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ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

OXI 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.aegean.gr/courses/TNEY281/ 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

 
Οι φοιτητές/τήτριες αποκτούν: 

 αφ’ ενός θεωρητική γνώση,  

 αφ’ ετέρου εξοικειώνονται με μεθοδολογικά εργαλεία και ποσοτικές μεθόδους επίλυσης 

προβλημάτων σχετικών με το σχεδιασμό, την οργάνωση και βελτιστοποίηση των 

συστημάτων εφοδιαστικής (logistics).  

Το μάθημα προσφέρει στους/ις φοιτητές/τήτριες μία άρτια γνώση  

 της αγοράς και της δομής των εμπλεκόμενων κλάδων στο πεδίο των μεταφορών και 

logistics, 

  των αντίστοιχων στρατηγικών και πολιτικών,  

 καθώς και τα κατάλληλα εφόδια για σταδιοδρομία υψηλού επιπέδου σε στρατηγικό και 

επιχειρησιακό επίπεδο, στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. 

 

Γενικές Ικανότητες 

 
Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση της δομής, της λειτουργίας και του ρόλου της Εφοδιαστικής 
(Logistics) λειτουργίας και των ολοκληρωμένων συστημάτων εμπορευματικών μεταφορών.  Παρέχει 
μία ολοκληρωμένη διεπιστημονική θεωρητική γνώση και μεθοδολογικά εργαλεία εφαρμογών για το 
σχεδιασμό και οργάνωση συστημάτων εμπορευματικών μεταφορών και αλυσίδων εφοδιαστικής 
(logistics). Το μάθημα εμβαθύνει τόσο στις διαδικασίες σχεδιασμού και δράσεων σε επίπεδο 
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 

 Ζητήματα ορολογίας-ορισμοί 

 Οι εμπορευματικές μεταφορές, τα συστήματα διανομής και η εφοδιαστική (logistics) αλυσίδα 

 Η «από πόρτα σε πόρτα» ολοκλήρωση των συστημάτων μεταφορών και logistics 

 Η εξελικτική πορεία της έννοιας, του φάσματος λειτουργίας και του ρόλου της εφοδιαστικής 
στη διαδικασία παραγωγής και διανομής προϊόντων. 

 Εξέλιξη Θεσμικού πλαισίου και πολιτικής μεταφορών και logistics: Ευρωπαϊκή πολιτική, εθνικές 
πολιτικές 

 Στοιχεία θεωρίας ανάλυσης συστημάτων εμπορευματικών μεταφορών 

 Ανάλυση της αγοράς των εμπορευματικών μεταφορών 

 Δίαυλοι διανομής και εμπλεκόμενοι κλάδοι και φορείς 

 Ανάλυση ζήτησης, χαρακτηριστικά και απαιτήσεις των χρηστών για υπηρεσίες μεταφορών και 
logistics 

 Σύγχρονες τάσεις της αγοράς μεταφορών και logistics 

 Διαδικασία σχεδιασμού εφοδιαστικών αλυσίδων: στρατηγικός σχεδιασμός σε κλίμακα 
περιφερειακής πολιτικής-επιχειρησιακός σχεδιασμός σε κλίμακα δικτύων επιχειρήσεων 

 Ποσοτικές μέθοδοι βελτιστοποίησης ροών και δικτύων εφοδιαστικής 

 Υποδείγματα: επιλογή μέσου μεταφοράς, επιλογή διαδρομής, διαχείριση ροών και στόλου, 
οργάνωση δικτύων 

 Διαδικασία λήψης απόφασης για άσκηση δραστηριοτήτων εφοδιαστικής με ίδια μέσα και 
πόρους ή ανάθεση σε «τρίτες» επιχειρήσεις 

 Τάσεις χωρικής οργάνωσης δραστηριοτήτων logistics-υποδείγματα επιλογής τόπου 
εγκατάστασης δραστηριοτήτων  

 Συνδυασμένες μεταφορές και τερματικοί σταθμοί 

 Σχεδιασμός, οργάνωση, λειτουργία και αξιολόγηση Εμπορευματικών Κέντρων και Κέντρων 
Διανομής 

 Ο ρόλος και η πολιτική αναβάθμιση της εφοδιαστικής στις νέες προκλήσεις: αειφόρος και 
βιώσιμη ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα. 

 Τελική διανομή και εφοδιαστική στον αστικό χώρο: ιδιαιτερότητες και βέλτιστες πρακτικές 
 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Θεωρητικές διαλέξεις, παρουσίαση παραδειγμάτων, 
επίλυση ασκήσεων με ποσοτικές μεθόδους. 

 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

ΝΑΙ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Θεωρητικές διαλέξεις 39 

πολιτικής όσο και σε λειτουργική διοίκηση σε κλίμακα επιχείρησης και δικτύου επιχειρήσεων. 
Αναλύονται η δομή και τάσεις της αγοράς εμπορευματικών μεταφορών και logistics, η εξέλιξη των 
αναγκών των χρηστών, οι τάσεις αναδιοργάνωσης των συστημάτων όλων των μέσων μεταφοράς, 
καθώς και των δικτύων logistics. Υπεισέρχονται ολοκληρωμένα τα θέματα υποδομών και 
εγκαταστάσεων και τα θέματα διαχείρισης ροών. Αναπτύσσονται υποδείγματα βελτιστοποίησης σε 
διάφορα επίπεδα των συστημάτων logistics και αναδεικνύεται ο αναβαθμισμένος ρόλος τους στις 
σύγχρονες προκλήσεις της βιώσιμης κινητικότητας και αειφόρου ανάπτυξης.  
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Παρουσίαση 
παραδειγμάτων 

6 

Σεμινάρια 6 

Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 
70 

Συγγραφή εργασιών 16 

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  137 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ  
 

 
Ομαδικές εργασίες και γραπτή τελική εξέταση 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 
Α) Εγχειρίδια του μαθήματος: 
 

 Christopher Martin (2007), Logistics και διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, Εκδόσεις Κριτική. 

 Βιδάλης Μ. (2009), Εφοδιαστική (Logistics): μία ποσοτική προσέγγιση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος. 
 
 
Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 
 

Διάφορα συμπληρωματικά επιστημονικά άρθρα και ασκήσεις του διδάσκοντα. 

 

 


