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Εισηγητική Έκθεση ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΔΙ.ΠΑ.Ε. για το Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

Η εισηγητική έκθεση της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Διεθνούς Πανεπιστημίου 

Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) όσον αφορά την Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση του Νέου Προγράμματος Προπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Δ.Ε.Α.) σε λειτουργία, παρουσιάζεται στις 

παραγράφους που ακολουθούν και συντάχθηκε βασιζόμενη στο σύνολο της σχετικής τεκμηρίωσης, 

όσον αφορά το στρατηγικό σχεδιασμό, τη σκοπιμότητα, τη βιωσιμότητα και άλλα θέματα, την οποία 

το Τμήμα Δ.Ε.Α. έθεσε στη διάθεση της ΜΟ.ΔΙ.Π. για το σκοπό αυτό.  

1.1. Ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και αποστολή του Τμήματος 

Το Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Δ.Ε.Α.) ανήκει στη Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης 

(Σ.Ο.Δ.) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) (Νόμος 4610, ΦΕΚ 70/Α/07-05-2019) και 

λειτουργεί από το 2003-2004 με έδρα την πόλη της Κατερίνης. Το Τμήμα είναι η μετεξέλιξη του 

Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, πρώην Τμήμα 

Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, σε εναρμόνιση με τις 

σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις και κοινωνικές απαιτήσεις στο πεδίο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

και του Εφοδιασμού (Logistics). 

Το Τμήμα Δ.Ε.Α. είναι το μοναδικό Τμήμα σε πανελλαδική κλίμακα, του οποίου το Προπτυχιακό 

Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Π.Σ.) πραγματεύεται εξ ολοκλήρου τη νέα και δυναμικά αναπτυσσόμενη 

επιστημονική περιοχή της Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Logistics. Το Π.Π.Σ. του Τμήματος 

είναι σύγχρονο και προσαρμοσμένο στα επιστημονικά και ακαδημαϊκά δεδομένα του χώρου της 

Εφοδιαστικής σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και των αναγκών της κοινωνίας και του 

ελληνικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος στον κρίσιμο αυτό τομέα για την εθνική οικονομία και την 

ανάπτυξη. Το Τμήμα, με την πάροδο των χρόνων, έχει συνάψει ισχυρούς δεσμούς αλληλεπίδρασης με 

την τοπική – και όχι μόνο – κοινωνία και τους φορείς. 

Η αποστολή του Τμήματος συνοψίζεται στα ακόλουθα σημεία: (i) Μόρφωση και εκπαίδευση των 

φοιτητών στην επιστήμη της Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας και της Εφοδιαστικής (Logistics). 

Γενικότερη μόρφωση και παιδεία των φοιτητών, (ii) Άσκηση των φοιτητών με σκοπό την απόκτηση 

δεξιοτήτων ώστε να είναι σε θέση να καλύψουν της αυξημένες ανάγκες της ελληνικής οικονομίας για 

εξειδικευμένο προσωπικό, (iii) Διενέργεια έρευνας και ανάπτυξη επιστημονικών ερευνητικών 

πρωτοβουλιών σε εφαρμογές που άπτονται των αναγκών της ελληνικής κοινωνίας, του ελληνικού 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας, καθώς και προώθηση 

της διεπιστημονικής έρευνας στον τομέα της Δ.Ε.Α., (iv) Παροχή υπηρεσιών στον τομέα της Δ.Ε.Α. 

προκειμένου να διευκολύνει την καλύτερη λειτουργία της στην ελληνική αγορά προς όφελος της 

ελληνικής οικονομίας, (v) Συμμετοχή του ως εκπαιδευτικό ίδρυμα στην πολιτική, εκπαιδευτική και 

πολιτιστική ζωή σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

Το επιστημονικό πεδίο του Τμήματος υπάγεται στη βασική κατηγορία “04 Business, administration and 

law” και στην υποκατηγορία “041 Business and administration” σύμφωνα με τη διεθνή 

κατηγοριοποίηση των επιστημονικών πεδίων στην εκπαίδευση της UNESCO (ISCED 2013). 

