: 

 Ανάλυση και σύνθεση δεδομένων με τη χρήση νέων τεχνολογιών και εξειδικευμένων 

εργαλείων ανάλυσης 

 Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε νέες καταστάσεις 

 Αυτόνομη εργασία 

 Ομαδικότητα και διάδραση με συνεργάτες 

 Διεθνοποίηση των στάνταρντ ποιότητας 

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Αρχικά παρουσιάζονται οι σημαντικότερες έννοιες που διέπουν την λήψη αποφάσεων εν 
γένει και οι πιο διαδεδομένες μέθοδοι ανάλυσης. Έμφαση δίνεται στις βασικές αρχές των 



μεθόδων καθώς και στα συγκριτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους.  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προβλημάτων λήψης 
απόφασης στις Μεταφορές. Γίνεται διάκριση μεταξύ στρατηγικού επιπέδου λήψης 
απόφασης (αξιολόγηση πολιτικών και πρωτοβουλιών μεγάλης κλίμακας) και συμβατικού 
επιπέδου (προτεραιοποίηση έργων, κλπ).  

Τέλος γίνεται αναλυτική παρουσίαση εφαρμογών των σημαντικότερων μεθόδων 
υποβοήθησης αποφάσεων όπως η Πολυκριτηριακή Ανάλυση και η Ανάλυση Κόστους-
Οφέλους, σε αντιπροσωπευτικά έργα / μεταφορικές πολιτικές από την διεθνή και 
εγχώρια εμπειρία. 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο διαλέξεις με υποβολή 

εργασίας και φροντιστήρια 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Χρησιμοποιείται η ασύγχρονη πλατφόρμα eClass, και 

ηλεκτρονική αλληλογραφία. Επίσης, συστήνονται 

εξειδικευμένα εργαλεία που διατίθενται ελεύθερα ή 

με άδεια εκπαιδευτικής χρήσης  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Εκπόνηση μελέτης 
(project) / Εργασίες 

30 

Φροντιστήρια 10 

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

50 

  

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  129 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  
. 

Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριων γίνεται μέσω: 

 γραπτής εξέτασης στο τέλος του εξαμήνου 

 βαθμολόγησης της εκπονούμενης μελέτης 

(project)/ Εργασιών  

 προφορικής εξέτασης (αν κριθεί απαραίτητο) 

Η γλώσσα αξιολόγησης είναι η Ελληνική εκτός και αν 
οι φοιτητές προέρχονται από το πρόγραμμα 
ERASMUS, 
οπότε η εξέταση θα γίνεται στα Αγγλικά. 
 
 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Διατίθενται αναλυτικές σημειώσεις σε δύο τεύχη: 



 Μέρος Ι: Γενικές Μεθοδολογίες 

 Μέρος ΙΙ: Διαδικασία Αξιολόγησης 

Επίσης, προτείνεται συμπληρωματική βιβλιογραφία για όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν, η οποία 
περιλαμβάνει αναγνώσματα όπως: 

 Anderson G., Bishop R. (1986): “The evaluation problem” in Bromley D., “Natural resource 

economics”, Kluwer-Nijhoff, Boston, pp.27-48. 

 Bana e Costa C.A., (1990a): “Readings in multiple criteria decision aid”, Springer-Verlag, Berlin. 

 Banister, D. (1997): “Decision Makers Requirements for Assessment”, European Commission, SAMI 

Project. 

 Bellman R.E., Zadeh L.A., (1970): “Decision-making in a fuzzy environment”, Management Science, 

17, pp.141-164. 

 Beuthe M., Eeckhoudt L. and Scannella G. (1997): “Uncertainty in Project Assessment”, European 

Commission, EUNET-SASI project. 

 Bristow, A. L. and Nellthorp, J. (2000): “Transport project appraisal in the European Union”, Transport 

Policy, 7, 51-60. 

 De Brucker K., Macharis C., Verbeke A. (2011): Multi-criteria analysis in transport project evaluation: 

an institutional approach European Transport / Trasporti Europei, n.47, 3-24 

 Guhnemann A., Laird J.J. and Pearman A.D. (2012): “Combining cost-benefit and multi-criteria 

analysis to prioritise a national road infrastructure programme”, Transport Policy, vol. 23, pp. 15–24. 

 Hanley N. (1992): “Are there environmental limits to cost-benefit analysis?”, Environmental and 

Resource Economics, 2, pp.33-59. 

 Hinloopen E., Nijkamp P., Rietveld P. (1983): “Qualitative discrete multiple criteria choice models in 

regional planning”, Regional Science and Urban Economics, 13, North-Holland, Amsterdam, pp.77-

102. 

 Munda G. (1995): “Multicriteria evaluation in a fuzzy environment”, Physica-Verlag, Heidelberg. 

 Nijkamp P., Rietveld P., and Voogd H., (1990): “Multicriteria evaluation in physical planning”, North-

Holland, Amsterdam. 

 Paelinck J.H.P. (1978): “Qualiflex: a flexible multiple criteria method”, Economic Letters, North-

Holland, Amsterdam, pp.193-197. 

 Roy B. (1990a): “The outranking approach and the foundations of ELECTRE methods”, in Bana e Costa 

C.A. (ed.), “Readings in multiple criteria decision aid”, Springer-Verlag, Berlin, pp.155-183. 

 Saaty T.L. (1980): “The analytic Hierarchy process”, McGraw Hill, New York. 

 Voogd H. (1983): “Multicriteria evaluation for urban and regional planning”, Pion, London. 

 Zeleny M. (1982): “Multiple criteria decision-making”, McGraw Hill, New York. 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 Journal of Multi‐Criteria Decision Analysis 

 Journal of Operations Research 

 Journal of Management Science 

 Transportation Research: Parts A: Policy and Practice 

 Transportation Research: Parts D: Transport and Environment 

 International Journal of Sustainable Transportation 

 Transportation Research Record 

 Transport Policy 

 Journal of European Transport 

 Transportation Science 

 Transport Reviews 

 


