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Το Έργο/ The Project

• Τίτλος Έργου: “Building Next Generation Competencies for 
Logisticians and Supply Chain Managers”

• Ακρωνύμιο Έργου: “NEXTLOG”

• Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Erasmus+, KA2 – Cooperation for 
innovation and the exchange of good practices - Strategic 
Partnerships for higher education  (264.274,00 €)

• Project website: https://nextlog-project.eu/ (scan your 
QR Card)

• Συνολική διάρκεια του έργου: 36 μήνες

• Ημερομηνία Έναρξης: 01/12/2019

• Ημερομηνία Λήξης: 30/11/2022

https://nextlog-project.eu/


Φορείς Υλοποίησης/ 
Partnership

• University of Lodz (UoL ), Πανεπιστήμιο του Λοτζ (Συντονιστής 
Εταίρος) – Πολωνία

• HELLENIC DEVELOPMENT CITY NETWORK (D.E.P.AN. – City Network)–
Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ. – Δίκτυο 
Πόλεων) – Ελλάδα

• South-East European Research Centre – Κέντρο Ερευνών 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEERC) – Ελλάδα

• Poznan School of Logistics (WSL) – Πολωνία

• DOMEL ELEKTROMOTORJI IN GOSPODINJSKI APARATI D.O.O. (DOMEL) 
– Σλοβενία

• University of Maribor (UM), Πανεπιστήμιο του Μάριμπορ – Σλοβενία



Στόχος/ Objective

• Το Έργο “NEXTLOG” στοχεύει στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου, τεκμηριωμένου 
διακρατικού πλαισίου που θα βελτιώσει σημαντικά τις γνώσεις και τις δεξιότητες των 
ΑΕΙ ώστε να προσφέρουν περισσότερα ψηφιακά, ευφυή και βιώσιμα προγράμματα 
σπουδών με προσανατολισμό στην αγορά.

• NEXTLOG aims to develop an innovative, evidence-based transnational framework that 
will markedly improve the knowledge and skills of HEIs to produce more labour market 
oriented DISL curricula.



Ειδικοί Στόχοι/ Specific Objectives
• Δημιουργίας διακρατικής συνεργασίας (μέσω ανοιχτής καινοτομίας και 

συνδημιουργίας) σε ολόκληρη την ΕΕ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν (σε 
μεγάλη κλίμακα) οι υφιστάμενες ανάγκες εκπαίδευσης στον τομέα της 
ψηφιακής, ευφυής και βιώσιμης εφοδιαστικής αλυσίδας (DISL).

• Συνδημιουργίας προγραμμάτων σπουδών DISL (με διαπίστευση ECTS).

• Ανάπτυξης ενός καινοτόμου εικονικού περιβάλλοντος μάθησης (VLE) 
βασισμένου σε τεκμήρια με ενσωματωμένο σύστημα υποστήριξης αποφάσεων 
(υποστηρίζοντας την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική μοντελοποίηση
της ψηφιακής, ευφυής και βιώσιμης εφοδιαστικής αλυσίδας (DISL).

• Διοργάνωσης τριών διακρατικών συνεδριάσεων κινητικότητας με 
ενδιαφερόμενους φορείς σύμφωνα με το μοντέλο του τετραπλού έλικα της 
ψηφιακής, ευφυής και βιώσιμης εφοδιαστικής αλυσίδας (DISL).



Work Package Number Work  Package Name Leading Partner

WP 1 PROJECT MANAGEMENT UOL



Work Package Number Work Package Name
Leading Partner

Intellectual Output Number Intellectual Output Name

WP 4   |   IO 3

DIGITAL, INTELLIGENT AND SUSTAINABLE LOGISTICS (DISL) OPEN ACCES CO-CREATION 

PLATFORM & VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT (VLE) WITH A BUILT IN DECISION SUPPORT 

SYSTEM 

SEERC



Χρονοδιάγραμμα Έργου/ Gantt Chart



Αποτελέσματα 
Έργου/ Outputs

• IO1: Μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης 
(DISL)

• IO2: Δημιουργία Προγραμμάτος Σπουδών 
και μαθημάτων e-learning (DISL)

• IO3: Ανάπτυξης εικονικού περιβάλλοντος 
μάθησης (VLE)

• IO4: Πιλοτική Εφαρμογή του μοντέλου της 
τετραπλής έλικας (DISL)

• Δράσεις Δημοσιότητας :5 Ενημερωτικές 
Ημερίδες

• Δράσεις Εκπαίδευσης/Κατάρτισης : 3 
Διακρατικές Συνεδριάσεις κινητικότητας



Το Εκπαιδευτικό υλικό

• Sustainability as a service in supply chains & the 
manager of future - Curriculum Area 1

• New technologies in logistics - Curriculum Area 2

• Intelligent logistics and transportation systems -
Curriculum Area 3



Ο ρόλος μας στο 
Έργο/ Our Role

• Ενεργή συμμετοχή σε όλες τις 
οριζόντιες δράσεις του έργου

• Διεξαγωγή ηλεκτρονικής έρευνας για 
την υφιστάμενη κατάσταση στην 
Ελλάδα

• Συμμετοχή στην συγγραφή 
εκπαιδευτικού και άλλου 
υποστηρικτικού υλικού και οδηγών

• Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δράσεις 
για το προσωπικό



Αντίκτυπος/Ιmpact

• Το “NEXTLOG” ενισχύει την ικανότητα των φορέων παροχής 
και των ενδιαφερομένων μερών του μοντέλου της τετραπλής 
έλικας να προσφέρουν προγράμματα σπουδών DISL με 
μεγαλύτερο προσανατολισμό στην αγορά. Αυτό το 
αποτέλεσμα είναι συναφές με τη συνεργασία για την 
καινοτομία και τις βέλτιστες πρακτικές σε σχέση με την DISL 
και μπορεί να υποστηρίξει τη μεταρρύθμιση της πολιτικής 
στον τομέα αυτό, οδηγώντας σε πιο προετοιμασμένο 
εργατικό δυναμικό για την αγορά της ψηφιακής, ευφυής και 
βιώσιμης εφοδιαστικής αλυσίδας (DISL).

• Επίσης, το NEXTLOG επιτρέπει τη διακρατική ανάπτυξη / 
μάθηση κινητικότητας DISL που οδηγεί στην ομοιογένεια 
DISL στην ΕΕ



Σας ευχαριστώ πολύ!!!


