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Τίτλος Μαθήματος: ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
 

 Τύπος Μαθήματος  ΓΕ0001 Επιλογής 

 

 Επίπεδο μαθήματος  
 
Μεταπτυχιακό 
 

 Έτος Σπουδών  
 

 Εξάμηνο Σπουδών  
 

 Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων 
 

 Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων : Αμαλία Πολυδωροπούλου 
 

 Περιγραφή: 
 
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στην ανάλυση  των μεταφορικών 

συστημάτων. Το μάθημα αυτό αναλύει τα βασικά συστατικά στοιχεία ενός μεταφορικού 

συστήματος. Παρουσιάζει την έννοια της ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης 

μεταφορικού έργου. Μελετά τις επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές, και παρουσιάζει 

μεθοδολογίες για την πρόβλεψη των μεταφορών αυτών. Παρουσιάζει αναλυτικά τα μοντέλα 

σχεδιασμού μεταφορικών συστημάτων δίνοντας έμφαση στο πρότυπο των 4-βηματων, των 

μοντέλων δραστηριοτήτων, και των προτύπων ανάπτυξης πολιτικών. Δίνεται έμφαση στις 

σύγχρονες μεθοδολογίες συλλογής δεδομένων για την ανάπτυξη αυτών των μοντέλων.  

Αναλύει τις έννοιες της κυκλοφοριακής ροής,  του σχεδιασμού των λειτουργιών, ουρών 

αναμονής, και βελτιστοποίησης μεταφορικών συστημάτων. Επίσης, παρουσιάζει τις έννοιες 

των έξυπνων, ασφαλών, και πράσινων μεταφορικών συστημάτων.Στο τέλος του κύκλου των 

μαθημάτων οι διδασκόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν τις διαστάσεις των 

μεταφορών. Θα μπορούν να αναλύσουν τις βασικές έννοιες και τα χαρακτηριστικά  των 

μεταφορικών συστημάτων, να ποσοτικοποιούν την αλληλεπίδραση της προσφοράς και τις 

ζήτησης στις μεταφορές.  Επίσης, οι φοιτητές μετά το πέρας των μαθημάτων θα είναι ικανοί 

να αναπτύξουν μαθηματικά μοντέλα προσομοίωσης των μεταφορών. Τέλος, θα κατανοήσουν 

την έννοια των βιώσιμων μεταφορών μέσα από μεθοδολογίες και  αποτελέσματα ερευνών 

που αφορούν την ενεργητική μετακίνηση, την οδική ασφάλεια, τη χρήση προηγμένων 

συστημάτων πληροφόρησης, κλπ. καθώς και θα είναι σε θέση να αξιολογούν πολιτικές σε 

σχέση με τις μεταφορές. 

 

 Προαπαιτήσεις: 
 
Ν/Α 

 

 Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): 
Το μάθημα αυτό αναλύει τα βασικά συστατικά στοιχεία ενός μεταφορικού συστήματος. 

Παρουσιάζει την έννοια της ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης μεταφορικού έργου. 

Μελετά τις επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές, και παρουσιάζει μεθοδολογίες για την 
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πρόβλεψη των μεταφορών αυτών. Παρουσιάζει αναλυτικά τα μοντέλα σχεδιασμού 

μεταφορικών συστημάτων δίνοντας έμφαση στο πρότυπο των 4-βηματων, των μοντέλων 

δραστηριοτήτων, προτύπων ανάπτυξης πολιτικών. Δίνεται έμφαση στις σύγχρονες 

μεθοδολογίες συλλογής δεδομένων για την ανάπτυξη αυτών των μοντέλων, καθώς και την 

λήψη αποφάσεων και πολιτικών υπό συνθήκες αβεβαιότητας.  Αναλύει τις έννοιες της 

κυκλοφοριακής ροής,  του σχεδιασμού των λειτουργιών, ουρών αναμονής, και 

βελτιστοποίησης μεταφορικών συστημάτων. Επίσης, παρουσιάζει τις έννοιες των έξυπνων, 

ασφαλών, και πράσινων μεταφορικών συστημάτων.  

 

 

 

Γλώσσα διδασκαλίας / Language of instruction: 

Ελληνικά 

 

Στοιχεία διδάσκοντα / Name and contact info of lecturer 

Όνομα:  Αμαλία Πολυδωροπούλου, Καθηγήτρια  

Γραφείο: Κτήριο Κοραή 

Τηλέφωνο:  2271035201   

Εmail:   polydor@aegean.gr  

   

    

 

Μαθησιακοί στόχοι / Expected learning outcomes: 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Η διδασκαλία του μαθήματος  Ανάλυση Μεταφορικών Συστημάτων έχει σκοπό: 

  Την επίτευξη της γνώσης της ορολογίας (στα Ελληνικά και τα Αγγλικά), και των 

βασικών χαρακτηριστικών και εννοιών  των μεταφορικών συστημάτων. 

 Να παράσχει τις βάσεις για τη μελέτη  και κριτική ανάλυση θεμάτων που αφορούν 

τις επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές.  

