
3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο 
Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι υπεύθυνο για το ΠΣ ή από άλλα 
τμήματα. Το περίγραμμα κάθε μαθήματος καθορίζει τη μορφή, το σκοπό, τα μαθησιακά αποτελέσματα 
και το περιεχόμενο του μαθήματος και προδιαγράφει τον τρόπο υλοποίησης της διδακτικής και 
μαθησιακής διαδικασίας και τον τρόπο αξιολόγησης των φοιτητών. Το περίγραμμα του μαθήματος 
αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο διδάσκων του μαθήματος αναπτύσσει τον τρόπο διδασκαλίας του 
έτσι ώστε ανεξαρτήτως του διδάσκοντος ή των διδασκόντων να πληρούνται οι βασικές προδιαγραφές 
και να επιτυγχάνεται η επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων.. 
Άρθρο 32 παρ. 1β του Ν.4009/11 και Υ.Α. Φ5/89656/Β3/2007 «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς 
και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων»  ΦΕΚ Β΄ 1466/2007 (παρατίθεται στο Παράρτημα Γ)) 

 
Το περίγραμμα κάθε μαθήματος περιλαμβάνει τις πληροφορίες όπως στο ενδεικτικό έντυπο που 
ακολουθεί (Παραδείγματα Περιγραμμάτων βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο της ΑΔΙΠ): 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

Οικονομική 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΚΟΙ3100 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  

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 (Θεωρία) και Ασκήσεις Πράξης (ΑΠ) 2 Θ + 2 Ε 5 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Υπόβαθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

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 Πλαίσιο Προσόντων 
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Λογική του μαθήματος 

Η Οικονομική Θεωρία αποτελεί το θεμέλιο της Οικονομικής Επιστήμης και η γνώση της αποτελεί την 

απαραίτητη προϋπόθεση για τις σπουδές σε όλα τα πεδία της Οικονομικής και Διοικητικής Επιστήμης 

.Το ίδιο φυσικά ισχύει και για την Διοίκηση των Επιχειρήσεων που αποτελεί ένα ιδιαίτερο πεδίο της 

Οικονομικής Επιστήμης. 

Στο πλαίσιο αυτό η Μακροοικονομική Ανάλυση η οποία αναλύει τα συνολικά οικονομικά φαινόμενα 

αποτελεί το μάθημα με το οποίο ο φοιτητής κατανοεί το οικονομικό περιβάλλον και τις αλλαγές του. 

Το μάθημα επιδιώκει να παράσχει με τρόπο συστηματικό και πλήρη τις απαραίτητες γνώσεις για την 

λειτουργία του οικονομικού συστήματος και των οικονομικών φαινομένων. 

Στο μάθημα παρουσιάζονται και αναλύονται οι προσεγγίσεις όλων των σχολών οικονομικής σκέψης 

όχι μόνον για λόγους αντικειμενικότητας, αλλά για να καταδειχθεί ο πλούτος της οικονομικής 

επιστήμης και μέσα από την σύγκριση των διαφορετικών απόψεων να αναπτυχθεί η κριτική σκέψη. 

 

Στόχοι  

Η κατανόηση των βασικών εννοιών της Οικονομικής επιστήμης και του συνόλου των παραμέτρων της 

μακροοικονομικής ανάλυσης. 

Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης ,αναλυτικής και συνθετικής ικανότητας μέσα από την κατανόηση της 

μικροοικονομικής και των διαφορετικών προσεγγίσεων των σχολών οικονομικής σκέψης. 

Η κατανόηση και εμπέδωση των οικονομικών φαινομένων και ειδικότερα των μακροοικονομικών. 

Η εξοικείωση με την χρήση των εργαλείων της οικονομικής ανάλυσης . 

Η ανάπτυξη ικανότητας εξεύρεσης των σύνθετων αιτίων που προκαλούν τα οικονομικά φαινόμενα 

καθώς και η ικανότητα εξεύρεσης λύσεων. 

Η ανάπτυξη ερευνητικής ικανότητας και αξιοποίησης της βιβλιογραφίας για παραγωγή νέας γνώσης. 

 

Αποτελέσματα μάθησης 

Α. Γνώσεις και Κατανόηση 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί: 

1. Να κατανοήσουν σε βάθος την λειτουργία του οικονομικού συστήματος και να αγιοποιούν τα 

εργαλεία της μακροοικονομικής ανάλυσης για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων. 

2. Να αξιολογούν κριτικά τις θεωρητικές προσεγγίσεις και να αξιοποιούν χωρίς δογματισμούς τα 

εργαλεία της μακροοικονομικής ανάλυσης . 

3. Να μελετούν και να προτείνουν λύσεις σε επί μέρους μακροοικονομικά ζητήματα. 

4. Να κατανοούν τα αίτια και να αναλύουν επιστημονικά τα μακροοικονομικά φαινόμενα. 

 

Β. Διανοητικές Ικανότητες 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν : 

 Να έχουν επαρκείς ικανότητες κατανόησης της σύνθετης οικονομικής πραγματικότητας και 

έρευνάς της.  

 Να προσεγγίζουν κριτικά και χωρίς δογματισμούς τα προβλήματα και να επιδιώκουν λύσεις.  

 Να αναπτύσσουν αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες και να έχουν κριτική σκέψη. 

 

Γ. Άλλες  Ικανότητες 

 Ανάπτυξη ατομικής ευθύνης και διατύπωσης επιστημονικής γνώμης. 

 Ικανότητα παρουσίασης ιδεών γραπτά ή προφορικά . 

 Ανάπτυξη ομαδικού συνεργατικού επιστημονικού πνεύματος στα πλαίσια του επιστημονικού 

έργου. 

 Ορθολογική διαχείριση  του χρόνου για την έγκαιρη και ορθή ανταπόκριση σε καθήκοντα. 



 

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 

 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

Λήψη αποφάσεων 

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και πολύ-πολισμικότητα 

Επίδειξη κοινωνικής και επαγγελματικής ηθικής 

Αυτόνομη Εργασία 

Ομαδική Εργασία 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Ενδεικτικό Περιεχόμενο του μαθήματος  

 

 Οι τρόποι παραγωγής και η λειτουργία του Καπιταλισμού. 

 Ο ρόλος του κράτους στην Οικονομία. 

 Τα μέσα του κρατικού παρεμβατισμού. 

 Τα μακροοικονομικά μεγέθη. 

 Χρήμα –Πίστη-Τράπεζες. 

 Οικονομική Ανάπτυξη 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη  

 Εισηγήσεις-Διαλέξεις 

 Οργανωμένος Διάλογος. 

 Ανατροφοδότηση της γνώσης 

 Ασκήσεις πράξης και μελέτη περιπτώσεων 

 Ερευνητική εξοικείωση-εκπόνηση –παρουσίαση 
εργασιών 

Η όλη μαθησιακή διαδικασία αποσκοπεί στην ανάπτυξη της 

ερευνητικής  ικανότητας, στην ενίσχυση της κριτικής 

σκέψης, στην εξοικείωση με την βιβλιογραφία και στην 

δυνατότητα εφαρμογής της γνώσης στη πράξη. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Βασικό Λογισμικό (windows, word, excel, power point, 

prezi, web, κλπ) 

Χρήση Οπτικοακουστικού υλικού 

Slides σε power point, prezi, κλπ. 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

και μέθοδοι διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 



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 ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards 

του ECTS 

Διαλέξεις 26  

 

Ασκήσεις Πράξης 26 

  

Μικρές ατομικές εργασίες 

εξάσκησης 

15 

  

  

  

  

Αυτοτελής Μελέτη 58 

Σύνολο Μαθήματος  

(25 ώρες φόρτου εργασίας 

ανά πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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. 

 

Αξιολόγηση στο Θεωρητικό μέρος 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει: 

 Κατανόηση των εννοιών της Μακροοικονομικής. 

 Κριτική ανάλυση των εννοιών και συγκριτική 
αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας και Πρακτικής. 

 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 
 

ΙΙ. Παρουσίαση Εργασίας (20%) στη διάρκεια των 

μαθημάτων  

 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Βασικά Συγγράμματα 

ISBN Συγγραφέας Ημερομηνία Τίτλος Εκδότης 
 
978-960-6706-52-3 

 
ΠΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Ε.-
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
Υ Γ. 

 

2012 
ΑΡΧΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

(ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙ

ΚΗ ΚΑΙ 

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚ

Η) 

Εκδόσεις 

Σοφία, 

Θεσσαλονίκη 

 

6. ΕΠΙΠΛΕΟΝ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

Βασικά Συγγράμματα 

ISBN Συγγραφέας Ημερομηνία Τίτλος Εκδότης 
 

10: 1429283432  
 

Paul Krugman & Robin 

Wells 

 

2012 

Macroeconomics, 3rd 

Edition  

 

MacMillan  



 

10: 0071803084  
 
Eric Dodge 

 

2013 

5 Steps to a 5 AP 

Macroeconomics 

 

McGraw Hill 

 

 

 

Επιπλέον Βιβλιογραφία 

Προτεινόμενα Περιοδικά 

American Economic Journal: Macroeconomics  

Journal of Macroeconomics - Elsevier 

Journal of Macroeconomics – Science Direct 

 

Σημαντικές ιστοσελίδες 
http://catalog.flatworldknowledge.com/catalog/editions/rittenmacro-principles-of-macroeconomics-1-0 

http://www.investopedia.com/terms/m/macroeconomics.asp 

 

https://www.khanacademy.org/economics-finance-domain/macroeconomics 

 

https://www.coursera.org/course/macroeconomics 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e18RXFFoL9c 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x7NVH9CJ60c 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DJwuQ6VLi1U 

 

 

 

Οικονομική των Επιχειρήσεων  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΚΟΙ3203 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

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 (Θεωρία) και Ασκήσεις Πράξης (ΑΠ) 2 Θ + 2 Ε 5 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο 4. 

  

http://catalog.flatworldknowledge.com/catalog/editions/rittenmacro-principles-of-macroeconomics-1-0
http://www.investopedia.com/terms/m/macroeconomics.asp
https://www.khanacademy.org/economics-finance-domain/macroeconomics
https://www.coursera.org/course/macroeconomics
https://www.youtube.com/watch?v=e18RXFFoL9c
https://www.youtube.com/watch?v=x7NVH9CJ60c
https://www.youtube.com/watch?v=DJwuQ6VLi1U


ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Υπόβαθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

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 Πλαίσιο Προσόντων 

του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Λογική του μαθήματος 
Η Οικονομική Θεωρία αποτελεί το θεμέλιο της Οικονομικής Επιστήμης και η γνώση της αποτελεί την 

απαραίτητη προϋπόθεση για τις σπουδές σε όλα τα πεδία της Οικονομικής και Διοικητικής Επιστήμης. 

Το ίδιο φυσικά ισχύει και για την Διοίκηση των Επιχειρήσεων που αποτελεί ένα ιδιαίτερο πεδίο της 

Οικονομικής Επιστήμης. 

Στο πλαίσιο αυτό η Μικροοικονομική Ανάλυση η οποία ασχολείται με την συμπεριφορά των 

οικονομικών μονάδων (νοικοκυριά και επιχειρήσεις) αποτελεί βασικό μάθημα του πρώτου εξαμήνου 

και αναγκαία γνώση για τις σπουδές στην Διοίκηση των επιχειρήσεων. 

Το μάθημα επιδιώκει να παράσχει με τρόπο συστηματικό και πλήρη τόσο τις εισαγωγικές οικονομικές 

γνώσεις και την μεθοδολογία έρευνας όσο και τα εφόδια που θα καταστήσουν τον φοιτητή ικανό στην 

αξιοποίηση της μικροοικονομικής ανάλυσης για την επίλυση οικονομικών προβλημάτων. 

Στο μάθημα παρουσιάζονται και αναλύονται οι προσεγγίσεις όλων των σχολών οικονομικής σκέψης 

όχι μόνον για λόγους αντικειμενικότητας, αλλά για να καταδειχθεί ο πλούτος της οικονομικής 

επιστήμης και μέσα από την σύγκριση των διαφορετικών απόψεων να αναπτυχθεί η κριτική σκέψη. 

 

Στόχοι  

Η κατανόηση των βασικών εννοιών της Οικονομικής επιστήμης και του συνόλου των παραμέτρων της 

μικροοικονομικής ανάλυσης. 

Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης ,αναλυτικής και συνθετικής ικανότητας μέσα από την κατανόηση της 

μικροοικονομικής και των διαφορετικών προσεγγίσεων των σχολών οικονομικής σκέψης. 

Η κατανόηση και εμπέδωση των οικονομικών φαινομένων και ειδικότερα των μικροοικονομικών. 

Η εξοικείωση με την χρήση των εργαλείων της οικονομικής ανάλυσης . 

Η ανάπτυξη ικανότητας εξεύρεσης των σύνθετων αιτίων που προκαλούν τα οικονομικά φαινόμενα 

καθώς και η ικανότητα εξεύρεσης λύσεων. 

Η ανάπτυξη ερευνητικής ικανότητας και αξιοποίησης της βιβλιογραφίας για παραγωγή νέας γνώσης. 

 

Αποτελέσματα μάθησης 

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 

Α. Γνώσεις και Κατανόηση 

 Να γνωρίζουν τις βασικές οικονομικές έννοιες, τα βασικά στοιχεία της μικροοικονομικής 

ανάλυσης και να τα αξιοποιούν στην ανάλυση των οικονομικών φαινομένων. 

 Να αξιολογούν κριτικά τις θεωρητικές προσεγγίσεις και να αξιοποιούν χωρίς δογματισμούς τα 

εργαλεία της μικροοικονομικής ανάλυσης. 

 Να μελετούν και να προτείνουν λύσεις σε επί μέρους μικροοικονομικά ζητήματα. 

 Να κατανοούν τα αίτια και να αναλύουν επιστημονικά τα μικροοικονομικά φαινόμενα. 

 



Β. Διανοητικές Ικανότητες 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν : 

 Να έχουν επαρκείς ικανότητες κατανόησης της σύνθετης οικονομικής πραγματικότητας και 

έρευνάς της . 

 Να προσεγγίζουν κριτικά και χωρίς δογματισμούς τα προβλήματα και να επιδιώκουν λύσεις . 

 Να αναπτύσσουν αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες και να έχουν κριτική σκέψη. 

 

Γ. Άλλες  Ικανότητες 

 Ανάπτυξη ατομικής ευθύνης και διατύπωσης επιστημονικής γνώμης. 

 Ικανότητα παρουσίασης ιδεών γραπτά ή προφορικά . 

 Ανάπτυξη ομαδικού συνεργατικού επιστημονικού πνεύματος στα πλαίσια του επιστημονικού 

έργου. 

 Ορθολογική διαχείριση  του χρόνου για την έγκαιρη και ορθή ανταπόκριση σε καθήκοντα. 

 

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 

 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

Λήψη αποφάσεων 

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και πολύ-πολισμικότητα 

Επίδειξη κοινωνικής και επαγγελματικής ηθικής 

Αυτόνομη Εργασία 

Ομαδική Εργασία 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Ενδεικτικό Περιεχόμενο του μαθήματος  

 

 Αντικείμενο της Οικονομικής επιστήμης –Βασικές έννοιες  

 Τρόποι παραγωγής και οικονομικά συστήματα. 

 Βασικές Οικονομικές Λειτουργίες (Παραγωγή, Κατανομή , Κατανάλωση Ανταλλαγή) 

 Μεθοδολογία έρευνας. 

 Σχηματισμός και λειτουργία της Αγοράς 

 Η Ζήτηση και η Προσφορά  

 Συναρτήσεις Παραγωγής  

 Θεωρία Κόστους 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη  

 Εισηγήσεις-Διαλέξεις 

 Οργανωμένος Διάλογος. 

 Ανατροφοδότηση της γνώσης 

 Ασκήσεις πράξης και μελέτη περιπτώσεων 



 Ερευνητική εξοικείωση-εκπόνηση –παρουσίαση 
εργασιών 

Η όλη μαθησιακή διαδικασία αποσκοπεί στην ανάπτυξη της 

ερευνητικής  ικανότητας, στην ενίσχυση της κριτικής 

σκέψης, στην εξοικείωση με την βιβλιογραφία και στην 

δυνατότητα εφαρμογής της γνώσης στη πράξη. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Βασικό Λογισμικό (windows, word, excel, power point, 

prezi, web, κλπ) 

Χρήση Οπτικοακουστικού υλικού 

Slides σε power point, prezi, κλπ. 

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 για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards 

του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26  

 

Ασκήσεις Πράξης 26 

  

Μικρές ατομικές εργασίες 

εξάσκησης 

15 

  

  

  

  

Αυτοτελής Μελέτη 58 

Σύνολο Μαθήματος  

(25 ώρες φόρτου εργασίας 

ανά πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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. 

 

Αξιολόγηση στο Θεωρητικό μέρος 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει: 

 Κατανόηση των εννοιών της Μικροοικονομικής 

 Κριτική ανάλυση των εννοιών και συγκριτική 
αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας και Πρακτικής 

 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
 

ΙΙ. Παρουσίαση Εργασίας (20%) στη διάρκεια των 

μαθημάτων  

 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Βασικά Συγγράμματα 

ISBN Συγγραφέας Ημερομηνία Τίτλος Εκδότης 
 
978-960-6706-52-3 

 
ΠΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Ε.-
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

 

2012 
ΑΡΧΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

Εκδόσεις 

Σοφία, 

Θεσσαλονίκη 



Υ Γ. (ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙ

ΚΗ ΚΑΙ 

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚ

Η) 

 

6. ΕΠΙΠΛΕΟΝ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

Βασικά Συγγράμματα 

ISBN Συγγραφέας Ημερομηνία Τίτλος Εκδότης 
 

10: 0538453044  
 

N. Gregory Mankiw 
 

2011 
Principles of 
Microeconomics 

South – 

Western 

Cengage 

Learning  
 

10: 0071803157  
 
Eric Dodge 

 

2013 

5 Steps to a 5 AP 

Microeconomics 

 

McGraw Hill 

 

 

 

Επιπλέον Βιβλιογραφία 

Προτεινόμενα Περιοδικά 

American Economic Journal: Microeconomics  

Quarterly Journal of Economics  

Journal of Economic Literature 

 

Σημαντικές ιστοσελίδες 
http://www.economicsnetwork.ac.uk/teaching/ 

 

http://ocw.mit.edu/courses/economics/14-01sc-principles-of-microeconomics-fall-2011/ 

 

http://www.investopedia.com/terms/m/microeconomics.asp 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vss3nofHpZI 

 

 
 
 

Μαθηματικά στη Διοίκηση 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΚΜΑ0401 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=29431&tip=sid&clean=0
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=27165&tip=sid&clean=0
http://www.economicsnetwork.ac.uk/teaching/
http://ocw.mit.edu/courses/economics/14-01sc-principles-of-microeconomics-fall-2011/
http://www.investopedia.com/terms/m/microeconomics.asp
https://www.youtube.com/watch?v=Vss3nofHpZI


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 

Διαλέξεις (2) και Ασκήσεις Πράξης (2) 4 5 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Κανένα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα αποτελεί βασικό προπαρασκευαστικό μάθημα υποβάθρου σχετικά με: 
Την προαγωγή της μαθηματικής παιδείας και σκέψης του σπουδαστή έτσι ώστε να είναι σε θέση να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις άλλων μαθημάτων του Τμήματος. 
Την κατανόηση των βασικών μαθηματικών εννοιών, τεχνικών και μεθόδων που σχετίζονται με την 
διοίκηση και την οικονομία. 
Την εξοικείωση των σπουδαστών με τα θεμελιώδη εργαλεία των Μαθηματικών και των βασικών 
θεμάτων του διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισμού που βρίσκουν εφαρμογές στην οικονομική 
επιστήμη και τη διοίκηση, όπως: Ακολουθίες, Σειρές, Συναρτήσεις, Όριο, Διαφορικός Λογισμός, 
Μέθοδοι και τύποι παραγώγισης, Ολοκληρωτικός Λογισμός, Ορισμένο και αόριστο ολοκλήρωμα, 
Μέθοδοι και τύποι ολοκλήρωσης, Διαφορικές εξισώσεις α΄ τάξης, Συναρτήσεις δύο μεταβλητών, 
Ισοσταθμικές καμπύλες, Μερική παραγώγιση, Αριστοποίηση συναρτήσεων δύο μεταβλητών. 
 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση να: 
 

 Αναπτύξουν δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψης σχετικές με την κατανόηση άλλων 
μαθημάτων του Τμήματος. 

 Επιδείξουν σε βάθος γνώσεις των διαφορετικών μαθηματικών θεωριών και μοντέλων. 
 

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  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  



Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

 Λήψη αποφάσεων  

 Αυτόνομη εργασία  

 Ομαδική εργασία  

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 Ικανότητες επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο, με τη χρήση επιχειρημάτων σε 
εργασίες, παρουσιάσεις και δημόσιες συζητήσεις.   

 Ικανότητα πρόκλησης νέων ιδεών των ιδίων και συναδέλφων σπουδαστών.  

 Διαχείριση σχέσεων συνεργασίας με συναδέλφους σπουδαστές και ακαδημαϊκό προσωπικό.  
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 Ακολουθίες - Σειρές - Όριο. 

 Συναρτήσεις μιας μεταβλητής 

 Απλός τόκος, Σύνθετος τόκος, Παρούσα αξία, Προεξόφληση 

 Διαφορικός Λογισμός: Παράγωγοι 

 Γεωμετρική ερμηνεία της παραγώγου 

 Μέθοδοι και τύποι παραγώγισης 

 Διαφορικό - Εφαρμογές 

 Ολοκληρωτικός Λογισμός: Ορισμένο και Αόριστο Ολοκλήρωμα  

 Γεωμετρική ερμηνεία του ολοκληρώματος 

 Μέθοδοι και τύποι ολοκλήρωσης 

 Διαφορικές εξισώσεις α΄ τάξης  

 Συναρτήσεις δύο μεταβλητών 

 Ισοσταθμικές καμπύλες 

 Μερική παραγώγιση 

 Ακρότατα συναρτήσεων δύο μεταβλητών – Αριστοποίηση 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Από έδρας διδασκαλία 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

 Προβολή διαφανειών  

 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 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (2 ώρες διδασκαλίας, 5 
ώρες ΦΕ και 8 ECTS). Άρα, 6 ώρες 
ΦΕ Χ 13 εβδομάδες= 78 ώρες ΦΕ το 
εξάμηνο 

78 

Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν 
στην εφαρμογή μεθοδολογιών (2 
ώρες διάρκεια, 8 ώρες ΦΕ και 5 
ECTS). Άρα, 2 ώρες ΦΕ Χ 13 
εβδομάδες= 26 ώρες  το εξάμηνο  

26 



οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Αυτοτελής Μελέτη 21 
  
  
  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα, ήτοι 5 ECTS X 25 
ώρες ΦΕ= 125 ώρες ΦΕ/εξάμηνο). 

125 

 

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. 

 
I. Γραπτή τελική εξέταση (100%) 

II. Μέθοδος Αξιολόγησης: Επίλυση προβλημάτων 

III. Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική 

 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βασικά Συγγράμματα 

ISBN Συγγραφέας Ημερομηνία Τίτλος Εκδότης 

978-960-21-
8933-7 

T.Bradley 2014 Μαθηματικά για τα 
Οικονομικά και τη 
Διοίκηση 

ΚΡΙΤΙΚΗ 

978-960-01-
1535-2 

M.Hoy, J.Livernois, 
C.McKenna, R.Rees 
και T.Stengos 

2013 Μαθηματικά 
Οικονομικών Επιστημών GUTENBERG 

978-618-5036-
02-7 

Μ.Μαύρη 2013 Οικονομικά 
Μαθηματικά, 
Μαθηματικές μέθοδοι 
στην επιστήμη της 
οικονομίας και της 
διοίκησης 

ΠΡΟΠΟΜΠΟ
Σ 

978-960-6706-
51-6 

Μ.Λουκάκης 2012 Πρόσκληση στα 
Μαθηματικά 
Οικονομικών και 
Διοικητικών Επιστημών 

ΣΟΦΙΑ 

978-960-01-
1440-9 

Α.Π.Ξεπαπαδέας 2011 Μαθηματικές Μέθοδοι 
στα Οικονομικά 

GUTENBERG 

978-0-273-
72216-8 

I.Jacques 2009 Mathematics for 
Economics and Business, 
6th edition. 

PRENTICE 
HALL 

978-960-98566-
1-4 

Π.Λορεντζιάδης και 
Κ.Μπουρλάκης 

2008 Εφαρμοσμένα 
μαθηματικά Διοικητικών 
και Οικονομικών 
Επιστημών 

ΟΠΑ 

0-13-065580-5 R.A.Barnett, 
M.R.Zeigler and 
K.E.Byleen 

2003 Applied Mathematics for 
Business, Economics, Life 

PRENTICE 
HALL 



Sciences and Social 
Sciences, 8th edition 

978-960-218-
761-6 

Θ.Β.Παλάσκας, 
Δ.Κ.Χριστόπουλος 
και 
Γ.Η.Οικονομάκης 

2000 Ποσοτικές Μέθοδοι 
Οικονομικής Ανάλυσης 

ΚΡΙΤΙΚΗ 

     

 
 
 
 
 
 

Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΚΛΟ1201 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι 

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 (2) και Εργαστήριο (2) 4 5 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Υπόβαθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

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 Πλαίσιο 



Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

Στην σημερινή απαιτητική εποχή που ζούμε η λογιστική πληροφόρηση  θεωρείται ως η απαραίτητη 

βάση στην διοίκηση των  επιχειρήσεων, στην λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων , στην 

αποτελεσματική λειτουργία, στην αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής δομής των επιχειρηματικών 

μονάδων, στην κατανομή των πόρων, στην διαφάνεια των αγορών και στην συνολική λειτουργία της 

οικονομίας. Για αυτό η Λογιστική ως επιστήμη προϋποθέτει συστηματικές σπουδές  και ως τεχνική 

απαιτεί συνεχή ενημέρωση  και εφαρμογή σύγχρονων μεθοδολογιών. 

Η απόκτηση από τους σπουδαστές βασικών γνώσεων στη μεθοδολογία της Γενικής Λογιστικής και 

του διπλογραφικού συστήματος. Συγκεκριμένα να κάνουν κτήμα τους όλα εκείνα τα απαραίτητα  

εφόδια για την άσκηση του επαγγέλματος είτε με την γενικότερη αξιοποίηση της λογιστικής 

πληροφόρησης, είτε με την ειδικότερη εφαρμογή της σε οικονομικές, λογιστικές και 

συμβουλευτικές υπηρεσίες. Να κατανοήσουν οι σπουδαστές τη χρησιμότητα του διπλογραφικού 

συστήματος και της χρηματοοικονομικής λογιστικής και να φτάσουν σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο 

κατανόησης των οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης και των πληροφοριών που μπορούν ή 

δεν μπορούν να πάρουν μέσα από αυτές. Οι παραπάνω στόχοι είναι δυνατόν να επιτευχθούν με την 

κατανόηση και την γνώση της πλήρους ανάλυσης του λογιστικού κύκλου, του Διπλογραφικού 

συστήματος, την χρήση των αναλυτικών καθολικών, των γενικών καθολικών, του Ημερολογίου 

ταμείου, του  Ημερολογίου διαφόρων πράξεων, των λογιστικών εγγραφών και αποδόσεων του ΦΠΑ, 

της σύνταξης του Ισοζυγίου, του Ισολογισμού, της Γενικής Εκμετάλλευσης και τον προσδιορισμό των  

Αποτελεσμάτων  Χρήσης.  Η εφαρμογή για όλα τα προαναφερόμενα, εκτός από την θεωρητική 

διδασκαλία, συντελείται στο εργαστήριο του μαθήματος με την χρήση λογιστικού πακέτου  

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 

 

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να αποκτήσουν:  

A. Γνώσεις και Κατανόηση για 

 τον τρόπο λειτουργίας του λογιστικού κυκλώματος 

 την καθημερινή ενασχόληση τους με τις ενημερώσεις των  λογιστικών βιβλίων 



 την εκτόπιση των χειρόγραφων συστημάτων και την αντικατάσταση τους με υψηλής  

τεχνολογίας  μηχανογραφημένα συστήματα(e-accounting) 

 την διαχείριση της λογιστικής-οικονομικής πληροφορίας και την γρήγορη μετάδοσή της 

 τον ρόλο που θα  διαδραματίζει στο σύνολο της  ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government) 

 την εσωτερική και εξωτερική ανάλυση της επιχείρησης 

 την χρήση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τη δημιουργία προβλέψεων 

 την κατάρτιση σεναρίων δράσης αλλά και επέκτασης της επιχείρησης 

 την ολοκληρωμένη ανάλυση της επιχείρησης 

Β. Διανοητικές ικανότητες για 

 την ανάπτυξη δεξιοτήτων αναλυτικής και κριτικής σκέψης σχετικές με τη λογιστική επιστήμη 

 την εφαρμογή του Ε.Γ.Λ.Σ και των άρθρων του Κ.Β.Σ σε πραγματικές καταστάσεις και την κριτική 

αξιολόγηση αυτών 

 την εφαρμογή της θεωρίας και του νόμου σε πραγματικές καταστάσεις 

 την αιτιολογημένη, άμεση και στοχαστική προσέγγιση των εξεταζόμενων θεμάτων 

Γ.  Άλλες ικανότητες για 

 την ανάληψη υπευθυνότητας στα πλαίσια των Λογιστικών απαιτήσεων  

 την αποτελεσματική διαχείριση χρόνου στα πλαίσια της επιτυχούς ολοκλήρωσης των 

χρηματοοικονομικών εργασιών 

 την αποτελεσματική παρουσίαση με χρήση εργαλείων επικοινωνίας, συζήτησης και 

παρουσίασης των λογιστικών-οικονομικών πληροφοριών σε γραπτό λόγο 

 την ερμηνεία και σύνθεση της γνώσης   

 την αναθεώρηση ή πρόκληση των ιδεών των ιδίων και συναδέλφων σπουδαστών 

 την ενθάρρυνση σχέσεων συνεργασίας και μάθησης με συναδέλφους σπουδαστές και το 

ακαδημαϊκό προσωπικό  

 την ικανότητα συνεργασίας στα πλαίσια ομάδας 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Ενδεικτικό περιεχόμενο του μαθήματος  

 Εισαγωγή στην Λογιστική.  

 Περιουσία-Απογραφή-Ισολογισμός 

 Λογαριασμοί και διάκρισή τους 

 Λογιστικά Στοιχεία και Βιβλία 



 Έννοια και λειτουργία των λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ 

 Λογιστική παρακολούθηση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) 

 Λογιστικές Μέθοδοι και Συστήματα 

 Μηχανογραφική τήρηση Βιβλίων και Στοιχείων 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Από έδρας διδασκαλία  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

 Προβολή διαφανειών 

 Εξειδικευμένο Λογισμικό ( Λογιστικό 
πακέτο ) 

 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 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Εργαστήρια που εστιάζουν 
στην εφαρμογή της 
θεωρίας και ανάλυση 
περίπτωσης σε μικρότερες 
ομάδες φοιτητών. 

26 

Ατομική Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης.  

13 
 

  
  
  

  

  

Αυτοτελής Μελέτη 60 

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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. 

Αξιολόγηση Θεωρίας 

Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει: 
Ερωτήσεις – Εγγραφές για αξιολόγηση των  
στοιχείων της θεωρίας 

Αξιολόγηση Εργαστηρίου 

Δύο επί μέρους  Ατομικές αξιολογήσεις (50% 
εκάστη) για αξιολόγηση των  στοιχείων της 
θεωρίας και του λογιστικού πακέτου. 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 



Βασικά Συγγράμματα 

ISBN Συγγραφέας Ημερομηνία Τίτλος Εκδότης 
978-960-99350-4-3 ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Έκδοση: 1/2010 ΓΛΣ, ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 

ΔΙΣΙΓΜΑ 

960-7745-17-5 Δ.Γκίνογλου,Π.Ταχυνάκης,
Σ.Μωυσή 

Έκδοση: 1/2005 Γενική Χρηματοοικονομική Λογιστική  

 

 

Εκδοτικός Οίκος Rosili 

978-960-900441-1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΠΑΠΑΔΕΑΣ 

Έκδοση: 1/2010 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ 

ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΠΑΠΑΔΕΑΣ 

 
 

 
Άλλα Συγγράμματα 
978-960-6780-33-2 ΑΛΗΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έκδοση: 3/2008 Χρηματοοικονομική Λογιστική (Τόμος 

Α', Β') 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΤΟΤΣΗ ΑΕΒΕ 

978-960-8249-84-4 ΠΑΠΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Έκδοση: 1/2011 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ:ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ & ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΕΝΟΥ 

978-960-92832-2-9 Χατζής Αναστάσιος Έκδοση: 1/2011 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΘΕΩΡΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

 

Χατζής Αναστάσιος 

978-960-93-2046-7 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΒΑΖΑΚΙΔΗΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΤΣΟΠΟΓΛΟΥ 

ΣΤΑΥΡΟΣ 

Έκδοση: 2/2010 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΒΑΖΑΚΙΔΗΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΤΣΟΠΟΓΛΟΥ 

ΣΤΑΥΡΟΣ 

978-960-12-1902-8 Atrill Peter, MacLaney 

Eddie, Επιμ. 

Φλωρόπουλος Ιορδάνης, 

Μτφ. Μίχου Μαρίνα 

Έκδοση: 1/2010 Χρηματοοικονομική λογιστική για τη 
λήψη αποφάσεων 

 

University Studio Press 

960-7623-39-8 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Έκδοση: 1/2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ-

ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

978-960-8249-68-4 ΧΕΒΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Έκδοση: 1/2010 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΕΝΟΥ 

978-960-98515-1-0 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΙΡΗΝΗ 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 

Έκδοση: 21/2009 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ - 
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ - ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ 
ΣΧΕΔΙΟ - Κ.Β.Σ. ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 
 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ 

 

 

Τεχνολογία Πληροφορικής 

 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ NKΗΥ0300 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο 



ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

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 (Θεωρία) και Εργαστήριο (Ε) 2 Θ + 2 Ε 5 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Υπόβαθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Λογική του μαθήματος 
Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στην Τεχνολογία Πληροφορικής (ΤΠ). Αρχικά 
αναπτύσσονται βασικές έννοιες και μελετούνται στοιχεία από τη θεωρία των πληροφοριών και στη 
συνέχεια γίνεται αναλυτική παρουσίαση και χρήση εργαλείων πληροφορικής ικανά και απαραίτητα 
ώστε να υποστηρίξουν τις ανάγκες των φοιτητών και να γίνουν χρήσιμα εργαλεία κατά τη διάρκεια 
των σπουδών τους αλλά και της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. 

Γίνεται προσπάθεια να γίνει αντιληπτή η χρησιμότητα των βασικών εννοιών όπως η δομή του Η/Υ, η 
χρήση της πληροφορικής από τις επιχ/σεις, το διαδίκτυο και τα βασικά εργαλεία πληροφορικής 
όπως λειτουργικά συστήματα σε παραθυριακό περιβάλλον, επεξεργασία κειμένων, φύλλων 
εργασίας και παρουσιάσεων. 
 
Στόχοι  

Να κατανοήσουν οι σπουδαστές τη χρησιμότητα και τη δυνατότητα των Η/Υ ξεκινώντας από την 
γνώση των λειτουργικών συστημάτων και των βασικών εργαλείων-προγραμμάτων (Microsoft office) 
που κυκλοφορούν σήμερα και είναι απαραίτητα για κάθε μελλοντικό στέλεχος επιχειρήσεων και 
γενικά κάθε επιστήμονα. Επίσης να εξοικιωθούν και να γνωρίσουν καλύτερα τις δυνατότητες του 
διαδικτύου και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας. 
 
Σ’ αυτό το πλαίσιο, βασικός στόχος του μαθήματος είναι η επαφή των φοιτητών με θέματα που 



άπτοντα με: 
 την ανάλυση και διαχείριση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος δραστηριοποίησης και των 

βασικών τεχνολογιών  πληροφορικής 
 τις νέες τεχνολογίες της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην επιχείρηση και ιδιαίτερα 

τη δομή και τις δυνατότητες των εργαλείων στα πλαίσια των αναδυόμενων ψηφιακών 
επιχειρήσεων 

 την ανάγκη χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής από τις επιχ/σεις 
 την ανάγκη μελέτης του ρόλου της Κοινωνίας των Πληροφοριών στις επιχειρηματικές 

διαδικασίες (π.χ. ηλεκτρονικό εμπόριο) 
 τις μεθόδους και διαδικασίες διαχείρισης και υποστήριξης αυτών 
 
Αποτελέσματα μάθησης 

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 
Α. Γνώσεις και Κατανόηση 
να αναγνωρίζουν και να κατανοούν:  

 τη βασική αρχιτεκτονική των Η/Υ 

 τις ανάγκες για hardware & software  

 τα εργαλεία πληροφορικής που είναι απαραίτητα στις σύγχρονες επιχ/σεις 

 το ρόλο της πληροφορικής στην ψηφιακή επιχείρηση 

 τα μοντέλα ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας 

 τις νέες προκλήσεις και τον ανταγωνισμό 

 τις κριτική κατανόηση θεωριών και αρχών 

 τα ηθικά και κοινωνικά ζητήματα που προκύπτουν από τη χρήση της πληροφορικής 
 
Β. Διανοητικές Ικανότητες 
να κατανοούν:  

 τον ρόλο και την σημασία πληροφορικής στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς  

 την αλληλοεξάρτηση μεταξύ εργαλείων πληροφορικής και των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων   

 τη χρησιμότητα αλλά και τη πολυπλοκότητα καθώς και τους κινδύνους που πηγάζουν από την 
χρήση της πληροφορικής  

 την ανάγκη χρήσης νέων τεχνολογιών πληροφορικής  

 τη σημαντικότητα της ανάπτυξης αναλυτικής και κριτικής σκέψης σχετικά με το ρόλο της 
πληροφορίας και τη σημασία της στην οργάνωση των επιχειρήσεων και των οργανισμών 

 και να αξιολογούν τη θεωρία και την οργανωσιακή πρακτική 

 τη απαιτούμενη δεξιοτεχνία και καινοτομία στην επίλυση σύνθετων και απρόβλεπτων 
προβλημάτων 

 την προσαρμογή στην ψηφιακή τεχνολογία 

 τον τρόπο γρήγορης και αποτελεσματικής μάθησης 
 

Γ. Άλλες  Ικανότητες 

 να χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους για να αναπτύξουν διαδικασίες και εφαρμογές υποστήριξης 
των διοικητικών, οικονομικών, παραγωγικών και άλλων λειτουργιών και συστημάτων μιας 
επιχείρησης 

 την ορθή χρήση των πληροφοριών  

 την κατανόηση των βασικών αρχών των δικτύων 

 την κατανόηση των βασικών αρχών του διαδικτύου 

 την αποτελεσματική παρουσίαση με χρήση εργαλείων επικοινωνίας, συζήτησης και 
παρουσίασης ιδεών σε γραπτό λόγο 

 την αναθεώρηση ή πρόκληση των ιδεών των ιδίων και συναδέλφων φοιτητών 

 την ενθάρρυνση σχέσεων συνεργασίας και μάθησης με συναδέλφους φοιτητές αλλά και το 
ακαδημαϊκό προσωπικό 

 να διαχειρίζονται σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες μα ανάληψη ευθύνης για 
λήψη αποφάσεων 

 την ικανότητα επικοινωνίας και παρουσιάσεων  



 συμμετοχή σε σεμινάρια και εργαστήρια 

 συνεργασία με τους συμφοιτητές 
 

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 

 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη Εργασία 
Ομαδική Εργασία 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Ενδεικτικό Περιεχόμενο του μαθήματος  
 
Μάθημα 1: Εισαγωγή στο μάθημα. Εισαγωγή στην Πληροφορική και βασικές έννοιες. 
Μάθημα 2: Υλικό και Δομή Η/Υ. Εισαγωγή στα λειτουργικά συστήματα – windows. 
Μάθημα 3:  Μνήμες, χωρητικότητα μνήμης και επεξεργαστές / ταχύτητες επεξεργαστών. Εισαγωγή 
στα λειτουργικά συστήματα – windows. 
Μάθημα 4: Η τεχνολογία πληροφορικής σήμερα και η χρήση της από τις επιχειρήσεις και τους 
οργανισμούς. Λειτουργικά συστήματα – windows. 
Μάθημα 5: Δίκτυα Η/Υ, τοπολογίες και κατηγορίες δικτύων. Εισαγωγή στα εργαλεία παρουσιάσεων 
(power point, Prezi, κλπ). 
Μάθημα 6: Η διαχείριση της Πληροφορίας.  Εργαλεία παρουσιάσεων (power point, Prezi, κλπ). 
Εργασία φοιτητών και παρουσιάσεις στα μαθήματα 1 και 2.  
Μάθημα 7: Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Παρουσίαση του Word. Δεδομένα και 
οργάνωση αρχείων. Εργασία φοιτητών και παρουσιάσεις στα μαθήματα 3 και 4.  
Μάθημα 8: Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά συστήματα (ERPs) και η χρήση τους από τις επιχ/σεις.  
Παρουσίαση του Word.  Εργασία φοιτητών και παρουσιάσεις στο μαθήματα 5 και 6.  
Μάθημα 9: Ηλεκτρονικό εμπόριο και η αποδοχή του. Παρουσίαση του Excel.  Εργασία φοιτητών και 
παρουσιάσεις στα μαθήματα 7 και 8. 
Μάθημα 10: Μοντέλα ηλεκτρονικού εμπορίου και πλατφόρμες επικοινωνίας. Παρουσίαση του Excel 
με πολλά παραδείγματα. Εργασία φοιτητών και παρουσιάσεις στο μάθημα 9. 
Μάθημα 11: Περιήγηση στο Web.  Παρουσίαση του Excel με εξειδικευμένα  παραδείγματα. Εργασία 
φοιτητών και παρουσιάσεις στο μάθημα 10. 
Μάθημα 12: Οι διεθνείς τάσεις και η εξέλιξη της πληροφορικής. Παρουσίαση του Excel με 
εξειδικευμένα  παραδείγματα. Εργασία φοιτητών και παρουσιάσεις στο μάθημα 11. 
Μάθημα 13:  Ανακεφαλαίωση. Παρουσίαση των Ομαδικών εργασιών. 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη  



Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Βασικό Λογισμικό (windows, word, excel, power point, 
prezi, web, κλπ) 
Χρήση Οπτικοακουστικού υλικού 
Slides σε power point, prezi, κλπ. 
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 για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε 
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Εργαστήριο που εστιάζει 
στην εφαρμογή των 
βασικών εργαλείων 
πληροφορικής 

26 

Ομαδική Εργασία σε 
θέματα Τεχνολογίας 
Πληροφορικής 

26 
 

Μικρές ατομικές εργασίες 
εξάσκησης 

26 

  

  

  

  

Αυτοτελής Μελέτη 21 

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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. 