1.2. Στρατηγική του Ιδρύματος για την ακαδημαϊκή του ανάπτυξη 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός του Τμήματος, βάσει της σχετικής ανάλυσης Δυνάμεων-Αδυναμιών-

Ευκαιριών-Κινδύνων (S.W.O.T. analysis) (βλ. έγγραφο Β.26.1, παρ. 1.2), βρίσκεται σε πλήρη εναρμόνιση 

και εξυπηρετεί πλήρως το στρατηγικό σχεδιασμό του Ιδρύματος. Ο στρατηγικός σχεδιασμός του 



Τμήματος εκτείνεται σε τέσσερις βασικούς άξονες/κατευθύνσεις, οι οποίες – μαζί με κάποιους 

ενδεικτικούς στόχους εντός κάθε κατεύθυνσης – παρουσιάζονται ακολούθως: 

• Αναβάθμιση διδακτικού έργου και εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ενδεικτικοί στόχοι: (i) Διαρκής 

παρακολούθηση, επικαιροποίηση και αναβάθμιση του Π.Π.Σ. με νέα αντικείμενα αιχμής και 

βελτίωση των υφιστάμενων μαθημάτων, (ii) Ενίσχυση και καθιέρωση της χρησιμοποίησης 

τεχνολογιών πληροφορικής στην εκπαιδευτική διαδικασία, κ.α. 

• Υποστήριξη έρευνας και καινοτομίας. Ενδεικτικοί στόχοι: (i) Διατήρηση και ενίσχυση της 

διεκδίκησης χρηματοδότησης για τη διενέργεια έρευνας μέσω ερευνητικών προγραμμάτων και 

ενίσχυση της διεπιστημονικής έρευνας, (ii) Καταξίωση του Τμήματος στον ακαδημαϊκό και 

επιχειρησιακό χάρτη και στην κοινωνία ως πυρήνα έρευνας και καινοτομίας, κ.α. 

• Ενίσχυση της εξωστρέφειας και διεθνοποίηση. Ενδεικτικοί στόχοι: (i) Ενίσχυση της διασύνδεσης με 

τις επιχειρήσεις, τους επαγγελματικούς φορείς και την αγορά εργασίας, (ii) Διατήρηση και 

ενίσχυση των συνεργειών με σημαντικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του 

εξωτερικού μέσω ερευνητικών έργων και γενικότερα, κ.α. 

• Διασφάλιση ενός ποιοτικού εργασιακού και εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και ενίσχυση της 

οργανωσιακής κουλτούρας. Ενδεικτικοί στόχοι: (i) Τυποποίηση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών 

της ακαδημαϊκής οργάνωσης, (ii) Ενίσχυση των συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους 

μαθησιακά/κοινωνικά αδύναμους φοιτητές και καθοδήγηση των άριστων φοιτητών, κ.α. 

1.3. Σκοπιμότητα λειτουργίας του Τμήματος και του προγράμματος σπουδών 

Το επιστημονικό αντικείμενο του Τμήματος βρίσκεται στο κέντρο των σύγχρονων εξελίξεων σε εθνικό 

και διεθνές επίπεδο. Σήμερα, ο ευρύτερος κλάδος της Εφοδιαστικής Αλυσίδας είναι ένας από τους 

σημαντικότερους τομείς της ελληνικής οικονομίας, ενώ μια σειρά από εξωγενείς παράγοντες, όπως 

ενδεικτικά οι τεχνολογικές εξελίξεις, θεσμικές και νομοθετικές παρεμβάσεις της πολιτείας, 

ιδιωτικοποιήσεις και επενδύσεις σε κεντρικά λιμάνια, βελτίωση τελωνειακών διαδικασιών, 

εκσυγχρονισμός σιδηροδρομικού δικτύου. κ.α., δημιούργησαν ένα θετικό πλαίσιο ανάπτυξης για τον 

κλάδο, Ειδικότερα, στο χώρο της Βόρειας Ελλάδας υπάρχουν σημαντικές εκπαιδευτικές και 

ερευνητικές ευκαιρίες για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στο πεδίο αυτό, όπως οι ευκαιρίες λόγω της 

ανάπτυξης του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό, η πολιτεία αντιλαμβανόμενη τη 

σημαντικότητα του συγκεκριμένου τομέα και του ρόλου που αυτός μπορεί να διαδραματίσει στην 

εθνική ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη, προχώρησε στον καθορισμό της Εθνικής Στρατηγικής για την 