 Να παρέχει δεξιότητες που αφορούν την ανάπτυξη και το σχολιασμό οικονομετρικών 

προτύπων που εφαρμόζονται στον τομέα των μεταφορών, καθώς και τη συλλογή 

δεδομένων για την ανάπτυξη των προτύπων αυτών.   

 Nα παράσχει γνώσεις που να συμβάλλουν στην αναλυτική και συνθετική ικανότητα 

των διδασκομένων.  

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι πρέπει να είναι σε θέση: 

 Να καταναοούν και να αναλύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μεταφορικών 

συστημάτων. 

 Να εκπονούν βιβλιογραφική επισκόπηση σχετική με το θέμα που τους δίνεται, και να 

κάνουν κριτική ανάλυση.   

 Να ποσοτικοποιούν την σχέση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης των μεταφορών. 

 Να αναπτύσσουν μαθηματικά μοντέλα προσομοίωσης των μεταφορών (με τη χρήση 

διαφορετικών λογισμικών). 

 Να κατανοήσουν τις έν κατανοήσουν τις έννοιες των πράσινων, ασφαλών και 

έξυπνων μεταφορικών συστημάτων. 

 Να αναλύουν και να προτείνουν πολιτικές σε σχέση με τις μεταφορές. 

 

 

Είδος μαθήματος και διδακτική μέθοδος /  Mode of delivery and teaching methods: 

1. Διαλέξεις με υποστήριξη παρουσιάσεων μέσω video projector  
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2. Χρήση του eclass για την υποστήριξη των διδακτικών δραστηριοτήτων του 

μαθήματος 

3. Επισκέψεις στο Εργαστήριο Μεταφορών και Λήψης Απόφασης, για 

χρησιμοποίηση εξοπλισμού και λογισμικού που αφορούν διαλέξεις του 

μαθήματος.      

4. Η διδασκαλία στηρίζεται στη συμμετοχή  στο μάθημα. Λόγω του μεγάλου 

εύρους των θεμάτων διδασκαλίας η παρουσία στο μάθημα είναι απαραίτητη 

για την πλήρη κατανόηση της διδακτικής ύλης και την επίλυση των 

εργασιών. 

 

 

Υποχρεωτική & Συνιστώμενη βιβλιογραφία / Compulsory & recommended reading: 

 

Α) Υποχρεωτική βιβλιογραφία: 

 Sussman, J., (2003), Εισαγωγή στα Συστήματα Μεταφορών, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα. 

 Σταθόπουλος, Α. (2008) Σχεδιασμός Μεταφορικών  Συστημάτων, Εκδόσεις 

Παπασωτηρίου, Αθήνα. 

 

Β) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

1. TRB Executive Committee. “Critical Issues in Transportation» TR News 217 Nov-

Dec 2001. 

2.  J.S. Sussman. “Educating the New Transportation Professional”. 2 

3. H.H. Topp. “Traffic 2042 – mosaic of a vision.” Transport Policy 9, 2002. 

4. M. Watch. “A different kind of vision: a comment on Hartmut’s Topp  “Traffic 2042 

– mosaic of a vision.”” Transport Policy 9, 2002. 

5.  Ben-Akiva Μ. and  S. Lerman. “Discrete Choice Models.” MIT Press, 1985. 

6. Manheim, M.  “Chapter 1:  The Challenge of Transportation Systems Analysis.” 

Fundamentals of Transportation Systems Analysis.  Cambridge MIT Press. (1979)  

 

Στο μάθημα αναρτώνται από την διδάσκουσα κεφάλαια από ελληνικά και ξενόγλωσσα βιβλία 

και άρθρα από επιστημονικά περιοδικά  στη σελίδα του μαθήματος στο eclass. Επιπλέον, 

μέσο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του  e-class οι εκπαιδευόμενοι έχουν πρόσβαση στις 

αναλυτικές παρουσιάσεις στις οποίες στηρίζονται οι διαλέξεις  

http://eclass.chios.aegean.gr/courses/STT170/. 

 

 

Μέθοδος & κριτήρια αξιολόγησης / Assessment methods & criteria: 

Το μάθημα περιλαμβάνει μια υποχρεωτική εργασία και μια προφορική παρουσίαση και 

προφορική εξάταση . 

Η συνολική βαθμολογία  του μαθήματος καθορίζεται ως εξής: 

 

i. Εργασία: (Βαρύτητα 70%) 

Οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν ένα από τα κρίσιμα θέματα των μεταφορών, να ψάξουν 

να βρουν σχετική βιβλιογραφία, να βρουν στοιχεία σχετικά με το θέμα αυτό στην Ελλάδα και 

να τα συγκρίνουν με άλλες χώρες. 

ii. Παρουσίαση και προφορική εξέταση: (Βαρύτητα 30%) 

Οι φοιτητές καλούνται να παρουσιάσουν τα βασικά ευρήματα της εργασίας τους και 

εξετάζονται προφορικά πάνω στην διδακτέα ύλη. 

 

 

http://eclass.chios.aegean.gr/courses/STT170/