Δύο διαφορετικοί βαθμοί: 
ένας για το Θεωρητικό μέρος, και 
ένας για το Εργαστηριακό μέρος 
 
Αξιολόγηση στο Θεωρητικό μέρος 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει: 

 Κατανόηση των εννοιών των ΤΠ 

 Κριτική ανάλυση των εννοιών των ΤΠ και συγκριτική 
αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας και Πρακτικής 

 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
 
ΙΙ. Παρουσίαση Τελικής Ομαδικής Εργασίας (30%)  
ΙΙΙ. Παρουσίαση Ατομικών Εργασιών (10%) στη διάρκεια των 
μαθημάτων  
 
Αξιολόγηση στο Εργαστηριακό μέρος 
4 μικρές αξιολογήσεις διάρκειας 45 λεπτών η κάθε μία (για 
60%) 
Τελική αξιολογήση διάρκειας 1 ώρας (για 40%) 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Βασικά Συγγράμματα 

ISBN Συγγραφέας Ημερομηνία Τίτλος Εκδότης 

978-960-6789-11-3 Κ. Ξαρχάκος – Δ. 
Καρολίδης  

2011 Μαθαίνετε εύκολα 
Microsoft Office 2010 

Εκδόσεις 
Άβακας 



978-960-9495-38-7 Μαίρη Γκλαβά  2014 Βήμα προς Βήμα 
Windows 8 
Office 2013 

Δίσιγμα 
Εκδόσεις  

978-960-461-366-3 BEHROUZ FOROUZAN, 
FIROUZ MOSHARRAF 

2010 Εισαγωγή στην 
Επιστήμη των 
Υπολογιστών 

Εκδόσεις 
Κλειδάριθμος 

978-960-89768-6-3 Σ. Τσιτμηδέλης & Ε. 
Τικτοπούλου 

2009 Εισαγωγή στην 
Πληροφορική 

Πανεπιστημια-
κές Εκδόσεις 
ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ 

 

Προτεινόμενα συγγράμματα  

Άλλα Συγγράμματα 

978-960-461-270 J. Glenn brookshear 
(μετάφραση: Δ. 
Καρτσακλής, επιστ. 
επιμέλεια: Κ. 
Κουρκουμπέτης) 

2009 Η επιστήμη των 
Υπολογιστών - Μια 
Ολοκληρωμένη 
Παρουσίαση 

Εκδόσεις 
Κλειδάριθμος 

978-960-461-418-9 Joyce Cox, Joan 
Lambert, Curtis Frye 

2011 Ελληνικό Microsoft 
Office Professional 
2010 

Εκδόσεις 
Κλειδάριθμος 

978-960-461-438-7 Α. Οικονομίδης, Β. 
Καρατζόγλου, Θ. 
Χατζιδάκης 

2011 Χρήση και εφαρμογές 
Excel στην Οικονομία 
και τη Διοίκηση 

Εκδόσεις 
Κλειδάριθμος 

978-960-461-530-8 Χ. Γ. Γουλτίδης 2012 Οδηγός Πιστοποίησης 
Πληροφορικής - 
Θεωρία και Πράξη - 
MS Windows 7 & 
Office 2010 

Εκδόσεις 
Κλειδάριθμος 

978-960-461-194-2 John White 
(μετάφραση: Ι. 
Αγγελλόπουλος & Κ. 
Καρανικολός) 

2008 Πως δουλεύουν οι 
Υπολογιστές 

Εκδόσεις 
Κλειδάριθμος 

978-960-461-392-2 Γ. Θ. Κάππος 2010 Το Internet Απλά, 
Γρήγορα και 
Μεθοδικά 

Εκδόσεις 
Κλειδάριθμος 

978-960-461-341-0 Σ. Δ. Αρσένης 2010 Διαδίκτυο και 
Κοινωνικές Επιστήμες 

Εκδόσεις 
Κλειδάριθμος 

 

Επιπλέον Βιβλιογραφία 

Προτεινόμενα Περιοδικά 

Information Technology & People (Emerald) 

Information Systems Research (Informs)   

MIS Quarterly (Management Information Systems Research Center, University of Minnesota)   

Harvard Business Review (Harvard Business School Publishing) 

The Journal of Strategic Information Systems (Elsevier) 

Information Systems (Elsevier) 

Journal of Systems and Information Technology (Emerald) 

International Journal of Web Information Systems (Emerald) 

 
Σημαντικές ιστοσελίδες 
http://www.livebinders.com/play/play/132211 

http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0959-3845
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=1328-7265
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=1744-0084


http://www.youtube.com/watch?v=9UMNVy3itfs 
http://www.iti.gr/iti/index.html 
http://www.e-epimorfosi.ac.cy/ 
http://www.sepe.gr/ 
https://www.forth.gr/index_main.php?c=23&l=g 
http://www.pi-schools.gr/programs/ktp/yliko.html 
http://www.train.edu.gr/ 
http://www.gateoftech.gr/ 
http://windows.microsoft.com/el-gr/windows-8/meet 
http://office.microsoft.com/el-gr/ 
http://prezi.com/ 
 

 

Στατιστική Επιχειρήσεων  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΚΣΤ0300 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   1 ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

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 (3) Εργαστήριο (2) 5 5 

   

                                                                                                             
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Γενικών Γνώσεων  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Βασικές Γνώσεις Μαθηματικών 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Στην σημερινή εποχή, κάθε φαινόμενο της φύσης και οποιαδήποτε ενέργεια του ανθρώπου 
αποτελεί πεδίο εφαρμογής της Στατιστικής. Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι στις Κοινωνικές, Οικονομικές 
και Διοικητικές επιστήμες. Οι στατιστικές τεχνικές είναι απαραίτητες για την επιτυχή λειτουργία 
κάθε επιχείρησης γιατί παρέχουν στην Διοίκηση όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν 
την ίδια την επιχείρηση (εσωτερικό περιβάλλον) αλλά και τους ανταγωνιστές (εξωτερικό 
περιβάλλον).  
Το μάθημα της Στατιστικής των Επιχειρήσεων θα δώσει στους φοιτητές τις βασικές και απαραίτητες 
γνώσεις για την αντιμετώπιση των απλών αλλά και σύνθετων καθημερινών προβλημάτων τα οποία 
θα αντιμετωπίσουν στον εργασιακό χώρο καθώς επίσης θα τους εξοικειώσει με την χρήση ειδικών 
προγραμμάτων (software) εισαγωγής και ανάλυσης δεδομένων (S.P.S.S) με τη χρήση υπολογιστών.  
Στόχο του μαθήματος αποτελεί:  

 Η απόκτηση της ικανότητας επιλογής της μεθόδου συλλογής πληροφοριών και σχεδιασμού 
ερευνητικής διαδικασίας 

 Η απόκτηση της ικανότητας διαχωρισμού μεταξύ ποσοτικών και ποιοτικών μεταβλητών 
 Η απόκτηση της ικανότητας οργάνωσης των δεδομένων σε πίνακες κατανομής συχνοτήτων 

και η μετατροπή ενός πίνακα κατανομής συχνοτήτων σε κατάλληλο γράφημα 
 Η απόκτηση ικανότητας επιλογής και υπολογισμού όλων των  βασικών στατιστικών μέτρων. 

Η γνώση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων κάθε στατιστικού μέτρου. 
 Η κατανόηση της έννοιας της συσχέτισης των μεταβλητών και η επιλογή του κατάλληλου 

μέτρου για την αξιολόγησή της. 

 Η κατανόηση των ερευνητικών μεθόδων 

 Η ικανότητα επιλογής της κατάλληλης δειγματοληπτικής μεθόδου 

 Η ικανότητα εφαρμογής της δειγματοληπτικής μεθόδου 
 Η κατανόηση της έννοιας της κατανομής 
 Η ικανότητα διάκρισης μεταξύ κατανομής συχνοτήτων και κατανομής πιθανοτήτων 
 Η κατανόηση της έννοιας της πιθανότητας και των εφαρμογών της 
 Η ικανότητα διάκρισης μεταξύ συνεχούς και ασυνεχούς κατανομής 
 Η ικανότητα επιλογής και εφαρμογής της κατάλληλης κατανομής  
 Η κατασκευή και η ερμηνεία των διαστημάτων εμπιστοσύνης 
 Η επιλογή του κατάλληλου τεστ σημαντικότητας και η ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων 

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν:  

 Να οργανώνουν και να πραγματοποιούν μια ποσοτική έρευνα 

 Να συλλέγουν και ταξινομούν δεδομένα. 

 Να επεξεργάζονται και να αναλύουν πληροφορίες 

 Να παρουσιάζουν γραφικά τα αποτελέσματα 

 Να χρησιμοποιούν το S.P.S.S 

 Να αναπτύσσουν το ερευνητικό σχέδιο το οποίο ενδείκνυται σε κάθε διαφορετική περίπτωση.  

 Να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα στατιστικά μέτρα για την εξαγωγή αποτελεσμάτων. 

 Να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα και να προτείνουν διορθωτικές κινήσεις  

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  

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 



Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

 

•     Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των  

        απαραίτητων τεχνολογιών 

 Λήψη αποφάσεων  

 Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

 Αυτόνομη εργασία  

 Ομαδική εργασία  

 Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Α. Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η   Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ  
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ  
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο: ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ  

Β. Ε Π Α Γ Ω Γ Ι Κ Η   Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : ΤΕΣΤ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Από έδρας διαλέξεις (Πρόσωπο με πρόσωπο) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Εξειδικευμένο Λογισμικό Στατιστικής (S.P.S.S 20) 
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 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 39 
Εργαστηριακές  
Ασκήσεις εφαρμογής 
πραγματικών 
περιπτώσεων 

26 

Συγγραφή Εργασίας 25 
 

Αυτοτελής Μελέτη 35 
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 

Θεωρία: 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) που 
περιλαμβάνει: 
- Επίλυση προβλημάτων σχετικών με ποσοτικά ή 



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. 

/και ποιοτική δεδομένα  
  
Εργαστήριο: 
Δύο Τεστ με τη χρήση λογισμικού (50%+50%) 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Βιβλιογραφία: 
1. Δημητριάδης, Ε. (2012). ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ SPSS ΚΑΙ LISREL, ΚΡΙΤΙΚΗ, 

ΑΘΗΝΑ. Κωδικός Εύδοξου: 22717289 
2. Ζαϊρης, Π. Ε. (2010). Στατιστική Μεθοδολογία, ΚΡΙΤΙΚΗ, ΑΘΗΝΑ. ISBN: 978-960-218-692-3, 

Κωδικός Εύδοξου: 11873 

3. Lind, D., Marchal, W., Wathen, S. (2012). Basic Statistics for Business & Economics, McGraw- Hill 
International Edition, Eighth Edition, N.Y. ISBN: 978-0-07-131807-5. 

4. Ιωαννίδης,  Δ. (2011).  Στατιστική μεθοδολογία , Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη.  
       ISBN: 978-960-456-278-7. Κωδικός Εύδοξου: 12550473.  

5.  Χαλκιάς, Ι. (2009). Στατιστική: Μέθοδοι Ανάλυσης για Επιχειρηματικές Αποφάσεις, 
Εκδόσεις Rosili, Αθήνα. ISBN: 978-960-7745-26-2. Κωδικός Εύδοξου: 7353. 

6. Doane, D., Seward, L. (2012). Applied Statistics in Business & Economics, Fourth 
Edition, McGraw- Hill International Edition, N.Y. ISBN: 978-0-07-131762-7. 

Επιστημονικά Περιοδικά: 
1. Statistical Science: http://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_Science 
2. Annals of Applied Statistics 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Annals_of_Applied_Statistics 
3. Journal of Multivariate Analysis 

http://en.wikipedia.org/wiki/Journal_of_Multivariate_Analysis 
4. Journal of Statistics Education 

http://en.wikipedia.org/wiki/Journal_of_Statistics_Education 
 

 

 

 

 

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 

Μάνατζμεντ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΚΔΕ0001 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ  

http://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_Science
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Annals_of_Applied_Statistics
http://en.wikipedia.org/wiki/Journal_of_Multivariate_Analysis
http://en.wikipedia.org/wiki/Journal_of_Statistics_Education


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 (Θεωρία) και Ασκήσεις Πράξης (ΑΠ) 2 Θ + 2 Ε 5 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Υπόβαθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

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 Πλαίσιο Προσόντων 

του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

Λογική του μαθήματος 

 
Στη σύγχρονη εποχή οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται μέσα σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται 

για τις πλανητικές του διαστάσεις, την ταχεία μεταβλητότητα της τεχνολογίας καθώς και τον υψηλό 

βαθμό αστάθειας, η οποία επηρεάζεται σημαντικά από τη διεθνή οικονομική κρίση. Κάτω από αυτές 

τις συνθήκες, πρωταρχικό μέλημα των οικονομικών Οργανισμών αποτελεί η επιβίωσή τους και η 

ανάδειξή τους σε φορείς που αντεπεξέρχονται με επιτυχία την πρόκληση επίτευξης υψηλού βαθμού 

ανταγωνιστικής ικανότητας. 

Στην επιδίωξη αυτή, αποφασιστικός αρωγός μπορεί να αποδειχθεί το εργαλείο του Μάνατζμεντ.  Στο 

πλαίσιο αυτό, η απόκτηση από τους σπουδαστές συμπαγών γνώσεων και σύγχρονων απόψεων 

αναφορικά με το Μάνατζμεντ των Οργανισμών του Ιδιωτικού, αποτελεί την κύρια επιδίωξη του 

μαθήματος. 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τον φοιτητή/τρια στις βασικές έννοιες της Διοίκησης των 
Επιχειρήσεων. Ειδικότερα, το μάθημα πραγματεύεται τις θεμελιώδεις λειτουργίες του Μάνατζμεντ. 
Μια σύντομη εξοικείωση με τις βασικές έννοιες του στελέχους, της επιχείρησης και των μορφών 
της, καθώς και των συνασπισμών που αυτές συγκροτούν, ακολουθείται από την εξελικτική 
παρουσίαση του Μάνατζμεντ και των μεθόδων του. Στη συνέχεια αναλύονται διεξοδικά οι κλασικές 
λειτουργίες: Προγραμματισμός, Οργάνωση, Στελέχωση, Ηγεσία, Έλεγχος. 
 

Στόχοι  

Οι στόχοι του μαθήματος, συνίστανται στην επιδίωξη να εφοδιασθούν οι φοιτητές με τις απαραίτητες 

γνώσεις για την κατανόηση του περιεχομένου και των δυναμικών που παρουσιάζονται στη διοίκηση 

κοινωνικοοικονομικών οργανισμών του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Έμφαση δίνεται τόσο 



στην απάντηση των ερωτημάτων που προαναφέρθηκαν, όσο και ειδικότερα στη σχέση του ατόμου 

που ασκεί διοίκηση, τόσο με τους εξυπηρετούμενους όσο και με τον φορέα στον οποίο απασχολείται, 

με αναφορά στα διάφορα μοντέλα και στις πτυχές του προβλήματος που πραγματεύεται. Με τη 

συνδρομή επίκαιρων παραδειγμάτων που αντλούνται από το κοινωνικοοικονομικό γίγνεσθαι 

αναμένεται να αποκτήσει ο φοιτητής κριτική σκέψη. 

 

Αποτελέσματα μάθησης 

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να έχουν αποκτήσει τις εξής 

επιμέρους ικανότητες:  

B. Γνώσεις και Κατανόηση : 

 Αξιολόγησης της αποστολής, των σκοπών και των στόχων ενός οργανισμού.  

 Διάκρισης του Μάνατζμεντ ως θεσμού και ως διαδικασίας. 

 Αναγνώρισης και αξιολόγησης του κλασικού και του σύγχρονου τρόπου διοικητικής 
σκέψης. 

 Ανάλυσης σε βάθος του περιεχομένου των διαφορετικών μοντέλων του Μάνατζμεντ. 

 Κριτικής αξιολόγησης των ποικίλων ρευμάτων της επιστήμης του Μάνατζμεντ. 

 Κατανόησης των χαρακτηριστικών ενός αποτελεσματικού στελέχους. 

 Κατανόησης του ρόλου και της σημασίας της φιλοσοφίας που διέπει έναν Οργανισμό. 

 Κατανόησης του ρόλου και της σημασίας της επιχειρησιακής ηθικής για τη βιωσιμότητα 
μιας επιχείρησης. 

 Διάκρισης των διαφόρων μορφών επιχειρήσεων και Οργανισμών. 

 Κατανόησης της σημασίας του στρατηγικού σχεδιασμού-προγραμματισμού για την 
αντιμετώπιση της αβεβαιότητας. 

 Κατανόησης και αξιολόγησης των στρατηγικών σε εταιρικό επίπεδο και σε επίπεδο 
επιχειρησιακών μονάδων. 

 Κατανόησης της σημασίας, του περιεχομένου και των μορφών Οργάνωσης. 

 Κατανόησης της σημασίας και των δραστηριοτήτων της λειτουργίας της Στελέχωσης. 

 Κατανόησης της λειτουργίας της Ηγεσίας ως εργαλείου βελτίωσης της 
αποτελεσματικότητας του ανθρώπινου παράγοντα. 

 Κατανόησης της αναγκαιότητας της λειτουργίας του Ελέγχου και των εφαρμογών της. 

Β. Διανοητικές ικανότητες: 
Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:  

 Αναπτύξουν δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψης σχετικές με το Μάνατζμεντ επιχειρήσεων 
και Οργανισμών 

 Αναπτύξουν ικανότητες αναγνώρισης των δυνατοτήτων που παρέχονται σε μια επιχείρηση-
οργανισμό, καθώς και εκτίμησης της ικανότητας των εργαλείων του Μάνατζμεντ για αξιοποίηση 
των δυνατοτήτων και εξασφάλιση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. 

 Αναπτύξουν ένα πολυσχιδές εργαλείο Μάνατζμεντ το οποίο θα είναι ικανό να εξατομικεύεται 
προσαρμοζόμενο στις ειδικές περιστάσεις που διέπουν τη λειτουργία κάθε συγκεκριμένης 
επιχείρησης-οργανισμού.  

Γ. Άλλες ικανότητες :  

 Εξοικείωση με ενεργητικές μεθόδους μάθησης και ενίσχυση της διαδραστικής επικοινωνίας. 

 Απόκτηση ικανοτήτων ανάπτυξης ενός εξατομικευμένου χρονοπρογράμματος εργασίας 
βασιζόμενου στη βέλτιστη διαχείριση και αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου.  

 Ανάπτυξη ικανοτήτων επικοινωνίας στο γραπτό και στον προφορικό λόγο, με τη χρήση 
σύγχρονων τεχνικών κατάλληλων για παρουσιάσεις σε ακροατήριο και δημόσιες εν γένει 
συζητήσεις.  

 Ικανότητα πρόκλησης νέων ιδεών μέσα από την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών, όπως ο 
καταιγισμός ιδεών, καθώς και μέσα από την αξιοποίηση της δυναμικής των ομάδων.  

 Διαχείριση ανθρώπινων σχέσεων στο χώρο εργασίας με σκοπό τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας.  
 

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 

 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

Λήψη αποφάσεων 

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και πολύ-πολισμικότητα 

Επίδειξη κοινωνικής και επαγγελματικής ηθικής 

Αυτόνομη Εργασία 

Ομαδική Εργασία 

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Ενδεικτικό Περιεχόμενο του μαθήματος  

 

 Οι αρχές της Διοίκησης (Μάνατζμεντ) και η εφαρμογή τους.  

  Τι είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός και με ποιους τρόπους βοηθάει στην αποτελεσματικότερη 
λειτουργία μιας οργάνωσης;  

 Πώς λαμβάνονται οι κρίσιμες αποφάσεις ώστε να είναι αποτελεσματικές;  

 Πώς διαγράφεται η οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών ιδιωτικού και δημόσιου 
ενδιαφέροντος στην ιδανική της μορφή και πώς απαντάται στην καθημερινή πρακτική στη χώρα 
μας και αλλού; 

  Τι είναι η Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων και πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η σωστή 
εφαρμογή της θα οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων μιας κοινωνικοοικονομικής οργάνωσης;  

 Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντικό να υπάρχουν αποτελεσματικές ηγεσίες; 

  Απαιτείται ορθολογικός συντονισμός των διαφόρων ομάδων με στόχο τη διαχείριση των όποιων 
αλλαγών και μεταρρυθμίσεων χρειάζονται; 

 Πώς μπορούμε να περιγράψουμε την ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου και ποιότητας;    

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη  

 Διαλέξεις σε σύγχρονα θέματα που άπτονται του 
αντικειμένου του Μάνατζμεντ. 

 Επεξεργασία μελετών περίπτωσης που αφορούν 
χαρακτηριστικά παραδείγματα τα οποία αντλούνται 
μέσα από την ελληνική και τη διεθνή πραγματική 
οικονομία.  

 Ανάπτυξη βασικών δραστηριοτήτων έρευνας στο 
πλαίσιο εκπόνησης εργασιών.  

 Ανάδραση που προκύπτει μέσα από τη στενή 
συνεργασία με τον διδάσκοντα. 

 Διαλέξεις από καταξιωμένα στελέχη επιχειρήσεων ή 
δημόσιων οργανισμών.  

 Ανάπτυξη αναλυτικών και συνθετικών ικανοτήτων μέσα 
από τη μελέτη σχετικής ελληνόγλωσσης και 



ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας. 

 Απόκτηση εμπειρίας επικοινωνίας μέσα από 
συζητήσεις καθώς και μέσα από τη συλλογική δράση. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Βασικό Λογισμικό (windows, word, power point, prezi, web, 

κλπ) 

Χρήση Οπτικοακουστικού υλικού 

Slides σε power point, prezi, κλπ. 

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 για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards 

του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26  

 

Ασκήσεις Πράξης 26 

  

Μικρές ατομικές εργασίες 

εξάσκησης 

20 

  

  

  

  

Αυτοτελής Μελέτη 53 

Σύνολο Μαθήματος  

(25 ώρες φόρτου εργασίας 

ανά πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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. 

 

Αξιολόγηση  

Η γραπτή τελική εξέταση συμμετέχει με 80% επί του 
συνολικού βαθμού (10). Το υπόλοιπο 20% προκύπτει 
από δύο εργασίες (μια ομαδική και μια ατομική) οι 
οποίες συνδιαμορφώνουν  με ποσοστό 10% η κάθε μια 
τον τελικό βαθμό. Μετά από απόφαση του διδάσκοντος 
η μια εργασία μπορεί να αντικατασταθεί από μια 
ενδιάμεση γραπτή εξέταση. 

 

 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Βασικά συγγράμματα 

ISBN Συγγραφέας Ημερομηνία Τίτλος Εκδότης 

ISBN 978-
960-6674-
66-2 

Τερζίδης, Κ. 2011 Μάνατζμεντ. Στρατηγική 
Προσέγγιση, 2η Έκδοση 

Σύγχρονη 
Εκδοτική, Αθήνα  

ISBN 960-
77452-1-7 

Τζωρτζάκης, Κ. 
και Τζωρτζάκη Α. 

2007 Οργάνωση και Διοίκηση – (Το 
Μάνατζμεντ της νέας 

Rosili, Αθήνα  



εποχής), 4η Έκδοση 

 

6. ΕΠΙΠΛΕΟΝ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Βασικά Συγγράμματα 

ISBN Συγγραφέας Ημερομηνία Τίτλος Εκδότης 

ISBN 976-960-
02-1709-2 

Μιχαλόπουλος,Ν. 2003 Από τη δημόσια 
Γραφειοκρατία στο 
δημόσιο Μάνατζμεντ 

Εκδόσεις 
Παπαζήση,Αθήνα 

ISBN 960-218-
446-9 

Williams,K. και 
Johnson,B. 

2005 Εισαγωγή στο 
Μάνατζμεντ 

εκδόσεις Κριτική, 
Αθήνα 

ISBN 960-351-
625-2 

Πραστάκος Γ. 2005 Διοικητική Επιστήμη στην 
Πράξη, Β΄ Έκδοση 

Εκδόσεις 
Σταμούλης, 
Αθήνα 

ISBN 960-209-
567-9 

Μontana,P.J. και 
Charnov,B.H. 

2003 Μάνατζμεντ Εκδόσεις 
Κλειδάριθμος, 
Αθήνα 

ISBN 960-209-
699-3 

Harvard Business 
Review 

2003 Ηγεσία Εκδόσεις 
Κλειδάριθμος, 
Αθήνα 

ISBN 978-960-
218-664-0 

Παπούλιας,Δ. 2009 Η κρίση αλλάζει τη ζωή 
μας και το Μάνατζμεντ 

Εκδόσεις Κριτική, 
Αθήνα  

ISBN Συγγραφέας Ημερομηνία Τίτλος Εκδότης 

ISBN 
9780071326391 

Pearce,J.,  2012 Strategic Management 
ed. 

McGrawHill, 
London 

ISBN 
9780071220934 

Gareth,R.J. 2011 Contemporary 
Management , 7th ed. 

 McGrawHill, 
London  

ISBN 
9780071315265 

Ghillyer,A.W. 2011 Management Now McGrawHill, 
London 

ISBN 3-409-
43312-0 

Steinmann,H. and 
Schreyögg,G. 

1997 Management: 
Grundlagen der 
Unternehmensführung, 
Konzepte, 
Funktionen,Fallstudien, 4. 
Auflage 

 Gabler, 
Wiesbaden 

ISBN 0-324-
31705-0 

Williams, C. 2007 Management, 4th ed Thomson, USA  

ISBN 0-618-
11360-6 

Griffin,R.W. 2002 Management, 7th ed Houghton Mifflin 
Company,USA 

 

 

 

Προτεινόμενα Περιοδικά 

Βusiness, management and operations research journals 
Academy of Management Journal 
Academy of Management Perspectives 
Academy of Management Review 
Administrative Science Quarterly 
California Management Review 

 

http://libaccess.mcmaster.ca/login?url=http://sfx.scholarsportal.info/mcmaster?url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fsfxit.com%3Aopac_856&url_ctx_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Actx&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=954921333007&svc_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Asch_svc&issn=0001-4273
http://libaccess.mcmaster.ca/login?url=http://sfx.scholarsportal.info/mcmaster?url_ver=Z39.88-2004;ctx_ver=Z39.88-2004;ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8;rfr_id=info%3Asid%2Fsfxit.com%3Aopac_856;url_ctx_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Actx;sfx.ignore_date_threshold=1;rft.object_id=1000000000221392;svc_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Asch_svc&issn=1558-9080
http://libaccess.mcmaster.ca/login?url=http://sfx.scholarsportal.info/mcmaster?url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8&rfr_id=info%3Asid%2Fsfxit.com%3Aopac_856&url_ctx_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Actx&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=954921392000&svc_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Asch_svc&issn=0363-7425
http://libaccess.mcmaster.ca/login?url=http://sfx.scholarsportal.info/mcmaster?url_ver=Z39.88-2004;ctx_ver=Z39.88-2004;ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8;rfr_id=info%3Asid%2Fsfxit.com%3Aopac_856;url_ctx_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Actx;sfx.ignore_date_threshold=1;rft.object_id=954921333016;svc_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Asch_svc&issn=0001-8392
http://libaccess.mcmaster.ca/login?url=http://sfx.scholarsportal.info/mcmaster?url_ver=Z39.88-2004;ctx_ver=Z39.88-2004;ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-8;rfr_id=info%3Asid%2Fsfxit.com%3Aopac_856;url_ctx_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Actx;sfx.ignore_date_threshold=1;rft.object_id=954921338093;svc_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Asch_svc&issn=0008-1256


Σημαντικές ιστοσελίδες 

 
www.mhhe.com/jonesgeorge7e 
www.mhhe.com/management now  
http://maaw.info/BalscoreArticles.htm 
www.prenhall.com/custombusiness 
American Management Association 
AMA is a membership-based management development and business education organization 
Canadian Institute of Management 
Canada's senior management association dedicated to professional development and enhancing 
managerial skills. 
IOMA's Business Management Supersite 
Find sample articles from 40 IOMA newsletters. Provides links to discussion groups and a business 
directory with over 600 links organized by industry sector. 
Business.com  
Directory of management consulting resources and information for business management 
professionals. 
The Sloan Work and Family Research Network 
Explore 'References & Research' for encyclopedia, glossary, statistics and a literature database. 
BNET.com 
Go-to site for current management news and articles 
12manage 
Includes a management encyclopedia and business dictionary. 
Free Management Library 
Community-generated resource of 650+ topics 

 

 

Στατιστικές Μέθοδοι Πρόβλεψης  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΚΣΤ401 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ 

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 (2) και Εργαστήριο (2) 4 5 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ Στατιστική Επιχειρήσεων 

http://www.strategyclub.com/
http://www.mhhe.com/management
http://maaw.info/BalscoreArticles.htm
http://amanet.org/default.aspx
http://www.cim.ca/
http://www.ioma.com/
http://www.business.com/directory/management/index.asp
http://wfnetwork.bc.edu/
http://www.bnet.com/
http://www.12manage.com/
http://www.managementhelp.org/


ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα αποτελεί βασικό εισαγωγικό μάθημα της επιστημονικής περιοχής των στατιστικών 
μεθόδων πρόβλεψης σχετικά με: 
Την απόκτηση από τους σπουδαστές των θεωρητικών και εφαρμοσμένων γνώσεων που σχετίζονται με τις 
στατιστικές μεθόδους πρόβλεψης και τη σύνδεση τους με την επιχείρηση και το μάνατζμεντ. 
Την κατανόηση από τους σπουδαστές της χρησιμότητας των στατιστικών μεθόδων πρόβλεψης και την 
εφαρμογή τους στην διοίκηση και την οικονομία με την χρήση του στατιστικού λογισμικού Minitab. 

Την ανάπτυξη των βασικών εννοιών της επιστήμης των στατιστικών προβλέψεων όπως: Είδη 
προβλέψεων, Επιλογή μεθόδου πρόβλεψης, Ανάλυση της αυτοσυσχέτισης, Προβλέψεις με μέσους 
όρους, Εκθετικές μέθοδοι εξομάλυνσης. Χρονοσειρές και οι συνιστώσες τους: Τάση, Εποχικότητα, 
Κυκλικότητα, Απλή και πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση: Παλινδρόμηση με δεδομένα 
χρονοσειρών, Πρόβλεψη εποχικών δεδομένων με παλινδρόμηση, Οικονομετρικές προβλέψεις.  
 
 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση να: 
 

 Αναπτύξουν δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψης σχετικές με τις στατιστικές μεθόδους 
πρόβλεψης. 

 Επιδείξουν σε βάθος γνώσεις των διαφορετικών στατιστικών μοντέλων πρόβλεψης. 
 
 

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 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

 Λήψη αποφάσεων  

 Αυτόνομη εργασία  

 Ομαδική εργασία  



 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 Ικανότητες επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο, με τη χρήση επιχειρημάτων σε 
εργασίες, παρουσιάσεις και δημόσιες συζητήσεις.   

 Ικανότητα πρόκλησης νέων ιδεών των ιδίων και συναδέλφων σπουδαστών.  

 Διαχείριση σχέσεων συνεργασίας με συναδέλφους σπουδαστές και ακαδημαϊκό προσωπικό.   
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 Εισαγωγή στις προβλέψεις – Είδη προβλέψεων 

 Διερεύνηση χρονοσειράς δεδομένων – Ανάλυση της αυτοσυσχέτισης 

 Απλά μοντέλα πρόβλεψης – Εκθετικές μέθοδοι εξομάλυνσης 

 Χρονοσειρές και οι συνιστώσες τους – Τάση, Εποχικότητα, Κυκλικότητα  

 Απλή παλινδρόμηση Ι: Υποθέσεις του μοντέλου, Η μέθοδος εκτίμησης των ελαχίστων 
τετραγώνων 

 Απλή παλινδρόμηση ΙΙ: Τυπικό σφάλμα του εκτιμητή, Αξιολόγηση της προσαρμοσμένης ευθείας. 

 Απλή παλινδρόμηση ΙΙΙ: Έλεγχος υποθέσεων, Ανάλυση των υπολοίπων 

 Απλή παλινδρόμηση ΙV: Μετασχηματισμοί, Καμπύλες αύξησης 

 Πολλαπλή παλινδρόμηση Ι: Πίνακας συσχέτισης, Έλεγχος υποθέσεων 

 Πολλαπλή παλινδρόμηση ΙΙ: Εικονικές μεταβλητές, Συγγραμμικότητα 

 Παλινδρόμηση με δεδομένα χρονοσειρών, Το πρόβλημα της αυτοσυσχέτησης, Test Durbin-
Watson 

 Χρονοσειρές με ανομοιογενή διακύμανση, Πρόβλεψη εποχικών δεδομένων με παλινδρόμηση 

 Μεθοδολογία Box-Jenkins (ARIMA), Στρατηγική κατασκευής του μοντέλου 

 Συνδυασμένες προβλέψεις – Μέθοδοι Delphi 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Από έδρας διδασκαλία. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

 Εξειδικευμένο Στατιστικό Λογισμικό (MINITAB) 

 Προβολή διαφανειών  

 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 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (2 ώρες διδασκαλίας, 5 
ώρες ΦΕ και 8 ECTS).Άρα, 6 ώρες ΦΕ 
Χ 13 εβδομάδες= 78 ώρες ΦΕ το 
εξάμηνο 

78 

Το εργαστήριο περιλαμβάνει 
επίλυση ασκήσεων στο μάθημα της 
ημέρας. Οι εργαστηριακές ασκήσεις 
γίνονται υπό την καθοδήγηση 
εκπαιδευτικού) (2 ώρες διάρκεια, 5 
ώρες ΦΕ και 8 ECTS). Άρα, 2 ώρες 
ΦΕ Χ 13 εβδομάδες= 26 ώρες το 
εξάμηνο 

26 

Αυτοτελής Μελέτη 21 
  
  
  

  

  

  



Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα, ήτοι 5 ECTS X 25 
ώρες ΦΕ= 125 ώρες ΦΕ/εξάμηνο). 

125 

 

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. 

 
IV. Γραπτή τελική εξέταση (100%)  

V. Μέθοδος Αξιολόγησης: Επίλυση προβλημάτων 

VI. Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική 

 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βασικά Συγγράμματα 

ISBN Συγγραφέας Ημερομηνία Τίτλος Εκδότης 

978-960-218-
780-7 

Ε.Δημητριάδης 2012 Στατιστική Επιχειρήσεων ΚΡΙΤΙΚΗ 

978-960-87438-
2-3 

Χ.Ζαχαροπούλο
υ 

2011 Στατιστική – Μέθοδοι 
Εφαρμογές 

ΣΟΦΙΑ 

978-960-458-
2068 

G.Keller 2010 Στατιστική για 
Οικονομικά και Διοίκηση 
Επιχειρήσεων. 8η έκδοση 

ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ 

978-960-461-
390-8 

Downing, D. και 
Jeffrey 

2010 Στατιστική των 
Επιχειρήσεων, 4η 
έκδοση. 

ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

978-960-7745-
26-2 

Ι.Χαλικιάς 2010 Στατιστική Μέθοδοι 
Ανάλυσης για 
Επιχειρηματικές 
αποφάσεις 

ROSILI 

978-0-13-
500933-8 

J.E.Hanke and 
D.W.Wichern, 

2009 Business Forecasting, 9th 
edition 

PRENTICE 
HALL 

978-007-127609-
2 

H.J.Wilson, 
B.Keating and 
J.G.Galt 
Solutions, Inc 

2009 Business Forecasting, 6th 
edition 

McGRAW 
HILL 

0-534-40977-6 B.L.Bowerman, 
R.T.O’Connell 
and  
A.B.Koehler 

2005 Forecasting Time series 
and Regression, 4th 
edition 

DUXBURY 

     

 

 

Βάσεις Δεδομένων 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 



ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΚΗΥ1006 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

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 ( 2 ) και Εργαστήρια ( 2 ) 4 5 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών 
Γνώσεων, Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 
https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
 

Σκοπός/στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει στους σπουδαστές/τριες γνώσεις τόσο γενικές 
όσο και ειδικές γύρω από το αντικείμενο των βάσεων δεδομένων. Δηλαδή, ο σπουδαστής/τρια στο 
τέλος των μαθημάτων θα πρέπει να είναι σε θέση να μπορεί από ένα πρόβλημα διατυπωμένο σε 
φυσική γλώσσα να σχεδιάσει το διάγραμμα Οντοτήτων-Συσχετίσεων, να σχεδιάσει το σχεσιακό 
μοντέλο, να το κανονικοποιήσει και εν συνεχεία να δημιουργήσει τα επιθυμητά ερωτήματα είτε σε 
σχεσιακή άλγεβρα, είτε σε γλώσσα SQL. Θα είναι, δηλαδή, σε θέση να μπορεί να κάνει όλη τη 
θεωρητική ανάλυση, που απαιτεί η θεωρία των βάσεων δεδομένων, προκειμένου να σχεδιαστεί και 
να υλοποιηθεί ένα τέτοιου είδους πρόγραμμα (βάση δεδομένων). 

 

Εργαστήριο σε περιβάλλοντα Microsoft Access και MySQL. 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ). Μοντέλα δεδομένων. Αποθήκευση και 
επανάκτηση δεδομένων σε Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ). Φυσικά Μέσα Αποθήκευσης. Εισαγωγή στην 
Αρχιτεκτονική Συστημάτων ΒΔ. Η Αρχιτεκτονική ANSI-SPARC.  Μοντέλο Οντοτήτων – Συσχετίσεων.  
Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων. Σχεσιακό Μοντέλο.  Σχεσιακή Άλγεβρα και Σχεσιακός Λογισμός. 



Γλώσσες ερωτημάτων για ΒΔ. Η γλώσσα SQL. Η γλώσσα Microsoft Access. Συναρτησιακές Εξαρτήσεις 
και Κανονικοποίηση. Φυσική Οργάνωση ΒΔ. Δενδρικές Μέθοδοι Προσπέλασης. Κατακερματισμός. 
Ευρετήρια και Hashing. Διαχείριση Συναλλαγών. Αντικειμενοστραφείς ΒΔ. Αντικειμενο-Σχεσιακές ΒΔ. 

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 

Εργαστηριακή εκπαίδευση σε περιβάλλοντα Microsoft 
Access και MySQL. 

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 ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 26 
Εργαστηριακές 
Ασκήσεις.  

26 

Ομαδική Εργασία σε 
μελέτη περίπτωσης.  