Εφοδιαστική Αλυσίδα και στη σύσταση του Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της 

Εφοδιαστικής. Ταυτόχρονα, σήμερα, σε ένα περιβάλλον έντονων αλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο, 

όπου οι Εφοδιαστικές Αλυσίδες αναδεικνύονται ως πρωταγωνίστριες των εξελίξεων αλλά και οδηγοί 

της οικονομικής ανάπτυξης και αρωγοί στην κοινωνικής βιώσιμης εξέλιξης των κοινοτήτων, η ανάγκη 

για ολοκληρωμένα Τμήματα Διοίκησης Εφοδιαστικών Αλυσίδων είναι μεγαλύτερη από ποτέ. 

Από πλευράς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα γνωστικά αντικείμενα που άπτονται της Διοίκησης 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας διδάσκονται με τη μορφή προγραμμάτων σπουδών σε πληθώρα 

Πανεπιστημίων ανά τον κόσμο, αποτελώντας πρωτοπόρο και ιδιαιτέρως σύγχρονο αντικείμενο 

σπουδών. Το Τμήμα Δ.Ε.Α. είναι το μοναδικό Τμήμα σε πανελλαδική κλίμακα, του οποίου το Π.Π.Σ. 

πραγματεύεται εξ ολοκλήρου την επιστημονική περιοχή της Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, ενώ 

υπάρχουν επίσης Τμήματα, τα οποία καλύπτουν αποσπασματικά μέρος των λειτουργιών της Δ.Ε.Α. 

μέσω επιμέρους προσφερόμενων μαθημάτων. 



Η Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας είναι το υπερσύνολο μιας σειράς επιμέρους περιοχών όπως η 

Διοίκηση Προμηθειών, η Διοίκηση Παραγωγής, η Διοίκηση Μεταφορών, η Διοίκηση Ποιότητας, η 

Διαχείριση Αποθεμάτων, η Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών, η Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, η 

Συσκευασία Προϊόντων, η Διοίκηση Υπηρεσιών, η Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων, η Πληροφορική 

και οι Εφαρμογές Λογισμικού, η Ανάλυση Δεδομένων και οι εφαρμογές της, η Επιχειρησιακή Έρευνα 

και οι εφαρμογές της. Το επιστημονικό πεδίο της Δ.Ε.Α., ιδιαίτερα κατά τα τελευταία 80 χρόνια, είναι 

μια ερευνητική περιοχή ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την επιστημονική κοινότητα σε διεθνές επίπεδο, 

με πληθώρα επιστημονικών περιοδικών υψηλού δείκτη απήχησης (impact factor). 

1.4. Βιωσιμότητα του Τμήματος 

Οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές υποδομές του Τμήματος και ο εξοπλισμός τους, καλύπτουν επαρκώς 

τις ανάγκες διδασκαλίας. Ο εξοπλισμός των εργαστηρίων είναι σχετικά καλός, αλλά μπορεί να 

βελτιωθεί και να συμπληρωθεί περαιτέρω. 

Το μόνιμο προσωπικό του Τμήματος περιλαμβάνει 10 τακτικά μέλη Δ.Ε.Π. (Καθηγητές 3, Αναπληρωτές 

Καθηγητές 3, Επίκουροι Καθηγητές 4 – εκ των οποίων 1 μέλος σε αναμονή εκλογής), 1 μέλος Ε.Τ.Ε.Π., 

3 μέλη διοικητικού προσωπικού και 1 βιβλιοθηκονόμο. Μέρος των εκπαιδευτικών, διοικητικών και 

τεχνικών αναγκών του Τμήματος καλύπτονται από έκτακτο προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου 

χρόνου. Ενδεικτικά, το έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό, κατά το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022, 

ανήρθε σε 7 εξωτερικούς συνεργάτες. Το Τμήμα, βάσει της τεκμηριωμένα σημαντικής εκπαιδευτικής 

και ερευνητικής δραστηριότητας του κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, εκτιμά ότι η αύξηση του 

μόνιμου Δ.Ε.Π. σε 15 μέλη σε χρονικό ορίζοντα μιας πενταετίας (2022-2027) είναι μια απαραίτητη 

αναπτυξιακή προϋπόθεση. Η συγκεκριμένη απαίτηση κρίνεται λογική. 

Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές είναι 1546 (ακαδημαϊκό έτος 2021-2022), με αναλογία 

φοιτητών/διδασκόντων 155/1 (για 10 τακτικά μέλη Δ.Ε.Π.). Αν υπολογιστούν μόνο οι φοιτητές έως ν+2, 

δηλαδή από 0 έως 6 έτη σπουδών, η αναλογία αυτή βελτιώνεται σε 95/1. 

Η χρηματοδότηση του Τμήματος προέρχεται από τον Τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου 

Παιδείας, μέσω του Ιδρύματος. Άλλες πηγές χρηματοδότησης είναι τα ερευνητικά έργα και τα 

μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών για την κάλυψη αναγκών, κυρίως εξοπλισμού και λογισμικών. 

Από πλευράς υπηρεσιών, η Γραμματεία του Τμήματος λειτουργεί φυσικά και ηλεκτρονικά 

(https://egram.cm.ihu.gr/). Η εξυπηρέτηση των φοιτητών και του Δ.Ε.Π. είναι ικανοποιητική. Η 

περαιτέρω στελέχωση της Γραμματείας θα μπορούσε να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας και την 

παρεχόμενη εξυπηρέτηση. Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες μελών Δ.Ε.Π. 

και φοιτητών. Οι υποδομές πληροφορικής υποστηρίζονται ικανοποιητικά από συμβασιούχο 

ηλεκτρονικό. Η έλλειψη τεχνικού προσωπικού είναι σημαντικό πρόβλημα για το Τμήμα. Πολλές 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες γίνονται και με χρήση ΤΠΕ. Ο θεσμός του συμβούλου καθηγητή έχει 

ξεκινήσει από το 2008. Η συνεργασία των υπηρεσιών του Τμήματος με τις διοικητικές υπηρεσίες της 

κεντρικής διοίκησης φαίνεται να είναι αρκετά καλή, αλλά όχι τόσο αποτελεσματική, με καθυστερήσεις 

στη διεκπεραίωση θεμάτων. Το Τμήμα θεωρεί ότι οι Κεντρικές Υπηρεσίες Πληροφόρησης χρειάζονται 

ενίσχυση, κυρίως σε ανθρώπινο δυναμικό. 

1.5. Διάρθρωση Σπουδών 

Στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών προσφέρονται συνολικά 60 μαθήματα, εκ των οποίων 39 

Υποχρεωτικά (65% επί του συνόλου των μαθημάτων), 18 Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά (30% επί του 

συνόλου), και 3 Ελεύθερης Επιλογής (προαιρετικά) (5% επί του συνόλου).  

https://egram.cm.ihu.gr/


Η διάρκεια των σπουδών είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, 

ασκήσεις πράξεις, εργαστηριακές ασκήσεις, θεωρητικές και εργαστηριακές εργασίες, επισκέψεις σε 

χώρους παραγωγής. Το 7ο εξάμηνο περιλαμβάνει (προαιρετική) πρακτική άσκηση. Το 8ο εξάμηνο 

περιλαμβάνει (προαιρετικά) την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας. Το σύνολο των διδακτικών μονάδων 

που απαιτούνται για τη λήψη του Πτυχίου είναι 240 ECTS. 

Η φοιτητο-κεντρική προσέγγιση μάθησης και διδασκαλίας διασφαλίζεται μέσω μιας σειράς αξιών και 

δράσεων, όπως ο σεβασμός της διαφορετικότητας των φοιτητών και η φροντίδα των αναγκών τους, η 

υιοθέτηση ευέλικτων μαθησιακών κατευθύνσεων, η μελέτη και χρήση διαφορετικών τρόπων 

παράδοσης, η χρήση ποικιλίας παιδαγωγικών μεθόδων με ευέλικτο τρόπο, κ.α. 

Με την ολοκλήρωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, ένας πτυχιούχος του 

Τμήματος αναμένεται να κατέχει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων που του επιτρέπουν να κατανοεί σε βάθος 

τα θέματα της Διοίκησης Εφοδιαστικών Αλυσίδων και να τις εφαρμόζει στη πράξη με κριτική σκέψη, 

προτείνοντας εναλλακτικές και αποτελεσματικές λύσεις.  

