
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική 
ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΕ0117 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 10ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΙΙ 

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

γενικού υποβάθρου,  
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Ειδίκευσης γενικών γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική  (Αγγλική για φοιτητές Erasmus) 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.fme.aegean.gr/el/c/diaheirisi-efodiastikis-

alysidas-ii 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

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 το Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

 Κατανόηση της πολυπλοκότητας και των θεμελιωδών προβλημάτων 

σχεδιασμού και διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας 

 Κατανόηση συνεισφοράς ποσοτικών μεθόδων στην ανάλυση, σχεδιασμό και 

διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας 

 Χρήση μεθόδων επιχειρησιακής έρευνας για την βελτιστοποίηση συστημάτων 

εφοδιαστικής αλυσίδας και εξάσκηση σε αυτές 

 Εξοικείωση με τα συστήματα διοίκησης της εφοδιαστικής 

 Κατανόηση μεθόδων αξιολόγησης της εφοδιαστικής αλυσίδας  και της αξίας 

των supply chain analytics 

http://www.fme.aegean.gr/el/c/diaheirisi-efodiastikis-alysidas-ii
http://www.fme.aegean.gr/el/c/diaheirisi-efodiastikis-alysidas-ii


 Εξοικείωση με την Ελληνική εφοδιαστική αλυσίδα, τις προκλήσεις και τις 

ευκαιρίες 

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 
…… 
Άλλες… 
……. 

 

 Ανάλυση και σχεδιασμός συστημάτων 

 Λήψη αποφάσεων σε πολύπλοκο περιβάλλον 

 Χρήση ποσοτικών μεθόδων για την επίλυση προβλημάτων 

 Χρήση υπολογιστικών εργαλείων για την επίλυση προβλημάτων 

 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Το μάθημα Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΙΙ στοχεύει στην εμβάθυνση της κατανόησης 
των προπτυχιακών φοιτητών σε θεμελιώδη θέματα σχεδιασμού και λειτουργίας της 
εφοδιαστικής, στην χρήση ανεπτυγμένων ποσοτικών μεθόδων για την επίλυση των 
σχετικών προβλημάτων, στην παρουσίαση και προσέγγιση κρίσιμων παραμέτρων 
της οργάνωσης και διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και στην 
κατανόηση των προκλήσεων και ευκαιριών της Ελληνικής εφοδιαστικής. 
 
Συγκεκριμένα το μάθημα περιλαμβάνει: 
 

Ι. Υπόβαθρο 
1. Ανασκόπηση βασικών μεθόδων επιχειρησιακής έρευνας (Γραμμικός 

Προγραμματισμός, Ακέραιος και Μεικτός Γραμμικός Προγραμματισμός) 

2. Ανασκόπηση κρίσιμων θεμάτων της εφοδιαστικής ( 1 hr only) 

ΙΙ. Σχεδιασμός συστημάτων εφοδιαστικής 
3. Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση δικτύων εφοδιαστικής – ελαχιστοποίηση 

του κόστους 

4. Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση δικτύων εφοδιαστικής – μεγιστοποίηση της 

βιωσιμότητας (μέσω πολύ-κριτηριακής βελτιστοποίησης) 

5. Η επιστήμη της αποθήκης 1 

6. Η επιστήμη της αποθήκης 2 

7. Η επιστήμη της αποθήκης 3 

IV Συστήματα διανομής 



8. Διανομή και το πρόβλημα βέλτιστης δρομολόγησης οχημάτων 

ΙV Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση δεδομένων εφοδιαστικής 
9. Διαχείριση προμηθειών και ποσοτικές μέθοδοι 

10. Ποσοτικές μέθοδοι πρόβλεψης ζήτησης 

11. Supply chain analytics 1 

12. Supply chain analtytics 2 

V Η Ελληνική πραγματικότητα 
13. Η Ελληνική εφοδιαστική αλυσίδα:  Προκλήσεις και ευκαιρίες 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση ΤΠΕ σε όλες τις εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες 

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

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Εβδομαδιαίες 
ασκήσεις 

44 

Μία Πρόοδος 3 

Εξαμηνιαίο θέμα 15 

Μελέτη 46 

Τελική Εξέταση 3 

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  150 
 

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. 

 

 Εβδομαδιαίες ασκήσεις – 10% 

 Μία πρόοδος – 20%  

 Εξαμηνιαίο θέμα – 20% 

 Τελική εξέταση – 50% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  



(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

 

Μίνης Ι. και Αραμπαντζή Χ., Εφοδιασιτκή Αλυσίδα ΙΙ, σημειώσεις, 2019 

Μαρινάκης, Ι. και Μυγδαλάς Α. (2008), Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση της 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Εκδόσεις Σοφία 

Chopra, S. και Meindl, P. (2015), Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Εκδόσεις Τζιόλα 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

  

European Journal of Operations Research 
Networks 
International Journal of Logistics Management 
International Journal of Supply Chain Management 
International Journal of Production Research 

 
 

 

 