20 
 

 Μικρές ατομικές 
εργασίες εξάσκησης 

10 

  
  
  
  

Αυτοτελής Μελέτη 43 
Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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. 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει: 
 
- Ερωτήσεις  σύντομης απάντησης 
- Προβλήματα Σχεδίασης Βάσεων Δεδομένων 
 -Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας 
 
ΙΙ. Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (20%) 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά 
 

1. Ι. Μανωλόπουλος, Α. Ν. Παπαδόπουλος, «Συστήματα Βάσεων Δεδομένων – Θεωρία και 

Πρακτική Εφαρμογή», Αθήνα, Μορφή PDF. Βρίσκεται στην e-class. 

2.  Α. Silberschatz, H. F. Korth, S.  Sudarshan,   «Συστήματα Βάσεων Δεδομένων – Η πλήρης 

θεωρία των Βάσεων Δεδομένων», 6η Έκδοση, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, Αθήνα 2011. 

3.  R. Elmasri, S. Navathe, «Θεμελιώδεις Αρχές Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων», 6η Έκδοση 



Αναθεωρημένη, Εκδόσεις  Δίαυλος, Αθήνα 2012. 

4. R. Ramakrishnan, J. Gehrke,  «Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων», 3η έκδοση, 

Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2012. 

5. T. Connoly, C. Begg, «Βάσεις Δεδομένων – Α΄ τόμος», 4η Έκδοση, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, 

Αθήνα 2008. 

6. Ε. Κεχρής, «Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων», Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2006. 

7. Α. Σταυρακούδης, «Βάσεις Δεδομένων και SQL: μια πρακτική προσέγγιση», Εκδόσεις 

Κλειδάριθμος, Αθήνα 2010. 

8. J. Viescas, «Οδηγός της Microsoft για την Access 2003», Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα 

2004. 

 

 

 
 

 
 

Αρχές Marketing 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΚΜΑ4001 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΣ   MARKETING 

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 (2)και Ασκήσεις Πράξης (2) 4 5 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και 
οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών 
Γνώσεων, Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων ΥΠ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 - 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  ΝΑΙ (στην Αγγλική) 



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες του Μάρκετινγκ.   
Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές 
έννοιες του Μάρκετινγκ, τη σύνδεση της έννοιας του Μάρκετινγκ με τους εκάστοτε 
επιχειρησιακούς στόχους και το αντίστοιχο επιχειρησιακό / οικονομικό περιβάλλον 
καθώς και στην κατανόηση της σημαντικότητάς του.  Εμβαθύνει  στα θέματα που 
άπτονται το εσωτερικό περιβάλλον Μάρκετινγκ (4Ρ), τις λειτουργίες του 
Μάρκετινγκ, στα θέματα που άπτονται της τιμολόγησης και στο  Ανοιγμα Ψαλίδας 
Τιμών, στο κύκλο ζωής των προϊόντων.  Επίσης, αναφέρεται στις στρατηγικές 
μάρκετινγκ που σχετίζονται με τις μεταβολές της προσφοράς και της ζήτησης των 
προϊόντων.  
Επιπλέον, αναφέρεται σε εισαγωγικές έννοιες που σχετίζονται με τη συμπεριφορά 
καταναλωτή, έρευνα αγοράς, βιομηανικό μάρκετινγκ, Μάρκετινγκ υπηρεσιών και 
ανάπτυξη νέων προϊόντων. Τέλος, ως γενικός στόχος του μαθήματος αποτελεί η 
κατανόηση από τους σπουδαστές της ιδιαίτερης σημασίας του Μάρκετινγκ στη 
σύγχρονη οικονομία. 
 
                

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση 
να: 
 Έχει κατανοήσει τις θεμελιώδεις έννοιες του Μάρκετινγκ,  τη στρατηγική σημασία 

του Μάρκετινγκ και  τις λειτουργίες του Μάρκετινγκ 

 Είναι γνώστης  του εσωτερικό περιβάλλον Μάρκετινγκ και τις συνιστώσες του 

 Είναι γνώστης  του εξωτερικό περιβάλλον Μάρκετινγκ και τις συνιστώσες του 

 Αντιληφθεί  πως ο κύκλος ζωής του προϊόντος ή υπηρεσίας επιδρά στις αποφάσεις 
Μάρκετινγκ 

 Είναι σε θέση  να αξιολογήσει  πραγματικά ζητήματα και αλλαγές που σχετίζονται με 
το Μάρκετινγκ μέσα από μελέτες περιπτώσεων (case studies) 

 Είναι σε θέση  να εκτιμήσει τη φύση και τη δυναμική της επιστήμης του Μάρκετινγκ  

 Αναπτύξει δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψης σχετικά με τις λειτουργίες του 
Μάρκετινγκ 

 Αναπτύξει γραπτές και προφορικές δεξιότητες επικοινωνίας 

 Είναι σε θέση να μπορεί να πραγματοποιήσει μια μικρή έρευνα ενός προϊόντος 
Μάρκετινγκ 

 

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  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 



Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών  

 Λήψη αποφάσεων  
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
 Αυτόνομη εργασία 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ –Έννοια της εμπορικής συναλλαγής-έννοια  και 

χρησιμότητα του Μάρκετινγκ – Λειτουργίες Μάρκετινγκ – κοινωνική διάσταση του 
Μάρκετινγκ 

 Το Περιβάλλον του Μάρκετινγκ:  Εσωτερικό περιβάλλον (Το μείγμα Μάρκετινγκ : τα 
4 P) .  

 Εξωτερικό περιβάλλον : οικονομικό, νομικό, φυσικό, τεχνολογικό, κοινωνικό, 
πολιτισμικό 

 Κύκλος Ζωής Προϊόντος   
 Έρευνα μάρκετινγκ  και αγοραστική συμπεριφορά καταναλωτή  
 Τμηματοποίηση – στόχευση αγοράς – κριτήρια- ανάλυση κριτηρίων- τοποθέτηση 

προϊόντος 
 Σχεδιασμός και ανάπτυξη αγαθού και υπηρεσίας  
 Το προϊόν  -επίπεδα προϊόντος- ταξινόμηση προϊόντων 
 Στρατηγική Τιμολόγησης - παράγοντες επηρεασμού της τιμής, τρόποι καθορισμού 

τιμής- τιμολόγηση βάσει κόστους, ζήτησης- ανταγωνισμού 
 Η συμπεριφορά των αγοραστών: ελαστικότητες ζήτησης σε σχέση με την τιμή, με το 

εισόδημα και σταυροειδής ελαστικότητα ζήτησης 
 Δίκτυα διανομής, λόγοι ύπαρξης καναλιών διανομής-χρησιμότητα- τύποι καναλιών 

διανομής 
 Διαφήμιση - προώθηση πωλήσεων  -Δημόσιες σχέσεις – Προσωπικές πωλήσεις –

άμεσο Μάρκετινγκ . 
 Βιομηχανικό Μάρκετινγκ 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

ΤΠΕ.:  Power point,  Υ/Η και τα προγράμματα  
word/ excel/ spss  
Επικοινωνία με φοιτητές: e-mail, social media 
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 

Δραστηριότητα 
Φόρτος 

Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν 
στην ανάλυση μελετών περίπτωσης  

26 



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 
ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε 
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Ατομική εργασία   
30 
 

  

  

  

  

  

Αυτοτελής Μελέτη 43 

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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. 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει: 
 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
-    Ερωτήσεις κρίσης 
 
 
ΙΙ. Παρουσίαση Ατομικής  Εργασίας (40%) 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 Armstrong Gary, Kotler Philip. Εισαγωγή στο Marketing. (2009). Εκδ. Επίκεντρο Α.Ε. 

1η έκδ./2009. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 14952 

 
 Πανηγυράκης Γεώργιος Γ., Σιώμκος Γεώργιος Ι. (2005). Μελέτες περιπτώσεων 

μάρκετινγκ. Εκδ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ. 1η έκδ./2005. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22902 

 
 Sandhusen, Richard L. (2010). ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Εκδ. Κλειδαριθμος ΕΠΕ. Έκδοση: 

4η/2010. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13525 

 
 Perreault W. (2011). Marketing: Μια Στρατηγική Προσέγγιση. Εκδ  Broken Hill 

Publishers LTD. Έκδοση: 1η έκδ./2011. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13256966 
 

 
Άλλα Συγγράμματα 

 Σιωμκος Γ.  2003. Εισαγωγή Στο Στρατηγικό Μάρκετινγκ, Β΄ Έκδοση.Σταμούλη ISBN 

9603514632 

 Πασχαλούδης Δ. 2009 Μάρκετινγκ. ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ. ISBN 9789602186428 

 Kotler, P., Gary Armstrong (2009). Principles of Marketing, Pearson Education, ISBN: 

0137006691, 9780137006694 

 Armstrong, G.,  Harker, M.,  Kotler, P., Brennan, R. (2009). Marketing: An 

Introduction. Pearson Education, ISBN: 0273713957, 9780273713951 



 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 Journal of Applied Marketing Theory 
 International Journal of Electronic Marketing and Retailing 
 International Journal of Internet Marketing and Advertising 
 International Journal of Research in Marketing 
 International Journal of Sport Management and Marketing 
 International Journal of Technology Marketing 
 International Journal of Wine Marketing 
 International Review on Public and Non Profit Marketing 
 Journal for Advancement of Marketing Education 
 Journal of Business & Industrial Marketing 
 Journal of Business-to-Business Marketing 
 Journal of Consumer Marketing 
 Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice 
 Journal of Empirical Generalisations in Marketing Science 
 Journal of Euromarketing 
 Journal of Fashion Marketing and Management 
 Journal of Financial Services Marketing 
 Journal of Food Products Marketing 
 Journal of Global Marketing 
 Journal of Hospital Marketing & Public Relations 
 Journal of Interactive Marketing 
 Journal of International Consumer Marketing 
 Journal of International Food & Agribusiness Marketing 
 Journal of International Marketing 
 Direct Marketing: An International Journal 
 European Journal of Marketing 
 Health Marketing Quarterly 
 Industrial Marketing Management 
 International Journal of Bank Marketing 
 Journal of Consumer Behaviour 
 Journal of Consumer Research 
 Journal of Consumer Marketing 
 Journal of Consumer Psychology 
 Journal of Consumer Policy 
 Journal of Consumer Culture 
 Journal of Research for Consumer 
 Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction, and Complaining 
 International Journal of Consumer Studies 

 
 

Ηλεκτρονικοί Σύνδεσμοι 
  American Marketing Association 
 Academy of Marketing Science 
 Academy of Marketing 

 Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ 

 European Marketing Association 

 
 



Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΚΛΟ1202 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙI 

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 (2) και Εργαστήριο (3) 5 5 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Υπόβαθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

Στην σημερινή απαιτητική εποχή που ζούμε η λογιστική πληροφόρηση  θεωρείται ως η απαραίτητη 

βάση στην διοίκηση των  επιχειρήσεων, στην λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων , στην 

αποτελεσματική λειτουργία, στην αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής δομής των επιχειρηματικών 

μονάδων, στην κατανομή των πόρων, στην διαφάνεια των αγορών και στην συνολική λειτουργία της 

οικονομίας. Για αυτό η Λογιστική ως επιστήμη προϋποθέτει συστηματικές σπουδές  και ως τεχνική 

απαιτεί συνεχή ενημέρωση  και εφαρμογή σύγχρονων μεθοδολογιών. 



Η απόκτηση από τους σπουδαστές βασικών γνώσεων στη μεθοδολογία της Γενικής Λογιστικής και 

του διπλογραφικού συστήματος. Συγκεκριμένα να κάνουν κτήμα τους όλα εκείνα τα απαραίτητα  

εφόδια για την άσκηση του επαγγέλματος είτε με την γενικότερη αξιοποίηση της λογιστικής 

πληροφόρησης, είτε με την ειδικότερη εφαρμογή της σε οικονομικές, λογιστικές και 

συμβουλευτικές υπηρεσίες. Να κατανοήσουν οι σπουδαστές τη χρησιμότητα του διπλογραφικού 

συστήματος και της χρηματοοικονομικής λογιστικής και να φτάσουν σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο 

κατανόησης των οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης και των πληροφοριών που μπορούν ή 

δεν μπορούν να πάρουν μέσα από αυτές. Οι παραπάνω στόχοι είναι δυνατόν να επιτευχθούν με την 

κατανόηση και την γνώση της πλήρους ανάλυσης του λογιστικού κύκλου, του Διπλογραφικού 

συστήματος, την χρήση των αναλυτικών καθολικών, των γενικών καθολικών, του Ημερολογίου 

ταμείου, του  Ημερολογίου διαφόρων πράξεων, των λογιστικών εγγραφών και αποδόσεων του ΦΠΑ, 

της σύνταξης του Ισοζυγίου, του Ισολογισμού, της Γενικής Εκμετάλλευσης και τον προσδιορισμό των  

Αποτελεσμάτων  Χρήσης.  Η εφαρμογή για όλα τα προαναφερόμενα, εκτός από την θεωρητική 

διδασκαλία, συντελείται στο εργαστήριο του μαθήματος με την χρήση λογιστικού πακέτου  

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 

 

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να αποκτήσουν:  

C. Γνώσεις και Κατανόηση για 

 τον τρόπο λειτουργίας του λογιστικού κυκλώματος 

 την καθημερινή ενασχόληση τους με τις ενημερώσεις των  λογιστικών βιβλίων 

 την εκτόπιση των χειρόγραφων συστημάτων και την αντικατάσταση τους με υψηλής  

τεχνολογίας  μηχανογραφημένα συστήματα(e-accounting) 

 την διαχείριση της λογιστικής-οικονομικής πληροφορίας και την γρήγορη μετάδοσή της 

 τον ρόλο που θα  διαδραματίζει στο σύνολο της  ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government) 

 την εσωτερική και εξωτερική ανάλυση της επιχείρησης 

 την χρήση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τη δημιουργία προβλέψεων 

 την κατάρτιση σεναρίων δράσης αλλά και επέκτασης της επιχείρησης 

 την ολοκληρωμένη ανάλυση της επιχείρησης 

Β. Διανοητικές ικανότητες για 



 την ανάπτυξη δεξιοτήτων αναλυτικής και κριτικής σκέψης σχετικές με τη λογιστική επιστήμη 

 την εφαρμογή του Ε.Γ.Λ.Σ και των άρθρων του Κ.Β.Σ σε πραγματικές καταστάσεις και την κριτική 

αξιολόγηση αυτών 

 την εφαρμογή της θεωρίας και του νόμου σε πραγματικές καταστάσεις 

 την αιτιολογημένη, άμεση και στοχαστική προσέγγιση των εξεταζόμενων θεμάτων 

Γ.  Άλλες ικανότητες για 

 την ανάληψη υπευθυνότητας στα πλαίσια των Λογιστικών απαιτήσεων  

 την αποτελεσματική διαχείριση χρόνου στα πλαίσια της επιτυχούς ολοκλήρωσης των 

χρηματοοικονομικών εργασιών 

 την αποτελεσματική παρουσίαση με χρήση εργαλείων επικοινωνίας, συζήτησης και 

παρουσίασης των λογιστικών-οικονομικών πληροφοριών σε γραπτό λόγο 

 την ερμηνεία και σύνθεση της γνώσης   

 την αναθεώρηση ή πρόκληση των ιδεών των ιδίων και συναδέλφων σπουδαστών 

 την ενθάρρυνση σχέσεων συνεργασίας και μάθησης με συναδέλφους σπουδαστές και το 

ακαδημαϊκό προσωπικό  

 την ικανότητα συνεργασίας στα πλαίσια ομάδας 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Ενδεικτικό περιεχόμενο του μαθήματος  

 Λογιστικό κύκλωμα 

 Ομάδα 1η του Ε.Γ.Λ.Σ  (ανάλυση)  

 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

 Εγγραφές  τέλους  χρήσεως  και εξαγωγής  του οικονομικού αποτελέσματος (ομάδα 8 του 
Ε.Γ.Λ.Σ) 

 Κατάρτιση Ισολογισμού 

 Μηχανογραφική τήρηση Βιβλίων και Στοιχείων 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Από έδρας διδασκαλία  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

 Προβολή διαφανειών 

 Εξειδικευμένο Λογισμικό ( Λογιστικό πακέτο ) 

 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, 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Εργαστήρια που εστιάζουν 
στην εφαρμογή της 
θεωρίας και ανάλυση 
περίπτωσης σε μικρότερες 
ομάδες φοιτητών. 

39 



Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Ατομική Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης.  

13 
 

  
  
  

  

  

Αυτοτελής Μελέτη 47 

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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. 

Αξιολόγηση Θεωρίας 

Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει: 
Ερωτήσεις – Εγγραφές για αξιολόγηση των  στοιχείων  
της θεωρίας 

Αξιολόγηση Εργαστηρίου 
Δύο επί μέρους  Ατομικές αξιολογήσεις (50% εκάστη) 
για αξιολόγηση των  στοιχείων της θεωρίας και του 
λογιστικού πακέτου. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

Βασικά Συγγράμματα 

ISBN Συγγραφέας Ημερομηνία Τίτλος Εκδότης 
978-960-99350-
4-3 

ΜΑΝΔΗΛΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Έκδοση: 1/2010 ΓΛΣ, ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 

ΔΙΣΙΓΜΑ 

960-7745-17-5 Δ.Γκίνογλου,Π.Ταχυνά
κης,Σ.Μωυσή 

Έκδοση: 1/2005 Γενική Χρηματοοικονομική 
Λογιστική 

 

 

 

Εκδοτικός Οίκος 
Rosili 

978-960-900441-
1 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΠΑΔΕΑΣ 

Έκδοση: 1/2010 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: 

ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΣΕ 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΠΑΠΑΔΕΑΣ 

 
 
Άλλα Συγγράμματα 
978-960-6780-

33-2 

ΑΛΗΦΑΝΤΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Έκδοση: 

3/2008 

Χρηματοοικονομική Λογιστική 

(Τόμος Α', Β') 

ΟΜΙΛΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΤΣΗ 

ΑΕΒΕ 

978-960-8249-

84-4 

ΠΑΠΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Έκδοση: 

1/2011 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ:ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ & 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΕΝΟΥ 

978-960-92832-

2-9 

Χατζής Αναστάσιος Έκδοση: 

1/2011 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ - 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

 

Χατζής Αναστάσιος 

978-960-93-

2046-7 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ, 

ΒΑΖΑΚΙΔΗΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 

ΤΣΟΠΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 

Έκδοση: 

2/2010 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ, 

ΒΑΖΑΚΙΔΗΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 

ΤΣΟΠΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 



978-960-12-

1902-8 

Atrill Peter, MacLaney 

Eddie, Επιμ. 

Φλωρόπουλος 

Ιορδάνης, Μτφ. Μίχου 

Μαρίνα 

Έκδοση: 

1/2010 

Χρηματοοικονομική λογιστική 
για τη λήψη αποφάσεων 

 

University Studio Press 

960-7623-39-8 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ 

ΘΕΟΦΑΝΗΣ, 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Έκδοση: 

1/2006 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ-

ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

978-960-8249-

68-4 

ΧΕΒΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Έκδοση: 

1/2010 

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΕΝΟΥ 

978-960-98515-

1-0 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΙΡΗΝΗ 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 

Έκδοση: 

21/2009 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ - 
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ - ΓΕΝΙΚΟ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - Κ.Β.Σ. ΣΤΗΝ 
ΠΡΑΞΗ 
 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ 

 
 

Λειτουργικά Συστήματα (Κατ: ΔΠΣ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΔΠΣ)ΗΥ1005 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ 

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 ( 2 ) και Εργαστήρια ( 2 ) 4 5 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=10 



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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες των Λειτουργικών Συστημάτων 
υπολογιστών. 
 
Το μάθημα αποσκοπεί στην παρουσίαση των βασικών αρχών των σύγχρονων Λειτουργικών 
Συστημάτων υπολογιστών και στην παρουσίαση των προσφερομένων στους χρήστες υπηρεσιών 
και δυνατοτήτων διαχείρισης υπολογιστικών συστημάτων μέσα από τα σύγχρονα Λειτουργικά 
Συστήματα.  

 
 
 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα (ορισμός, ιστορία, βασικές έννοιες, δομή), βασικοί 

τύποι Λειτουργικών Συστημάτων. Αρχές σχεδιασμού Λειτουργικών Συστημάτων.  
Θεμελιώδεις έννοιες αρχιτεκτονικής υπολογιστών, κεντρική μονάδα επεξεργασίας (ΚΜΕ),  

κύρια μνήμη, συσκευές εισόδου εξόδου (Ε/Ε), διακοπές (interrupts).  
 Διεργασίες (processes) – διαχείριση διεργασιών, συγχρονισμός διεργασιών, επικοινωνία 

μεταξύ διεργασιών (ορισμός, συνθήκες ανταγωνισμού, κρίσιμα τμήματα, αμοιβαίος αποκλεισμός, 
σηματοφόροι, μετρητές συμβάντων, παρακολουθητές, μεταβίβαση μηνύματος, ισοδυναμία 
αρχών). Αδιέξοδα (Deadlocks)  (ορισμός, ανίχνευση, αποφυγή, πρόληψη). 

Διαχείριση ΚΜΕ, χρονοδρομολόγηση  (scheduling) διεργασιών.  
Διαχείριση μνήμης (χωρίς εναλλαγή, με εναλλαγή(swapping), εικονική μνήμη(virtual memory), 

αλγόριθμοι αντικατάστασης σελίδας (paging algorithms), κατάτμηση(segmentation) ). Διαχείριση 
συσκευών εισόδου – εξόδου (αρχές υλικού Ε/Ε, αρχές λογισμικού Ε/Ε).  

Διαχείριση περιφερειακών συσκευών 
Οργάνωση και διαχείριση συστήματος αρχείων (file system). Ασφάλεια και προστασία.  

Εργαστηριακές ασκήσεις για την κατανόηση μεθόδων διαχείρισης υπολογιστικών συστημάτων με τα 
Λειτουργικά συστήματα MS-DOS, MS-Windows και Linux. 

 

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 

Εργαστηριακή εκπαίδευση στα Λειτουργικά συστήματα MS-
DOS, MS-Windows και Linux 

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. 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 26 
Εργαστηριακές 
Ασκήσεις που 
εστιάζουν στην 
εφαρμογή 

26 



 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

μεθοδολογιών και 
ανάλυση μελετών 
περίπτωσης σε 
μικρότερες ομάδες 
φοιτητών 

Ομαδική Εργασία σε 
μελέτη περίπτωσης.  

20 
 

 Μικρές ατομικές 
εργασίες εξάσκησης 

10 

  
  
  
  

Αυτοτελής Μελέτη 43 
Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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. 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει: 
 
- Ερωτήσεις  σύντομης απάντησης 
- Επίλυση προβλημάτων σχετικών  με διαχείριση 

ΚΜΕ, διαχείριση Κύριας Μνήμης και διαχείριση 
περιφερειακών συσκευών από ένα Λειτουργικό 
Σύστημα  

-Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας 
 
ΙΙ. Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (20%) 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 
A. Tanenbaum, «Σύγχρονα Λειτουργικά Συστήματα», 3η Αμερικάνικη Έκδοση, Εκδόσεις 

Κλειδάριθμος, Αθήνα 2009. 

B. W. Stallings, «Λειτουργικά Συστήματα – Αρχές Σχεδίασης», 4η Έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, 

Θεσσαλονίκη 2003. 

C. Silberschatz, Galrin, Gagne: "Λειτουργικά Συστήματα", Εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα 2008. 

D. V. Wolverton, «Ο οδηγός της Microsoft για το MS-DOS 6.2», Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα 

1994. 

E. E.P.Bott, C. Siechirt, G. Stinson, «O οδηγός της Microsoft για τα Windows XP», Εκδόσεις 

Κλειδάριθμος, Αθήνα 2003. 

F. A. Hudson, P. Hudson, “Ubuntu Linux-2008 Edition”, Pearson Education, USA 2008 

 
 

 



Ξένη γλώσσα - Αγγλική Ορολογία  (Κατ: ΔΕ & ΜΑΡΚ) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΔΕΜ)ΓΕ1900 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Βο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ  

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 (2) και Ασκήσεις Πράξης (2) 4 5 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Επίπεδο Β1-Β2 στην Αγγλική γλώσσα  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΑΓΓΛΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=10 
 

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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το συγκεκριμένο μάθημα σχεδιάστηκε με σκοπό την εμβάθυνση της μελέτης της Αγγλικής 
γλώσσας σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο των φοιτητών και η ενδυνάμωση γλωσσικών 
τους  ικανοτήτων, οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες όχι μόνο για τις προπτυχιακές ή και 
μεταπτυχιακές σπουδές τους αλλά και για το μελλοντικό εργασιακό περιβάλλον τους.  
Το μάθημα επικεντρώνεται στις τέσσερις περιοχές εκμάθησης μιας γλώσσας: κατανόηση 
και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. Το στοιχείο της κατανόησης γραπτού λόγου 
αποτελείται από ασκήσεις  στην κατανόηση μικρών και μεγάλων επιστημονικών κειμένων, 
έτσι ώστε να εμπλουτίζεται το λεξιλόγιο των φοιτητριών/φοιτητών αλλά και παράλληλα να 
επιτυγχάνεται εξοικείωση με τις στρατηγικές ανάλυσης επιστημονικών  κειμένων. Στα 

https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=10


πλαίσια αυτά ζητείται από τους φοιτητές να κατανοούν και να εμβαθύνουν σε εκτεταμένα 
επιστημονικά άρθρα τα οποία καλύπτουν πεδία της Οικονομικής Επιστήμης. Το στοιχείο 
της παραγωγής γραπτού λόγου περιλαμβάνει εντατική άσκηση στη συγγραφή 
περιορισμένης έκτασης κειμενικών ειδών.  
Στόχοι του Μαθήματος: 

 Κατανόηση εξειδικευμένων αγγλικών κειμένων που σχετίζονται με τη επιστήμη 
τους  

 Βελτίωση στους τομείς των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων ( πχ Βελτίωση της ικανότητας 
των φοιτητών  να γράψουν αποτελεσματικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς 
χρησιμοποιώντας μια ποικιλία εργασιών.) 

 Βελτίωση της ικανότητας των φοιτητών να χρησιμοποιούν  πηγές και να 
συνθέτουν αποτελεσματικά από αυτές . 

 Προετοιμασία των φοιτητών για συμμετοχή σε ξενόγλωσσες διαλέξεις, σεμινάρια 
και συζητήσεις. 

 Προετοιμασία των φοιτητών και ανάπτυξη στρατηγικών για την κατανόηση 
προφορικού λόγου. 

 Εξάσκηση στις  4 γλωσσικές δεξιότητες (κατανόηση και παραγωγή γραπτού και 
προφορικού λόγου). 

 Διδασκαλία και εμπέδωση λεξιλογίου σχετικό με τους τομείς του προπτυχιακού 
προγράμματος της Σχολής. 

 Παροχή πληροφοριών σχετικά με θέματα σχετικά με  τα πεδία των σπουδών τους 
τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για δημιουργική, ακαδημαϊκή συζήτηση. 

 Ενθάρρυνση της αυτονομίας των φοιτητών στη μάθηση. 
 Ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης των φοιτητών για συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά 

συνέδρια, προγράμματα κλπ. 
 Εστίαση στην έρευνα. 

 

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 

Γενικά αναμένεται ότι οι φοιτητές: 
 Να αναπτύξουν τις τεχνικές στην ανάγνωση αγγλικών εξειδικευμένων κειμένων για να 

βρίσκουν γενικές και ειδικές πληροφορίες . 

 Να αποκτήσουν εξειδικευμένο λεξιλόγιο και θα αυξήσουν το φάσμα λεξιλογίου στον τομέα 
της Οικονομικής Επιστήμης. 

 Να αντλούν και θα μεταφέρουν πληροφορίες από την ομιλία καθώς και την ακρόαση και 
ανάγνωση κειμένων και άρθρων από το χώρο της επιστήμης τους . 

 Να τελειοποιήσουν τις επικοινωνιακές λειτουργίες της γλώσσας 

 Να Θα αξιοποιήσουν γνώσεις των γραμματικών και λεξικοσυντακτικών δομών σε επίπεδο 
Β2 -Γ1. 

  Να βελτιώσουν την ικανότητα να γράφουν σε ακαδημαϊκό ύφος και να εκφράζουν βασικές 
ιδέες γραπτά και προφορικά με όσο το δυνατό ακριβή τρόπο 

 Να αναπτύξουν συνεργασία μέσα από ομαδικές ασκήσεις και να βελτιώνουν την κριτική 



σκέψη. 

  
  

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
1)  Διδασκαλία ειδικών κειμένων/άρθρων κλπ  
2) Λέξεις και φράσεις στα αγγλικά που αφορούν την οικονομική επιστήμη όπως λεξιλόγιο που 
σχετίζεται με τη λογιστική, χρηματοοικονομικά, εταιρική ευθύνη, εταιρείες, οικονομική κρίση, 
μάνατζμεντ, μάρκετινγκ, γλώσσα στατιστικής κτλ.   
3) Εμπλουτισμός λεξιλογίου: χρήση των λέξεων που ταιριάζει η μια με την άλλη, 
(collocations), σύνθετες λέξεις, συνδετικές λέξεις (linkers-sentence connectors)) αντίθετες, 
συνώνυμες, παράγωγες, ακαδημαϊκό λεξιλόγιο  κτλ 
3) Ακαδημαϊκή γραφή: δημιουργία και είδη παραγράφου κατάλληλη χρήση των συνδέσμων για τη 
συγγραφή ενός ακαδημαϊκού κειμένου όπως μια επιστημονική εργασία ή ένα δοκίμιο που 
σχετίζονται με τα οικονομικά , η σύνοψη και η εξαγωγή συμπερασμάτων, σημειώσεις (taking notes), 
περιλήψεις, βιογραφικά σημειώματα, εμπορικές επιστολές, αιτήσεις , υπομνήματα, υπηρεσιακά 
σημειώματα, επιχειρηματολογία  κτλ 
4) Επικοινωνιακές Γλωσσικές Λειτουργίες όπως: ανταλλαγή και  αναζήτηση πληροφοριών, έκφραση 
συμφωνίας και διαφωνίας, αξιολόγηση καταστάσεων, debating  κτλ 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη, πρόσωπο με πρόσωπο. Απαιτείται η 
ενεργός συμμετοχή των φοιτητών στους οποίους 
διανέμεται βιβλίο.  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Ασκήσεις και παρουσιάσεις σε power point 

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 ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 26 

Ασκήσεις Πράξης που 
εστιάζουν στην 
εφαρμογή 
μεθοδολογιών και 
ανάλυση μελετών 
περίπτωσης σε 
μικρότερες ομάδες 
φοιτητών 

26 

Αυτοτελής Μελέτη 73 
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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, 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (100%) στην Αγγλική 
γλώσσα που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
- Κατανόηση γραπτού λόγου (ειδικών κειμένων) 
- Λεξιλογικές ασκήσεις 



Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

- Συντακτικές/γραμματικές  ασκήσεις  
-    Παραγωγή γραπτού λόγου 
 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 Perdiki F. & Z. Malivitsi (2012)  “Economic and Business English in a Nutshell –A 

course book for Specific and Academic Purposes., Thessaloniki. F Perdiki. & Z. 

Malivitsi 

 The internet  

 Φωτοτυπίες με συμπληρωματικό υλικό διδασκαλίας 

 

 

 

Πληροφορία και Διαχείριση της Επικοινωνίας (Κατ: ΔΕ & ΜΑΡΚ & ΔΠΣ) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΔΕΜΔΠΣ)ΔΕ500 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

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 ( 2 ) και Ασκήσεις Πράξης ( 2 )  4 5 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=10 



ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

Σκοπός του μαθήματος είναι αρχικά να εισάγει τον φοιτητή /τρια στη διερεύνηση και 
κριτική των βασικών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις κατά την προσπάθεια 
υλοποίησης των λειτουργιών τους μέσω των επικοινωνιών και της πληροφορίας 
Ειδικότερα, αναλύονται διεξοδικά οι ιδιαίτερες μέθοδοι και τεχνικές που χρησιμοποιούν οι 
επιχειρήσεις για την επιτυχή άσκηση της επικοινωνίας, τόσο στο εσωτερικό όσο και με το 
εξωτερικό περιβάλλον τους, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι τους. Παράλληλα 
εξετάζονται οι παράγοντες που συμβάλλουν στην ομαλή παραγωγική συνεργασία και 
ομαδική εργασία των ατόμων με διαφορετικές ψυχοκοινωνικές δομές. 
Με την παρακολούθηση του μαθήματος αναμένεται αυτός που θα το παρακολουθήσει να 
εμπεδώσει αρχικά την έννοια της επικοινωνίας και τον τρόπο με τον οποίο αυτή 
χρησιμοποιείται στην καθημερινή ζωή. Στη συνέχεια θα κατανοήσει τη σημασία της 
επιχειρησιακής επικοινωνίας και την καθοριστική συμβολή της στην αποτελεσματική 
λειτουργία και ανάπτυξη των επιχειρήσεων, καθώς θα μελετηθούν οι τυπικές πρακτικές 
επικοινωνίας με το προσωπικό και τη διοίκηση. Τέλος, ασχολείται με το σύγχρονο κόσμο 
της παγκόσμιας αγοράς και των επικοινωνιακών προκλήσεων που αυτή παρουσιάζει. 
Στόχος είναι, ο φοιτητής / τρια, να σχετιστεί και να αποβλέπει στην επίτευξη της 
ικανότητας επικοινωνίας, με τη συνδρομή ποικίλων παραδειγμάτων, και την ανάπτυξη 
κριτικής σκέψης. 
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 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών  

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

 Λήψη αποφάσεων  

 Αυτόνομη εργασία  

 Ομαδική εργασία  

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 Ικανότητες επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο, με τη χρήση επιχειρημάτων σε 

εργασίες, παρουσιάσεις και δημόσιες συζητήσεις.   

 Ικανότητα πρόκλησης νέων ιδεών των ιδίων και συναδέλφων σπουδαστών.  

 Διαχείριση σχέσεων συνεργασίας με συναδέλφους σπουδαστές και ακαδημαϊκό 



προσωπικό.   
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 Οι θεμέλιοι λίθοι της επικοινωνίας.  

 Ο περίπλοκος κόσμος του αποστολέα, μη λεκτική επικοινωνία, πειθώ, παρουσίαση.  

 Γνωρίστε τους παραλήπτες των μηνυμάτων σας, είδη ακροατηρίου, συνεντεύξεις.  

 Μέσα επικοινωνίας, προφορική, γραπτή, ηλεκτρονική. 

 Εξωτερική επικοινωνία: τα μηνύματα που στέλνετε στο κοινό σας.  

 Εσωτερική επικοινωνία: τα μηνύματα που στέλνετε εντός της επιχείρησης. 

 Συσκέψεις και Συνεδριάσεις. Σχεδιασμός, Στρατηγικές.  

 Η σημασία της αποτελεσματικής επικοινωνίας στο χώρο εργασίας. 
 Διαχείριση Συγκρούσεων. Στρατηγικές επίλυσης 

 Ζητήματα οργανωτικής ηγεσίας.  

 Η επικοινωνία στο σύγχρονο κόσμο του μάνατζμεντ.  

 Ζητήματα που επηρεάζουν την επικοινωνιακή στρατηγική 

 Τι επιφυλάσσει το μέλλον. Ζητήματα εμπιστοσύνης, αξιοπιστίας της πληροφορίας, 
αυθεντικότητα, ασφάλεια, ηθική.  

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Από έδρας διδασκαλία. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

 Προβολή διαφανειών  

 Χρήση οπτικοακουστικού υλικού  
 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 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις   26 

Ασκήσεις Πράξης που 
εστιάζουν στην εφαρμογή 
μεθοδολογιών και ανάλυση 
μελετών περίπτωσης 
ελληνικών ΜΜΕ    

26 

 

Ομαδική εργασία ανάλυσης 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
επιχειρήσεων συγκεκριμένου 
κλάδου 

30 
 

Αυτοτελής Μελέτη 43 
  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος 
(ΧΧ ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα, ήτοι 
Χ ECTS X ΧΧ ώρες ΦΕ= ΧΧΧ 
ώρες ΦΕ/εξάμηνο). 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 

 
I. Γραπτή τελική εξέταση (70%)  



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. 

II. Ασκήσεις Πράξεις (30%) 

 

 
 

 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βασικά Συγγράμματα 

ISBN Συγγραφέας Ημερομηνία Τίτλος Εκδότης 

978-960-218-
603-9 

B. E. Stuart, 
M.S.Sarow 

2008 Αποτελεσματική 
Επικοινωνία, στις 
σύγχρονες 
επιχειρήσεις 

ΚΡΙΤΙΚΗ 

960-286-718-3 Γ. Λούτας 2002 Η Θεωρία της 
επιχειρησιακής 
επικοινωνίας 

ΕΛΛΗΝ 

 

Άλλα Συγγράμματα 

9781742166179 Baden Eunson 2012 Communication in the 21st 
century 3rd Edition 

Wiley 

9780071317955 K.O. Locker/ 
D.S.Kienzler 

2013 Business and Administrative 
Communication 

McGraw-Hill 

9780470084458 A.H.Bell/ 
D.M.Smith 

2009 Management 
Communication 

Wiley 

 
 
 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία για διαπολιτισμική επικοινωνία   

The titles marked with an asterisk (*) were added for the most recent update of the list. 