Στα  πλαίσια της άσκησης του επαγγέλματός τους και σύμφωνα με το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα 

174/2006, Άρθρο 3 (ΦΕΚ 184/Α/05-09-2006), οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να ασκήσουν 

επαγγελματικές δραστηριότητες σε όλο το φάσμα οργάνωσης και διοίκησης των λειτουργιών μιας 

εφοδιαστικής αλυσίδας, να εκπονήσουν μελέτες προγραμματισμού και βελτιστοποίησης της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, να διαχειριστούν πληροφοριακά συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου 

δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής  αλυσίδας, να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης 

και να διορίζονται και εξελίσσονται στο δημόσιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

1.6. Αριθμός Εισακτέων 

Το Τμήμα ΔΕΑ δέχεται νέους φοιτητές μέσα από το θεσμό των Πανελλαδικών Εξετάσεων, σε ετήσια 

βάση, μέσω του 2ου (Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες) και 4ου (Επιστήμες Οικονομίας και 

Πληροφορικής) επιστημονικού πεδίου. Το Τμήμα δέχεται νέους φοιτητές και μέσω του θεσμού των 

Κατατακτηρίων Εξετάσεων. Μετά την ένταξη του Τμήματος στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. υπάρχει η δυνατότητα 

μεταφοράς θέσης σε φοιτητές από/προς Τμήματα που ανήκουν σε Σχολές Οικονομίας και Διοίκησης. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία, κατά την τελευταία πενταετία, το Τμήμα δέχεται κατά μέσο όρο 186 νέους 

φοιτητές, σε ετήσια βάση. Ο αριθμός αυτός αναμένεται να παραμείνει στα ίδια επίπεδα για την 

επόμενη πενταετία. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το Υπουργείο Παιδείας διατήρησε τον αριθμό των 

προσφερόμενων θέσεων από το Τμήμα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 σε αυτά τα επίπεδα, 178 

θέσεις, παρά την εισήγηση του Τμήματος, ως απάντηση στο σχετικό αίτημα του Υπουργείου, για τη 

διάθεση 100 θέσεων. Για το Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, το Τμήμα κάλυψε το σύνολο των 

προσφερόμενων θέσεων, ακόμη και μετά την εισαγωγή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής στα Α.Ε.Ι. 

1.7. Μεταπτυχιακές Σπουδές και Έρευνα 

Στο Τμήμα λειτουργεί ένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας (επανίδρυση: ΦΕΚ 3579/Β/26-09-2019), με έτος έναρξης το 2014-2015 και ένα 

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Δημόσια Διοίκηση (επανίδρυση: 

ΦΕΚ 3623/Β/01-10-2019, τροποποίηση: ΦΕΚ 1183/Β/26-03-2021), σε συνεργασία με το Τμήμα 

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και 

Τουρισμού, της Σ.Ο.Δ. του ΔΙ.ΠΑ.Ε., με έτος έναρξης το 2018-2019. Στο Τμήμα λειτουργεί Πρόγραμμα 

Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ 3508/Β/25‐08‐2020). 



Από πλευράς ερευνητικού έργου, τα μέλη του Δ.Ε.Π. του Τμήματος και το προσωπικό έχουν συγγράψει 

πληθώρα επιστημονικών άρθρων (292), βιβλίων (25), και άλλων ερευνητικών πονημάτων σε 

παγκοσμίως αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, με υψηλούς δείκτες απήχησης 

(Impact Factor). Το Τμήμα κατά την τελευταία τριετία έχει συμμετάσχει ή συμμετέχει σε 25 ερευνητικά 

έργα. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων, ο οποίος αφορά το Τμήμα για την τελευταία τριετία 

ανέρχεται σε 2.020.362€. Τα έργα χρηματοδοτούνται από εθνικούς και διεθνείς φορείς, ιδιωτικούς και 

δημόσιους. Το Τμήμα διοργανώνει κάθε 2 ή 3 χρόνια το Διεθνές Συνέδριο Εφοδιαστικών Αλυσίδων 

(International Conference on Supply Chains). 

