
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Οικονομικών Επιστημών 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΚ53 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Οικονομική των Μεταφορών 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και Ασκήσεις στο αμφιθέατρο 4 6 
   

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 

Γενικού 
υποβάθρου 

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Στατιστική, Μαθηματικά, Λογιστική, Διοίκηση Επιχειρήσεων, 
Μακροοικονομία, Μικροοικονομία 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

http://www.econ.duth.gr/undergraduate/lessons/e4.shtml 
 

 
(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 

Το μάθημα εισάγει τον φοιτητή στον χώρο σε θέματα Δικτυακής Οικονομίας και της εφαρμοσμένης οικονομίας 
στο χώρο των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας.  
Με συστηματική ανάπτυξη της θεωρίας και παρουσίασης σχετικών υποδειγμάτων  αποτυπώνονται τα κύρια 
στοιχεία management and business development, με έμφαση στην ανάπτυξη, διαχείριση, λειτουργία, 
αξιολόγηση και παρακολούθηση επιχειρηματικών δράσεων στη λειτουργία μεταφορικών συστημάτων και 
δικτύων, καθώς και επενδυτικών σχεδίων στις υποδομές μεταφορών . 
Το υλικό του μαθήματος και το περιεχόμενο των διαλέξεων συμβάλλουν στα εξής μαθησιακά αποτελέσματα: 
- Ικανότητα αντίληψης των σχέσεων:  

http://www.econ.duth.gr/undergraduate/lessons/e4.shtml


o Ζήτησης-Προσφοράς, Παραγωγής-Κατανάλωσης 
o Άυλων στοιχείων και μεταβλητών, Προσωπικού-Παραγωγής  
o Τιμολόγηση υπηρεσιών – Εφοδιαστική αλυσίδα 

- Ικανότητα αντίληψης των κύριων παραμέτρων στις δικτυακές οικονομίες, αναφορικά με το περιβάλλον 
ανάπτυξης και τη λειτουργία: 

o Μεταφορών, Ενέργειας, Τηλεπικοινωνιών 
o Δραστηριοτήτων που εξαρτώνται άμεσα από τις μεταφορές, όπως Τουρισμός, Εμπόριο κλπ 

- Ικανότητα ανάλυσης, διερεύνησης και αξιολόγησης σχεδίων στη βάση του διεθνούς χαρακτήρα και των 
σχέσεων στην οικονομία και management:  

o Μεταφορών  
o Εφοδιαστικής αλυσίδας 

- Ικανότητα ανάλυσης και αποτύπωσης συμπερασμάτων στον τομέα των μεταφορών και της εφοδιαστικής 
αλυσίδας για:  

o Επενδύσεις σε μεγάλα έργα υποδομής 
o Σχεδίων ανάπτυξης σε τοπική και εθνική κλίμακα 
o Σχεδίων ιδιωτικοποίησης  

Οι φοιτητές με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση να: 
- Γνωρίζουν τις βασικές αρχές τιμολόγησης υπηρεσιών και προϊόντων με βάση το κόστος μεταφοράς και 

διανομής. 
- Αναλύουν ένα πρόβλημα υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδίου με βάση το οικονομικό περιβάλλον καθώς και 

τη δομή, την λειτουργία, τον ανταγωνισμό και το θεσμικό πλαίσιο στον τομέα των μεταφορών και των 
συστημάτων διανομής. 

- Υπολογίζουν, παραμετροποιούν, αξιολογούν και παρουσιάζουν αναλύσεις στη βάση ειδικών οικονομικών 
εννοιών που εφαρμόζονται στις οδικές, σιδηροδρομικές, θαλάσσιες, αεροπορικές και συνδυασμένες 
μεταφορές, όπως Ανταγωνισμός-Συμπληρωματικότητα, Ρύθμιση-Απελευθέρωση, Δημόσιο-Ιδιωτικό, 
Κυκλικότητα-Αντικυκλικότητα, Φορολόγηση-Επιδότηση,  Αξία χρόνου-Υπηρεσιών,  Κόστος ατυχημάτων-Ζωής. 

- Διερευνούν θέματα προσφοράς και ζήτησης, κόστους αποθήκευσης και διανομής με μεθόδους και τεχνικές 
της οικονομικής των μεταφορών στη βάση της στατιστικής ανάλυσης, επιχειρησιακής έρευνας, θεωρίας 
μάνατζμεντ, οικονομετρίας, μακροοικονομίας και μικροοικονομίας. 

- Αναλύουν θέματα γενικευμένου κόστους, ελαστικότητας της τιμής, τιμολογιακής πολιτικής και αξιολόγησης 
επενδύσεων σε υποδομές και δίκτυα με έμφαση στις μεταφορές. 