Βασικές έννοιες και εφαρμογές  

Basic Concepts of Intercultural Communication: Selected Readings, edited by Milton J. Bennett, 
Intercultural Press, 1998,ISBN 1-877864-62-5 
See our review at  Bridging the Cultural Gap: A Practical Guide to International Business Communication, 
Penny Carté and Chris J. Fox, Kogan Page, 2004, ISBN 07494-4170-4 

Communicating with Strangers: An Approach to Intercultural Communication, Second Edition, William B. 
Gudykunst and Young Yun Kim, McGraw-Hill, 1992, ISBN 0-07-034602-X 

Intercultural Business Communication, Second Edition, Lillian H. Chaney and Jeanette S. Martin, Prentice 
Hall, 2000, ISBN 0-13-013700-6 
See our review at  Intercultural Communication: A Reader, Ninth Edition, Larry A. Samovar and Richard E. 
Porter, Wadsworth Publishing Company, 2000, ISBN 0-534-56241-8 



Intercultural Communication in the Global Workplace, 2nd Edition, Linda Beamer and Iris Varner, McGraw-
Hill/Irwin, 2000, ISBN 0-072-39690-3 

Intercultural Interactions: A Practical Guide, Second Edition, Kenneth Cushner and Richard W. Brislin, Sage 
Publications, 1996, ISBN 0-8039-5991-5 
See our review at  Readings in Cultural Contexts, Judith N. Martin, Thomas K. Nakayama, Lisa A. Flores, 
Mayfield Publishing, 1997, ISBN 0-7674-0061-5 

Εφαρμογές : Διαπολιτισμική επικοινωνία στο διεθνές Μάνατζμεντ    

Developing the Global Organization: Strategies for Human Resource Professionals, Robert T. Moran, Philip 
R. Harris and William G. Stripp, Gulf Publishing Company, 1993, ISBN 0-88415-071-2 

International Management Behaviour: From Policy to Practice, Henry W. Lane and Joseph J. DiStefano, 
Nelson Canada, 1988, ISBN 0-17-603408-0 

International Management: Cross-Cultural Dimensions, Second Edition, Richard Mead, Blackwell Publishers, 
1998, ISBN 0-631-20003-7 

Management of a Multicultural Workforce, Monir H. Tayeb, John Wiley & Sons, 1996, ISBN 0-471-96276-7 

Managing Cultural Differences, Volume 1, Robert T. Moran and Philip R. Harris, Gulf Publishing Company, 
4th edition, 1996, ISBN 0-88415-465-3 

Managing Cultural Diversity in Technical Professions (Managing Cultural Difference Series), Butterworth-
Heinemann, Lionel Laroche, 2003, ISBN 0-7506-7581-0 

Managing Cultural Synergy, Volume 2, Robert T. Moran and Philip R. Harris, Gulf Publishing Company, 1981, 
ISBN 0-87201-827-X 

Managing People Across Cultures, Fons Trompenaars and Charles Hampden-Turner, Capstone Publishing, 
2004, ISBN 1-84112-472-9 

Multicultural Management: New Skills for Global Success, Farid Elashmawi and Philip R. Harris, Gulf 
Publishing Company, 1993, ISBN 0-8841-5042-9 

Navigating Cross-Cultural Ethics: What Global Managers Do Right to Keep from Going Wrong, Eileen 
Morgan, Butterworth Heinemann Publishing, 1998, ISBN 0-7506-9915-9 

Readings and Cases in International Management: A Cross-Cultural Perspective, David C. Thomas, Sage 
Publishing, 2003, ISBN 0-7619-2637-2 

Readings and Cases in International Human Resource Management, Third Edition, Mark E. Mendenhall and 
Gary R. Oddou, South-Western College Publishing, 1999, ISBN 0-324-00634-9 

Riding the Waves of Culture: Understanding Diversity in Global Business, Fons Trompenaars, The Economist 
Books. 1994, ISBN 0-7863-0290-9 

When Cultures Collide: Managing Successfully Across Cultures, Richard D. Lewis, Nicholas Brealey 
Publishing, 2005, ISBN 1-9048-3802-2 
 

Εφαρμογές : Διαπολιτισμική επικοινωνία για διεθνείς διαπραγματεύσεις   



International Negotiation: A Cross-Cultural Perspective, Glen Fisher, Intercultural Press, 1980, ISBN 0-
933662-24-6 

Negotiating Across Cultures: Communication Obstacles in International Diplomacy, Raymond Cohen, United 
States Institute of Peace Press, 1991, ISBN 1-878379-08-9 

Negotiating for International Development: A Practitioner's Handbook, Russell B. Sunshine, Springer, 1990, 
ISBN 0-792306-36-8 

Successful International Business Negotiations: Strategies that Work in Today's Multicultural Business 
Arena, Robert T. Moran and William G. Stripp, Gulf Publishing Company, 1991, ISBN 0-87201-196-8 

The Global Negotiator: Building Strong Business Relationships Anywhere in the World, Trenholme J. Griffin 
and W. Russell Daggatt, Harper Business, 1990, ISBN 0-88730-526-1 

Ειδικά πολιτισμικά αναγνώσματα  

American Cultural Patterns: A Cross Cultural Perspective, Edward C. Stewart and Milton J. Bennett, 
Intercultural Press, 1991, ISBN 1-8778-6401-3 

Au Contraire: Figuring Out the French, Gilles Asselin and Ruth Maston, Intercultural Press, 2001, ISBN 1-
877864-82-X 

Communication Styles in Two Different Cultures: Korean and American, 2nd edition, Myung-Seok Park, Han 
Shin Publishing Co., 1994, ISBN 8-9348-0358-4 

Dictionary of China's Cultural Code Words, Boyé Lafayette De Menthe, NTC Publishing Group, 1996, ISBN 0-
8442-8480-7 

Dictionary of Japan's Cultural Code Words, Boyé Lafayette De Menthe, NTC Publishing Group, 1994, ISBN 0-
8442-8315-0 

Dictionary of Korea's Business and Cultural Code Words, Boyé Lafayette De Menthe, NTC Publishing Group, 
1998, ISBN 0-8442-8362-2 
See our review at  (*) Doing Business Internationally: The Guide to Cross-Cultural Success, Danielle Medina 
Walker, Thomas Walker and Joerg Schmitz, McGraw-Hill, 2002, ISBN 0-0713-7832-4 

Encountering the Chinese, Second Edition, Hu Wenzhong and Cornelius Lee Grove, Intercultural Press, 1998, 
ISBN 1-877864-58-7 

Finland: Cultural Lone Wolf, Richard D. Lewis, Intercultural Press, 2004, ISBN 1-931930-18-X 

From Da to Yes: Understanding Eastern Europeans, Yale Richmond, Intercultural Press, 1995, ISBN 1-
877864-30-7 

Germany: Unravelling an Enigma, Greg Nees, Intercultural Press, 2000, ISBN1-877864-75-7 

Good Neighbours: Communicating with the Mexicans, John C. Condon, Intercultural Press, 1997, ISBN 1-
877864-53-6 

Into Africa: Intercultural Insights, Yale Richmond and Phyllis Gestrin, Intercultural Press,1998, ISBN 1-
877864-57-9 
See our review at  Korean Etiquette and Ethics in Business: A Penetrating Analysis of the Morals and Values 



that Shape Korean Business Personality, Boyé Lafayette De Menthe, NTC Publishing Group, 1994, ISBN 
08442-8523-4 

Lanterns on the River: Essays on Life and Culture in Contemporary South Korea, Diane M. Hoffman, 
Lexington Books, 1999, ISBN 0-7391-0074-2 
 

Learning to Think Korean, L. Robert Kohls, Intercultural Press, 2001, ISBN 1-877864-87-0 
See our review at  Mexicans and Americans: Cracking the Cultural Code, Ned Crouch, Nicholas Brealey 
Publishing, 2004, ISBN 185788-342-X 

Mind your Manners: Managing Business Cultures in Europe, John Mole, Nicholas Brealey Publishing, 1995, 
ISBN 1-85788-085- 4 

(*) Modern-Day Vikings: A Practical Guide to Interacting with the Swedes, Christina Johansson Robinowitz 
and Lisa Werner Carr, Intercultural Press, 2001, ISBN 1-877864-88-9 

Multinationals in India: Managing the Interface of Cultures, Jai B. P. Sinha, Sage Publications, 2004, ISBN 0-
7619-3205-4 

Old World, New World: Bridging Cultural Differences (Britain, France, Germany and the U.S.) , Craig Storti, 
Intercultural Press, 2001, ISBN 1-877864-86-2 
See our review Turning Bricks into Jade: Critical Incidents for Mutual Understanding among Chinese and 
Americans, Mary M. Wang, Richard W. Brislin, (et al.), Intercultural Press, 2000, ISBN 1-877864-81-1 

Understanding Arabs: A Guide for Westerners, Margaret K (Omar) Nye, Intercultural Press, 1996, ISBN 1-
877864-46-3 

Understanding Cultural Differences: Germans, French and Americans, Edward T. Hall and Mildred Reed Hall, 
Intercultural Press, 1990, ISBN 1-877864-07-2 
See our review at  Understanding Spanish-Speaking South Americans: Bridging Hemispheres, Skye 
Stephenson, Intercultural Press, 2003, ISBN 1-877864-91-9 

(*) Vietnam Today: A Guide to a Nation at a Crossroads, Mark A. Ashwill with Thai Ngoc Diep, Intercultural 
Press, 2004, ISBN 1-931930-09-0 

(*) What's This India Business? Offshoring, Outsourcing, and the Global Services Revolution, Nicholas 
Brealey Publishing, 2004, ISBN 1-904838-00-6 

With Respect to the Japanese: A Guide for Americans, John C. Condon, Intercultural Press, 1983, ISBN 0-
933662-49-1 

Working Across Cultures, John Hooker, Stanford University Press, 2003, ISBN 0-8047-4807-1 

 

Ηλεκτρονικοί Σύνδεσμοι  

http://www.aspetersen.de/rrpractice_e.html#1877864625 

 

http://www.aspetersen.de/rrgeneral_e.html#0130137006 

http://www.aspetersen.de/rrpractice_e.html#1877864625
http://www.aspetersen.de/rrgeneral_e.html#0130137006


 

 http://www.aspetersen.de/rrpractice_e.html#0803959915 

 

http://www.aspetersen.de/rrgeneral_e.html#1904838022 

 

http://www.aspetersen.de/rrcountry_e.html#0844283622 

 

http://www.aspetersen.de/rrcountry_e.html#1877864579 

 

 http://www.aspetersen.de/rrpractice_e.html#1877864862 

 

http://www.aspetersen.de/rrcountry_e.html#1877864072 

 

http://www.aspetersen.de/rrcountry_e.html#1877864870 

 

 

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

 

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΚΕ1600 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

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 ( 2 ) και Ασκήσεις Πράξης ( 2 ) 4 5 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι   

http://www.aspetersen.de/rrpractice_e.html#0803959915
http://www.aspetersen.de/rrgeneral_e.html#1904838022
http://www.aspetersen.de/rrcountry_e.html#0844283622
http://www.aspetersen.de/rrcountry_e.html#1877864579
http://www.aspetersen.de/rrpractice_e.html#1877864862
http://www.aspetersen.de/rrcountry_e.html#1877864072
http://www.aspetersen.de/rrcountry_e.html#1877864870


διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4. 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Κάτω από συνθήκες έντονου ανταγωνισμού ο παράγοντας που θα βοηθήσει μια επιχείρηση να 
ξεχωρίσει είναι οι άνθρωποί της. Τα προσόντα και η διάθεση των εργαζομένων, η ικανοποίηση που 
αντλούν από την εργασία τους, το αίσθημα της δίκαιης μεταχείρισής τους και η συμμετοχή τους 
στους κοινούς στόχους , όλα αυτά διαμορφώνουν και επηρεάζουν την παραγωγικότητα της 
επιχείρησης , το επίπεδο της εξυπηρέτησης των πελατών, τη φήμη και την εικόνα που αυτή 
προβάλλει προς τα έξω και τέλος την επιβίωσή της. Για όλους τους παραπάνω λόγους, οι 
εργαζόμενοι σε μια επιχείρηση αντιμετωπίζονται ως το σημαντικότερο ανταγωνιστικό της 
πλεονέκτημα και όχι πλέον ως παράγοντας κόστους . 
Το μάθημα αυτό προσφέρει στο φοιτητή συνοπτική εικόνα της επιστήμης της ΔΑΠ. Ιδιαίτερα, 
διασαφηνίζονται τρείς όψεις του προβλήματος. Η πρώτη αφορά εκείνη του εργαζόμενου ως πωλητή 
της εργατικής του δύναμης, η δεύτερη μελετά τις ικανότητες που πρέπει σήμερα να διαθέτει ώστε 
να είναι απασχολήσιμος και η τρίτη του ανθρώπου που δραστηριοποιείται ως στέλεχος της Δ/νσης 
Ανθρώπινων Πόρων. 
Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να διαθέτουν : 
Α. Γνώσεις προκειμένου να  κατανοούν : 
• Το ρόλο της ΔΑΠ στην σύγχρονη ανταγωνιστική Διεθνοποιημένη επιχείρηση. 
• Τη διαδικασία του Προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού σε σχέση με την προφορά 
και ζήτηση και την σύνδεσή του με τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης σε ένα περιβάλλον 
που συνεχώς μεταβάλλεται. 
• Τη διαδικασία Στελέχωσης και την εφαρμογή σύγχρονων εργαλείων ώστε να επιλέγονται 
κάθε φορά οι καλύτεροι εργαζόμενοι και να αποτελούν επένδυση για την επιχείρηση.  
• Τις μεθόδους αξιολόγησης των εργαζομένων με στόχο να αποτελέσει αυτή κίνητρο και όχι 
φόβο. 
• Τα συστήματα αμοιβών και ανταμοιβών ώστε να αποτελέσουν παρακινητικό παράγοντα 
και να οδηγήσουν σε μεγιστοποίηση της απόδοσης. 
• Τις μεθόδους εκπαίδευσης και ανάπτυξης του προσωπικού ώστε να μπορούν να 
ανταποκριθούν στις μελλοντικές προκλήσεις. 
• Τη σημασία της σωστής διαχείρισης  της Υγείας και της Ασφάλειας των εργαζομένων . 
• Να μπορούν να ερμηνεύσουν και να αξιολογήσουν  πραγματικά προβλήματα Διοίκησης 
Προσωπικού μέσα από Μελέτες περιπτώσεων . 
 
Β. Διανοητικές  ικανότητες για  : 



• Να εκτιμήσουν το σημαντικό ρόλο της ΔΑΠ στην επιτυχημένη πορεία της ανταγωνιστικής  
επιχείρησης. 
• Να αναπτύξουν κριτική σκέψη μέσα από την ανάλυση των πρακτικών της ΔΑΠ με στόχο την 
εξασφάλιση άριστου επιχειρηματικού περιβάλλοντος  και μεγιστοποίηση της απόδοσης 
 
Γ.  Άλλες  ικανότητες, απαραίτητες για  : 
• Την ενίσχυση της υπευθυνότητας στα πλαίσια των απαιτήσεων για ανεξάρτητη έρευνα και 
μελέτη. 
• Την αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου στα πλαίσια της επιτυχούς ολοκλήρωσης 
εργασιών. 
• Την ενίσχυση της ομαδικότητας μέσα από την ανάληψη και επιτυχή ολοκλήρωση ομαδικών 
εργασιών. 
• Την αποτελεσματική παρουσίαση των εργασιών με χρήση σύγχρονων εργαλείων 
επικοινωνίας , σε ακροατήριο με δυνατότητα δημόσιας συζήτησης και σχολιασμό ιδεών. 
• Την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας μεταξύ φοιτητών και υπεύθυνου καθηγητή του 
μαθήματος για τη μάθηση, καθοδήγηση , παρακολούθηση και διατύπωση των ιδεών – σκέψεων σε 
γραπτό λόγο  πριν την ολοκλήρωση των εργασιών και την παρουσίασή τους στην αίθουσα. 
 

  

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 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

 Λήψη αποφάσεων  

 Ομαδική εργασία Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και  ευαισθησίας ηθικής υπευθυνότητας 
σε θέματα φύλου  

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 Ικανότητες επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο, με τη χρήση επιχειρημάτων σε 
εργασίες, παρουσιάσεις και δημόσιες συζητήσεις.  

  Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

 Ικανότητα πρόκλησης νέων ιδεών των ιδίων και συναδέλφων σπουδαστών.  

 Διαχείριση σχέσεων συνεργασίας με συναδέλφους σπουδαστές και ακαδημαϊκό προσωπικό.  
 
Οι ανωτέρω γενικές ικανότητες αποκτώνται στο πλαίσιο   των δραστηριοτήτων μάθησης και 
εκπαίδευσης ανά κατηγορία ως εξής  : 

 Α. Γνώσεις  και κατανόηση. 

                 Διαλέξεις , ασκήσεις πράξης , Περιπτωσιολογικές μελέτες , video –παρουσιάσεις ,         
κατευθυνόμενη και αυτό-διαχειριζόμενη  μελέτη, δραστηριότητες  έρευνας , ανατροφοδότηση από 
τον υπεύθυνο καθηγητή, ομιλίες καλεσμένων –στελεχών επιχειρήσεων. 

 Β. Διανοητικές ικανότητες. 

 Ικανότητες ανάλυσης και σύγκρισης σημαντικών θεωριών και πρακτικών που 
παρουσιάζονται στη σχετική διεθνή βιβλιογραφία , αρθρογραφία  και σε  μελέτες 



περιπτώσεων . 

 Ενίσχυση της ομαδικότητας , της σωστής  διαχείρισης του χρόνου με τη συμμετοχή σε 
ομαδικές εργασίες με  γνωστά χρονοδιαγράμματα. 

 Υποβολή δομημένων γραπτών εργασιών και δημόσια  παρουσίαση στην αίθουσα με 
δυνατότητα συζήτησης.  

 Γ.  Άλλες  δεξιότητες. 

 Επαφή με διεθνή επιστημονικά περιοδικά , συμμετοχή σε σεμινάρια, παρουσιάσεις 
ομαδικών εργασιών, αναλύσεις  περιπτωσιολογικών μελετών , παρακολούθηση 
οπτικοακουστικού  υλικού. 

   
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Έννοια και Περιεχόμενο της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων (ΔΑΠ). 

 Ο ρόλος της Διαχείρισης  του ανθρώπινου δυναμικού στη στρατηγική λήψη των 
αποφάσεων της σύγχρονης επιχείρησης. 

 Προγραμματισμός Ανθρώπινου δυναμικού και πρόβλεψη αναγκών. 

 Διαδικασίες στελέχωσης. Εντοπισμός-προσέλκυση ( Recruitment) και Επιλογή ( selection) 
προσωπικού. 

 Διαφορετικότητα και  πολυπολιτισμικότητα στους χώρους εργασίας. 

 Ανάλυση Εξωτερικού και οργανωσιακού περιβάλλοντος της επιχείρησης. 

 Ανάλυση και περιγραφή θέσεων εργασίας. (Job Description). 

 Εκπαίδευση και Ανάπτυξη προσωπικού (Development). Δημιουργία προϋποθέσεων για 
επαγγελματική ανέλιξη. 

  Μέθοδοι αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων( Performance Appraisal).  

 Συστήματα αμοιβών των εργαζομένων - παροχές ( Rewards) . 

 Θέματα εργασιακών σχέσεων ( Employment Relationships) σε ευμετάβλητο περιβάλλον . 

 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στην επιχείρηση. 

 Εσωτερική επικοινωνία και εργασιακές σχέσεις. 

 Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων σε διεθνές επίπεδο. 

 Αποτελεσματική πρόσβαση στην αγορά εργασίας. 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Από έδρας διδασκαλία. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

 Εξειδικευμένο Λογισμικό (Business Game) 

 Προβολή διαφανειών  

 Χρήση οπτικοακουστικού υλικού (Video VHS του Harvard 
Business School) 

 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 για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε 
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις  26 

Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν 
στην εφαρμογή μεθοδολογιών και 
ανάλυση μελετών περίπτωσης 
ελληνικών ΜΜΕ σε μικρές ομάδες 
(4-5 ατόμων) φοιτητών. 

26 

Ομαδική εργασία και ατομικη 
εργασία 

30 
 

Αυτοτελής Μελέτη 43 

  

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα, ήτοι 5  ECTS X 
25 ώρες ΦΕ= 125 ώρες 
ΦΕ/εξάμηνο). 

125 

 

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. 

 
1. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει 

ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

2. Συγγραφή και Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας 

(20%) 

3. Συγγραφή και Παρουσίαση Ατομικής Εργασίας (20%) 

 

 
 

 
Τα κριτήρια αξιολόγησης των ανωτέρω δύο εργασιών 
(ομαδικής & ατομικής) έχουν ως εξής: 
4. Κριτήρια αξιολόγησης περιεχομένου γραπτής 

εργασίας (ομαδικής & ατομικής):  
Σύνδεση με την εκφώνηση-λέξεις κλειδιά (20%) 
Πρωτοτυπία επιχειρηματολογίας (10%) 
Θεμελίωση πάνω στις πηγές (10%) 
Κατάλλη(10%)λη δόμηση(10%) 
Ευκρίνεια, σαφήνεια διατύπωσης(10%) 
Εισαγωγή-Σύνοψη(10%) 
Βιβλιογραφικές αναφορές-πηγές(10%) 
Εμφάνιση(10%) 
Γλωσσική επιμέλεια(10%) 

5. Κριτήρια αξιολόγησης παρουσίασης γραπτής 
εργασίας (ομαδικής & ατομικής): 
Οργάνωση της παρουσίασης (10%) 
Επαγγελματισμός στην παρουσίαση (10%) 
Χρήση σχημάτων, πινάκων, χρωμάτων, κλπ. (20%) 
Ικανότητες επικοινωνίας με το ακροατήριο (20%) 
Ακριβής τήρηση της χρονοδιαγράμματοςπαρουσίασης 
(10% 
Τρόπος αντιμετώπισης των ερωτήσεων από το 



ακροατήριο (30%) 
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http://131.227.178.208:6080/TalisPrism/doOpenURLSearch.do?foo/TalisPrism/doOpenURLSearch.do?sid=Prism:Talis&pid=Key%3A486890%3BArtifactType%3AMarc21Slim%3BsearchLocation%3Atalislms
http://131.227.178.208:6080/TalisPrism/doOpenURLSearch.do?foo/TalisPrism/doOpenURLSearch.do?sid=Prism:Talis&pid=Key%3A486890%3BArtifactType%3AMarc21Slim%3BsearchLocation%3Atalislms
http://131.227.178.208:6080/TalisPrism/doOpenURLSearch.do?foo/TalisPrism/doOpenURLSearch.do?sid=Prism:Talis&pid=Key%3A787100%3BArtifactType%3AMarc21Slim%3BsearchLocation%3Atalislms
http://131.227.178.208:6080/TalisPrism/doOpenURLSearch.do?foo/TalisPrism/doOpenURLSearch.do?sid=Prism:Talis&pid=Key%3A787100%3BArtifactType%3AMarc21Slim%3BsearchLocation%3Atalislms
http://www.pearsoned.co.uk/Bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=Charmine+H%E4rtel&Download=1&SearchTerm=Charmine+H%E4rtel
http://www.pearsoned.co.uk/Bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=+Yuka+Fujimoto&Download=1&SearchTerm=+Yuka+Fujimoto
http://www.pearsoned.co.uk/Bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=+Victoria+Strybosch&Download=1&SearchTerm=+Victoria+Strybosch
http://www.pearsoned.co.uk/Bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=+Karen+Fitzpatrick&Download=1&SearchTerm=+Karen+Fitzpatrick
http://www.pearsoned.co.uk/Bookshop/detail.asp?item=100000000245356
http://131.227.178.208:6080/TalisPrism/doOpenURLSearch.do?foo/TalisPrism/doOpenURLSearch.do?sid=Prism:Talis&pid=Key%3A686149%3BArtifactType%3ATalisWork%3BsearchLocation%3Atalislms
http://131.227.178.208:6080/TalisPrism/doOpenURLSearch.do?foo/TalisPrism/doOpenURLSearch.do?sid=Prism:Talis&pid=Key%3A686149%3BArtifactType%3ATalisWork%3BsearchLocation%3Atalislms
http://www.pearsoned.co.uk/Bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=Mark+Saunders&Download=1&SearchTerm=Mark+Saunders
http://www.pearsoned.co.uk/Bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=+Mike+Millmore&Download=1&SearchTerm=+Mike+Millmore
http://www.pearsoned.co.uk/Bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=+Philip+Lewis&Download=1&SearchTerm=+Philip+Lewis
http://www.pearsoned.co.uk/Bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=+Adrian+Thornhill&Download=1&SearchTerm=+Adrian+Thornhill
http://www.pearsoned.co.uk/Bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=+Trevor+Morrow&Download=1&SearchTerm=+Trevor+Morrow
http://www.pearsoned.co.uk/Bookshop/detail.asp?item=100000000064272
http://www.pearsoned.co.uk/Bookshop/detail.asp?item=100000000064272
http://131.227.178.208:6080/TalisPrism/doOpenURLSearch.do?foo/TalisPrism/doOpenURLSearch.do?sid=Prism:Talis&pid=Key%3A635633%3BArtifactType%3ATalisWork%3BsearchLocation%3Atalislms
http://131.227.178.208:6080/TalisPrism/doOpenURLSearch.do?foo/TalisPrism/doOpenURLSearch.do?sid=Prism:Talis&pid=Key%3A635633%3BArtifactType%3ATalisWork%3BsearchLocation%3Atalislms


 
Ηλεκτρονικοί Σύνδεσμοι  

http:// www.monster.co.uk   

Scoop it HR http:// www.scoop.it/t/greek-hr 

           http:// www.eurojobs.com/ 

           http:// www.stepsone.com/EN/ 

           Πληροφορίες για σταδιοδρομία στις ΗΠΑ http:// www.bls.gov/oco/ 

Πρακτική άσκηση στην Ευρώπη http:// www.europarl.europa.eu/stages/default-en.htm 

http:// www.reed.co.uk 

Ελληνικό blog  Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 

http:// hrm-in-greece.blogspot.com 

Ανθρώπινες δεξιότητες και απόδοση http:// www.positivepsychology.org/ 

 

 

Διαχείριση Έργων 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΚΓΕ1803 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ 

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 ( 2)  και Ασκήσεις Πράξης ( 2 ) 4 5 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Όχι 

http://www.monster.co.uk/
http://www.scoop.it/t/greek-hr
http://www.eurojobs.com/
http://www.stepsone.com/EN/
http://www.bls.gov/oco/
http://www.europarl.europa.eu/stages/default-en.htm
http://www.reed.co.uk/
http://www.positivepsychology.org/


ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα «Διαχείριση Έργων» δημιουργεί ένα κατάλληλο θεωρητικό αλλά και πρακτικό πλαίσιο 
για την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης και σε βάθος κατανόησης των εννοιών, της ορολογίας, των 
εργαλείων και των εφαρμοσμένων λύσεων που περιλαμβάνονται στη διαχείριση ενός έργου, σε όλα 
τα στάδια του κύκλου ζωής του. 
Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να:  

 Εφαρμόσουν βασικά μοντέλα για την κατανόηση της διαδικασίας των έργων. 

 Χρησιμοποιήσουν τις κατάλληλες τεχνικές για τη βελτιστοποίηση των έργων (βελτίωση και 
αποφυγή κινδύνων). 

 Προσδιορίσουν τις εισροές, τους περιορισμούς, τις εκροές και τους μηχανισμούς των έργων. 

 Κατασκευάσουν βασικά μοντέλα ελέγχου. 

 Κατανέμουν βασικούς πόρους σε προσομοιώσεις πραγματικών έργων. 

 Εντοπίσουν τους στόχους και τα συνοδευτικά μέτρα της επιτυχίας των έργων. 

 Διερευνήσουν τα εργαλεία ελαχιστοποίησης των αρνητικών συνιστωσών σε ένα έργο μέσω μιας 
αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων. 

 Κατανοήσουν και να αξιολογήσουν την τρέχουσα ακαδημαϊκή έρευνα σχετικά με την διαχείριση 
έργων. 

 Αναπτύξουν  δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψης σχετικές με τη διαχείριση έργων. 

 Εφαρμόσουν τη θεωρία σε πραγματικές καταστάσεις και να προχωρήσουν στην κριτική 
αξιολόγηση αυτών. 

 Αναπτύξουν ένα γνωστικό υπόβαθρο για την πολυπλοκότητα των έργων, με τη βοήθεια του 

οποίου τα σημερινά στελέχη καλούνται να δημιουργήσουν αξία μέσω της διαχείρισής τους.  
 

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 

 Ικανότητες για την ορθή χρήση εργαλείων πληροφορικής. 

 Ικανότητα συνεργασίας στα πλαίσια ομάδας. 

 Ικανότητα σύνθεσης σκέψης. 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 Εισαγωγή στη διαχείριση έργων. 

 Μελέτη σκοπιμότητας. 

 Οικονομοτεχνική ανάλυση έργων. 

 Αντικείμενο και οργανωσιακή δομή των έργων. 



 Χρονοπρογραμματισμός έργων. 

 Μέθοδος κρίσιμης διαδρομής. 

 Δομική ανάλυση. 

 Διαχείριση πόρων. 

 Προϋπολογισμός και έλεγχος των έργων. 

 Εργαλεία πληροφορικής υποστήριξης για τη διαχείριση των έργων. 

 Διαχείριση κινδύνου. 
  

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Από έδρας διδασκαλία. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

 Εξειδικευμένο Λογισμικό (MSProject) 

 Προβολή διαφανειών  

 Χρήση οπτικοακουστικού υλικού  

 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 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος 

ΕργασίαςΕξαμήνου 

Διαλέξεις  26 

Ασκήσεις Πράξης  26 

Ομαδικές Εργασίες 73 

Σύνολο Μαθήματος 125 
 

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. 

 
III. Γραπτή τελική εξέταση (50%)  

IV. Συγγραφή Ομαδικής Εργασίας με χρήση MS Project 

(25%) 

V. Συγγραφή Ομαδικής Βιβλιογραφικής Εργασίας (25%) 

 

 
 

 
Τα κριτήρια αξιολόγησης των ανωτέρω δύο εργασιών  
βασίζονται στα εξής: 

 Την ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης που 
περιλαμβάνει. 

 Το βάθος της βιβλιογραφικής έρευνας που έχει 
πραγματοποιηθεί. 

 Την σωστή χρήση των βιβλιογραφικών αναφορών. 

 Την σωστή αναγραφή του καταλόγου των 
βιβλιογραφικών αναφορών. 

 Την κριτική της διάθεση, την κάλυψη του θέματος 
σε όλες του τις διαστάσεις, την σαφή 



συμπερασματολογία. 

 Την παρουσίαση που θα πραγματοποιηθεί. 

 Την ορθή μεθοδολογική προσέγγιση. 

 Τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη. 

 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βασικά Συγγράμματα 

ISBN Συγγραφέας Έτος Τίτλος Εκδότης 

978-960-6647-66-6 
A. Shtub, J.F. 

Bard, S. 
Globerson 

2008 

Διαχείριση έργων: 
Διεργασίες, 
μεθοδολογία και 
τεχνικοοικονομική. 

Επίκεντρο 

978-960-218-289-5 R. Burke 2002 
Διαχείριση Έργου: 
Τεχνικές σχεδιασμού και 
ελέγχου. 

Κριτική 

960-209-853-8 H. Maylor 2007 Διαχείριση Έργων Κλειδάριθμος 

Άλλα Συγγράμματα 

978-960-218-
732-6 

Σ. Πολύζος 2011 
Διοίκηση και Διαχείριση 
Έργων- Μέθοδοι και 
τεχνικές. 

Κριτική 

960-7530-77-2 Δ. Εμίρης 2006 
Οδηγός βασικών γνώσεων 
στη διοίκηση έργων. 

Παπασωτηρίου 

978-960-6647-
65-9 

C. Chapman, S. 
Ward 

2009 
Διαχείριση κινδύνων 
έργων. 

Επίκεντρο 

 
 

 

Συμπεριφορά Καταναλωτή 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΚΓΕ2800 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

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 Πράξης 4 5 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  



ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων ΥΠ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ) 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 Αρχές Μάρκετινγκ 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  ΝΑΙ (στην Αγγλική) 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στον κόσμο της συμπεριφοράς των καταναλωτών  
και των παραγόντων που την επηρεάζουν. Κατά τη διάρκεια αυτού του μαθήματος, 
θα γίνει εστίαση στην κατανόηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών, πώς και 
γιατί λαμβάνουν τις όποιες αποφάσεις αγοράς τους, πώς σκέφτονται, αισθάνονται 
και ενεργούν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών. 
Επίσης, θα εξεταστούν σημαντικές έννοιες, αρχές και θεωρίες από τις διάφορες 
κοινωνικές επιστήμες που διέπουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών.   

 
                

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση 
να:  

 Έχει κατανοήσει τη στρατηγική σημασία της γνώσης της συμπεριφοράς καταναλωτή. 

  Έχει εκτιμήσει τη φύση και τη δυναμική της επιστήμης της  Συμπεριφοράς του 
Καταναλωτή. 

 Έχει τη γνώση, ώστε να αξιολογήσει τις διαφορετικές θεωρητικές και εμπειρικές 
προσεγγίσεις στη συμπεριφορά του καταναλωτή. 

 Έχει γνώση  της διαδικασίας  λήψης αγοραστικών αποφάσεων. 

 Έχει γνώση της στάσης του καταναλωτή και τον τρόπου αλλαγής της 

 Είναι σε θέση να προσδιορίζει τους πολιτιστικούς παράγοντες επίδρασης στην 
συμπεριφορά του καταναλωτή. 

 Αναλύει τους κοινωνικούς παράγοντες που επιδρούν στην συμπεριφορά του 
καταναλωτή. 

 Αναλύει τους δημογραφικούς  παράγοντες που επιδρούν στην συμπεριφορά του 
καταναλωτή. 

 Αναλύει τους ψυχογραφικούς  παράγοντες που  επιδρούν στην συμπεριφορά του 
καταναλωτή. 

 Έχουν την ικανότητα να πραγματοποιήσουν  μια τμηματοποίηση και στόχευση 
αγοράς 

 Αναλύουν κριτικά  την μετά-αγοραστική αξιολόγηση των προϊόντων από τους 
καταναλωτές και τις αντίστοιχες τεχνικές μάρκετινγκ που πρέπει να εφαρμόζεται 

 Είναι σε θέση να πραγματοποιήσει μια πρωτόλεια έρευνα συμπεριφοράς 



καταναλωτή. 
  

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 

 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  

 Λήψη αποφάσεων  
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
 Αυτόνομη εργασία 
 Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 Εισαγωγή στον κόσμο του καταναλωτή &  στη μελέτη της συμπεριφοράς του 

 Διαδικασία λήψης αποφάσεων καταναλωτή 

 Αντίληψη καταναλωτή - Μάθηση καταναλωτή 

 Στάσεις Καταναλωτή: Σχηματισμός, μέτρηση & αλλαγή στάσεων 

 Aνάμειξη  & προσήλωση καταναλωτή 

 Πολιτιστικοί παράγοντες  και Συμπεριφορά Καταναλωτή :Πολιτισμικές-

διαπολιτισμικές επιδράσεις 

 Κοινωνικοί παράγοντες και Συμπεριφορά Καταναλωτή: Επιδράσεις  των 

κοινωνικών τάξεων & ομάδων. Οικογένεια & νοικοκυριά: αγοραστικές επιδράσεις 

& λήψη αποφάσεων. Επιδράσεις καθοδηγητών γνώμης & διαδικασία 

 Δημογραφικοί παράγοντες  και Συμπεριφορά Καταναλωτή- 

 Ψυχογραφικοί παράγοντες και Συμπεριφορά Καταναλωτή: Αξίες και Τρόποι Ζωής 

καταναλωτή 

 Τμηματοποίηση αγοράς & τοποθέτηση προϊόντος 

 Διαδικασίες μετά την αγορά, ικανοποίηση & διατήρηση πελάτη 

 Καταναλωτής και δημόσια πολιτική 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη  πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

ΤΠΕ.:  Power point,  Υ/Η και τα προγραμματα  
word/ excel/ spss  
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class  
Επικοινωνία με φοιτητές: e-mail, social media 
 



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 
ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε 
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος 

Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν 
στην  ανάλυση μελετών 
συμπεριφοράς καταναλωτή  

26 

Ατομική εργασία   
30 
 

  

  

  

  

  

Αυτοτελής Μελέτη 43 

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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. 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει: 
 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
-    Ερωτήσεις κρίσης 
 
 
ΙΙ. Παρουσίαση Ατομικής  Εργασίας (40%) 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 Σιώμκος Γ. Ι. (2011). Συμπεριφορά καταναλωτή και στρατηγική μάρκετινγκ.  Εκδ. 

Σταμούλη Α.Ε. , 3η έκδ. ISBN: 978-960-351-456-5. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 
12687654 

 Μπάλτας,  Γ.  και Παπασταθοπούλου,  Π. (2013). Συμπεριφορά Καταναλωτή.  
Εκδ. ROSILI ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ Μ.ΕΠΕ.  ISBN 978-960-7745-30-9. 
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 32997528 
 
Άλλα Συγγράμματα 

 Schiffman, L.G., Kanuk L.L. (2009). Consumer  Behavior. Εκδ. Pearson Prentice Hall,  

ISBN 0138155607, 9780138155605 

 Solomon M. (2008).  Consumer Behavior .  Prentice Hall; 8th  edition. 

 Hawkins, D. I., Mothersbaugh, D. L. and Best R.J. (2008). Consumer Behavior 

McGraw Hill Higher Education; 10th Rev Ed edition .  

 Blackwell, R./ Miniard, P./ Engel, J. (2006): Consumer Behavior, Thomson  South-

Western, 10th edition, International Edition. 



 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 Journal of Consumer Behaviour 
 Journal of Consumer Marketing 
 Journal of Consumer Psychology (JCP) 
 Advances in Consumer Research 
 Journal of Consumer Research 
 Advances in Consumer Research Proceedings 

 
 

Ηλεκτρονικοί Σύνδεσμοι 
 www.kepka.org/ :  Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών | ΚΕ.Π.ΚΑ 
 http://www.acrwebsite.org/:  Association for Consumer Research 
 http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en.htm: European Consumer Centre - 

European Commission 
 

 

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΚΗΥ0501 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

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 (Θεωρία) και Ασκήσεις Πράξης (ΑΠ) 2 Θ + 2 ΑΠ 5 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Υπόβαθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

http://www.kepka.org/
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en.htm


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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Λογική του μαθήματος 
Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στα Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης (ΣΠΔ). H σημερινή 
εποχή διακρίνεται από ραγδαίες εξελίξεις σε όλα τα επιχειρηματικά μέτωπα, εμφανίζει έντονα 
παγκοσμιοποιημένο χαρακτήρα και αποτελεί για τους επαγγελματίες ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό 
περιβάλλον προκλήσεων και ευκαιριών. Παράλληλα η εντυπωσιακή εξέλιξη της τεχνολογίας και η 
ευρεία χρήση του Διαδικτύου αλλάζει συνεχώς τη φιλοσοφία των επιχειρήσεων. Η εισαγωγή 
πληροφοριακών συστημάτων στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον αποτελεί πλέον γεγονός, 
που οδηγεί ακόμα και στον μετασχηματισμό των επιχειρηματικών διαδικασιών. 

Αρχικά αναπτύσσονται βασικές έννοιες και μελετούνται στοιχεία από τη θεωρία των πληροφοριών 
και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων όπως τα οργανωσιακά και διοικητικά θεμέλια των ΠΣ, ο ρόλος 
τους, καθώς και οι οργανωσιακές και διοικητικές αλλαγές που επιφέρουν στην επιχείρηση και 
αποτελούν την κινητήρια δύναμη για την αναδυόμενη ψηφιακή επιχείρηση. Στη συνέχεια γίνεται 
αναλυτική θεώρηση των συνιστωσών ενός ΠΣ (υλικό, λογισμικό, βάσεις δεδομένων, δίκτυα, 
επικοινωνία) που αποτελούν την υποδομή της Τεχνολογίας Πληροφοριών  του οργανισμού καθώς 
και στο ρόλο του διαδικτύου στην δημιουργία μιας υποδομής για την ψηφιακή ολοκλήρωση.  
Στην συνέχεια περιγράφεται ο ρόλος των ΠΣ στην ενίσχυση των επιχειρηματικών διεργασιών και 
στην λήψη διοικητικών αποφάσεων σε ολόκληρη την επιχείρηση. Περιγράφονται επίσης τα 
συστήματα υποστήριξης απόφασης και τα συστήματα υποστήριξης διοίκησης που ενισχύουν την 
απόδοση μιας επιχείρησης βοηθώντας τα στελέχη να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις.  

Τέλος, γίνεται αναφορά πως οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα πληροφοριακά 
συστήματα για να ανασχεδιάσουν τις οργανωσιακές και διοικητικές διεργασίες τους και πως τα 
επιτυχημένα ΠΣ εξαρτώνται από την κατανόηση της επιχειρηματικής αξίας των συστημάτων και την 
διαχείριση των αλλαγών που σχετίζονται με αυτά. Ολοκληρώνοντας, εξετάζεται η ανάγκη 
εξασφάλισης της ύπαρξης του κατάλληλου συνόλου τεχνολογιών, πολιτικών, και διαδικασιών για 
την ποιότητα, την ασφάλεια και τον έλεγχο των πληροφοριακών συστημάτων. 
 