Η επιστήμη της Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Logistics είναι ένα σύγχρονο «σημείο 

συνάντησης» ενός συνόλου επιστημονικών πεδίων και των εφαρμογών τους. Σήμερα, οι προκλήσεις 

για την ανάπτυξη νέας γνώσης στο αντικείμενο της Δ.Ε.Α. είναι ίσως από τις σημαντικότερες στην 

ιστορία του ανθρώπου, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την πλέον πρόσφατη κρίση της πανδημίας του 

κορωνοϊού και της επίδρασής της στα δίκτυα εφοδιασμού, όπου το κεντρικό διακύβευμα είναι η 

τροφοδοσία της παγκόσμιας κοινότητας με τρόφιμα, προϊόντα και φάρμακα. Παράλληλα, συνεχίζουν 

να εξελίσσονται σημαντικές αλλαγές, σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως η παγκοσμιοποίηση παραγωγής και 

κατανάλωσης, η εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής στην εφοδιαστική, η ανάγκη για κοινωνική, 

οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα στην ανάπτυξη των κοινωνιών, κ.α.  

Από ερευνητικής άποψης, αφουγραζόμενο τις επιστημονικές, ακαδημαϊκές και κοινωνικές εξελίξεις και 

ανάγκες, το Τμήμα έχει ως στρατηγική προτεραιότητα την έρευνα σε τομείς όπως η ρομποτική και οι 

εφαρμογές της στην εφοδιαστική, η βιωσιμότητα των δικτύων εφοδιασμού και των λειτουργιών τους, 

η ηλεκτροκίνηση στην εφοδιαστική, οι ναυτιλιακές μεταφορές, τα ανθρωπιστικά Logistics, οι 

αγροδιατροφικές εφοδιαστικές αλυσίδες, κ.α. 

Στο Τμήμα από το 2019 λειτουργεί το Ινστιτούτο Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κυκλικής Οικονομίας. 

Το Τμήμα έχει αναπτύξει μιας σειρά συνεργασιών, σε ακαδημαϊκό και επιχειρησιακό επίπεδο, τόσο 

εντός του Ιδρύματος όσο και με τρίτα Ερευνητικά Ιδρύματα, της Ελλάδας και του Εξωτερικού, αλλά και 

με ιδιωτικούς φορείς (ενδεικτικά: Cranfield University (UK), Humanitarian Logistics and Supply Chain 

Research Institute – HUMLOG (Finland), Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., κ.α.). 

1.8. Τελική Εισήγηση 

Το Τμήμα Δ.Ε.Α. έχει αναπτύξει, τεκμηριωμένα, σημαντική εκπαιδευτική, ερευνητική και κοινωνική 

δραστηριότητα κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, σε ένα σύγχρονο αντικείμενο αιχμής, σε εθνικό και 

διεθνές επίπεδο. Το Τμήμα Δ.Ε.Α. είναι το μοναδικό Τμήμα πανελλαδικά, του οποίου το Π.Π.Σ. 

πραγματεύεται εξ ολοκλήρου τη σχετικά νέα και δυναμικά αναπτυσσόμενη επιστημονική περιοχή της 

Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Logistics. Το Π.Π.Σ. του Τμήματος είναι σύγχρονο και 

προσαρμοσμένο στα επιστημονικά και ακαδημαϊκά δεδομένα του επιστημονικού πεδίου της 

Εφοδιαστικής σε παγκόσμιο επίπεδο και των αναγκών της κοινωνίας και του ελληνικού 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος στον κρίσιμο αυτό τομέα για την εθνική οικονομία και την ανάπτυξη. 

Οι στρατηγικοί στόχοι του Τμήματος είναι πλήρως εναρμονισμένοι με το στρατηγικό σχεδιασμό του 

Ιδρύματος. Η σκοπιμότητα λειτουργίας του Π.Π.Σ. είναι πλήρως τεκμηριωμένη από κάθε άποψη, 

επιστημονική, ακαδημαϊκή, ερευνητική, επιχειρησιακή, αναπτυξιακή, κοινωνική. Το Τμήμα είναι 

βιώσιμο και μπορεί να αναδειχθεί ως σημαντικός εθνικός πόρος με την αρωγή της Πολιτείας σε 

ζητήματα όπως, ενδεικτικά, η ενίσχυση του Δ.Ε.Π., του προσωπικού, του εξοπλισμού, κ.α.  

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΔΙ.ΠΑ.Ε. υποστηρίζει ένθερμα και εισηγείται την ακαδημαϊκή πιστοποίηση του 

συγκεκριμένου νέου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών σε λειτουργία. 