- Προσδιορίζουν την απόδοση τόσο στο πεδίο των μεταφορικών εταιριών όσο και των επενδύσεων Δημόσιου 
και Ιδιωτικού χαρακτήρα με εφαρμογές από τον ελληνικό και διεθνή χώρο (Μελέτες βιωσιμότητας-
σκοπιμότητας).  

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… 
……. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
 

 

 

 



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει: 

i. Δομή, λειτουργία και οργάνωση της αγοράς των μεταφορών. 
ii. Ειδικές οικονομικές έννοιες εφαρμοσμένες στις οδικές, σιδηροδρομικές, θαλάσσιες, αεροπορικές 

και συνδυασμένες μεταφορές, όπως Ανταγωνισμος- Συμπληρωματικότητα, Ρύθμιση-
Απελευθέρωση, Δημόσια-Ιδιωτική διαχείριση, Κυκλικότητα-Αντικυκλικότητα, Φορολόγηση -
Επιδότηση, Αξία χρόνου-Παρεχόμενων υπηρεσιών, Κόστος ατυχημάτων και αξία ζωής. 

iii. Πολιτική ανάπτυξης και σύγχρονα προβλήματα των μεταφορών τόσο στο επίπεδο χάραξης εθνικής 
πολιτικής όσο και στο επίπεδο της επιχείρησης.  

iv. Μέθοδοι και τεχνικές οικονομικής των μεταφορών για τον προσδιορισμό στοιχείων τιμολόγησης 
υπηρεσιών, γενικευμένου κόστους μεταφοράς, ελαστικότητα τιμής και χωρικής – χρονικής 
αξιολόγησης της προσβασιμότητας σε αγορές και σημεία παραγωγής (accessibility, connectivity, 
spatial  data and economics) 

v. Ανάλυση και αξιολόγηση μεταφορικών εταιριών και επενδύσεων Δημοσίου και Ιδιωτικού 
χαρακτήρα με εφαρμογές από τον ελληνικό και διεθνή χώρο, (Μελέτες βιωσιμότητας, 
σκοπιμότητας, ανταγωνισμού). 

vi. Περιβάλλον ως συνιστώσα των μεταφορών με έμφαση σε θέματα υπολογισμού εξωτερικού 
κόστους και κοινωνικού οφέλους. 

vii. Ρυθμιστικό πλαίσιο, ρυθμιστικοί κανόνες και δικαίου, που διέπουν τις μεταφορές και τα 
συστήματα διανομής. (πχ. WTO, EU, Ν.2190/20, Ε.Ο. 91/440). 

viii. Παρουσίαση του διεθνούς περιβάλλοντος με έμφαση σε θέματα παγκοσμιοποίησης, 
κοινωνικοοικονομικής ισορροπίας,  διακρατικών συμφωνιών και διεθνούς οικονομικής 
συνεργασίας στην ανάπτυξη και λειτουργία των μεταφορών. 

ix. Παραδείγματα και καλές πρακτικές από επιχειρήσεις, αναπτυξιακά σχέδια και επιχειρηματικά 
σχέδια στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. 

x. Παραδείγματα και σύγχρονες μεθοδολογίες από πραγματικές εφαρμογες. 
 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Χρήση projector. 
Υποστήριξη Μαθησιακής Διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας E-class. 

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 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 50 
Συγγραφή Εργασιών 50 
Αυτοτελής Μελέτη 50 

  
Συνολο Μαθήματος 150 

 



για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα 
με τις αρχές του ECTS 
 
 
 

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. 

Εργασία κατά την διάρκεια του εξαμήνου (50%) 
(περιλαμβάνεται η παρουσίαση της εργασίας) και 
Γραπτή τελική εξέταση (50%).  
 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
 

1. Ι.Κ. Μουρμούρης, «Οικονομική των Μεταφορών: Ανάπτυξη, Επένδυση, Διοίκηση και 
Εφαρμογές», ISBN 9603516716, Εκδόσεις: Α. Σταμούλης, 2006.  

2. Β. Προφυλλίδης, «Οικονομική των Μεταφορών», Δ’ Αναθεωρημένη έκδοση, ISBN 
9789607182166, Εκδόσεις: Παπασωτηρίου.  

3. Ε. Σαμπράκος, «Εισαγωγή στην Οικονομική των Μεταφορών», ISBN 9603511366, Εκδόσεις: Α. 
Σταμούλης, 2001. 

- Ενδεικτικά συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
Transportation Research Procedia 
International Journal of Transport Economics 
Journal of Transport Economics and Policy 
Research in Transportation Economics 
Economics of Transportation 
Transportation Research Part A: Policy and Practice 
Transportation Research Part B: Methodological 
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review 
Journal of Supply Chain Management 
Journal of air transport management 
Journal of Rail Transport Planning & Management 
Journal of Transport Geography 
Travel Behaviour and Society 
Journal of Operations Management 
 

 
 