Στόχοι  

Σε μια εποχή που οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην χρήση 
πληροφοριών, για την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου, η μεθοδική και αποτελεσματική διαχείριση 
και χρήση αυτών έχει πολύ μεγάλη σημασία. Οι πληροφορίες πλέον χαρακτηρίζονται ως ένας από 
τους πιο σημαντικούς διοικητικούς πόρους. Παράλληλα οι δράσεις των επιχειρήσεων και οι 
οργανισμών τείνουν να γίνονται όλο και περισσότερο πολύπλοκες σε συνδυασμό με τις σύγχρονες 
δυνατότητες των Συστημάτων Πληροφοριών Διοίκησης.  
Σ’ αυτό το πλαίσιο, βασικός στόχος του μαθήματος είναι η επαφή των φοιτητών με θέματα που 
άπτοντα με: 
 την ανάγκη διαμόρφωσης στρατηγικής ΠΣ σε εναρμόνιση με την επιχειρηματική στρατηγική 
 την ανάλυση και διαχείριση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος δραστηριοποίησης, των 

βασικών στοιχείων πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης  
 τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην επιχείρηση και ιδιαίτερα τη 

δομή και τις δυνατότητες των σύγχρονων συστημάτων πληροφοριών διοίκησης στα πλαίσια των 
αναδυόμενων ψηφιακών επιχειρήσεων 

 την ανάγκη ευθυγράμμισης των επιχειρηματικών διαδικασιών (business processes) με τα 
χρησιμοποιούμενα ΠΣ 

 την ανάγκη χρήσης των τεχνολογιών διαχείρισης ροής εργασιών σε επιχειρηματικές διαδικασίες 
(π.χ. workflow and business process management, κλπ)  

 την ανάγκη μελέτης του ρόλου της Κοινωνίας των Πληροφοριών στις επιχειρηματικές 
διαδικασίες (π.χ. ηλεκτρονικό εμπόριο) 



 τις μεθόδους και διαδικασίες διαχείρισης και υποστήριξης αυτών 
 
Αποτελέσματα μάθησης 

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 
Α. Γνώσεις και Κατανόηση 
να αναγνωρίζουν και να κατανοούν:  

 τα στοιχεία της οργανωτικής δομής των Οργανισμών, τις βασικές λειτουργίες και ανάγκες 
υποστήριξης ενός Οργανισμού 

 το ρόλου της Διοίκησης και της λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων στην ψηφιακή 
επιχείρηση 

 τα μοντέλα ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας 

 τα ηθικά και κοινωνικά ζητήματα που προκύπτουν από τη χρήση των πληροφοριακών 
συστημάτων 

 τη βασική αρχιτεκτονική των επιμέρους ΠΣ, τα βασικά χαρακτηριστικά ή προβλήματα που 
επηρεάζουν την ανάπτυξη ΠΣ και να χρησιμοποιούν τη γνώση αυτή με τρόπο που δείχνει 
επαγγελματισμό και εξειδίκευση 

 τα ηθικά προβλήματα που προκύπτουν από τη την εφαρμογή τους 
 
Β. Διανοητικές Ικανότητες / Δεξιότητες 
να κατανοούν:  

 τον ρόλο και την σημασία των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης στις επιχειρήσεις και 
τους οργανισμούς  

 την αλληλοεξάρτηση μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης και των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων   

 τη χρησιμότητα αλλά και τη πολυπλοκότητα καθώς και τους κινδύνους που πηγάζουν από την 
χρήση των πληροφοριακών συστημάτων  

 τις διαδικασίες ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης 

 τη σημαντικότητα της ανάπτυξης αναλυτικής και κριτικής σκέψης σχετικά με το ρόλο των 
Πληροφοριακών Συστημάτων και τη σημασία τους στην οργάνωση των επιχειρήσεων και των 
οργανισμών 

 και να αξιολογούν της θεωρία και της οργανωσιακή πρακτική 

 να προχωρούν σε καινοτόμες δράσεις 
 

Γ. Άλλες  Ικανότητες 

 να χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους για να αναπτύξουν διαδικασίες και εφαρμογές υποστήριξης 
των διοικητικών, οικονομικών, παραγωγικών και άλλων λειτουργιών και συστημάτων μιας 
επιχείρησης 

 την ορθή χρήση των πληροφοριακών συστημάτων  

 την κατανόηση των βασικών αρχών των δικτύων 

 την αποτελεσματική παρουσίαση με χρήση εργαλείων επικοινωνίας, συζήτησης και 
παρουσίασης ιδεών σε γραπτό λόγο 

 την ερμηνεία και σύνθεση της γνώσης   

 την αναθεώρηση ή πρόκληση των ιδεών των ιδίων αλλά και συναδέλφων φοιτητών 

 την ενθάρρυνση σχέσεων συνεργασίας και μάθησης με συναδέλφους φοιτητές και το 
ακαδημαϊκό προσωπικό 

 την ικανότητα επικοινωνίας και παρουσιάσεων  

 συμμετοχή σε σεμινάρια και ασκήσεις πράξης 

 αναλύσεις περιπτώσεων 

 συνεργασία και ανάπτυξη εργασιών με συναδέλφους 

 ανάπτυξη δεξιοτήτων στην απόκτηση γνώσεων που θα είναι χρήσιμες στη συνέχιση των 
σπουδών με περισσότερη αυτονομία 

 

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 

 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη Εργασία 
Ομαδική Εργασία 
Σχεδιασμός και Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης 

 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Ενδεικτικό Περιεχόμενο του μαθήματος  
Μάθημα 1: Εισαγωγικές έννοιες: επιχειρήσεις και πληροφοριακά συστήματα, το πληροφοριακό 
πρόβλημα και ο ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης. 
Μάθημα 2: Πληροφορία: ο ρόλος και η αξία της. Διοίκηση (δομές, δραστηριότητες, υποστήριξη). Τα 
Συστήματα και ο ρόλος τους. Χαρακτηριστικά των οργανισμών και επιχειρησιακές διαδικασίες. 
Μάθημα 3:  Πληροφοριακά Συστήματα, οργανισμοί και λειτουργικές διαδικασίες: Καθορισμός των 
σχέσεων μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων και οργανισμών, και λόγοι υιοθέτησης 
πληροφοριακών συστημάτων.  Η επίδραση των πληροφοριακών συστημάτων στους οργανισμούς. 
Οργανωτικές αλλαγές και λόγοι αντίστασης προς αυτές. Κατηγορίες Πληροφοριακών Συστημάτων. 
Μάθημα 4: Προστιθέμενη αξία από τη χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων: παραγωγικότητα, 
ανταγωνιστικότητα, λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων και επιχειρηματικές ευκαιρίες. 
Μάθημα 5: Εφαρμογές Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης. Λειτουργική κατάταξη, κατάταξη 
ως προς τη χρήση και κατάταξη των Πληροφοριακών συστημάτων σε σχέση με τις οργανωτικές 
δομές. 
Μάθημα 6: Η τεχνολογία  των υπολογιστικών συστημάτων. Hardware, software, βάσεις δεδομένων, 
δίκτυα υπολογιστών, τεχνολογίες διαδικτύου. Εργασία φοιτητών και παρουσιάσεις στα μαθήματα 1 
και 2.  
Μάθημα 7: Δομή των Πληροφοριακών Συστημάτων. Δεδομένα και οργάνωση αρχείων. Εργασία 
φοιτητών και παρουσιάσεις στα μαθήματα 3 και 4.  
Μάθημα 8: Ο ρόλος των βάσεων δεδομένων στην οργάνωση των πληροφοριακών συστημάτων. 
Διαχείριση πληροφοριών και ο ρόλος της διοίκησης στην υλοποίηση των συστημάτων. Κατηγορίες 
και τεχνολογία λογισμικού. Εργασία φοιτητών και παρουσιάσεις στο μαθήματα 5 και 6.  
Μάθημα 9: Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων. Ο κύκλος ανάπτυξης πληροφοριακών 
συστημάτων,. Μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα του κύκλου ανάπτυξης. Μεθοδολογίες ανάλυσης 
και σχεδιασμού.  Prototyping,  Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων με έτοιμα πακέτα 
λογισμικού. Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων από τους τελικούς χρήστες.  Ανάπτυξη 
πληροφοριακών συστημάτων μέσω συστατικών μερών.  Ανάθεση της ανάπτυξης και λειτουργίας 
πληροφοριακών συστημάτων σε ανάδοχο εταιρεία. Εργασία φοιτητών και παρουσιάσεις στα 
μαθήματα 7 και 8. 
Μάθημα 10: Ο κύκλος ζωής των πληροφοριακών συστημάτων. Παράγοντες Επιτυχίας των 
Πληροφοριακών Συστημάτων Αξιολόγηση Πληροφοριακών Συστημάτων. Τεχνολογία και οι 
προκλήσεις στον ανασχεδιασμό της επιχείρησης. Λόγοι αποτυχίας των Πληροφοριακών 
Συστημάτων. Υλοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας. Ανάλυση 



και αντιμετώπιση κινδύνων. Εργασία φοιτητών και παρουσιάσεις στο μάθημα 9. 
Μάθημα 11: Διοίκηση και Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης.  Μεθοδολογίες 
διοίκησης και διαχ/σης Έργων. Εργασία φοιτητών και παρουσιάσεις στο μάθημα 10. 
Μάθημα 12: Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Τεχνολογίες πληροφορικής και η μετα-
βιομηχανική επανάσταση.  Ο επαναπροσδιορισμός του χώρου και χρόνου και οι επιπτώσεις στους 
οργανισμούς. World-Wide Web. Υπηρεσίες, αγορές και Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ηλεκτρονικό εμπόριο 
και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας. Εργασία φοιτητών και παρουσιάσεις στο μάθημα 11. 
Μάθημα 13:  Το παρόν και το μέλλον των ΠΣΔ. Εργασία φοιτητών και παρουσιάσεις στο μάθημα 12. 
Ανακεφαλαίωση και παρουσιάσεις εργασιών στο μάθημα 13 ή αναπλήρωση κάποιου μαθήματος. 
 

 

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 

Εξειδικευμένο Λογισμικό ERP 
Χρήση Οπτικοακουστικό υλικό 
Slides 
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 για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε 
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Ασκήσεις Πράξης που 
εστιάζουν στην εφαρμογή 
μεθοδολογιών και 
ανάλυση μελετών 
περίπτωσης σε μικρότερες 
ομάδες φοιτητών 

26 

Ομαδική Εργασία σε 
θέματα Πληροφοριακών 
συστημάτων Διοίκησης 

20 
 

Μικρές ατομικές εργασίες 
εξάσκησης 

10 

  

  

  

  

Αυτοτελής Μελέτη 43 

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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, 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει: 

 Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε 
σύντομη μελέτη περίπτωσης 

 Κατανόηση των εννοιών των ΠΣΔ 

 Κριτική ανάλυση των εννοιών των ΠΣΔ και συγκριτική 
αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας 

 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
 
ΙΙ. Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (30%) από τις ΑΠ 
ΙΙΙ. Παρουσίαση Ομαδικών Εργασιών (10%) στη Θεωρία 
 
 



Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα 
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Βασικά Συγγράμματα 

ISBN Συγγραφέας Ημερομηνία Τίτλος Εκδότης 

978-960-16-0120-5 Παντελής Γ. 
Υψηλάντης  

2001 / 2012 Πληροφοριακά 
Συστήματα Διοίκησης 

Εκδόσεις 
Πατάκη 

978-960-218-886-6 Patricia Wallace 
(εισαγωγή και 
επιμέλεια: Π. 
Χατζόγλου) 

2014 Πληροφοριακά 
Συστήματα Διοίκησης  

Εκδόσεις 
Κριτική 

978-960-461-251-2 Kenneth C. Laudon & 
Jane P. Laudon 

2011 Πληροφοριακά 
Συστήματα Διοίκησης 
8η Αμερ. έκδοση 

Εκδόσεις 
Κλειδάριθμος 

960-359-002-9 Γεωργόπουλος Ν., 
Οικονόμου Γ. 

2004 Πληροφοριακά 
Συστήματα για την 
διοίκηση επιχειρήσεων 

Εκδόσεις 
Μπένου 

Άλλα Συγγράμματα 

10: 0538478292  
 
13: 978-0538478298 

Ralph Stair and George 
Reynolds  

2012 Principles of 
Information Systems, 
10th edition 

Course 
Technology 
Cengage 
Learning 

978-83-7641-356-3 Leszek Rudak 2010 University Information 
Systems 

DIFIN, 
Warszawa 

978-960-461-364-9 D. Boddy, A. Boonstra 
&  
G. Kennedy 
(μετάφραση: Α. 
Γρηγοριάδης) 

2010 Διαχείριση 
Πληροφοριακών 
Συστημάτων – 
Στρατηγική και 
Οργάνωση 

Εκδόσεις 
Κλειδάριθμος 

978-960-6759-02-4 Δημητριάδης Α. 2007 Διοίκηση - Διαχείριση 
Πληροφοριακών 
Συστημάτων 

Εκδόσεις Νέων 
Τεχνολογιών 

10: 0538478292  
 
13: 978-0538478298 

Ralph Stair and George 
Reynolds  

2012 Principles of 
Information Systems, 
10th edition 

Course 
Technology 
Cengage 
Learning 

10: 0073376817  
 
13: 978-0073376813 

James 
O'Brien and George 
Marakas  

2010 Management 
Information Systems, 
10th edition 

McGraw-
Hill/Irwin  

960-351-216-8 Βασιλακόπουλος Γ., 
Χρυσικόπουλος  Β. 

1990 Πληροφοριακά 
Συστήματα Διοίκησης 

Εκδόσεις 
Σταμούλη 

978-960-8165-49-6 Γιαννακόπουλος Δ., 
Παπουτσής Ι. 

2003 Διοικητικά 
Πληροφοριακά 
Συστήματα 

Σύγχρονη 
Εκδοτική 

 

Επιπλέον Βιβλιογραφία 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&ie=UTF8&field-author=Ralph%20Stair
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&ie=UTF8&field-author=George%20Reynolds
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&ie=UTF8&field-author=George%20Reynolds
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&ie=UTF8&field-author=Ralph%20Stair
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&ie=UTF8&field-author=George%20Reynolds
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&ie=UTF8&field-author=George%20Reynolds
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&ie=UTF8&field-author=James%20O%27Brien
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&ie=UTF8&field-author=James%20O%27Brien
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&ie=UTF8&field-author=George%20Marakas
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&ie=UTF8&field-author=George%20Marakas


Προτεινόμενα Περιοδικά 

Journal of Information Systems Research   

Journal of Management IS   

European Journal of Information Systems   

MIS Quarterly (Management Information Systems Research Center, University of Minnesota)   

Harvard Business Review (Harvard Business School Publishing) 

The Journal of Strategic Information Systems (Elsevier) 

Information Systems (Elsevier) 

Journal of Systems and Information Technology (Emerald) 

International Journal of Web Information Systems (Emerald) 

Kybernetes (Emerald) 

Information Technology & People (Emerald) 

Journal of Enterprise Information Management (Emerald)   

 
Σημαντικές ιστοσελίδες 
http://mays.tamu.edu/info/what-is-mis/   
http://www.pearsonhighered.com/laudon/ 
http://www.answers.com/topic/financial-information-system 
http://fedfis.com/ 
http://www.ehow.com/facts_6022818_financial-information-system_.html 
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADK595.pdf 
http://www.google.gr/search?q=Financial+Information+Systems&hl=el&prmd=imvnsb&tbm=isch&tbo=u&s
ource=univ&sa=X&ei=a2-iT-7uGMX54QTh5qmwCQ&ved=0CGsQsAQ&biw=1680&bih=949 
http://www.answers.com/topic/financial-information-system 
http://www.allbusiness.com/glossaries/financial-information-system/4951590-1.html 
http://www.csusm.edu/mis/missociety.html 

 

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΚΔΕ4000 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 

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 ( 2 )  και Ασκήσεις Πράξης ( 2 ) 4 5 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=1328-7265
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=1744-0084
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0368-492X
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0959-3845
http://mays.tamu.edu/info/what-is-mis/
http://www.pearsonhighered.com/laudon/
http://www.answers.com/topic/financial-information-system
http://fedfis.com/
http://www.ehow.com/facts_6022818_financial-information-system_.html
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADK595.pdf
http://www.google.gr/search?q=Financial+Information+Systems&hl=el&prmd=imvnsb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=a2-iT-7uGMX54QTh5qmwCQ&ved=0CGsQsAQ&biw=1680&bih=949
http://www.google.gr/search?q=Financial+Information+Systems&hl=el&prmd=imvnsb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=a2-iT-7uGMX54QTh5qmwCQ&ved=0CGsQsAQ&biw=1680&bih=949
http://www.answers.com/topic/financial-information-system
http://www.allbusiness.com/glossaries/financial-information-system/4951590-1.html


 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα διερευνά τις πιο πρόσφατες επιτυχημένες στρατηγικές στον τομέα των logistics και της 
διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain management) και παρέχει στους φοιτητές τις 
απαιτούμενες γνώσεις για να ανταποκριθούν στις αντίστοιχες προκλήσεις του παρόντος αλλά και 
του μέλλοντος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαμόρφωση σύγχρονων στρατηγικών, τακτικών και 
εφαρμογών logistics και εφοδιαστικής αλυσίδας σε διεθνές επίπεδο. 
 
Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να αποκτήσουν γνώσεις 
και κατανόηση για: 

 τους βασικούς παράγοντες στους οποίους βασίζονται τα logistics και η διοίκηση εφοδιαστικής 
αλυσίδας, 

 την επίδραση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας σε βασικές 
λειτουργικές δραστηριότητες όπως το μάρκετινγκ, η σχεδίαση προϊόντων, τα πληροφοριακά 
συστήματα, ο σχεδιασμός και έλεγχος της μεταποίησης, η διαχείριση αποθεμάτων, η ανάπτυξη 
του ανθρώπινου δυναμικού, ο χρηματοοικονομικός σχεδιασμός, οι προβλέψεις, η διαχείριση της 
ποιότητας και άλλα συναφή θέματα, 

 την επίδραση των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διαχείριση της 
εφοδιαστικής αλυσίδας, 

 την ιδέα ενός πελατοκεντρικού συστήματος logistics βασιζόμενο στην αναγνώριση και 
ολοκλήρωση θεμάτων εξυπηρέτησης κατά προτεραιότητα ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, 

 τις βασικότερες ευκαιρίες οι οποίες προκύπτουν από την υιοθέτηση και λειτουργία ενός 
ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και την προβολή των 
απαραίτητων επιλογών και προσεγγίσεων για την υλοποίηση των θεσπισμένων στόχων, 

 την αξιολόγηση  πραγματικών ζητημάτων ή προβλημάτων που σχετίζονται με τη διοίκηση 
εφοδιαστικής αλυσίδας μέσα από μελέτες περιπτώσεων, 

 την ‘πράσινη’ ‘αποψη των logistics  

 την εκτίμηση της συνεισφοράς της διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας στην ανταγωνιστική 
στρατηγική, ώστε να συμπεριληφθούν σε μια προσέγγιση πλήρους κατανόησης των παραμέτρων 
της στρατηγικής κατεύθυνσης, της παραγωγικότητας και της αξίας, καθώς και των στρατηγικών 
εννοιών όπως: Lean και Agile στρατηγικές στα πεδία της διαχείρισης χρόνου, του just-in time, 
των logistics άμεσης ανταπόκρισης και της διαχείρισης αποθεμάτων, 

 την ισχυρή επιχειρηματολογία μέσω συλλογής, σύνθεσης και διαχείρισης δεδομένων από 
μεγάλη πληθώρα πηγών, 

 την αιτιολογημένη, άμεση και στοχαστική προσέγγιση των εξεταζόμενων θεμάτων, 

 την εξισορρόπηση χρόνου και πόρων για την έγκαιρη παράδοση ενός εύρους επίσημων και 
ανεπίσημων εκτιμήσεων, 

 την εφαρμογή της θεωρίας σε πραγματικές καταστάσεις και την κριτική αξιολόγηση αυτών, 

 την ανάπτυξη  δεξιοτήτων αναλυτικής και κριτικής σκέψης σχετικές με τη διοίκηση εφοδιαστικής 
αλυσίδας. 



 

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 

 την ανάληψη υπευθυνότητας στα πλαίσια των απαιτήσεων για ανεξάρτητη έρευνα και 
μελέτη, 

 την αποτελεσματική διαχείριση χρόνου στα πλαίσια της επιτυχούς ολοκλήρωσης 
πολλαπλών εργασιών,  

 την αποτελεσματική παρουσίαση με χρήση εργαλείων επικοινωνίας, συζήτησης και 
παρουσίασης ιδεών σε γραπτό λόγο,  

 την ερμηνεία και σύνθεση της γνώσης,    

 την αναθεώρηση ή πρόκληση των ιδεών των ιδίων και συναδέλφων σπουδαστών,  

 τη διαχείριση σχέσεων συνεργασίας και μάθησης με συναδέλφους σπουδαστές και το 
ακαδημαϊκό προσωπικό.   

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 Η εφοδιαστική αλυσίδα και η ανταγωνιστική επίδοση 

 Στόχοι και απόδοση των logistics και της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 Διαχείριση πελατειακών σχέσεων και ποιότητας υπηρεσιών. 

 Logistics και αξία πελάτη 

 Μέτρηση κόστους Logistics 

 Διαχείριση κινδύνου στην εφοδιαστική αλυσίδα 

 Ευέλικτη εφοδιαστική αλυσίδα 

 Σύγχρονες πρακτικές στη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 Πράσινη άποψη των logistics (Green logistics) 
  

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Από έδρας διδασκαλία. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

 Υπολογιστικά Φύλλα 

 Προβολή διαφανειών  

 Χρήση οπτικοακουστικού υλικού  

 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 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Ασκήσεις Πράξης  26 

Ομαδική Εργασία 68 

Σύνολο Μαθήματος 120 
 



συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards 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. 

 
VI. Γραπτή τελική εξέταση (50%)  

VII. Ομαδική Εργασία και παρουσίαση (35%) 

VIII. Ατομική Αξιολόγηση βασισμένη σε μελέτη 

περίπτωσης (15%) 

 

 
 

 
Τα κριτήρια αξιολόγησης των ανωτέρω δύο εργασιών 
(ομαδικής & ατομικής) έχουν ως βάση τα εξής: 

 Την ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης που 
περιλαμβάνει. 

 Το βάθος της βιβλιογραφικής έρευνας που έχει 
πραγματοποιηθεί. 

 Την σωστή χρήση των βιβλιογραφικών αναφορών. 

 Την σωστή αναγραφή του καταλόγου των 
βιβλιογραφικών αναφορών. 

 Την κριτική της διάθεση, την κάλυψη του θέματος 
σε όλες του τις διαστάσεις, την σαφή 
συμπερασματολογία. 

 Την παρουσίαση που θα πραγματοποιηθεί. 

 Την ορθή μεθοδολογική προσέγγιση. 

 Τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βασικά Συγγράμματα 

ISBN Συγγραφέας Ημερομηνία Τίτλος Εκδότης 

978-960-218-537-
7 

Martin 
Christopher 

2007 Logistics και Διαχείριση 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

Κριτική 

960-209-954-2  David A. Taylor,  2006 
Διαχείριση Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας, Ένας οδηγός για 
μάνατζερ 

Κλειδάριθμο
ς 

Άλλα Συγγράμματα 
13978-0-07-
711738-2 

Patrick Jonsson 2008 Logistics & Supply  Chain 
Management 

McGraw Hill 

9780071326216 
 

Bowersox, D.J. 
Closs, D.J. 
Cooper 

2012 Supply  Chain Logistics 
Management 

McGraw Hill 

10-1439878234 
 

Paul 
Schönesleben 
 

2011 Integral Logistics 
Management: Operations 
and Supply Chain 
Management Within and 
Across Companies, 4th 
edition 

CRC Press – 
Taylor and 
Francis 
Group 

978-0415398459 
 

Alan E. Branch 
 

2008 Global Supply Chain 
Management and 
International Logistics 

Routledge 
 



0-273-63049-0 Christopher, M 2007 Logistics και διαχείριση 
εφοδιαστικής αλυσίδας 

Κριτική 

0136110770 
 

Paul R., 
Murphy, Donald
Wood 

2010 Contemporary Logistics 
 

Pearson 
Education 
 

 
 
 
Επιπλέον Βιβλιογραφία 

Προτεινόμενα Περιοδικά 

Journal of Supply Chain Management 

International journal of Logistics Management 

International journal of physical distribution and logistics management    

European journal of purchasing and Supply Chain Management 

Journal of Business Logistics 

Logistics information management 

Supply chain management: international journal 

International journal of Logistics 

International Journal of Logistics Management information 

International Journal of Logistics Research and Applications 

International journal of operations and production management   

International Journal of Logistics Systems and Management 

Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management 

Transportation journal 

Journal of transport economics and policy 

 

Διαχείριση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο (Κατ: ΔΠΣ) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΔΠΣ)ΗΥ1007 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

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 ( 2 ) και Εργαστηριακές Ασκήσεις ( 2 ) 4 5 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

http://www.papasotiriou.gr/results.asp?field=Author&ty=2&aid=20&av=Paul%20R.,Murphy
http://www.papasotiriou.gr/results.asp?field=Author&ty=2&aid=20&av=Paul%20R.,Murphy
http://www.papasotiriou.gr/results.asp?field=Author&ty=2&aid=20&av=Donald,Wood
http://www.papasotiriou.gr/results.asp?field=Author&ty=2&aid=20&av=Donald,Wood
http://www.papasotiriou.gr/results.asp?field=Publisher&ty=2&aid=21&av=Pearson%20Education%20(US)
http://www.papasotiriou.gr/results.asp?field=Publisher&ty=2&aid=21&av=Pearson%20Education%20(US)
http://www.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=IJLM
http://www.tandf.co.uk/journals/titles/13675567.asp
http://www.inderscience.com/ijlsm
http://www.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=jhlscm


ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα αποτελεί το βασικό μάθημα στις έννοιες του σχεδιασμού και της ανάπτυξης εφαρμογών 
στο διαδίκτυο.  Ή ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει Ιστορική Αναδρομή, τις Βασικές Υπηρεσίες του 
Internet (Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, File Transfer Protocol κ.τ.λ.), ανάλυση των υπηρεσιών 
INTERNET, τον Παγκόσμιο Ιστό (WORLD WIDE WEB). Τους εξυπηρετητές ιστού (WWW Servers), τους 
περιηγητές ιστού (WWW Browsers), τις μεθόδους και τα εργαλεία αναζήτησης πληροφορίας και την 
εκμάθηση της γλώσσας HTML.  
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

 Αναπτύξουν δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψης σχετικές με τον σχεδιασμό και την 
ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών. 

 Επιδείξουν σε βάθος γνώσεις των διαφορετικών εργαλείων και μεθόδων ανάπτυξης. 

 Αξιολογήσουν τους σκοπούς και τους στόχους μιας διαδικτυακής εφαρμογής. 

 Χρησιμοποιήσουν τα κατάλληλα εργαλεία και να αναπτύξουν μια διαδικτυακή εφαρμογή. 
 

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 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

 Λήψη αποφάσεων  

 Αυτόνομη εργασία  

 Ομαδική εργασία  

 Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

 Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

 Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα 
φύλου  

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  



 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 Ικανότητες επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο, με τη χρήση επιχειρημάτων σε 
εργασίες, παρουσιάσεις και δημόσιες συζητήσεις.   

 Ικανότητα πρόκλησης νέων ιδεών των ιδίων και συναδέλφων σπουδαστών.  

 Διαχείριση σχέσεων συνεργασίας με συναδέλφους σπουδαστές και ακαδημαϊκό προσωπικό.   
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 Εισαγωγή στο Διαδίκτυο (Internet) 

 Βασικές Υπηρεσίες του Internet (Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, File Transfer Protocol κ.τ.λ.). 

 Ανάλυση των υπηρεσιών INTERNET. 

 Παγκόσμιος Ιστός (WORLD WIDE WEB). WWW Servers. Browsers. 

 Μέθοδοι και εργαλεία αναζήτησης πληροφορίας. 

 Βασικές ετικέτες σε HTML 

 Λίστες και πίνακες σε HTML 

 Εικόνες και γραφικά σε HTML 

 Φόρμες και πλαίσια σε HTML 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Από έδρας διδασκαλία και εργαστηριακές ασκήσεις με 
επίβλεψη. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

 Εξειδικευμένο Λογισμικό Ανάπτυξης Διαδικτυακών 
Εφαρμογών 

 Προβολή διαφανειών  

 Χρήση οπτικοακουστικού υλικού  

 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 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (2 ώρες διάρκεια 
διδασκαλίας, 2 ώρες ΦΕ). Άρα, 2 
ώρες ΦΕ Χ 13 εβδομάδες = 26 ώρες 
ΦΕ το εξάμηνο 

26 

Εργαστηριακές Ασκήσεις ατομικές 
εργαστηριακές ασκήσεις (2 ώρες 
διάρκεια, 2 ώρες ΦΕ). Άρα, 2 ώρες 
ΦΕ Χ 13 εβδομάδες= 26 ώρες  το 
εξάμηνο  

26 

Αυτοτελής Μελέτη 73 

Σύνολο Μαθήματος 
(φόρτος εργασίας σε ώρες ανά 
εξάμηνο – 25 ώρες ανά πιστωτική 
μονάδα). 

125 

 

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 
 

 
IX. Γραπτή τελική εξέταση (50%) που περιλαμβάνει 

επίλυση προβλημάτων 

X. Τελική Εξέταση Εργαστηρίων (50%) που περιλαμβάνει 

επίλυση προβλημάτων 

 
Τα κριτήρια αξιολόγησης έχουν ως εξής: 

 Ικανότητα Ανάλυσης Προβλήματος 



 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 Ικανότητα Σχεδιασμού Λύσεων 

 Ικανότητα Υλοποίησης Λύσεων 
 

 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βασικά Συγγράμματα 

ISBN Συγγραφέας Ημερομηνία Τίτλος Εκδότης 
978-960-461-577-3 ELIZABETH 

CASTRO, BRUCE 
HYSLOP 

2013 HTML5 ΚΑΙ CSS3 ΜΕ 
ΕΙΚΟΝΕΣ 

ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ
Σ 

978-960-512-658-2 Julie C. Meloni 2013 Μάθετε HTML 5, CSS και 
JavaScript Όλα σε Ένα. 

Χ. ΓΚΙΟΥΡΔΑ & 
ΣΙΑ 

978-960-512-6193 Lemay Laura, 
Colburn Rafe 

2011 Πλήρες Εγχειρίδιο της 
HTML 5 & CSS, 6ή Έκδοση 

Α. Γκιούρδα & 
ΣΙΑ 

978-960-8152-13-7 ΙΟΥΛΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

2009 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ 

NEXUS 
PUBLICATIONS 

     

     

Άλλα Συγγράμματα 

9781430203919 Bowers, 
Michael. 

2007 Pro CSS and HTML Design 
Patterns 

Michael 
Bowers, 
ηλεκτρονικό 
βιβλίο 

9781430203506 Schultz, David. 
Cook, Craig.  

2007 Beginning HTML with CSS 
and XHTML 

David 
Schultz, Craig 
Cook, 
ηλεκτρονικό 
βιβλίο 
 

 
  

Ηλεκτρονικοί Σύνδεσμοι  

http://www.w3schools.com/html/default.asp  

http://www.w3schools.com/css/  

http://www.w3schools.com/js/default.asp  

http://www.w3.org/  

http://www.w3.org/html/  

http://www.joomla.org/  

 

 

 

 

 

 

http://www.w3schools.com/html/default.asp
http://www.w3schools.com/css/
http://www.w3schools.com/js/default.asp
http://www.w3.org/
http://www.w3.org/html/
http://www.joomla.org/


Διοικητική Λογιστική Ι (Κατ: ΔΕ & ΜΑΡΚ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΔΕΜ)ΛΟ1501 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι 

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 ( 2 ) και Ασκήσεις πράξης ( 2 ) 4 5 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Στην σημερινή απαιτητική εποχή που ζούμε η κοστολογική  πληροφόρηση  θεωρείται ως η 

απαραίτητη βάση στην διοίκηση των επιχειρήσεων, στην λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων , 

στην αποτελεσματική λειτουργία, στην αξιολόγηση της  χρηματοοικονομικής δομής των 

επιχειρηματικών μονάδων, στην κατανομή των πόρων και στην συνολική λειτουργία της οικονομίας. 

Για αυτό η Κοστολόγηση ως επιστήμη προϋποθέτει συστηματικές σπουδές και ως τεχνική απαιτεί 

συνεχή ενημέρωση και εφαρμογή σύγχρονων μεθοδολογιών. 

Η απόκτηση από τους σπουδαστές γενικών εισαγωγικών γνώσεων της Λογιστικής Κόστους. 

Συγκεκριμένα να κάνουν κτήμα τους όλα εκείνα τα απαραίτητα εφόδια για την άσκηση του 



επαγγέλματος είτε με την γενικότερη αξιοποίηση της κοστολογικής-λογιστικής πληροφόρησης, είτε 

με την ειδικότερη εφαρμογή της σε οικονομικές, λογιστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Να 

κατανοήσουν οι σπουδαστές τη χρησιμότητα και την ανάγκη της κοστολόγησης για την επιχείρηση 

και των πληροφοριών που μπορούν να πάρουν μέσα από το σύστημα αυτό και να φτάσουν σε ένα 

ικανοποιητικό επίπεδο κατανόησης των οικονομικών δομών της επιχείρησης και των πληροφοριών 

που μπορούν να πάρουν μέσα από αυτές.  Οι παραπάνω στόχοι είναι δυνατόν να επιτευχθούν με 

την κατανόηση και την γνώση της πλήρους ανάλυσης του κοστολογικού κυκλώματος. Η εφαρμογή 

και η εμπέδωση όλων των εννοιών και τεχνικών της διαδικασίας της κοστολόγησης, εκτός από την 

θεωρητική διδασκαλία, συντελείται στο εργαστήριο με την επίλυση ασκήσεων πράξεων επί του 

μαθήματος. 

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 

 

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να αποκτήσουν:  

A. Γνώσεις και Κατανόηση για 

 τον τρόπο λειτουργίας του κοστολογικού  κυκλώματος 

 την καθημερινή ενασχόληση τους με την παρακολούθηση των συνιστωσών στοιχείων του 
κόστους 

 την εκτόπιση των χειρόγραφων συστημάτων και την αντικατάσταση τους με υψηλής  
τεχνολογίας  μηχανογραφημένα συστήματα(e-cost accounting) 

 την διαχείριση της κοστολογικής-λογιστικής-οικονομικής πληροφορίας και την γρήγορη 
μετάδοσή της 

 την εσωτερική και εξωτερική ανάλυση της επιχείρησης 

 την δημιουργία προβλέψεων 

 την κατάρτιση σεναρίων δράσης αλλά και επέκτασης της επιχείρησης 

 την ολοκληρωμένη ανάλυση της επιχείρησης 

Β. Διανοητικές ικανότητες για 

 την ανάπτυξη δεξιοτήτων αναλυτικής και κριτικής σκέψης σχετικές με τη λογιστική του κόστους 

 την εφαρμογή μεθόδων κοστολόγησης σε πραγματικές καταστάσεις και την κριτική αξιολόγηση 
αυτών 

 την εφαρμογή της θεωρίας και του νόμου σε πραγματικές καταστάσεις 

 την αιτιολογημένη, άμεση και στοχαστική προσέγγιση των εξεταζόμενων θεμάτων 

Γ.  Άλλες ικανότητες για 

 την ανάληψη υπευθυνότητας στα πλαίσια των Κοστολογικών απαιτήσεων  

 την αποτελεσματική διαχείριση χρόνου στα πλαίσια της επιτυχούς ολοκλήρωσης των 
κοστολογικών εργασιών 

 την αποτελεσματική παρουσίαση με χρήση εργαλείων επικοινωνίας, συζήτησης και 
παρουσίασης των κοστολογικών-λογιστικών-οικονομικών πληροφοριών σε γραπτό λόγο 

 την ερμηνεία και σύνθεση της γνώσης   



 την αναθεώρηση ή πρόκληση των ιδεών των ιδίων και συναδέλφων σπουδαστών 

 την ενθάρρυνση σχέσεων συνεργασίας και μάθησης με συναδέλφους σπουδαστές και το 
ακαδημαϊκό προσωπικό  

 την ικανότητα συνεργασίας στα πλαίσια ομάδας 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Ενδεικτικό περιεχόμενο του μαθήματος  

Θεωρία κόστους. Άμεσο – έμμεσο κόστος. Σταθερό – μεταβλητό κόστος. Οριακό και ευκαιριακό 

κόστος. Προβλέψεις τάσεων κόστους. Κύρια και βοηθητικά κέντρα κόστους. Κοστολόγηση έργου και 

κοστολόγηση φάσης παραγωγής. Τα υλικά, εργατικά και γενικά βιομηχανικά έξοδα στην 

κοστολόγηση. Κύρια προϊόντα και υποπροϊόντα. Ελαττωματική παραγωγή. Ανάλυση Νεκρού 

Σημείου. Κοστολόγηση μεταβλητού κόστους. Εισαγωγή στην κοστολόγηση των «Ενεργειών» (ABC-

ABM). Προγραμματισμός Κερδών – Προϋπολογισμοί και ανάλυση αποκλίσεων. Ελαστικοί 

Προϋπολογισμοί. Σχετικότητα του κόστους. 

  

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Από έδρας διδασκαλία  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

 Προβολή διαφανειών 

 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 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Ασκήσεις Πράξεις που 
εστιάζουν στην εφαρμογή 
της θεωρίας και ανάλυση 
περίπτωσης σε μικρότερες 
ομάδες φοιτητών. 

26 

Ομαδική Εργασία σε 
μελέτη περίπτωσης.  

13 
 

  
  
  

  

  

Αυτοτελής Μελέτη 60 

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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, 

Αξιολόγηση Θεωρίας 

Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει: 
Ερωτήσεις για αξιολόγηση των  στοιχείων  της θεωρίας. 

Αξιολόγηση Ασκήσεων Πράξεων 
Ομαδικές Εργασίες (βοηθητικές του θεωρητικού μέρους) 
για αξιολόγηση της ορθής εμπέδωσης των εννοιών της 
θεωρίας και του κοστολογικού κυκλώματος προκειμένου να 
ύπαρξη κατάλληλη και πλήρης  προετοιμασία εν όψει των 



Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

γραπτών εξετάσεων. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

Βασικά Συγγράμματα 

ISBN Συγγραφέας Ημερομηνία Τίτλος Εκδότης 
960-209-930-5 RAY H. GARRISON, 

ERIC W. NOREEN 
Έκδοση: 
10η/2006 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΠΕ 

960-390-168-7 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ - 
ΔΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 

Έκδοση: 1/2006 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ-
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
 

Interbooks 

 
 
Άλλα Συγγράμματα 
978-960-9443-08-1 ΦΙΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Έκδοση: 1/2012 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 

(ΟΠΑ) 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

ΤΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Υ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ 

960-255-019-8 Γεώργιος Βενιέρης Έκδοση: 1/2012 Λογιστική Κόστους 

 
Κ. Π. ΣΜΠΙΛΙΑΣ 

Α.Ε.Β.Ε. 

960-85434-7-9 Βαρβάκης 

Κωνσταντίνος Α. 

Έκδοση: 1/2012 Κοστολόγηση και κοστολογική 
οργάνωση 

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ 

978-960-7182-50-0 Τατσιόπουλος 

Ηλίας,Χατζηγιαννάκ

ης Δημήτρης 

Έκδοση: 1/2010 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ 
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ 

 

ΑΦΟΙ Θ. 

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ 

978-960-272-880-2 Κεχράς Γιάννης Έκδοση:1/2011 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ 
Η λογιστική διαδικασία 
προσδιορισμού του κόστους 

 

ΝΟΜΙΚΗ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ΑΕΒΕ 

978-960-93-3097-7 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΚΟΥΛΕΡΗΣ 

Έκδοση: 2/2011 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ 
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 

Αυτό-έκδοση 

960-351-505-1 Πάγγειος Ιωάννης Κ. Έκδοση:1/2004 Εφαρμογές στην κοστολόγηση 
 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ 

 

Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ 

Χρηματοοικονομική Διοίκηση 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΚΧΡ4002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 



ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις ( 2 ) και Εργαστήριο ( 2 ) 4 5 
   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Υποβάθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 
Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή προς τους σπουδαστές ολοκληρωμένης και επίκαιρης 
γνώσης των θεμάτων της χρηματοοικονομικής διοίκησης συνδυάζοντας αρμονικά την θεωρία με την 
πράξη. Η απόκτηση ικανότητας ανάλυσης και διοίκησης του σύγχρονου χρηματοοικονομικού 
περιβάλλοντος. Η κατανόηση από τους σπουδαστές της θεωρίας και μεθοδολογίας της 
χρηματοοικονομικής επιστήμης και διοίκησης. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι σπουδαστές θα 
αποκτήσουν γνώσεις ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, διοίκησης κεφαλαίου κίνησης 
και άσκησης μερισματικής πολιτικής.. Θα διδαχθούν βασικές αρχές και θεωρίες κεφαλαιακής 
διάρθρωσης επιχειρήσεων αλλά και αναγνώριση τεχνικών χειραγώγησης των οικονομικών 
αποτελεσμάτων μέσω της δημιουργικής λογιστικής. 
 

Γενικές Ικανότητες 

 

 Αντίληψη και ανάλυση του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο 
δραστηριοποιείται η σύγχρονη επιχείρηση. 

 Κατανόηση και αξιολόγηση των δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών πληροφοριών. 

 Λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων. 

 Αυτόνομη εργασία  

 Ομαδική εργασία 

 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον ήτοι Λογιστική και Χρηματοοικονομική 

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 Ικανότητα επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο, με τη χρήση επιχειρημάτων σε εργασίες, 
παρουσιάσεις και δημόσιες συζητήσεις.  

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

 Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (διαστρωματική και διαχρονική ανάλυση). 

 Αριθμοδείκτες ρευστότητας, δραστηριότητας, αποδοτικότητας, οικονομικής διάρθρωσης και 
επενδύσεων. 

 Σχέση απόδοσης και κινδύνου και η επίδραση του στο κόστος κεφαλαίου της επιχείρησης. 

 Λειτουργική και χρηματοοικονομική μόχλευση. 

 Θεωρίες κεφαλαιακής διάρθρωσης και μελέτη της χρηματοδοτικής ισορροπίας της σύγχρονης 
επιχείρησης. 

  Άσκηση εταιρικής μερισματικής πολιτικής. 
  



4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Από έδρας διδασκαλία. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

 Εξειδικευμένο Λογισμικό 

 Προβολή διαφανειών  

 Χρήση οπτικοακουστικού υλικού 

 Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

 Εργαστηριακή εκπαίδευση 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις (2 ώρες διδασκαλίας, 2 
ώρες ΦΕ).Άρα, 2 ώρες ΦΕ Χ 13 
εβδομάδες= 26 ώρες ΦΕ το 
εξάμηνο 

 
26 

Εργαστήριο που εστιάζει στην 
εφαρμογή μεθοδολογιών και 
ανάλυση μελετών περίπτωσης 
δημοσιευμένων οικονομικών 
καταστάσεων ελληνικών (2 ώρες 
διάρκεια, 2 ώρες ΦΕ). Άρα, 2 ώρες 
ΦΕ Χ 13 εβδομάδες= 26 ώρες  το 
εξάμηνο  

 
 

26 

Ομαδική εργασία ανάλυσης 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
επιχειρήσεων συγκεκριμένου 
κλάδου 

30 
 

Αυτοτελής Μελέτη 43 
  

  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα, ήτοι 5 ECTS X 25 
ώρες ΦΕ= 125 ώρες ΦΕ/εξάμηνο). 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

 
I. Γραπτή τελική εξέταση της Θεωρίας (50%) που 

περιλαμβάνει θεωρητικές ερωτήσεις και ερωτήσεις 

σύντομης απάντησης. 

II. Γραπτή τελική εξέταση του Εργαστηρίου (50%) που 

περιλαμβάνει την επίλυση μελετών περίπτωσης (case 

studies) και τη συγγραφή ομαδικής εργασίας. 

 
 
Τα κριτήρια αξιολόγησης της ομαδικής εργασίας έχουν ως 
εξής: 

 Ορθός υπολογισμός των αριθμοδεικτών των υπό 
ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (20%) 

 Έκταση, βάθος και περιεχόμενο της διαστρωματικής 
και διαχρονικής ανάλυσης των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων (40%) 

 Αναγνώριση και επεξήγηση των πλεονεκτημάτων και 
των μειονεκτημάτων των υπό ανάλυση επιχειρήσεων 
(20%) 



 Αξιολόγηση των υφιστάμενων επιλογών των υπό 
ανάλυση επιχειρήσεων (20%) 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βασικά Συγγράμματα 

Βασιλείου, Δ. και Ηρειώτης, Ν., «Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Θεωρία και Πρακτική», Εκδόσεις 
Rosili, 2008. 
Αρτίκης Γ. Π., «Χρηματοοικονομική Διοίκηση», Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα, 2002. 
Κιόχος Π., Κιόχος Α., Θάνος Γ. και Παπανικολάου Γ., «Χρηματοοικονομική Διοίκηση και πολιτική», 
Σύγχρονη Εκδοτική, 2002. 
Παπούλιας Γ., «Χρηματοοικονομική Διοίκηση», 5η έκδοση, Εκδόσεις Β. Παπούλιας, Αθήνα, 2002. 

Άλλα Συγγράμματα 

Brealey R., Myers S., Allen F., Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill, 2013. 

Brigham, E.F. and Ehrhardt, M.C., « Financial Management: Theory and Practice», Cengage Learning, 

USA, 2007. 

Brigham, E.F. and Gapenski, L.C., «Financial Management: Theory and Practice», The Dryden Press, 7th 

Edition, Orlando, 1994. 

Brigham, E.F. and Daves, P.R., «Intermediate Financial Management», South-Western, 8th Edition, 

Ohio, 2004. 

Block, S.B. and Hirt, A.H., «Foundations of Financial Management», McGraw-Hill, 11th Edition, New 

York, 2005. 

Arnold, G., «Corporate Financial Management», Prentice Hall, 2nd Edition, Essex, 2002. 

Van Horne, J.C., «Financial Management and Policy», Prentice Hall, 11th Edition, New Jersey, 1998. 

Emery, D.R., Finnerty, J.D. and Stowe, J.D., «Corporate Financial Management», Prentice Hall, 3rd 

Edition, New Jersey, 2007. 

 

Μάνατζμεντ στο Δημόσιο Τομέα 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΚΔΕ0000 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

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 ( 2 ) και Ασκήσεις Πράξης ( 2 ) 4 5 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 

  



αναλυτικά στο 4. 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ταχεία μεταβλητότητα της τεχνολογίας καθώς και τον 
υψηλό βαθμό αστάθειας, και επηρεάζεται σημαντικά από τη διεθνή οικονομική κρίση. Κάτω από 
αυτές τις συνθήκες, πρωταρχικό μέλημα των οικονομικών Οργανισμών αποτελεί η επιβίωσή τους 
και η ανάδειξή τους σε φορείς που αντεπεξέρχονται με επιτυχία την πρόκληση επίτευξης υψηλού 
βαθμού ανταγωνιστικής ικανότητας. 
Στην επιδίωξη αυτή, αποφασιστικός αρωγός μπορεί να αποδειχθεί το εργαλείο του Μάνατζμεντ. Στο 
πλαίσιο αυτό, η απόκτηση από τους σπουδαστές συμπαγών γνώσεων και σύγχρονων απόψεων 
αναφορικά με το Μάνατζμεντ των Οργανισμών του Δημόσιου Τομέα, αποτελεί την κύρια επιδίωξη 
του μαθήματος. 
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τον φοιτητή/τρια στις βασικές έννοιες της Δημόσιας 
Διοίκησης. Ειδικότερα, το μάθημα πραγματεύεται τις θεμελιώδεις λειτουργίες του Μάνατζμεντ των 
Οργανισμών του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης. Μια σύντομη εξοικείωση με τις βασικές έννοιες 
του στελέχους, της επιχείρησης και των μορφών της, ακολουθείται από την εξελικτική παρουσίαση 
του Μάνατζμεντ και των μεθόδων του. Στη συνέχεια αναλύονται διεξοδικά οι κλασικές λειτουργίες: 
Προγραμματισμός, Οργάνωση, Στελέχωση, Ηγεσία, Έλεγχος και η εφαρμογή τους στους υπό εξέταση 
οργανισμούς. 
Ο στόχος του μαθήματος, συνίσταται στην επιδίωξη να εφοδιασθούν οι φοιτητές με τις απαραίτητες 
γνώσεις για την κατανόηση του περιεχομένου και των δυναμικών που παρουσιάζονται στη διοίκηση 
οργανισμών του δημόσιου τομέα. Έμφαση δίνεται τόσο στην απάντηση των ερωτημάτων που 
προαναφέρθηκαν, όσο και ειδικότερα στη σχέση του ατόμου που ασκεί διοίκηση τόσο με τους 
εξυπηρετούμενους όσο και με τον φορέα στον οποίο απασχολείται, με αναφορά στα διάφορα 
μοντέλα και στις πτυχές του προβλήματος που πραγματεύεται. Με τη συνδρομή επίκαιρων 
παραδειγμάτων που αντλούνται από το κοινωνικοοικονομικό γίγνεσθαι αναμένεται να αποκτήσει ο 
φοιτητής κριτική σκέψη. 
 
Αποτελέσματα μάθησης 
Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να έχουν αποκτήσει τις 
εξής επιμέρους ικανότητες:  
A. Γνώσεις και Κατανόηση : 

 Αξιολόγησης της αποστολής, των σκοπών και των στόχων ενός δημόσιου οργανισμού. 

 Διάκρισης του Μάνατζμεντ ως θεσμού και ως διαδικασίας. 

 Αναγνώρισης και αξιολόγησης του κλασικού και του σύγχρονου τρόπου διοικητικής 
σκέψης. 



 Ανάλυσης σε βάθος του περιεχομένου των διαφορετικών μοντέλων του Μάνατζμεντ. 

 Κριτικής αξιολόγησης των ποικίλων ρευμάτων της επιστήμης του Μάνατζμεντ. 

 Κατανόησης των χαρακτηριστικών ενός αποτελεσματικού στελέχους. 

 Κατανόησης του ρόλου και της σημασίας της φιλοσοφίας που διέπει έναν Οργανισμό. 

 Κατανόησης του ρόλου και της σημασίας της επιχειρησιακής ηθικής για τη βιωσιμότητα 
ενός οργανισμού. 

 Διάκρισης των διαφόρων μορφών Οργανισμών. 

 Κατανόησης της σημασίας του στρατηγικού σχεδιασμού-προγραμματισμού για την 
αντιμετώπιση της αβεβαιότητας. 

 Κατανόησης και αξιολόγησης των στρατηγικών.  

 Κατανόησης της σημασίας, του περιεχομένου και των μορφών  δημόσιας Οργάνωσης. 

 Κατανόησης της σημασίας και των δραστηριοτήτων της λειτουργίας της Στελέχωσης. 

 Κατανόησης της λειτουργίας της Ηγεσίας ως εργαλείου βελτίωσης της 
αποτελεσματικότητας του ανθρώπινου παράγοντα. 

 Κατανόησης της αναγκαιότητας της λειτουργίας του Ελέγχου και των εφαρμογών της. 
Β. Διανοητικές ικανότητες: 
Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:  

 Αναπτύξουν δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψης σχετικές με το Μάνατζμεντ Οργανισμών 
του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης. 

 Αναπτύξουν ικανότητες αναγνώρισης των δυνατοτήτων που παρέχονται σε έναν οργανισμό, 
καθώς και εκτίμησης της ικανότητας των εργαλείων του Μάνατζμεντ για αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων και εξασφάλιση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. 

 Αναπτύξουν ένα πολυσχιδές εργαλείο Μάνατζμεντ το οποίο θα είναι ικανό να εξατομικεύεται 
προσαρμοζόμενο στις ειδικές περιστάσεις που διέπουν τη λειτουργία κάθε συγκεκριμένου 
οργανισμού.  

Γ. Άλλες ικανότητες :  

 Εξοικείωση με ενεργητικές μεθόδους μάθησης και ενίσχυση της διαδραστικής επικοινωνίας. 

 Απόκτηση ικανοτήτων ανάπτυξης ενός εξατομικευμένου χρονοπρογράμματος εργασίας 
βασιζόμενου στη βέλτιστη διαχείριση και αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου.  

 Ανάπτυξη ικανοτήτων επικοινωνίας στο γραπτό και στον προφορικό λόγο, με τη χρήση 
σύγχρονων τεχνικών κατάλληλων για παρουσιάσεις σε ακροατήριο και δημόσιες εν γένει 
συζητήσεις.  

 Ικανότητα πρόκλησης νέων ιδεών μέσα από την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών, όπως ο 
καταιγισμός ιδεών, καθώς και μέσα από την αξιοποίηση της δυναμικής των ομάδων.  

 Διαχείριση ανθρώπινων σχέσεων στο χώρο εργασίας με σκοπό τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας.  

 

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 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων κριτικής και αυτοκριτικής  

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 Ικανότητες επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο, με τη χρήση επιχειρημάτων σε 
εργασίες, παρουσιάσεις και δημόσιες συζητήσεις.   

 Ικανότητα πρόκλησης νέων ιδεών των ιδίων και συναδέλφων σπουδαστών.  



• Διαχείριση σχέσεων συνεργασίας με συναδέλφους και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

 Λήψη αποφάσεων  

 Αυτόνομη εργασία  

 Ομαδική εργασία  

 Άσκηση  

 σπουδαστές και ακαδημαϊκό προσωπικό.   
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 Οι αρχές της Διοίκησης (Μάνατζμεντ) και η εφαρμογή τους στον  Δημόσιο τομέα.  

  Τι είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός και με ποιους τρόπους βοηθάει στην 
αποτελεσματικότερη λειτουργία του κράτους;  

 Πώς λαμβάνονται οι κρίσιμες αποφάσεις ώστε να είναι αποτελεσματικές;  

 Πώς διαγράφεται η οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών δημόσιου ενδιαφέροντος 
στην ιδανική της μορφή και πώς απαντάται στην καθημερινή πρακτική στη χώρα μας και 
αλλού; 

  Τι είναι η Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων και πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η 
σωστή εφαρμογή της θα οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων μιας κοινωνικοοικονομικής 
οργάνωσης;  

 Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντικό να υπάρχουν αποτελεσματικές ηγεσίες; 

  Απαιτείται ορθολογικός συντονισμός των διαφόρων ομάδων με στόχο τη διαχείριση των 
όποιων αλλαγών και μεταρρυθμίσεων χρειάζονται; 

 Πώς μπορούμε να περιγράψουμε την ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου και ποιότητας στον 
Δημόσιο τομέα;    

  

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Από έδρας διδασκαλία. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

 Εξειδικευμένο Λογισμικό (Business Game) 

 Προβολή διαφανειών  

 Χρήση οπτικοακουστικού υλικού (Video VHS του Harvard 
Business School) 

 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, 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (2 ώρες διδασκαλίας, 5 
ώρες ΦΕ και 3.6 ECTS).Άρα, 5ώρες 
ΦΕ Χ 15 εβδομάδες= 75 ώρες ΦΕ το 
εξάμηνο 
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στην εφαρμογή μεθοδολογιών και 
ανάλυση μελετών περίπτωσης 
ελληνικών ΜΜΕ σε μικρές ομάδες 
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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 ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε 
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

(4-5 ατόμων) φοιτητών (2 ώρες 
διάρκεια, 2 ώρες ΦΕ και 1,2 ECTS). 
Άρα, 2 ώρες ΦΕ Χ 15 εβδομάδες= 30 
ώρες  το εξάμηνο  

Ομαδική εργασία και ατομικής 
εργασίας 

30 
 

Αυτοτελής Μελέτη 43 

  

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα, ήτοι 5 ECTS X 25 
ώρες ΦΕ= 125 ώρες ΦΕ/εξάμηνο). 
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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. 

 
6. Γραπτή τελική εξέταση (50%) που περιλαμβάνει 

ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

7. Συγγραφή και Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας 

(20%) 

8. Συγγραφή και Παρουσίαση Ατομικής Εργασίας (30%) 

 

 
 

 
Τα κριτήρια αξιολόγησης των ανωτέρω δύο εργασιών 
(ομαδικής & ατομικής) έχουν ως εξής: 
9. Κριτήρια αξιολόγησης περιεχομένου γραπτής 

εργασίας (ομαδικής & ατομικής):  
Σύνδεση με την εκφώνηση-λέξεις κλειδιά (20%) 
Πρωτοτυπία επιχειρηματολογίας (10%) 
Θεμελίωση πάνω στις πηγές (10%) 
Κατάλλη(10%)λη δόμηση(10%) 
Ευκρίνεια, σαφήνεια διατύπωσης(10%) 
Εισαγωγή-Σύνοψη(10%) 
Βιβλιογραφικές αναφορές-πηγές(10%) 
Εμφάνιση(10%) 
Γλωσσική επιμέλεια(10%) 

 
10. Κριτήρια αξιολόγησης παρουσίασης γραπτής 

εργασίας (ομαδικής & ατομικής): 
Οργάνωση της παρουσίασης (10%) 
Επαγγελματισμός στην παρουσίαση (10%) 
Χρήση σχημάτων, πινάκων, χρωμάτων, κλπ. (20%) 
Ικανότητες επικοινωνίας με το ακροατήριο (20%) 

           Ακριβής τήρηση του  χρονοδιαγράμματος         
παρουσίασης (10%) 

Τρόπος αντιμετώπισης των ερωτήσεων από το 
ακροατήριο (30%) 
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Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΚΗΥ901 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο 

http://www.politische-online-kommunikation.de/
https://sites.google.com/site/colabdev3000/publikationen/discussion-paper-series/MIND_Discuss_Papers_02_DE_final.pdf
http://www.epractice.eu/files/Offene%20Staatskunst%20-%20Bessere%20Politik%20durch%20'Open%20Government.pdf
http://www.zeppelin-university.de/deutsch/lehrstuehle/ticc/TICC-101203-OpenGovernmentData-V1.pdf
http://opendatalabs.org/adhocracy/Bachelorarbeit%20Friedrich%20Lindenberg.pdf
http://www.cim.ca/
http://www.business.com/directory/management/index.asp
http://wfnetwork.bc.edu/
http://www.bnet.com/
http://www.12manage.com/
http://www.managementhelp.org/


ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 

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 (Θεωρία) και Ασκήσεις Πράξης (ΑΠ) 2 Θ + 2 ΑΠ 5 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Υπόβαθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Λογική του μαθήματος 
Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και το Ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι 
επιχειρηματικές προκλήσεις της σημερινής εποχής διακρίνονται από ραγδαίες εξελίξεις σε όλα τα 
επιχειρηματικά μέτωπα.  Ο παγκοσμιοποιημένος χαρακτήρας της οικονομίας αλλά και η πρόοδος 
του διαδικτύου και της ψηφιακής οικονομίας αποτελούν για τους επαγγελματίες ένα ιδιαίτερα 
ανταγωνιστικό περιβάλλον προκλήσεων και ευκαιριών. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και η 
ευρεία χρήση του Διαδικτύου αλλάζει συνεχώς τη φιλοσοφία των επιχειρήσεων. Η αποδοχή και η 
σταδιακή εφαρμογή του ηλεκτρονικού επιχειρείν είναι πλέον γεγονός, και οδηγεί ακόμα και στον 
μετασχηματισμό των επιχειρηματικών διαδικασιών. 

Περιγράφονται οι βασικές έννοιες και μελετώνται στοιχεία από το ηλεκτρονικό εμπόριο και το 
ηλεκτρονικό επιχειρείν. Στη συνέχεια γίνεται ο διαχωρισμός τους και προβάλλονται επιχειρήματα 
για την αποδοχή του διαδικτύου αλλά και του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Αναπτύσσονται τα μοντέλα 
Β2Β αλλά και Β2C καθώς και τα υπόλοιπα μοντέλα όπως: C2C, C2B, C2G, B2G, G2C, G2B & G2G.  

Συζητώνται τα θετικά και τα αρνητικά από την αποδοχή και εφαρμογή του ηλεκτρονικού επιχειρείν 
Στην συνέχεια περιγράφεται το περιβάλλον του ηλεκτρονικού εμπορίου και τα επιχειρηματικά 
μοντέλα μαζί με τις πύλες του διαδικτύου και τις δημοπρασίες. Η ενότητα ολοκληρώνεται με το 
ηλεκτρονικό περιβάλλον που ξεκινά από κοινωνικούς και νομικούς παράγοντες μέχρι τη φορολογία 
και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 



Η επόμενη ενότητα αναφέρεται σττη στρατηγική του ηλεκτρονικού επιχειρείν και πως αυτό είναι σε 
θέση να δημιουργήσει επιχειρηματική αξία και αναπτύσσονται η εφοδιαστική αλυσίδα, οι 
ηλεκτρονικές προμήθειες και το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ μαζί με τη τη διαχείριση σχέσεων με τους 
πελάτες (customer relationship management – CRM). 

Τέλος ειδική αναφορά γίνεται για crowd funding και startups. 
 
Στόχοι  

Σήμερα οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην χρήση πληροφοριών 
και ηλεκτρονικής επικοινωνίας, για την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου. Η αποτελεσματική 
εφαρμογή και διαχείριση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων, υπηρεσιών αλλά και αγαθών 
είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις.  
Τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα εφαρμώζονται όλο και περισσότερο και οι επιχειρήσεις και 
οργανισμοί σε όλο τον κόσμο επιθυμούν να ενσωματωθούν στις διαδικασίες του ηλεκτρονικού 
επιχειρείν ώστε να βρίσκονται μέσα στο επιχειρηματικό και διοικητικό γίγνεσθαι. Σ’ αυτό το 
πλαίσιο, βασικός στόχος του μαθήματος είναι η επαφή των φοιτητών με θέματα που άπτοντα με: 
 το ηλεκτρονικό εμπόριο και το ηλεκτρονικό επιχειρείν 
 την ανάλυση και διαχείριση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος δραστηριοποίησης σε 

ηλεκτρονικό περιβάλλον 
 τη στρατηγική του ηλεκτρονικού επιχειρείν και με ποιό τρόπο αποκτάται το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα και δημιουργείται αξία για την επιχείρηση 
 την ανάγκη ευθυγράμμισης των επιχειρηματικών διαδικασιών (business processes) με τη νέα 

τεχνολογία 
 διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας 
 την ανάγκη μελέτης του ρόλου της Κοινωνίας των Πληροφοριών στις επιχειρηματικές 

διαδικασίες (π.χ. ηλεκτρονικό εμπόριο) 
 τις μεθόδους και διαδικασίες διαχείρισης και υποστήριξης αυτών 
 τις ηλετρονικές προμήθειες 
 το ηλεκτρονικό marketing 
 τη διαχείριση σχέσεων με τους πελάτες 
 σύγχρονες μεθόδους εμπορίου 
 
Αποτελέσματα μάθησης 

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 
Α. Γνώσεις και Κατανόηση 
να αναγνωρίζουν και να κατανοούν:  

 τα βασικά χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού εμπορίου και του ηλεκτρονικού επιχειρείν 

 το ρόλο τους στο παγκοσμιοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον 

 τα μοντέλα ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας 

 τα ηθικά και κοινωνικά ζητήματα που προκύπτουν από τη χρήση του ηλεκτρονικού επιχειρείν  

 το ηλεκτρονικό / ψηφιακό περιβάλλον 

 τα σύγχρονα μέσα εμπορίου και να τα αντιμετωπίζουν με κριτική διάθεση και ικανότητα 

 προχωρημένες ιδέες επιχειρηματικότητας 
 
Β. Διανοητικές Ικανότητες / Δεξιότητες 
να κατανοούν:  

 τον ρόλο και την σημασία του ηλεκτρονικού εμπορίου και του ηλεκτρονικού επιχειρείν  για τις 
επιχειρήσεις και τους οργανισμούς  

 την αλληλοεξάρτηση των δύο αλλά και το διαχωρισμό τους 

 τη χρησιμότητα αλλά και τη πολυπλοκότητα καθώς και τους κινδύνους που πηγάζουν από τη 
χρήση τους  

 τις διαδικασίες ανάπτυξης ηλεκτρονικού εμπορίου 

 την ανάπτυξη αναλυτικής και κριτικής σκέψης σχετικά με το ρόλο του ηλεκτρονικού εμπορίου 
και του ηλεκτρονικού επιχειρείν  για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς  



 να αξιολογούν τη θεωρία και την οργανωσιακή πρακτική 

 να προχωρούν σε καινοτόμες δράσεις 

 να επιλύουν σύνθετα προβλήματα 

 να υλοποιούν προχωρημένες και σύγχρονες πρακτικές ώστε να αποκτούν δεξιότητες μοναδικές 
που θα τους κάνουν να διαφέρουν θετικά σημαντικά στην αγορά εργασίας 

 

Γ. Άλλες  Ικανότητες 

 να χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους για να αναπτύξουν διαδικασίες και εφαρμογές υποστήριξης 
του ηλεκτρονικού εμπορίου και του ηλεκτρονικού επιχειρείν  

 την ορθή χρήση τους  

 την κατανόηση των βασικών αρχών των δικτύων και διαδικτύου 

 την αποτελεσματική παρουσίαση με χρήση εργαλείων επικοινωνίας, συζήτησης και 
παρουσίασης ιδεών σε γραπτό λόγο 

 την ερμηνεία και σύνθεση της γνώσης   

 την αναθεώρηση ή πρόκληση των ιδεών των ιδίων αλλά και συναδέλφων φοιτητών 

 την ενθάρρυνση σχέσεων συνεργασίας και μάθησης με συναδέλφους φοιτητές και το 
ακαδημαϊκό προσωπικό 

 την ικανότητα επικοινωνίας και παρουσιάσεων  

 συμμετοχή σε σεμινάρια και ασκήσεις πράξης 

 αναλύσεις περιπτώσεων ειδικά από πετυχημένες επιχειρηματικές πρακτικές (e-bay, amazon, 
κλπ) 

 συνεργασία και ανάπτυξη εργασιών με συναδέλφους 

 ανάπτυξη δεξιοτήτων στην απόκτηση γνώσεων που θα είναι χρήσιμες στη συνέχιση των 
σπουδών με περισσότερη αυτονομία 

 

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 

 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη Εργασία 
Ομαδική Εργασία 
Σχεδιασμός και e-Επιχειρείν 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Ενδεικτικό Περιεχόμενο του μαθήματος  
Μάθημα 1: Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο και το ηλεκτρονικό επιχειρείν.  
Μάθημα 2: Βασικά στοιχεία του ηλεκτρονικού εμπορίου και τεχνολογίες Internet 
Μάθημα 3:  Μελέτες περιπτώσεων απο εταιρείες dot-com 
Μάθημα 4: Ηλεκτρονικό περιβάλλον και ηθική 



Μάθημα 5: Στρατηγική του ηλεκτρονικού επιχειρείν 
Μάθημα 6: Μελέτες περιπτώσεων απο εταιρείες dot-com. Εργασία φοιτητών και παρουσιάσεις στα 
μαθήματα 1 και 2.  
Μάθημα 7: Στρατηγική του  ηλεκτρονικού επιχειρείν. Εργασία φοιτητών και παρουσιάσεις στα 
μαθήματα 1 και 2.  
Μάθημα 8: Διαχείριση Εφοδιαστικής αλυσίδας. Εργασία φοιτητών και παρουσιάσεις στο μαθήματα 
3 και 4.  
Μάθημα 9: Ηλεκτρονικές προμήθειες. Εργασία φοιτητών και παρουσιάσεις στα μαθήματα 5 και 6. 
Μάθημα 10: Ηλεκτρονικό marketing.  Εργασία φοιτητών και παρουσιάσεις στο μάθημα 7 και 8. 
Μάθημα 11: Διαχείριση σχέσεων με τους πελάτες (CRM). Εργασία φοιτητών και παρουσιάσεις στα 
μαθήματα 9 & 10. 
Μάθημα 12: Crowdfunding & startups. Εργασία φοιτητών και παρουσιάσεις στο μάθημα 10. 
Μάθημα 13:  Ανακεφαλαίωση και παρουσιάσεις εργασιών στο μάθημα 12 ή αναπλήρωση κάποιου 
μαθήματος. 

 

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 

Εξειδικευμένο Λογισμικό  
Χρήση Οπτικοακουστικό υλικό 
Slides 
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 για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε 
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Ασκήσεις Πράξης που 
εστιάζουν στην εφαρμογή 
μεθοδολογιών και 
ανάλυση μελετών 
περίπτωσης σε μικρότερες 
ομάδες φοιτητών 

26 

Ομαδική Εργασία σε 
θέματα Πληροφοριακών 
συστημάτων Διοίκησης 

20 
 

Μικρές ατομικές εργασίες 
εξάσκησης 

10 

  

  

  

  

Αυτοτελής Μελέτη 43 

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει: 

 Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε 
σύντομη μελέτη περίπτωσης 

 Κατανόηση των εννοιών  

 Κριτική ανάλυση των εννοιών και συγκριτική 
αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας 

 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
 



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. 

ΙΙ. Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (30%) από τις ΑΠ 
ΙΙΙ. Παρουσίαση Ομαδικών Εργασιών (10%) στη θεωρία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Βασικά Συγγράμματα 

ISBN Συγγραφέας Ημερομηνία Τίτλος Εκδότης 

978-960-461-171-3 Dave Chaffey  
(επιστημονική 
επιμέλεια ελληνικής 
έκδοσης: Σ. 
Συρμακέσης) 

2008  Ηλεκτρονικό επιχειρείν  
και Ηλεκτρονικό 
Εμπόριο  

Εκδόσεις 
Κλειδάριθμος 

960-209-988-7 Α. Πασχόπουλος & Π. 
Σκαλτσάς 

2006 / 2011 Ηλεκτρονικό Εμπόριο 
(Επιχειρηματική 
Στρατηγική και 
Marketing στο 
Διαδίκτυο) 

Εκδόσεις 
Κλειδάριθμος 

978-960-718-280-7 Kenneth C. Laudon & 
Carol Guercio Traver 
(επιστημονική 
επιμέλεια: Γ. 
Γκαττζιάς) 

2011 Ηλεκτρονικό Εμπόριο 
(Επιχειρήσεις, 
τεχνολογία, 
Καινοτομία)  
7η Αμερ. έκδοση 

Εκδόσεις 
Παπασωτηρίου 

978-960-7745-32-3 Μ. Βλαχοπούλου & Σ. 
Δημητριάδης 

2014 eλεκτρονικό 

επιχειρείν & 
μάρκετινγκ 

Εκδόσεις Rosili 

 
 
Άλλα Συγγράμματα 

978-0-415-81739-4 Allan Afuah 2014 Business Model 
Innovation: Concepts, 
Analysis, and Cases 
 

 Routledge 

 

978-0273752011 
 

Dave Chaffey 2011 E-Business and E-
Commerce 
Management: 
Strategy, 
Implementation and 
Practice (5th Edition) 

 

Prentice Hall 

960512543-9 
 

E. Turban 2008 Ηλεκτρονικό Εμπόριο 
Αρχές-Εξελίξεις-

Εκδόσεις Μ. 
Γκιούρδας 

http://books.google.gr/url?client=ca-google-print&format=googleprint&num=0&channel=BTB-ca-google-print+BTB-ISBN:1136656421&q=http://www.routledge.com/9781136656422&usg=AFQjCNFIWJPmr0bFsqE6UgdtSX66oO08aA&source=gbs_buy_r
http://www.amazon.com/Dave-Chaffey/e/B002BLVBHM/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/Dave-Chaffey/e/B002BLVBHM/ref=dp_byline_cont_book_1


ΣτρατηγικήΑπό τη 
σκοπιά του manager 

 

978-0324808971 
 

 Francis L. Edwards 
Roger Al. H. Ringleb 

2008 The Legal & Ethical 
Environment of 
Business and E-
Commerce at the 
International, 
National, and State 

 

Cengage 
Learning 

960-7745-06-Χ Σ. Δημητριάδης & Γ. 
Μπάλτας 

2003 
Ηλεκτρονικό Εμπόριο 
και Μάρκετινγκ 

Εκδόσεις Rosili 

978-0201721652  Ravi Kalakota and 
Marcia Robinson  

2001 
e-Business 2.0: 
Roadmap for Success 
(2nd Edition) 

 

Addison-
Wesley 
Professional 

 

Επιπλέον Βιβλιογραφία 
 

Προτεινόμενα Περιοδικά 

International Journal of E-Business Research (IJEBR)   

Journal of Electronic Commerce in Organizations (JICO)   

Electronic Commerce Research and Applications (Elsevier) 

Journal of Electronic Commerce in Organizations (JICO)   

MIS Quarterly (Management Information Systems Research Center, University of Minnesota)   

Harvard Business Review (Harvard Business School Publishing) 

The Journal of Strategic Information Systems (Elsevier) 

Information Systems (Elsevier) 

International Journal of Electronic Commerce 

International Journal of Web Information Systems (Emerald) 

Information Technology & People (Emerald) 

Management Research News (Emerald) 

Information Management & Computer Security (Emerald) 

E-commerce resources on the web (Emerald) 

New Technology-Based Firms in the New Millenium (Emerald) 

Journal of Enterprise Information Management (Emerald) 

 
 
Σημαντικές ιστοσελίδες 
e-Επιχειρείν 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Francis+L.+Edwards+Roger+Al.+H.+Ringleb&search-alias=books&text=Francis+L.+Edwards+Roger+Al.+H.+Ringleb&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Francis+L.+Edwards+Roger+Al.+H.+Ringleb&search-alias=books&text=Francis+L.+Edwards+Roger+Al.+H.+Ringleb&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/Ravi-Kalakota/e/B000APTDZS/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/Marcia-Robinson/e/B004LRN7BC/ref=dp_byline_cont_book_2
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=1744-0084
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0959-3845
http://www.emeraldinsight.com/books.htm?issn=1876-0228
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=1741-0398


http://hellenicstartups.gr/ 
http://www.eltrun.gr/seminaria-ebusiness-eltrun-2013/ 
http://www.ebusiness-course.gr/ 
http://epixeirein.gr/ 
http://ec.europa.eu/enterprise/archives/e-business-watch/ 
http://courses.independent.co.uk/training/e-business-e-commerce-course-146474 
http://www.learnebusiness.com/ 
http://www.openlearningworld.com/innerpages/e-commerce%20fundamentals.htm 
http://www.lynda.com/Ecommerce-training-tutorials/1311-0.html 
http://www.ebusinesslessons.com/ 
http://ibit.temple.edu/ 
http://www.ebusinessjournals.com/ 

 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας - Ποιοτικός Έλεγχος 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΚΓΕ3202 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   4 ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διοίκηση Ολικής Ποιότητας - Ποιοτικός Έλεγχος 

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  2  

Ασκήσεις Πράξης  2  

                                                                                                          
Σύνολο 

4 5 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 
https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

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 Πλαίσιο 

http://www.ebusinesslessons.com/
http://ibit.temple.edu/
http://www.ebusinessjournals.com/


Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (TQM) είναι μια ολοκληρωμένη και δομημένη 
προσέγγιση της διοίκησης της επιχείρησης που επιδιώκει να βελτιώσει την 
ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μέσω των συνεχών βελτιώσεων των 
διαδικασιών σε συνάρτηση με την συνεχή ανατροφοδότηση. Οι φοιτητές θα 
εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές της Δ.Ο.Π οι οποίες είναι απαραίτητες για την 
επιτυχή λειτουργία ενός οργανισμού ή επιχείρησης.  
Στόχο του μαθήματος αποτελεί:  

 Η κατανόηση της έννοιας της ποιότητας. 

 Η κατανόηση της έννοιας της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. 

 Η κατανόηση της αναγκαιότητας της εφαρμογής της Δ.Ο.Π σε όλες τις επιχειρήσεις και 
τους οργανισμούς. 

 Η ικανότητα επιλογής των κατάλληλων στατιστικών εργαλείων για τον έλεγχο της 
ποιότητας.  

 Η ικανότητα προσαρμογής και εφαρμογής ενός προτύπου ποιότητας (ISO)  

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να:  

 Ερμηνεύουν τη σημασία της Δ.Ο.Π. 

 Προσδιορίζουν το κόστος της ποιότητας. 

 Περιγράφουν την εξέλιξη της Δ.Ο.Π. 

 Περιγράφουν εργαλεία για τον προσδιορισμό και την επίλυση προβλημάτων ποιότητας. 

 Περιγράφουν βραβεία ποιότητας και πιστοποιητικά ποιότητας. 

 Αντιλαμβάνονται την συνεισφορά της Δ.Ο.Π στην επιτυχία μιας επιχείρησης ή ενός 
οργανισμού.  

 Αναγνωρίζουν τις ιδιότητες της φιλοσοφίας της Δ.Ο.Π. 

 Αναγνωρίζουν τους ηγέτες στον τομέα της ποιότητας και την συνεισφορά τους 

 Αξιολογούν την εφαρμογή συγκεκριμένου προτύπου ποιότητας σε επιχείρηση. 
 

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 

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

 Λήψη αποφάσεων  

 Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

 Αυτόνομη εργασία  

 Ομαδική εργασία  

 Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Αναλυτικότερα η διδακτέα ύλη έχει ως εξής:  



 Εισαγωγή.  

 Οι ιδρυτές της φιλοσοφίας της Ολικής Ποιότητας – ΟΠ (Deming – Juran).  

 Βασικές έννοιες.  

 Υλοποίηση προγράμματος ΟΠ.  

 Η διαδικασία βελτίωσης της Ποιότητας σ’ όλη την επιχείρηση.  

 Διασφάλιση Ποιότητας – ISO 9000-9005.  

 Διοίκηση ΟΠ στην πράξη.  

 Ποιοτικός έλεγχος και προγραμματισμός παραγωγής.  

 Οργάνωση-στελέχωση τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου.  

 Η πιστότητα του προϊόντος.  

 Διαδικασία ποιοτικού ελέγχου της παραγωγική διαδικασίας.  

 Στατιστικοί μέθοδοι και τεχνικές 
 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Από έδρας διαλέξεις (Πρόσωπο με πρόσωπο) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Εξειδικευμένο Λογισμικό για χρήση εργαλείων 
ποιότητας (S.P.S.S 20- MiniTab) 
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 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 26 
Εργαστηριακές  
Ασκήσεις εφαρμογής 
πραγματικών 
περιπτώσεων 

26 

Συγγραφή Εργασίας 25 
 

Αυτοτελής Μελέτη 48 
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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. 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
- Επίλυση προβλημάτων ελέγχου ποιότητας  
ΙΙ. Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (40%) 
 
 



5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

Βιβλιογραφία: 

1. Κέφης, Β. (2005). Διοίκηση ολικής ποιότητας, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα. Κωδικός 
Εύδοξου: 11512 

2.  ΠΑΣΧΟΣ, Γ., ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ, Κ. (2008).  ΔΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΕΧΕΔΩΡΟΣ ΕΠΕ, ΑΘΗΝΑ.  Κωδικός Εύδοξου: 18548618 

3. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, Ν. (2005). ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ,  ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ, ΑΘΗΝΑ. Κωδικός Εύδοξου: 8355. 

 

Επιχειρηματικότητα 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΚΓΕ2200 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

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 ( 2 ) και Ασκήσεις Πράξης ( 2 ) 4 5 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Υποβάθρου  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 



και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Η ανάπτυξη της καινοτομίας και οι επιχειρήσεις της νέας οικονομίας αποτελούν το δυναμικότερο 
πεδίο δραστηριότητας για τις χώρες που θέλουν να είναι ανταγωνιστικές και παράλληλα να 
αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα προβλήματα της απασχόλησης.  Η ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στο πλαίσιο των ΜΜΕ αποτελεί προτεραιότητα για μια 
ευημερούσα οικονομία και μια ευνοούμενη κοινωνία.  Στα πλαίσια αυτά σκοπός του μαθήματος 
είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια της Επιχειρηματικότητας, και να αποκτήσουν τις 
γνώσεις εκείνες που υποστηρίζουν την επιβίωση και επιτυχία μιας νέας επιχείρησης στη σύγχρονη 
εποχή. 
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 
 

 Αναπτύξουν  δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψης σχετικές με τη θεωρία της 
επιχειρηματικότητας 

 Επιδείξουν σε βάθος γνώσεις των βασικών παραμέτρων ενός επιχειρηματικού σχεδίου (business 
plan) 

 Να κατανοήσουν τους βασικούς θεσμούς και συμπεριφορές του Ελληνικού επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος 

 Αναγνωρίσουν και κατανοήσουν τους παράγοντες κλειδιά της επιτυχίας ενός επιχειρηματία 

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 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

 Λήψη αποφάσεων  

 Ομαδική εργασία  

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 Ικανότητες επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο, με τη χρήση επιχειρημάτων σε 
εργασίες, παρουσιάσεις και δημόσιες συζητήσεις   

 Ικανότητα πρόκλησης νέων ιδεών των ιδίων και συναδέλφων σπουδαστών  

 Διαχείριση σχέσεων συνεργασίας με συναδέλφους σπουδαστές και ακαδημαϊκό προσωπικό   
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Θεωρία  

 Βασικές εννοιολογικές έννοιες σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα και την 
επιχειρηματικότητα 

 Ο ρόλος των ΜΜΕ 

 Ο ρόλος της ποικιλότητας (diversity) στην επιχειρηματικότητα 

 Ζητήματα χρηματοδότησης 

 Καινοτομία και επιχειρηματικότητα 

 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και e-επιχειρείν 

 Επιχειρηματικές οικονομικές μονάδες και δυναμικές επιχειρήσεις 

 Διεθνής επιχειρηματικότητα 

 Οικογενειακές επιχειρήσεις  



 Εκκίνηση επιχειρηματικής δραστηριότητας  

 Υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων  
 
Ασκήσεις Πράξης 

 Συζήτηση επί της θεωρίας με στόχο τη κατανόηση της  

 Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν στη θεωρία  

 Ανάλυση περιπτωσιακών μελετών (case study) που άπτονται του αντικειμένου της 
συγκεκριμένης ενότητας που παρουσιάστηκε στη θεωρία 

 Παρουσιάσεις των φοιτητών για θέματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα  

 Προετοιμασία ομαδικών εργασιών  

 Παρουσιάσεις των εργασιών των φοιτητών τις δυο τελευταίες εβδομάδες των ΑΠ, στα πλαίσια 
της αξιολόγησης τους    

 Σύσταση και υλοποίηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου (business plan)  

 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Από έδρας διδασκαλία. 
Ενεργητική μάθηση (έντονη αλληλεπίδραση με φοιτητές 
στις ασκήσεις πράξεις) 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

 Προβολή διαφανειών  

 Χρήση οπτικοακουστικού υλικού (Video σχετικά με την 
επιχειρηματικότητα) 

 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 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις  78 

Ασκήσεις Πράξης  
Εστιάζουν στην εκπόνηση ενός 
επιχειρηματικού σχεδίου  

26 

Αυτοτελής μελέτη  21 

Σύνολο μαθήματος 125 
 

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. 

 
I. Γραπτή τελική εξέταση (50%) που περιλαμβάνει 

ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

II. Συγγραφή και Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας 

[Επιχειρηματικό Σχέδιο] (50%) 

 
Τα κριτήρια αξιολόγησης της εργασίας έχουν ως εξής: 
1. Κριτήρια αξιολόγησης περιεχομένου γραπτής 

εργασίας:  

 Διερεύνηση πληροφοριών σε βάθος 

 Κατάλληλη δομή, ροή λόγου και ορθή χρήση της 
ελληνικής γλώσσας 

 Αξιόπιστη χρήση εργαλείων επιχειρηματικού σχεδίου. 



 Κριτική σκέψη και συζήτηση 

 Επαρκής κάλυψη του αντικειμένου 
 
2. Κριτήρια αξιολόγησης παρουσίασης γραπτής 

εργασίας (ομαδικής & ατομικής): 

 Οργάνωση της παρουσίασης  

 Επαγγελματισμός στην παρουσίαση  

 Χρήση σχημάτων, πινάκων, χρωμάτων, κλπ.  

 Ικανότητες επικοινωνίας με το ακροατήριο 

 Ακριβής τήρηση του χρονοδιαγράμματος 
παρουσίασης  

 Τρόπος αντιμετώπισης των ερωτήσεων από το 
ακροατήριο  

 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βασικά Συγγράμματα 

ISBN Συγγραφέας Ημερομηνία Τίτλος Εκδότης 

9789602185018 
Deaking D.  και 
Mark F. 

2007 Επιχειρηματικότητα 
Κριτική 

9606674231 
Κυριαζόπουλος 
Π. και Βρυζίδης,  
Λ. 

2008 
Εισαγωγή στην 
Επιχειρηματικότητα 

Σύγχρονη Εκδοτική 

ΕΠΕ 

 

9789604613014 Φιτσίλης Π. 2009 

Πρακτικός Οδηγός 
Επιχειρηματικότητας: 
Μελέτες Περιπτώσεων 
 

Εκδόσεις 

Κλειδάριθμος 

 

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις  (Κατ: ΔΕ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΔΕ)ΟΙ3300 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΣΧΕΣΕΙΣ 

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 (Θεωρία) και Ασκήσεις Πράξης (ΑΠ) 2 Θ + 2 ΑΠ 5 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  



ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Υπόβαθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Λογική του μαθήματος 
 

Οι Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις καλούνται να δώσουν εξηγήσεις και αναλύσεις για 
ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο όπου τα δεδομένα και το πλαίσιο που διέπει 
τις συναλλαγές ανάμεσα στα έθνη διαφοροποιούνται και εξελλίσσονται με 
απίστευτη ταχύτητα. 
Οι Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις αποτελούν ένα από τα βασικά πεδία στα οποία 
έχει μεταφερθεί η παραδοσιακή διαμάχη μεταξύ της φιλελεύθερης και της 
παρεμβατικής οικονομικής σκέψης ανάμεσα στους οπαδούς και τους πολέμιους 
της Παγκοσμιοποίησης. 
Σε ένα παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον η γνώση των διεθνών 
οικονομικών σχέσεων αποτελεί προυπόθεση για την Διοίκηση των επιχειρήσεων. 
Στο μάθημα παρουσιάζονται και αναλύονται οι προσεγγίσεις όλων των σχολών 
οικονομικής σκέψης όχι μόνον για λόγους αντικειμενικότητας ,αλλά για για να 
καταδειχθεί ο πλούτος της οικονομικής επιστήμης και μέσα από την σύγκριση των 
διαφορετικών απόψεων να αναπτυχθεί η κριτική σκέψη. 
 
Στόχοι  

Η κατανόηση του συνόλου των ζητημάτων που σχετίζονται με την διεθνή 
οικονομική .Η ανάπτυξη αναλυτικής συνθετικής σκέψης μέσα από την παρουσίαση 
των προβλημάτων και των διαφορετικών προσεγγίσεων που υπάρχουν. 
Η ανάπτυξη ικανότητας εξεύρεσης των σύνθετων αιτίων που προκαλούν τα 
οικονομικά φαινόμενα καθώς και η ικανότητα εξεύρεσης λύσεων. 
Η ανάπτυξη ερευνητικής ικανότητας και αξιοποίησης της βιβλιογραφίας για 
παραγωγή νέας γνώσης. 
 

Αποτελέσματα μάθησης 

Α.Γνώση και Κατανόηση 



Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί: 
5. Να γνωρίζουν το σύνολο των θεμάτων που απασχολούν την Διεθνή 

Οικονομική. 
6. Να αξιολογούν κριτικά τις πολλές και διαφορετικές θεωρητικές 

προσεγγίσεις και να τις αξιοποιούν χωρίς δογματισμούς . 
7. Να μελετούν και να προτείνουν λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα της 

Διεθνούς Οικονομικής. 
 
Β.Διανοητικές ικανότητες  
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν : 

 Να έχουν επαρκείς ικανότητες κατανόησης της σύνθετης οικονομικής 
πραγματικότητας και έρευνάς της . 

 Να προσεγγίζουν κριτικά και χωρίς δογματισμούς τα προβλήματα και να 
επιδιώκουν λύσεις . 

 Να αναπτύσσουν αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες και να έχουν κριτική 
σκέψη. 

  

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 

Γ.Αλλες ικανότητες  
 

 Ανάπτυξη ατομικής ευθύνης και διατύπωσης επιστημονικής γνώμης. 

 Ικανότητα παρουσίασης ιδεών γραπτά ή προφορικά . 

 Ανάπτυξη ομαδικού συνεργατικού επιστημονικού πνεύματος στα πλαίσια 
του επιστημονικού έργου. 

 Ορθολογική διαχείριση  του χρόνου για την έγκαιρη και ορθή ανταπόκριση 
σε καθήκοντα . 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Η Θεωρία του Διεθνούς Εμπορίου και της Εμπορικής Πολιτικής. 

 Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις. 

 Οικονομική και Νομισματική Ενοποίηση 

 Αίτια και αποτελέσματα των μετακινήσεων του Εργατικού Δυναμικού. 

 Σύγχρονα προβλήματα μετανάστευσης. 

 Χωρική επέκταση του Κεφαλαίου-Διεθνείς Επενδύσεις. 

 Θεωρίες για την Διεθνοποίηση του Καπιταλισμουύ. 

 Πολυεθνικές επιχειρήσεις. 



 Παγκοσμιοποίηση-Ειδικά Θέματα. 
 
 

 

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 Οπτικοακουστικό υλικό 
Slides 
 

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 ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε 
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Ασκήσεις Πράξης   26 

Εργασία   30 
 

    

  

  

  

  

Αυτοτελής Μελέτη 43 

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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. 

 

Η μαθησιακή διαδικασία περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα: 
 

 Εισηγήσεις-Διαλέξεις 

 Οργανωμένος Διάλογος. 

 Ανατροφοδότηση της γνώσης 

 Ασκήσεις πράξης και μελέτη περιπτώσεων 

 Ερευνητική εξοικείωση-εκπόνηση –
παρουσίαση εργασιών 

 
Η όλη μαθησιακή διαδικασία αποσκοπεί στην 
ανάπτυξη της ερευνητικής  ικανότητας  ,στην 
ενίσχυση της κριτικής σκέψης, στην εξοικείωση με 
την βιβλιογραφία και στην δυνατότητα 
εφαρμογής της γνώσης στη πράξη . 
 



Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τα ακόλουθα : 
 

 Εργασία εξαμήνου          20% 

 Γραπτές εξετάσεις          80% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
Δ.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ-Χ.ΝΙΚΑΣ(2012) Η Διεθνής Οικονομική στην εποχή της 
Παγκοσμιοποίησης.ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ .ΘΕΣ/ΝΙΚΗ. 
 

Πολυμέσα (Κατ: ΔΠΣ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΑ 

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 (Θεωρία) και Ασκήσεις Πράξης (ΑΠ) 2 Θ + 2 ΑΠ 5 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές 
μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Υπόβαθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourse

s.php?fc=10 

1 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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Λογική του μαθήματος 

Στο μάθημα παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των συστημάτων 

πολυμέσων. Αναπτύσσεται το βασικό μαθηματικό πλαίσιο της μετατροπής 

αναλογικών σημάτων σε ψηφιακή μορφή και αναλύεται η ψηφιακή αναπαράσταση 

της πληροφορίας. Παρουσιάζονται βασικές τεχνικές συμπίεσης κειμένου, εικόνας 

και video και οι αρχές αποθήκευσης της πολυμεσικής πληροφορίας σε κατάλληλα 

αποθηκευτικά μέσα. Ο συγχρονισμός και η σύνθεση αντικειμένων πολυμέσων στον 

χώρο και στον χρόνο είναι άλλο ένα σημαντικό θέμα που αναλύεται. Επιπλέον 

παρουσιάζονται εργαλεία ανάπτυξης πολυμεσικών εφαρμογών και γίνεται 

εισαγωγή σε συστήματα ανάκτησης πολυμεσικής πληροφορίας. 

   
 
Στόχοι 

Το μάθημα αποσκοπεί στην παροχή γνωστικού υπόβαθρου αναφορικά με την 

ψηφιακή αναπαράσταση της πολυμεσικής πληροφορίας, και την ψηφιακή 

αναπαράστασή της στον υπολογιστή. Ο φοιτητής ισχυροποιεί επίσης τις 

αλγοριθμικές του γνώσεις μαθαίνοντας τεχνικές συμπίεσης πολυμεσικής 

πληροφορίας, αποθήκευσής της σε πολυμεσικά αποθηκευτικά μέσα και ανάκτησης 

της πολυμεσικής πληροφορίας με σύγχρονους τρόπους ανάκτησης πολυμεσικής 

πληροφορίας. Επίσης ενημερώνεται για τα βασικά τεχνολογικά στοιχεία των 

πολυμεσικών συσκευών, τα κυριότερα διεθνή πρότυπα και τις βασικές εφαρμογές 

ανάπτυξης πολυμεσικών εφαρμογών. 
 

 
 

  

 

- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

5.1 Αντικείμενο του μαθήματος 
Τα πολυμέσα αναφέρονται σε οποιαδήποτε εφαρμογή, η οποία ενσωματώνει κείμενο, 

ακίνητες και κινούμενες εικόνες, ψηφιακό ήχο, video και συνδέσμους. Μια εφαρμογή 

ονομάζεται εφαρμογή πολυμέσων αν χρησιμοποιεί δύο ή περισσότερα από τα 

παραπάνω συστατικά. Οι εφαρμογές πολυμέσων δέχονται εντολές από εμάς τους 

χρήστες, μέσω του πληκτρολογίου ή του ποντικιού και εκτελούν κάποιες ενέργειες. Έτσι 

μας επιτρέπουν, για παράδειγμα, να μαθαίνουμε πράγματα με το δικό μας ρυθμό. Η 

χρήση ήχου και video στις εφαρμογές πολυμέσων, τις κάνει πιο ενδιαφέρουσες και πιο 

ευχάριστες στη χρήση. 



Στον τομέα της εκπαίδευσης, τα πολυμέσα μπορούν να μεταμορφώσουν την αίθουσα 

διδασκαλίας, από μια ανιαρή, νεκρή και γεμάτη κιμωλίες ατμόσφαιρα, σε ένα ευχάριστο 

περιβάλλον, πλούσιο σε εικόνες, κίνηση με ταινίες video και ήχο. Μια εφαρμογή 

πολυμέσων μπορεί να ενσωματώνει δύο ή περισσότερα από τα παρακάτω συστατικά, τα 

οποία και αναλύονται διεξοδικά στα πλαίσια του μαθήματος:  Κείμενο, Ακίνητες εικόνες , 

Κινούμενες εικόνες,  Ψηφιακός ήχος,  Ταινίες video, Συνδέσμους. 

Το κείμενο είναι το θεμελιώδες συστατικό των εφαρμογών πολυμέσων. Διαφορετικά 

μέρη του κειμένου μπορεί να έχουν διαφορετικά χρώματα, γραμματοσειρές ή μεγέθη 

χαρακτήρων. Ορισμένες λέξεις ή φράσεις μπορεί να είναι γραμμένες με έντονους, 

πλάγιους ή υπογραμμισμένους χαρακτήρες. Έτσι, το κείμενο γίνεται όχι μόνο πιο 

ελκυστικό, αλλά και βοηθά τον αναγνώστη να προσέξει ιδιαίτερα τα βασικότερα σημεία 

του. 

Οι ακίνητες εικόνες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στις εφαρμογές πολυμέσων, γιατί 

είμαστε συνηθισμένοι και στην καθημερινή μας ζωή, να βλέπουμε πολλές εικόνες που 

μας διασκεδάζουν, μας μορφώνουν, διαφημίζουν ένα προϊόν κλπ. Όλοι έχουμε ακούσει 

το κινέζικο ρητό "Μια εικόνα είναι καλύτερη από χίλιες λέξεις". Πράγματι, η ταυτόχρονη 

εμφάνιση κειμένου και εικόνων, κάνει μια εφαρμογή πολυμέσων πιο ελκυστική και πιο 

αποτελεσματική. 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι, για να δημιουργήσουμε εμείς μια εικόνα. Τα διάφορα 

προγράμματα ζωγραφικής (όπως η Ζωγραφική των Windows) μας επιτρέπουν να 

σχεδιάσουμε (χρησιμοποιώντας κυρίως το ποντίκι) τις δικές μας εικόνες. Επίσης, αν 

διαθέτουμε ένα σαρωτή (scanner), μπορούμε να εισάγουμε μια τυπωμένη εικόνα στον 

υπολογιστή μας και στη συνέχεια να την επεξεργαστούμε (χρησιμοποιώντας κάποιο 

πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας πχ. το Photo Shop), να την αποθηκεύσουμε στο 

σκληρό δίσκο ή και να την εκτυπώσουμε στον εκτυπωτή μας. Τέλος, αν κατασκευάζουμε 

εμείς οι ίδιοι μια εφαρμογή πολυμέσων (χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα συγγραφής 

εφαρμογών πολυμέσων πχ. το Toolbook), μπορούμε να ενσωματώσουμε την εικόνα στην 

εφαρμογή μας. 

Ο ψηφιακός ήχος είναι ήχος ο οποίος έχει μετατραπεί σε ψηφιακή μορφή και μπορεί να 

παίζεται από υπολογιστή. Ο ψηφιακός ήχος σε μια εφαρμογή πολυμέσων, μας δίνει 

πληροφορίες, που κανένα άλλο συστατικό της εφαρμογής δεν θα μπορούσε να δώσει 

τόσο αποτελεσματικά. Ο κτύπος της ανθρώπινης καρδιάς, το ουρλιαχτό ενός ζώου, το 

βουητό ενός αεροπλάνου που απογειώνεται, δεν μπορούν να δοθούν σωστά αν δεν 

χρησιμοποιηθεί ήχος. Ο ήχος συμπληρώνει τα κείμενα και τις εικόνες. Για παράδειγμα, 

σε μια εφαρμογή πολυμέσων εκμάθησης Αγγλικών, μπορούμε να διαβάζουμε ένα 

κείμενο και να το ακούμε από ένα Βρετανό αφηγητή έτσι ώστε να μάθουμε σωστά την 

προφορά των λέξεων. Ο ήχος ακούγεται από τα ηχεία τα οποία είναι συνδεμένα στην 

κάρτα ήχου του υπολογιστή. 



Μπορούμε να εισάγουμε ήχο στον υπολογιστή, από ένα μικρόφωνο, ένα CD μουσικής, 

ένα κασετόφωνο, ένα ηλεκτρικό μουσικό όργανο ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που 

μπορεί να μεταφέρει ήχο στον υπολογιστή. 

Κινούμενες εικόνες είναι οι εικόνες που περιέχουν κίνηση. Για παράδειγμα, η κίνηση του 

πιστονιού μας μηχανής που ανεβοκατεβαίνει καθώς οι βαλβίδες ανοίγουν και κλείνουν, 

μας δίνει καλύτερη εικόνα για το πώς λειτουργεί η ατμομηχανή, από το να διαβάζαμε ένα 

κείμενο γύρω από αυτό το θέμα. Για να δημιουργήσουμε μια κινούμενη εικόνα, πρέπει 

να χρησιμοποιήσουμε κάποιο από τα προγράμματα δημιουργίας κινούμενης εικόνας (πχ. 

το Autodesk Animator). 

Οι πιο προχωρημένες εφαρμογές πολυμέσων, χρησιμοποιούν (εκτός από κείμενο, 

εικόνες και ήχο) ταινίες video. Οι ταινίες αυτές, προβάλλουν 15-30 εικόνες το 

δευτερόλεπτο και μπορούν να περιλαμβάνουν και ήχο. Η ποιότητα βέβαια του 

ψηφιακού video δεν είναι ανάλογη αυτής της τηλεόρασης αλλά βελτιώνεται συνεχώς. 

Έτσι οι ταινίες video παίζουν σήμερα σημαντικό ρόλο στις εφαρμογές πολυμέσων. Για να 

δημιουργήσουμε εμείς ταινίες video, πρέπει να διαθέτουμε κάρτα ψηφιοποίησης video 

και να χρησιμοποιήσουμε το κατάλληλο λογισμικό. 

Οι σύνδεσμοι (links) είναι ένας τρόπος για να πάρουμε πρόσθετες πληροφορίες σε μια 

εφαρμογή πολυμέσων. Σύνδεσμος μπορεί να είναι μια λέξη ή μια φράση μέσα σ' ένα 

κείμενο, η οποία είναι υπογραμμισμένη ή έχει διαφορετικό χρώμα από τις υπόλοιπες. 

Για παράδειγμα, κάνοντας κλικ πάνω σε μια τέτοια λέξη ή φράση, μπορούμε να πάρουμε 

πρόσθετες πληροφορίες σχετικές μ' αυτή (εμφανίζεται ένα παράθυρο που περιέχει τις 

πρόσθετες πληροφορίες). Σύνδεσμοι επίσης, είναι και τα διάφορα κουμπιά που 

εμφανίζονται στην οθόνη, τα οποία (κάνοντας κλικ επάνω τους) μας επιτρέπουν να 

μεταφερθούμε σε επόμενες-προηγούμενες σελίδες της εφαρμογής, να ακούσουμε έναν 

ψηφιακό ήχο, να δούμε μια ταινία video κ.ά. 

Συγκεκριμένα η ύλη του μαθήματος οργανωμένη σε μαθήματα    έχει το εξής πλάνο 

διδασκαλίας. 

 

 

1η Εισαγωγή στα Πολυμέσα – Βασικές Έννοιες 

2η Ιδιαιτερότητες των συστημάτων πολυμέσων. 

3η Ψηφιακή Αναπαράσταση Ηχου-Εικόνας-Θεώρημα δειγματοληψίας Nyquist. 



4η 
Συμπίεση Πληροφορίας – Απωλεστική Συμπίεση και Μη-Απωλεστική Συμπίεση, 

Κωδικοποίηση Εντροπίας-Κωδικοποίηση Huffman. 

5η Το πρότυπο JPEG, το πρότυπο  MPEG και το MP3. 

6η 
Διακριτοί Μετασχηματισμοί Συνημιτόνου, Ημιτόνου και Wavelet, Fractal 

Compression – Εφαρμογή στα Πολυμέσα. 

7η  Μέσα Αποθήκευσης Πολυμεσικής Πληροφορίας (CD/DVD/CD-R/DVRW κ.λ.π.). 

8η Πολυμεσικές Βάσεις Δεδομένων. 

9η Αλγόριθμοι Αποθήκευσης και Ανάκτησης Πολυμεσικών Αντικειμένων. 

10η Ανάλυση Περιεχομένου. 

11η 
Συστήματα για υποστήριξη σύνθεσης Πολυμεσικών Εφαρμογών (Multimedia 

Editing). 

12η 
Αναφορά σε πακέτα Λογισμικού Υποστήριξης ανάπτυξης πολυμεσικών 

εφαρμογών. 

13η Κίνηση Μέσω Υπολογιστή – Virtual Reality. 

14η Γραφικά και Εικόνες. 

15η 
Υποστήριξη Λειτουργικού συστήματος για ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών 

συνεχών μέσων με υποδομή επεξεργασίας πραγματικού χρόνου. 

 

2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

Τα μαθήματα γίνονται με ακαδημαϊκές διαλέξεις όπου η παρουσία των φοιτητών είναι 

προαιρετική. Η αξιολόγηση γίνεται με την τελική εξέταση στην οποία δίνεται έμφαση στο 

παραδοθέν υλικό και στο περιεχόμενο των διαλέξεων. 

Εξεταστέα ύλη είναι η ύλη των σημειώσεων. 



Οι φοιτητές ενθαρρύνονται στο να αποκτήσουν ακαδημαϊκό πνεύμα, να έχουν θέληση 

για μάθηση και να παίρνουν αυτοβούλως πρωτοβουλία. Δίνονται ασκήσεις για την 

εκτέλεση μικρών εργασιών τύπου projects, και προωθείται η δημιουργία εργασιών με 

μελέτη της πρόσφατης διεθνούς βιβλιογραφίας στον τομέα των πολυμέσων. 

 

3 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

1. Ralf Steinmetz, Klara Nahrstedt, “Πολυμέσα – Θεωρία και Πράξη”, Εκδόσεις Γκούρδας 

2002 

2. David Gries,  Paul Gries, “Multimedia Introduction to Programming Using Java”, Springer 

2004 

3. Stephen J. Msovich, Jerome Katrichis, David Demers, William B. Sanders, “An 

Introduction to Interactive Multimedia”, Allyn & Bacon, 2002 

4. Alejandro Terrazas, John Ostuni, Michael Barlow, “Java Media APIs. Cross – Platform 

Imaging, Media and Visualization”, Sams Publishing 2002 

 

Επικοινωνία & Διαφήμιση (Κατ: ΜΑΡΚ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΜΚ)ΔΕ1801 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

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 ( 2 ) και Ασκήσεις Πράξης  ( 2 ) 4 5 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4. 

  

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/104-2581354-1163139?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=David%20Gries
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/104-2581354-1163139?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Paul%20Gries


ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων ΕΠ 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 Αρχές Μάρκετινγκ, Συμπεριφορά Καταναλωτή 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  ΟΧΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Σχεδόν όλοι  στον σύγχρονο κόσμο επηρεάζονται σε κάποιο βαθμό από τη 
διαφήμιση ή άλλες μορφές προώθησης και προβολής. Οι ιδιωτικές  επιχειρήσεις 
και οι δημόσιοι οργανισμοί  έχουν μάθει ότι η ικανότητα να επικοινωνούν 
αποτελεσματικά και αποδοτικά με το κοινό-στόχο τους είναι κρίσιμη για την 
επιτυχία τους.  
Το μάθημα εξετάζει σε βάθος την επικοινωνία και τη διαφήμιση. Εξετάζει την 
Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ (ΟΕΜ) των επιχειρήσεων. Εξετάζει σε 
βάθος την έννοια της ΟΕΜ και τις στρατηγικές πραγφματοποίσης της. Εξετάζει τους 
γενικούς στόχους επικοινωνίας, το μίγμα προβολής, τις δραστηριότητες προβολής, 
τα 4C, τους τακτικούς στόχους επικοινωνίας. Επικεντρώνεται στη διαφήμιση. Πώς 
λειτουργεί η διαφήμιση. Ποιος πληρώνει τι. Τα μέσα διαφήμισης. Η οργάνωση της 
διαφημιστικής επιχείρησης. Τι ποσό πρέπει να δαπανηθεί σε μια διαφήμιση, πότε 
και πού. Το διαφημιστικό πρόγραμμα. Καθορισμός του διαφημιστικού στόχου. 
Τεχνικές προώθησης προϊόντων (αγαθών-υπηρεσιών). Το πρόγραμμα προώθησης. 
Προωθητικό υλικό. 
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

 Έχει κατανοήσει  τη σημαντικότητα της αποτελεσματικής επικοινωνίας των 
επιχειρήσεων και οργανισμών για την επιτυχία τους.  

 Γνωρίσει τις αλληλεπιδράσεις και τη δυναμική μεταξύ των μεταβλητών του 
μίγματος προβολής για μια αποτελεσματική επικοινωνία. 

 Διακρίνει  τις διαφορές μεταξύ στρατηγικών και τακτικών στόχων επικοινωνίας 
μιας επιχείρησης  

 Έχει κατανοήσει τη συμπεριφορά των καταναλωτών προς τις επικοινωνία 
μάρκετινγκ 

 Αναλύσει ποιές είναι άμεσες και έμμεσες ομάδες-στόχου μιας επικοινωνιακής 
πολιτικής  



 Είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει βάσει της θεωρίας τις μεθόδους και τεχνικές 
που απαιτούνται για την προώθηση των πωλήσεων αγαθών και υπηρεσιών 
κάθε τύπου επιχείρησης ή ενός οργανισμού. 

 Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να δημιουργήσουν και να 
παρουσιάσουν ένα σχέδιο  ολοκληρωμένης επικοινωνίας μάρκετινγκ για ένα 
προϊόν,  επιχείρησης ή ενός οργανισμού. 

 
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 

 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  

 Λήψη αποφάσεων  
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
 Ομαδική εργασία 
 Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 

ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
 Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 Προβολή: Ο σκοπός και οι γενικοί στόχοι της προβολης. Γενικοί στόχοι 

επικοινωνίας. Το μείγμα προβολης, Δραστηριότητες προβολής. 

 Διαφήμιση. 

 Προσωπική πώληση.  Δημόσιες Σχέσεις-Δημοσιότητα. Η προώθηση των 

πωλήσεων 

 Άλλες δραστηριότητες προβολής : Το άμεσο μάρκετινγκ (direct marketing) , 

Η χορηγία (sponsorship) 

 Επικοινωνία Μάρκετινγκ: Το περιεχόμενο της επικοινωνίας μάρκετινγκ. 

Επίπεδα παραγωγης και μετάδοσης μηνυμάτων ΜΚΤ. Παράγοντες του 

μείγματος μέσω των οποίων δημιουργούνται και μεταδίδονται μηνύματα 

ΜΚΤ.  

 Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες ΜΚΤ (ΟΕΜ). - Το σχέδιο επικοινωνίας 

μάρκετινγκ 

 Το μείγμα μάρκετινγκ  : 4 C.  



 Η συμπεριφορά του καταναλωτή 

 Περιεχόμενα του διαφημιστικού προγράμματος- Περίγραμμα περιεχομένων 

διαφημιστικού σχεδίου 

 Τακτικές διαμόρφωσης του διαφημιστικού μηνύματος -Το ύφος 

παρουσίασης του διαφημιστικού μηνύματος 

 Η διαμόρφωση του κειμένου και του περιγράμματος -Περιεχόμενα Σχεδίου 

Διαφημιστικών Μέσων 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη  πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

ΤΠΕ.:  Power point,  Υ/Η και τα προγραμματα  
word/ excel  
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class  
Επικοινωνία με φοιτητές: e-mail, social media 
 

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 
ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε 
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος 

Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν 
στην  μεθοδολογία 
πραγματοποίησης μις ΟΕΜ  

26 

Ομαδική εργασία 
30 
 

  

  

  

  

  

Αυτοτελής Μελέτη 43 

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει: 
 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
 
ΙΙ.  Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας ΙΙ (40%) 
 
 
 
 



αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 Βελέντζας, Γ.,  Μάμαλης,  Σ.,  Μπρώνη,  Γ.,  (2010).  Επικοινωνία - Δημόσιες Σχέσεις 

& Διαφήμιση.  Εκδ. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ.  ISBN: 978-960-9544-00-9. Κωδικός 
Βιβλίου στον Εύδοξο: 22684540 

 Ζώτος,  Γ. Χ. (2008). Διαφήμιση: Σχεδιασμός, ανάπτυξη, αποτελεσματικότητα. 5η 
έκδ. Εκδ. University Studio Press. ISBN: 978-960-12-1667-6. Κωδικός Βιβλίου στον 
Εύδοξο: 17203 
 

Άλλα Συγγράμματα 

 Belch G. , &  Belch M.(2010). Διαφήμιση και Προώθηση. 8η έκδ. Εκδ. 
ΤΖΙΟΛΑ. ISBN: 978-960-418-269-5.  Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 18548666 

 Χαιρετάκης , Ε.(2010). ΜΜΕ, διαφήμιση και κατανάλωση. 1η έκδ.  Εκδ. 
University Studio Press Α.Ε. ISBN: 978-960-12-1953-0. Κωδικός Βιβλίου στον 
Εύδοξο: 25027 

 Φρίγκας,  Γ.   (2010).  Διαφήμιση: Μια Σύγχρονη Προσέγγιση. 1η Έκδ., 
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ. ISBN978-960-461-327-4. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 
13640 

 Κλάιν, Σ., Λάις, Ο.,  Μποτερίλ, Ζ.,  Τζάλυ, Σ. (2008).Διαφήμιση και Επικοινωνία: Η 
κατανάλωση στην εποχή των μέσων επικοινωνίας . Μετάφραση:Κάτια Μεταξά.  
ISBN: 978-960-03-4670-1 

 Moriarty, S., Mitchell, N.D., Wells,  W.D. (2009). Advertising.  Prentice Hall. 8/E. 
ISBN-10: 0132224151 • ISBN-13: 9780132224154 

 Clow, K.E., &  Baack,  D.E. (2014).Integrated Advertising, Promotion, and Marketing , 
6/E Communications. Prentice Hall.SBN-10: 0133131017 • ISBN-13: 9780133131017 

 Davis,   J.J. (2012).  Advertising Research: Theory & Practice, 2/E. Prentice Hall.  
ISBN-10: 0132128322΄ISBN-13: 9780132128322 
 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 Journal of Advertising 
 Journal of Advertising Research 
 International Journal of Advertising 
 Journal of Interactive Advertising 
 Journal of Computer-Mediated Communication 
 Journal of Advertising Education 
 Advertising & Society Review 
 International Journal of Internet Marketing and Advertising 

 
 

Ηλεκτρονικοί Σύνδεσμοι 
 http://www.aejmc.org/: Association for Education in Journalism and Mass 

Communication. 
 http://www.aef.com/: Advertising  Educational Foundation 
 http://addivision.wordpress.com/: AEJMC AdDivision 
 www.aaf.org: American Advertising Federation 
 www.aaasite.org/: American Academy of Advertising  

http://www.aaf.org/
http://www.aaasite.org/


 http://www.ana.net/: Association of National Advertisers 

 
 

Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΚΔΕ1700 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

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 ( 2 ) , Εργαστήριο ( 2 ) , και Ασκήσεις Πράξης ( 2 ) 6 6 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Μάθημα υπόβαθρου (κορμού) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 
https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες της στρατηγικής και των 
διαδικασιών της στρατηγικής διοίκησης των επιχειρήσεων και οργανισμών.   

http://www.ana.net/


Ή ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει μια πληθώρα θεωριών και προσεγγίσεων στη στρατηγική 
διοίκηση και στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στα κύρια εργαλεία στρατηγικής αξιολόγησης, 
ανάλυσης και λήψης στρατηγικών αποφάσεων.  Στα πλαίσια του μαθήματος οι σπουδαστές θα 
έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν τα βασικά συστατικά του κύριου ερωτήματος της στρατηγικής 
διοίκησης, πώς και γιατί μερικοί οργανισμοί αποδίδουν καλύτερα από άλλους, και να προτείνουν 
λύσεις για την μακροπρόθεσμη επιβίωση κάθε τύπου οργανισμού.  
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
 

 Αναπτύξουν  δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψης σχετικές με τη θεωρία της στρατηγικής 
διοίκησης 

 Επιδείξουν σε βάθος γνώσεις των διαφορετικών μοντέλων της στρατηγικής διοίκησης. 

 Αξιολογήσουν την αποστολή, τους σκοπούς και τους στόχους  ενός οργανισμού. 

 Αναγνωρίσουν και αξιολογήσουν τους  οργανωσιακούς πόρους και ικανότητες (resources and 
organizational capabilities), τις δεξιότητες κορμού (core competencies) και τις δυναμικές 
ικανότητες (dynamic capabilities). 

 Αναγνωρίσουν και κατανοήσουν τους παράγοντες κλειδιά της επιτυχίας ενός οργανισμού. 

 Αξιολογήσουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις στη χάραξη στρατηγικής. 

 Κατανοήσουν και αξιολογήσουν τις ανταγωνιστικές δυνάμεις στην αγορά. 

 Κατανοήσουν και αξιολογήσουν τον ρόλο και την επιρροή των ενδιαφερομένων μερών 
(stakeholders). 

 Αναγνωρίσουν διαφορετικούς τύπους ανταγωνιστού πλεονεκτήματος. 

 Κατανοήσουν πως δημιουργείται αξία μέσω της στρατηγικής ηγεσίας κόστους και 
διαφοροποίησης.  

 Κατανοήσουν και αξιολογήσουν τη σημασία της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στη 
στρατηγική επιτυχία.  

 Κατανοήσουν και αξιολογήσουν τη σημασία της δομής, του σχεδιασμού, της οργανωσιακής 
κουλτούρας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην αποτελεσματική στρατηγική διοίκηση 
των επιχειρήσεων. 

 

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 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

 Λήψη αποφάσεων  

 Αυτόνομη εργασία  

 Ομαδική εργασία  

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 Ικανότητες επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο, με τη χρήση επιχειρημάτων σε 
εργασίες, παρουσιάσεις και δημόσιες συζητήσεις.   

 Ικανότητα πρόκλησης νέων ιδεών των ιδίων και συναδέλφων σπουδαστών.  

 Διαχείριση σχέσεων συνεργασίας με συναδέλφους σπουδαστές και ακαδημαϊκό προσωπικό.   
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 



 Εισαγωγή στη στρατηγική διοίκηση (ορισμοί, επίπεδα στρατηγικής, στρατηγική διοίκηση, 
στρατηγικός προγραμματισμός) 

 Το εξωτερικό περιβάλλον (μακρο-περιβάλλον, κλάδοι, στρατηγικές ομάδες, ανταγωνιστές) 

 Το εσωτερικό περιβάλλον (αλυσίδα αξίας, πόροι, ικανότητες & δεξιότητες, ανάλυση VRIO) 

 Το όραμα της επιχείρησης  

 Οργανωσιακή κουλτούρα και στρατηγική 

 Ανταγωνιστικές στρατηγικές-Θεωρίες δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

 Εταιρικές στρατηγικές κατευθύνσεις  

 Αξιολόγηση-Επιλογή των στρατηγικών κατευθύνσεων 

 Εφαρμογή των στρατηγικών - Πίνακας Ισορροπημένης Στοχοθέτησης 

 Διεθνής στρατηγική  

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Από έδρας διδασκαλία. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

 Εξειδικευμένο Λογισμικό (Business Game) 

 Προβολή διαφανειών  

 Χρήση οπτικοακουστικού υλικού (Video VHS του Harvard 
Business School) 

 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 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (2 ώρες διδασκαλίας, 6 
ώρες ΦΕ και 3.6 ECTS). Άρα, 6 ώρες 
ΦΕ Χ 15 εβδομάδες= 90 ώρες ΦΕ το 
εξάμηνο 

90 

Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν 
στην εφαρμογή μεθοδολογιών και 
ανάλυση μελετών περίπτωσης 
ελληνικών ΜΜΕ σε μικρές ομάδες 
(4-5 ατόμων) φοιτητών (2 ώρες 
διάρκεια, 2 ώρες ΦΕ και 1,2 ECTS). 
Άρα, 2 ώρες ΦΕ Χ 15 εβδομάδες= 30 
ώρες  το εξάμηνο  

30 

Στα πλαίσια του Εργαστηρίου οι 
φοιτητές προετοιμάζουν εργασία 
(αυτοτελή μελέτη) ολοκληρωμένης 
στρατηγικής ανάλυσης-αξιολόγησης 
του εσωτερικού και εξωτερικού 
περιβάλλοντος ενός ελληνικού 
οργανισμού/επιχείρησης και 
μελλοντικής (ων) στρατηγικής (ων) 
κατεύθυνσης (ων) (2 ώρες διάρκεια, 
2 ώρες ΦΕ και 1,2 ECTS). Άρα, 2 
ώρες ΦΕ Χ 15 εβδομάδες= 30 ώρες  
το εξάμηνο 

30 
 

  
  
  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα, ήτοι 6 ECTS X 25 

150 



ώρες ΦΕ= 150 ώρες ΦΕ/εξάμηνο). 
 

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. 

 
I. Γραπτή τελική εξέταση (50%) που περιλαμβάνει 

ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

II. Συγγραφή και Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (20%) 

III. Συγγραφή και Παρουσίαση Ατομικής Εργασίας (30%) 

 

 
 

 
Τα κριτήρια αξιολόγησης των ανωτέρω δύο εργασιών 
(ομαδικής & ατομικής) έχουν ως εξής: 

3. Κριτήρια αξιολόγησης περιεχομένου γραπτής 
εργασίας (ομαδικής & ατομικής):  

 Πληρότητα του οράματος και της αποστολής της 
επιχείρησης (20%) 

 Έκταση, βάθος και ακρίβεια της ανάλυσης του 
εξωτερικού περιβάλλοντος (20%) 
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AMA is a membership-based management development and business education organization 
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Canada's senior management association dedicated to professional development and enhancing 
managerial skills. 
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Marketing Υπηρεσιών (Κατ: ΔΕ & ΜΑΡΚ) 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΜΚ)ΓΕ2905 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

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 
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και 
οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών 

Γνώσεων, Επιστημονικής 
Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

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 Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Σκοπός του μαθήματος  
Να εισάγει τους σπουδαστές στις βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ Υπηρεσιών και η κατανόηση των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών.  
Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσει την διαφορά μεταξύ 
του Μάρκετινγκ των Υπηρεσιών και του Μάρκετινγκ των αγαθών στη φύση, στο σχεδιασμό στη 
μέτρηση των αποτελεσμάτων και στις πολιτικές των στοιχείων του μίγματος Μάρκετινγκ. Ο φοιτητής 
στο τέλος του μαθήματος θα πρέπει να είναι σε θέση να σχεδιάσει και να αναπτύξει μια υπηρεσία, 
να σχεδιάσει την παραγωγή και κατανάλωση των υπηρεσιών και τη ροή παροχής αυτών, καθώς και 
να σχεδιάσει τους παράγοντες του μίγματος Μάρκετινγκ που την συνθέτουν. Επίσης να συντάξει 
αυτόνομα ένα ερευνητικό σχέδιο για την μέτρηση και αξιολόγηση της υπηρεσίας από την πλευρά 
των καταναλωτών. Επιπροσθέτως ο φοιτητής  θα μπορεί να κατανοεί τις διαδικασίες διαχείρισης 
των ανθρώπινων πόρων τη σημασία τους στην παραγωγή και κατανάλωση της υπηρεσίας και τον 
σχεδιασμό επιλογής και εκπαίδευσης. Τέλος θα μπορεί να κατανοεί τις βασικές αρχές σχεδίασης 
δημιουργίας και πολιτικής διαχείρισης των υπηρεσιών. 

  

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  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  



Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

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 

Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική  εργασία  
Λήψη αποφάσεων  
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Περιεχόμενα  
Το μάθημα είναι οργανωμένο σε τέσσερα μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται το θεωρητικό 
πλαίσιο των υπηρεσιών, η συμβολή τους στην οικονομία και η σημαντικότητα των υπηρεσιών στο 
Μάρκετινγκ. Επίσης παρουσιάζεται μία η διαδικασία παραγωγής και παροχής μιας υπηρεσίας.  Οι 
ανάγκες οι επιθυμίες και η διαδικασία αγοραστικής απόφασης καθώς και ο ρόλος του καταναλωτή 
Υπηρεσιών εξετάζεται στη συνέχεια.  Τέλος εξετάζεται ο ρόλος της εταιρίας παροχής υπηρεσιών στη 
διαδικασία παραγωγής και κατανάλωσης των Υπηρεσιών.  Το δεύτερο μέρος εξετάζει την ανάπτυξη 
των στρατηγικών Μάρκετινγκ.  Η ικανοποίηση του καταναλωτή καθώς και η έννοια, του ορισμού της 
μέτρησης και χρησιμοποίησης της Ποιότητας των Υπηρεσιών ως στρατηγικό εργαλείο 
ανταγωνιστικότητας εξετάζεται στη συνέχεια. Τέλος εισάγεται η ανάπτυξη των στρατηγικών 
Μάρκετινγκ με εστίαση τον καταναλωτή Υπηρεσιών.   Επίσης  εξετάζονται τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του Περιβάλλοντος.  Εξετάζεται η αγορά και οι λειτουργίες της Τμηματοποίησης και 
της Έρευνας της Αγοράς.  Το τελευταίο μέρος εξετάζει την δημιουργία και διαχείριση της εμπειρίας 
των Υπηρεσιών.  Οι έννοιες του προϊόντος, της τιμολόγησης, προώθησης και επικοινωνίας με 
έμφαση στο Τουριστικό προϊόν αποτελούν θέμα συζήτησης. Επίσης εξετάζεται η δημιουργία της 
Εμπειρίας μαζί με το σχεδιασμό των υλικών στοιχείων του περιβάλλοντος καθώς και η ανάπτυξη της 
λειτουργίας παροχής Υπηρεσιών.  Επίσης εξετάζεται η έννοια του προγραμματισμού Μάρκετινγκ 
στις Υπηρεσίες.  Το τελευταίο κεφάλαιο αφορά στο σχεδιασμό των διαδικασιών δημιουργίας και 
παροχής Υπηρεσιών και της πολιτικής Ανθρώπινων Πόρων.  
Οι επιμέρους θεματικές ενότητες είναι: 

1. Το Θεωρητικό πλαίσιο των Υπηρεσιών  
2. Η Σημασία των Υπηρεσιών 
3. Η Ανάπτυξη Υπηρεσιών  
4. Ο Καταναλωτής Υπηρεσιών - Ικανοποίηση Καταναλωτή 
5. Ποιότητα Υπηρεσιών 
6. Τμηματοποίηση -Έρευνα Υπηρεσιών  
7. Σχεδιασμός Περιβάλλοντος Υπηρεσιών  
8. Δημιουργία και Διαχείριση Εμπειρίας Υπηρεσιών 
9. Προϊόν Υπηρεσιών  
10. Προώθηση Υπηρεσιών  
11. Τιμολόγηση Υπηρεσιών  
12. Ανάπτυξη και σχεδιασμός Στρατηγικής Μάρκετινγκ  
13. Σχεδιασμός και διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων 

 

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 power point , Διαδικτυακές εφαρμογές  
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 για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε 
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 

Ασκήσεις Πράξης που 
εστιάζουν στην εφαρμογή 
μεθοδολογιών και 
ανάλυση μελετών 
περίπτωσης σε μικρότερες 
ομάδες φοιτητών 

26 

Ομαδική Εργασία σε 
μελέτη περίπτωσης. 
Εκπόνηση σχεδίων 
διαχείρισης έργου 

20 
 

Εκπαιδευτική εκδρομή / 
Μικρές ατομικές εργασίες 
εξάσκησης 

 

  

  

  

  

Αυτοτελής Μελέτη 52 

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

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. 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις Σύντομης απάντησης  
- Επίλυση προβλημάτων σχετικών με την εφαρμογή της 

θεωρίας  
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας 
 
ΙΙ. Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (20%) 
 

 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 
Γούναρης Σ.,(2011), ‘’Μάρκετινγκ Υπηρεσιών’’, Εκδόσεις Rossili, Αθήνα  
Γαλάνης Β., (1995), ‘’Μάρκετινγκ Υπηρεσιών’’, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα 
 



 Συμπληρωματικά βιβλία 

 Batesson, J and Hoffman D. (1999). Managing Services Marketing The Dryden press.  

 Lovelock, C. H. and J.Wirtz (2010). Services Marketing, Pearson. 

 Palmer, A. (2011). Principles of Services Marketing, McGraw-Hill Higher Education.  

 Pine, J. and Gilmore, J.H. (2011).  The Experience Economy: Work is the theatre and Every 
Business is a Stage II, Harvard Business School Press. 

 Wilson, A., Zeithaml, V. A., Bitner, M.J. and Gremler, D.D. (2008). Services Marketing: 
Integrating Customer Focus across the Firm, McGraw-Hill Higher Education. 

 
 Συμπληρωματική Αρθογραφία  

 Alexander, Nicholas and Andrew Lockwood (1996), "Internationalisation: A Comparison of 
Hotel and Retail Sectors," Service Industries Journal, 16 (October), 458-473. 

 Berry, Leonard L. and A. Parasuraman (1993), "Building a New Academic Field-the Case of 
Services Marketing," Journal of Retailing, 69 (Spring), 13-60.  

 Berry, Leonard L. and A. Parasuraman, (1997), "Listening to the Customer-The Concept of a 
Service-Quality Information System," Sloan Management Review, 38 (Spring), 65-76.  

 Bitner, Mary Jo (1992), "Servicescapes: The Impact of Physical Surroundings on Customers 
and Employees," Journal of Marketing, 56 (April), 57-71.  

 Bitner, Mary Jo, Bernard H. Booms, and Mary Stanfield Tetreault (1990), "The Service 
Encounter: Diagnosing Favorable and Unfavorable Incidents," Journal of Marketing, 54 
(January), 71-84.  

 Bowen, David E. and Edward L. Lawler III (1992), "The Empowerment of Service Workers: 
What, Why, How, and When." Sloan Management Review, 33 (Spring), 31-39.  

 Bowen, David E. and Edward E. Lawler (1995), "Empowering Service Employees," Sloan 
Management Review, 36 (Summer), 73-84.  

 Cronin Jr., Joseph J. and Steven A. Taylor (1992), "Measuring Service Quality: A 
Reexamination and Extension," Journal of Marketing, 56 (July), 55-68.  

 Fisk, Raymond P., Stephen W. Brown, and Mary Jo Bitner (1993), "The Evolution of the 
Services Marketing Literature," Journal of Retailing, 69 (Spring), 61-103.  

 Gounaris, S. (2005), "The role of trust and commitment in customer retention: insights from 
B2B services", Journal of Business Research, vol. 58, pp.126 

 Lovelock, Christopher H. (1983), "Classifying Services to Gain Strategic Marketing Insights," 
Journal of Marketing, 47 (Summer), 9-20.  

 Parasuraman, A., Valarie Zeithaml, and Leonard L. Berry (1985), "A Conceptual Model of 
Service Quality and Its Implications for Future Research," Journal of Marketing, 49, (Fall), 41-
50.  

 
Χρήσιμα Ακαδημαϊκά Περιοδικά στο Μάρκετινγκ 
Journal of Marketing 
Journal of Marketing Research 
Journal of the Academy of Marketing Science  
Journal of Services Marketing  
European Journal of Marketing  
 
8) Χρήσιμες Ιστοσελίδες 
www.ama.org American Marketing Association 
www.ft.com Financial Times 
www.economist.com Economist online edition 
www.eiasm.org European Institute for Advanced Studies in Management 
 

 
 
 

http://www.ama.org/
http://www.ft.com/
http://www.economist.com/
http://www.eiasm.org/


Δομημένος Προγραμματισμός (Κατ: ΔΠΣ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΔΠΣ)ΗΥ0600 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

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 ( 2) και Εργαστηριακές Ασκήσεις ( 2 ) 4 6 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα αποτελεί το βασικό μάθημα στις έννοιες του προγραμματισμού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών.  Ή ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει Εισαγωγή στην C++. Αναφορά στην C. 
Διαδικασία μεταγλώττισης και εκτέλεσης προγράμματος. Εντολές εισόδου εξόδου. Βασικοί τύποι 
μεταβλητών. Τύποι μεταβλητών. Εκχώρηση τιμής σε μεταβλητές. Αριθμητικές πράξεις μεταξύ 
μεταβλητών. Μεταβλητές και μνήμη. Διεύθυνση μνήμης. Δείκτες. Τελεστές σύγκρισης. Λογικοί 
τελεστές. Η εντολή ελέγχου if. Εντολή ελέγχου switch. Εντολή ελέγχου Break. Εντολή επανάληψης 
for.  Εντολές επανάληψης while και do while. Εμβέλεια μιας μεταβλητής. Τιμή φρουρός. 
Μονοδιάστατοι πίνακες. Ορισμός, αρχικοποίηση, σάρωση, αναζήτηση στοιχείων, μεταφορά 
στοιχείων από πίνακα σε πίνακα. Πολυδιάστατοι πίνακες. Ορισμός, αρχικοποίηση, σάρωση, 
αναζήτηση στοιχείων, μεταφορά στοιχείων από πίνακα σε πίνακα. Συναρτήσεις. Τρόπος κλήσης. Η 
εντολή return. Μεταβίβαση τιμών σε συναρτήσεις. Υπερφόρτωση συναρτήσεων. Αναδρομική κλήση 
συναρτήσεων. Μεταβίβαση πινάκων σε συναρτήσεις. Μαθηματικές συναρτήσεις βιβλιοθήκης. 



Αρχεία. Δημιουργία, ανάγνωση, εγγραφή. Αρχεία. Μέθοδοι και τελεστές εισόδου εξόδου. Τρόποι 
επεξεργασίας σειριακού αρχείου. 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

 Αναπτύξουν δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψης σχετικές με τον σχεδιασμό και την 
ανάπτυξη εφαρμογών. 

 Να γνωρίσουν τις δομές των αλγορίθμων, τον τρόπο που θα τους μεταφράζουν σε 
πρόγραμμα και να είναι ικανοί να σχεδιάσουν και εφαρμόσουν λύσεις προβλημάτων μέσω 
υπολογιστή. 

 Να αναπτύξουν αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες στη διαδικασία επίλυσης 
προβλημάτων. 

 Να αποκτήσουν ικανότητες μεθοδολογικού χαρακτήρα που αφορούν στο σχεδιασμό, στην 
ανάπτυξη και στο έλεγχο αλγορίθμων. 

 Να βελτιστοποιήσουν την ικανότητα επιλογής των κατάλληλων δομών δεδομένων για τη 
λύση ενός προβλήματος. 

 Να αναπτύξουν ικανότητες και να αποκτήσουν εμπειρίες στην υλοποίηση αλγορίθμων σε 
προγράμματα υπολογιστή. 

 Επιδείξουν σε βάθος γνώσεις των διαφορετικών εργαλείων και μεθόδων ανάπτυξης 
εφαρμογών. 

 Χρησιμοποιήσουν τα κατάλληλα εργαλεία και να αναπτύξουν μια εφαρμογή υπολογιστή. 
 

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 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

 Λήψη αποφάσεων  

 Αυτόνομη εργασία  

 Ομαδική εργασία  

 Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 Ικανότητες επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο, με τη χρήση επιχειρημάτων σε 
εργασίες, παρουσιάσεις και δημόσιες συζητήσεις.   

 Ικανότητα πρόκλησης νέων ιδεών των ιδίων και συναδέλφων σπουδαστών.  

 Διαχείριση σχέσεων συνεργασίας με συναδέλφους σπουδαστές και ακαδημαϊκό προσωπικό.   
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 Εισαγωγή στην C++.  

 Διαδικασία μεταγλώττισης και εκτέλεσης προγράμματος.  

 Εντολές εισόδου εξόδου.  

 Μεταβλητές, Εκχώρηση τιμής σε μεταβλητές.  

 Αριθμητικές πράξεις μεταξύ μεταβλητών. Μεταβλητές και μνήμη. Διεύθυνση μνήμης. Δείκτες. 
Τελεστές σύγκρισης. Λογικοί τελεστές.  

 Η εντολή ελέγχου if. Εντολή ελέγχου switch. Εντολή ελέγχου Break.  

 Εντολή επανάληψης for.  Εντολές επανάληψης while και do while.  



 Πίνακες.  

 Συναρτήσεις.  

 Αρχεία.  

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Από έδρας διδασκαλία και εργαστηριακές ασκήσεις με 
επίβλεψη. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

 Εξειδικευμένο Λογισμικό Ανάπτυξης Εφαρμογών σε C++ 

 Προβολή διαφανειών  

 Χρήση οπτικοακουστικού υλικού  

 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 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (2 ώρες διάρκεια 
διδασκαλίας, 2 ώρες ΦΕ). Άρα, 2 
ώρες ΦΕ Χ 13 εβδομάδες = 26 ώρες 
ΦΕ το εξάμηνο 

26 

Εργαστηριακές Ασκήσεις ατομικές 
εργαστηριακές ασκήσεις (2 ώρες 
διάρκεια, 2 ώρες ΦΕ). Άρα, 2 ώρες 
ΦΕ Χ 13 εβδομάδες= 26 ώρες  το 
εξάμηνο  

26 

Ομαδικές Εργασίες 20 

Αυτοτελής Μελέτη 78 

Σύνολο Μαθήματος 
(φόρτος εργασίας σε ώρες ανά 
εξάμηνο – 25 ώρες ανά πιστωτική 
μονάδα). 

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. 

 
I. Γραπτή τελική εξέταση (50%) που περιλαμβάνει 

επίλυση προβλημάτων 

II. Τελική Εξέταση Εργαστηρίων (50%) που περιλαμβάνει 

επίλυση προβλημάτων 

 
Τα κριτήρια αξιολόγησης έχουν ως εξής: 

 Ικανότητα Ανάλυσης Προβλήματος 

 Ικανότητα Σχεδιασμού Λύσεων 

 Ικανότητα Υλοποίησης Λύσεων 
 

 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βασικά Συγγράμματα 

ISBN Συγγραφέας Ημερομηνία Τίτλος Εκδότης 
960-512-449-1  Schildt Herbert 2005 C++ Βήμα προς Βήμα Α. Γκιούρδα & 

ΣΙΑ 

978-960-512-5912 Deitel Harvey 
M.,Deitel Paul J. 

2011 C++ Προγραμματισμός 6η 
Εκδοση 

Α. Γκιούρδα & 
ΣΙΑ  

978-960-418-030-1 Sahnii Sartaj 2004 Δομές δεδομένων, 
αλγόριθμοι και εφαρμογές 

ΤΖΙΟΛΑ 



C++ 

978-960-418-358-6 Savitch Walter 2011 Πλήρης C++ ΤΖΙΟΛΑ 

     

     

Άλλα Συγγράμματα 
9780387689937 Pozrikidis, 

Constantine 
2007 Introduction to C++ 

Programming and Graphics 
Springer 
Science+ 
Business 
Media, LLC, 
ηλεκτρονικό 
βιβλίο 

9781430202820 Hogenson, 
Gordon. 

2007 The Visual C++ Language for 
.NET 

Gordon 
Hogenson 

  

Ηλεκτρονικοί Σύνδεσμοι  

http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/  

http://www.learncpp.com/   

http://isocpp.org/  

http://www.cprogramming.com/tutorial.html  

http://channel9.msdn.com/Events/GoingNative/2013/Opening-Keynote-Bjarne-Stroustrup  

 
 

Διαχείριση Καινοτομιών  (Κατ: ΔΕ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΔΕ)ΓΕ3900 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ  

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 ( 2 ) και Ασκήσεις Πράξης ( 2 ) 4 6 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΙ  

http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/
http://www.learncpp.com/
http://isocpp.org/
http://www.cprogramming.com/tutorial.html
http://channel9.msdn.com/Events/GoingNative/2013/Opening-Keynote-Bjarne-Stroustrup


ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Οι φοιτητές θα πρέπει να κατανοήσουν α) τη σπουδαιότητα της καινοτομίας και την αναγκαιότητα 
της ως τρόπος ζωής στον επαγγελματικό και επιχειρησιακό χώρο και β) την ανάγκη για ενσωμάτωση 
της διαχείρισης της τεχνολογίας και της καινοτομίας στη στρατηγική και πρακτική των επιχειρήσεων 
και των οργανισμών. Στα πλαίσια στόχος του μαθήματος είναι μυήσει τους φοιτητές στη διαδικασία 
διαμόρφωσης τεχνολογικής στρατηγικής και στρατηγικής για τη καινοτομία με βάση τα ειδικά 
χαρακτηριστικά του εξωτερικού και του εσωτερικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων και να 
αναλύσει πως η στρατηγική αυτή μπορεί να εφαρμοστεί στη πράξη. 
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 
 

 Αναπτύξουν  δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψης σχετικές με τις βασικές διαστάσεις της 
διαχείρισης της τεχνολογίας και της καινοτομίας στις σύγχρονες επιχειρήσεις   

 Επιδείξουν σε βάθος γνώσεις των βασικών συμπεριφορών και πρακτικών που σχετίζονται με 
πετυχημένες καινοτομίες  

 
 

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 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

 Λήψη αποφάσεων  

 Ομαδική εργασία  

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 Ικανότητες επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο, με τη χρήση επιχειρημάτων σε 
εργασίες, παρουσιάσεις και δημόσιες συζητήσεις   

 Ικανότητα πρόκλησης νέων ιδεών των ιδίων και συναδέλφων σπουδαστών  

 Διαχείριση σχέσεων συνεργασίας με συναδέλφους σπουδαστές και ακαδημαϊκό προσωπικό  
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Θεωρία  



 Εισαγωγή στους όρους και στη σημασία της διαχείρισης τεχνολογίας και καινοτομίας 

 Στρατηγική διαχείριση καινοτομίας 

 Καινοτομία και εσωτερική στρατηγική  

 Καινοτομία και σχεδιασμός 

 Υλοποίηση εσωτερικής καινοτομίας  

 Αξιολόγηση και έλεγχος καινοτομίας 

 Εξωτερική στρατηγική και απόκτηση τεχνολογίας  

 Υλοποίηση και απόκτηση τεχνολογίας 

 Επιτυχημένη διαχείριση της τεχνολογίας και της καινοτομίας 

 Οργανωσιακή μάθηση και διαχείριση γνώσης  
 

Ασκήσεις Πράξης 

 Συζήτηση επί της θεωρίας με στόχο τη κατανόηση της  

 Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν στη θεωρία  

 Χρήση ομαδικών ασκήσεων, περιπτωσιακών μελετών και παρουσιάσεων που σχετίζονται 
με τη διαχείριση της καινοτομίας και της τεχνολογίας   

 Προετοιμασία ομαδικών εργασιών  

 Παρουσιάσεις των εργασιών των φοιτητών τις δυο τελευταίες εβδομάδες των ΑΠ, στα 
πλαίσια της αξιολόγησης τους    

 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Από έδρας διδασκαλία. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

 Προβολή διαφανειών  

 Χρήση οπτικοακουστικού υλικού (Video σχετικά με τη 
διαχείριση της καινοτομίας)  

 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 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις  78 

Ασκήσεις Πράξης  
Εστιάζουν στη μελέτη ασκήσεων 
πράξης  

26 

Αυτοτελής μελέτη  46 

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, 

 
I. Γραπτή τελική εξέταση (50%) που περιλαμβάνει 

ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή/και ανάπτυξης 

II. Συγγραφή και Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας 

[Αξιολόγηση πρακτικών καινοτομίας μια μελέτης 

περίπτωσης] (50%) 



Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
Τα κριτήρια αξιολόγησης της εργασίας έχουν ως εξής: 
1. Κριτήρια αξιολόγησης περιεχομένου γραπτής 

εργασίας:  

 Διερεύνηση πληροφοριών σε βάθος 

 Χρήση πολλαπλής βιβλιογραφίας  

 Κατάλληλη δομή, ροή λόγου και ορθή χρήση της 
ελληνικής γλώσσας 

 Αξιόπιστη ανάλυση του αντικειμένου 

 Κριτική σκέψη και συζήτηση 

 Επαρκής κάλυψη του θέματος 
 
2. Κριτήρια αξιολόγησης παρουσίασης γραπτής 

εργασίας (ομαδικής & ατομικής): 

 Οργάνωση της παρουσίασης  

 Επαγγελματισμός στην παρουσίαση  

 Χρήση σχημάτων, πινάκων, χρωμάτων, κλπ.  

 Ικανότητες επικοινωνίας με το ακροατήριο 

 Ακριβής τήρηση του χρονοδιαγράμματος 
παρουσίασης  

 Τρόπος αντιμετώπισης των ερωτήσεων από το 
ακροατήριο  

 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βασικά Συγγράμματα 

ISBN Συγγραφέας Ημερομηνία Τίτλος Εκδότης 

9789602186749 White, M,A.  και  

Bruton, G. D. 

2010 Η στρατηγική διαχείριση 

της τεχνολογίας και της  

καινοτομίας 

Κριτική  

9789604580316 Christiansen J. 2009 Διαχείριση της 

ανταγωνιστικής 

καινοτομίας: Τεχνικές 

για τη βελτίωση της 

απόδοσης της 

καινοτομίας 

Επίκεντρο 

 

Ανάλυση και Σχεδίαση Αλγορίθμων (Κατ: ΔΠΣ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΔΠΣ)ΗΥ1001 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 



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 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις ( 2 ) και Εργαστήρια ( 2 ) 4 6 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 
https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

Απόκτηση ικανοτήτων μεθοδολογικού χαρακτήρα που αφορούν στο σχεδιασμό, την 
ανάπτυξη και τον έλεγχο αλγορίθμων, ώστε οι σπουδαστές να μπορούν να 
επιλύουν σύνθετα προβλήματα σε γλώσσα προγραμματισμού Java.  
Απόκτηση ικανότητας ανάλυσης και σχεδίασης αλγορίθμων καθώς και υλοποίησής τους σε γλώσσα 
προγραμματισμού Java.  Δομημένος και  αντικειμενοστραφής προγραμματισμός σε Java.  

 
 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Αλγόριθμοι-βασικές έννοιες. Ανάπτυξη αλγορίθμων. Μεθοδολογίες ανάλυσης και  σχεδίασης 

αλγορίθμων. Χαρακτηριστικά αλγορίθμων. Υλοποίηση αλγορίθμων με χρήση γλωσσών   δομημένου 

και αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. 

Ανάπτυξη προγράμματος και θεμελιώδεις έννοιες προγραμματισμού σε γλώσσα Java. Τύποι 

δεδομένων, σταθερές, μεταβλητές, αριθμητικές και λογικές πράξεις, αριθμητικές και λογικές 

παραστάσεις. Εντολές εισόδου-εξόδου δεδομένων, εντολή εκχώρησης. Δομή προγράμματος. 

Βασικές αλγοριθμικές δομές.  Δομή ακολουθίας, δομές ελέγχου (απόφασης), δομές επανάληψης. 

Συναρτήσεις και διαδικασίες οριζόμενες από το χρήστη. Δομημένος προγραμματισμός σε Java. 



Αναδρομικές συναρτήσεις. 

Εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό σε γλώσσα Java. Κλάσεις και αντικείμενα 

σε Java. Πίνακες (Arrays). Η κλάση Αrray. Μονοδιάστατοι – δισδιάστατοι πίνακες. Τυπικές 

επεξεργασίες σε πίνακες (εύρεση μέγιστου και ελάχιστου στοιχείου πίνακα, αναζήτηση στοιχείων σε 

πίνακα, ταξινόμηση και συγχώνευση πινάκων). Συμβολοσειρές (Strings). Η κλάση String. Συγκρίσεις 

συμβολοσειρών, μέθοδοι εντοπισμού χαρακτήρων και υποσυμβολοσειρών. Σύνθεση αντικειμένων.  

Εργαστηριακές ασκήσεις σε περιβάλλον προγραμματισμού Java. 
 

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 

Εργαστηριακή εκπαίδευση σε περιβάλλον 
προγραμματισμού Java. 

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 ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 26 
Εργαστηριακές 
Ασκήσεις σε γλώσσα 
προγραμματισμού 
Java 

26 

Ομαδική Εργασία σε 
μελέτη περίπτωσης.  

25 
 

 Μικρές ατομικές 
εργασίες εξάσκησης 

15 

  
  
  
  

Αυτοτελής Μελέτη 58 
Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

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. 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει: 
 
- Ερωτήσεις  σύντομης απάντησης 
- Επίλυση προγραμματιστικών προβλημάτων 
 -Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας 
 
ΙΙ. Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (20%) 
 



5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά 
 

1. Ι. Κ. ΚΑΒΟΥΡΑΣ, Α. Α. ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ,  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ JAVA, 2η  Έκδοση  ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, Αθήνα 2012  

2. W. Savitch, «Java – Μια εισαγωγή στην επίλυση προβλημάτων και στον προγραμματισμό», 

4η Έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2008. 

3. H. M. Deitel, P. J. Deitel, «Java Προγραμματισμός», 8η Έκδοση, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, 

Αθήνα 2010. 

4. J. R. Hubband, «Java – θεωρία και προβλήματα», Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα 2004.  

5. R. Sedgewick, «Αλγόριθμοι σε Java», Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα 2005. 

6. Κ. Θραμπουλίδης, «Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός – Java», 3η Έκδοση, Εκδόσεις 

Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2004. 

7. Ι-Χ. Π. Παναγιωτόπουλος, «Διαδικτυακός Προγραμματισμός: Java», Εκδόσεις Σταμούλη, 

Αθήνα 2003. 

 

 
 

 

Marketing Αγροτικών Προϊόντων, Τροφίμων & Ποτών (Κατ: ΜΑΡΚ)   

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΜΚ)ΓΕ2901 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 

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 ( 2 ) και Ασκήσεις Πράξης ( 2 ) 4 6 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Επιστημονικής Περιοχής 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΝΑΙ (στην Αγγλική) 



ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα «Μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων, τροφίμων και ποτών» αποτελεί 
υποχρεωτικό μάθημα της κατεύθυνση Μάρκετινγκ. Η γεωργία διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας και ειδικά σε περιόδους 
οικονομικής κρίσης. Η σημαντικότητά της διαφαίνεται στην καθημερινή ζωή, 
καθότι παρέχει βασικά αγαθά διαβίωσης στους καταναλωτές, αλλά και στους 
τομείς της μεταποίησης και των εξαγωγών της χώρας. 
Το μάρκετινγκ (εμπορία) των γεωργικών προϊόντων θεωρείται μοναδικό και αξίζει  
εξειδικευμένη προσοχή λόγω της φθαρτότητας και ογκώδες των σχετικών 
προϊόντων. Επιπλέον, το μάρκετινγκ των τροφίμων και ποτών είναι επίσης ζωτικής 
σημασίας για την ομαλή λειτουργία της αγοράς και κατα επέκταση για τη διατροφή 
των καταναλωτών.  Το γεγονός ότι τα περισσότερα από αυτά τα προϊόντα είναι τα 
βασικά είδη διατροφής, των οποίων η τιμή και η διανομή θεωρούνται στρατηγικής 
σημασίας από τις κυβερνήσεις, οδηγεί επίσης στην καθιέρωση υποχρεωτικών 
θεσμικών οργάνων που να σχετίζεται με τηνν εμπορία των  προϊόντων του 
γεωργικού τομέα. 
 
Κατά τη διάρκεια αυτού του μαθήματος, θα πραγματοποιηθεί εστίαση στην 
κατανόηση του μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων, τροφίμων και ποτών, τις 
ιδιαιτερότητές του σε σχέση με το μάρκετινγκ άλλων προϊόντων και υπηρεσιών, τη 
σχέση μεταξυ του μαρκετινγκ και της παραγωγης των αγροτικών προϊόντων, 
τροφίμων και ποτών και την ανάλυση των λειτουργιών του  μάρκετινγκ αγροτικών 
προϊόντων, τροφίμων και ποτών.  

 
   Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση 
να: 

 Έχει κατανόηση της  στρατηγικής σημασίας του Μάρκετινγκ αγροτικών προϊόντων, 
τροφίμων και ποτών (ΜΑΠΤ&Π). 

 Είναι σε θέση να αναγνωρίσει τους καθοριστικούς παράγοντες προσφοράς και 
ζήτησης των αγροτικών προϊόντων, τροφίμων και ποτών 

 Έχει γνώση των λειτουργιών μάρκετινγκ (marketing functions) στο  ΜΑΠΤ&Π. 

 Είναι σε θέση να αναγνωρίσει  και να περιγράψει όλους τους κύριους 
συμμετέχοντες στην αλυσίδα εφοδιασμού αγροτικών προϊόντων,  τροφίμων και 
ποτών, και το πώς κάθε ένας συμβάλλει στην προσφορά τους στους καταναλωτές. 

 Έχει την ικανότητα να αναλύσει  τα διαφορετικά ανταγωνιστικά περιβάλλοντα στα 
οποία λειτουργούν  οι  συμμετέχοντες στην αγορά των αγροτικών προϊόντων,  
τροφίμων και ποτών. 

 Αναλύσει   τους καθοριστικούς παράγοντες που δημιουργούν το Άνοιγμα Ψαλίδας 



Τιμών και τους τρόπους μείωσής του. 

 Έχει κατανοήσει  τις διαστάσεις της αποδοτικότητας αγορας των αγροτικών 
προϊόντων, τροφίμων και ποτών. 

 Προσδιορίσει τα βασικά στοιχεία στρατηγικού μάρκετινγκ μιας επιχείρησης ΑΠΤ&Π  
και να διακρίνει  πώς η στρατηγική αυτή διαφέρει ανάλογα με το αν πρόκειται για 
μια B2B ή B2C επιχείρηση. 

 Αναλύει και υπολογίζει τα βασικά στοιχεία  καθορισμού της τιμής :  γεωργικής,  
χονδρικής και  λιανικής  των αγροτικών προϊόντων,  τροφίμων και ποτών και πως 
αυτές σχετίζονται. 

 Αναγνωρίσει τη σημαντικότητα των φορέων εμπορίας στο ΜΑΠΤ&Π 

 Να μπορεί να κατανοήσει το ΜΑΠΤ&Π σε περιόδους οικονομικής κρίσης και πως 
πήρε μορφή το «κίνημα της πατάτας» 

 Μπορεί να πραγματοποιήσει μια πρωτογενή έρευνα στο πεδίο του ΜΑΠΤ&Π και σε 
οποιαδήποτε λειτουργία του ΜΑΠΤ&Π 

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 

 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  

 Λήψη αποφάσεων  
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
 Αυτόνομη εργασία 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 Λόγοι μελέτης αντικειμένου του Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊοντων, Τροφίμων Και 

Ποτών - Χαρακτηριστικά αγροτικών προϊόντων, τροφίμων και ποτών 

 Σκοποί και σπουδαιότητα του Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊοντων, Τροφίμων και 

Ποτών για τους παραγωγούς, καταναλωτές, μεταποιητές, φορείς εμπορίας και 

κράτος 

 Μάρκετινγκ και περιβάλλον (marketing mix)  αγροτικών προϊοντων, τροφίμων και 

ποτών 

 Tο περιβάλλον του Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊοντων, Τροφίμων και Ποτών 

(φυσικό, οικονομικό, ανταγωνιστικό, κοινωνικό, πολιτικό, νομικό, πολιτιστικό, 

τεχνολογικό, επιστημονικό και οικολογικό) 

 Οι παραγωγοί των Αγροτικών Προϊοντων, Τροφίμων και Ποτών. Χαρακτηριστικά.  

 Οι καταναλωτές των Αγροτικών Προϊοντων, Τροφίμων Και Ποτών. Παράγοντες 

επίδρασης  

 Το ολικό προϊόν : Τυποποίηση, Μεταποίηση, Συσκευασία, Ταυτοποίηση 

 Διακίνηση και εφοδιαστική Αγροτικών Προϊοντων, Τροφίμων Και Ποτών: 



Αποθήκευση και Μεταφορές 

 Τιμές Αγροτικών Προϊοντων, Τροφίμων και Ποτών. Σχηματισμός τιμών, παράγοντες 

επίδρασης, Δασμοί, Ανώτατες Τιμές, Τιμές Κατωφλίου, Διατίμηση. 

 Επικοινωνία και Προβολή Αγροτικών Προϊοντων, Τροφίμων Και Ποτών: 

Πληροφόρηση αγοράς, Έρευνα αγοράς, Διαφήμιση 

 Διευκολυντικές Λειτουργίες στο Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊοντων, Τροφίμων και 

Ποτών: χρηματοδότηση εμπορίας, ανάληψη κινδύνων εμπορίας 

 Πώληση Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊοντων, Τροφίμων και Ποτών: Δομή αγοράς, 

Φορείς εμπορίας 

 Κόστος και αποδοτικότητα του Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊοντων, Τροφίμων Και 

Ποτών 

 Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊοντων, Τροφίμων Και Ποτών σε περιόδους οικονομικής 

κρίσης: Το κίνημα απευθείας διάθεση από τον παραγωγό στον καταναλωτή 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη  πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

ΤΠΕ.:  Power point,  Υ/Η και τα προγραμματα  
word/ excel/ spss  
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class  
Επικοινωνία με φοιτητές: e-mail, social media 
 

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 
ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε 
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος 

Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν σε 
περιπτωσιολογικές μελέτες  και 
μελέτη καταστάσεων από την 
ελληνική πραγματικότητα.  

26 

Ατομική εργασία   
20 
 

Ατομική εργασία 20 
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Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

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 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει: 
 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
-    Ερωτήσεις κρίσης 



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. 

 
 
ΙΙ. Παρουσίαση Ατομικών  Εργασιών (40%) 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 Καμενίδης, Χ. Θ. (2010). Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων. Εκδ.ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ 

ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Α.Ε. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 59412.  ISBN 978-960-
467-205-9 

 Norwood B., Lusk J. (2012). Μάρκετινγκ και τιμές Αγροτικών Προϊόντων. Εκδ. 
BROKEN HILL PULBISHERS. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22767610 

 Aurier, P.,  Sirieix, L.(2010). Marketing Αγροτικών Προιόντων.  "Εκδ. 
ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ" ΚΙΜΕΡΗΣ Κ. ΘΩΜΑΣ. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 185 

 
Άλλα Συγγράμματα 

 Kohls, R.L. & Uhl, J.N. (2001). Marketing of agricultural products. Ψηφιοποιήθηκε 
2010. Prentice Hall. ISBN 0130105848, 9780130105844 

 Tropp, Debra, Edward Ragland, and James Barham. 2008. The Dynamics of Change 
in the Food Marketing Environment. USDA AMS Agricultural Handbook 728-3. 
http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getfile?dDocName=STELPRDC5070995 
 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 African Journal of Agricultural Marketing 
 Agricultural Economics & Marketing Journal 
 Agrimarketing 
 American journal of agricultural economics 
 Asian Journal of Agriculture and Rural Development 
 British Food Journal 
 EuroChoices 
 European food & drink review  
 European review of agricultural economics  
 Food & beverage packaging  
 Food logistics  
 Food Policy  
 Food quality and preference  
 Food research international  
 Journal of Agricultural & Food Industrial Organization 
 Journal of agricultural economics 
 Journal of foodservice 
 Journal of foodservice business research 
 Journal of International Food & Agribusiness Marketing 
 Nutraceutical Business & Technology 
 Review of agricultural economics 
 The Australian journal of agricultural and resource economics 
 The IUP Journal of Agricultural Economics 
 The state of food insecurity in the world 

 

http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/getfile?dDocName=STELPRDC5070995


 

Ηλεκτρονικοί Σύνδεσμοι 
 www.minagric.gr/  :  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
 http://www.fao.org/ :  Food and Agriculture Organization 
 http://www.agmrc.org/ : Agricultural Marketing Research Center 
 http://www.nama.org/: National Agri-Marketing Association 
 www.eaae.org/ : European Association Of Agricultural Economists 

 

 

Χρηματοδότηση και Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων  (Κατ: ΔΕ) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΕΧΡ4001 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις ( 2 ) και Εργαστήριο ( 2 ) 4 6 
   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 
Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή προς τους σπουδαστές ολοκληρωμένης και επίκαιρης 
γνώσης των θεμάτων που σχετίζονται με την χρηματοδότηση και την αξιολόγηση των επενδυτικών 
σχεδίων. Η απόκτηση ικανότητας μακροχρόνιου χρηματοοικονομικού σχεδιασμού μιας επιχείρησης. 
Στο πλαίσιο του μαθήματος οι σπουδαστές θα αποκτήσουν γνώσεις ανάλυσης των σχέσεων που 
διέπουν τις επενδύσεις και του τρόπου χρηματοδότησης αυτών.  Θα είναι σε θέση να συντάσσουν 
μελέτη σκοπιμότητας μιας επένδυσης αλλά και να προτείνουν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης 
της.  
 

Γενικές Ικανότητες 

 

 Λήψη επενδυτικών και χρηματοδοτικών αποφάσεων. 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 

 Αυτόνομη εργασία  

http://www.minagric.gr/
http://www.fao.org/
http://www.agmrc.org/
http://www.nama.org/
http://www.eaae.org/


 Ομαδική εργασία 

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 Ικανότητα επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο, με τη χρήση επιχειρημάτων σε εργασίες, 
παρουσιάσεις και δημόσιες συζητήσεις.  

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

 Μακροχρόνιος χρηματοοικονομικός σχεδιασμός της επιχείρησης. 

 Βασικές πηγές χρηματοδότησης (Αυτοχρηματοδότηση, αύξηση κεφαλαίου, τραπεζική 
χρηματοδότηση, ομολογιακά δάνεια, επιχορηγήσεις). 

 Εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης (Λειτουργική και χρηματοδοτική μίσθωση, factoring, 
forfeiting, venture capital). 

 Προϋπολογισμός επενδύσεων κεφαλαίου και μέθοδοι αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων (ARR, 
Payback Period, DCF, IRR, PI). 

 Κίνδυνος και προϋπολογισμός επενδύσεων κεφαλαίου. 

 Σχέση κινδύνου, χρηματοδότησης και αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων. 
  

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Από έδρας διδασκαλία. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

 Εξειδικευμένο Λογισμικό 

 Προβολή διαφανειών  

 Χρήση οπτικοακουστικού υλικού 

 Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

 Εργαστηριακή εκπαίδευση 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις (2 ώρες διδασκαλίας, 2 
ώρες ΦΕ).Άρα, 2 ώρες ΦΕ Χ 13 
εβδομάδες= 26 ώρες ΦΕ το 
εξάμηνο 

 
26 

Εργαστήριο που εστιάζει στην 
εφαρμογή μεθοδολογιών και 
ανάλυση μελετών περίπτωσης 
χρηματοδότησης και αξιολόγησης 
επενδυτικών σχεδίων (2 ώρες 
διάρκεια, 2 ώρες ΦΕ). Άρα, 2 ώρες 
ΦΕ Χ 13 εβδομάδες= 26 ώρες  το 
εξάμηνο  

 
 

26 

Ομαδική εργασία σύνταξης μελέτης 
σκοπιμότητας μιας επένδυσης σε 
συγκεκριμένο κλάδο. 

40 
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Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα, ήτοι 6 ECTS X 25 
ώρες ΦΕ= 150 ώρες ΦΕ/εξάμηνο). 

150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

 
I. Γραπτή τελική εξέταση της Θεωρίας (50%) που 

περιλαμβάνει θεωρητικές ερωτήσεις, ερωτήσεις 



σύντομης απάντησης και ασκήσεις πράξης. 

II. Γραπτή τελική εξέταση του Εργαστηρίου (50%) που 

περιλαμβάνει την επίλυση μελετών περίπτωσης (case 

studies) και τη συγγραφή ομαδικής εργασίας. 

 
 
Τα κριτήρια αξιολόγησης της ομαδικής εργασίας έχουν ως 
εξής: 

 Ορθός υπολογισμός και χρήση των μεθόδων 
αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων (40%) 

 Αξιολόγηση των πηγών χρηματοδότησης του 
επενδυτικού σχεδίου (40%) 

 Έκταση, βάθος και περιεχόμενο της μελέτης 
σκοπιμότητας (20%) 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βασικά Συγγράμματα 

Βασιλείου, Δ. και Ηρειώτης, Ν., «Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Θεωρία και Πρακτική», Εκδόσεις 
Rosili, 2008. 
Κιόχος Π., Κιόχος Α., Θάνος Γ. και Παπανικολάου Γ., «Χρηματοοικονομική Διοίκηση και πολιτική», 
Σύγχρονη Εκδοτική, 2002. 
Αρτίκης Γ. Π., «Χρηματοοικονομική Διοίκηση Αποφάσεις Επενδύσεων», Εκδόσεις Αντωνακοπούλου 
Ελένη, 2013. 
Μαλινδρέτου Βασιλική, «Χρηματοοικονομική ανάλυση Επενδύσεις», Εκδόσεις Παπαζήση, 2000. 
 
 

Άλλα Συγγράμματα 

Τσακλάγκανος Άγγελος, «Χρηματοδότηση και αξιολόγηση των επενδύσεων» Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, Αφοι Κυριακίδη 

ΑΕ, 2008. 

Παπούλιας Γ., «Χρηματοοικονομική Διοίκηση», 5η έκδοση, Εκδόσεις Β. Παπούλιας, Αθήνα, 2002. 

Brealey R., Myers S., Allen F., Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill, 2013. 

Brigham, E.F. and Ehrhardt, M.C., « Financial Management: Theory and Practice», Cengage Learning, 

USA, 2007. 

Brigham, E.F. and Gapenski, L.C., «Financial Management: Theory and Practice», The Dryden Press, 7th 

Edition, Orlando, 1994. 

 

 
 
 
 

Δίκτυα Υπολογιστών (Κατ: ΔΠΣ) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 



ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΔΠΣ)ΗΥ1004 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

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 ( 2 ) και Εργαστηριακές Ασκήσεις ( 2 )  4 6 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα αποτελεί το βασικό μάθημα στις έννοιες των δικτύων Υπολογιστών αλλά και στις 
βασικές έννοιες των επικοινωνιών. Οι φοιτητές θα πρέπει να αποκτήσουν το κατάλληλο υπόβαθρο 
γνώσεων που αφορά τις δομές και την υλοποίηση δικτύων υπολογιστών σε όλα τα επίπεδα του 
μοντέλου OSI. Θα πρέπει επίσης να αντιλαμβάνεται τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες των 
πρωτοκόλλων στα δίκτυα υπολογιστών και να είναι σε θέση να πάρουν αποφάσεις σε προβλήματα 
σχεδιασμού δικτύων. Ή ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει εισαγωγή στην έννοια των δικτύων,  
περιγραφή της αρχιτεκτονικής του διαδικτύου, χαρακτηριστικά και μεθόδους μετάδοσης ψηφιακής 
πληροφορίας. Επίσης μεταγωγή πακέτων και μεταγωγή κυκλωμάτων. Πακέτα και στατιστική 
πολύπλεξη. Περιγραφή του πρωτοκόλλου Ethernet. Ασύρματα δίκτυα. Μεταγωγή δεδομένων. 
Γέφυρες. Πρωτόκολλα μεταγωγής. Περιγραφή του πρωτοκόλλου IPv4 και Διαδίκτυο. Ονοματολογία. 
Τμηματοποίηση, υποδικτύωση. Περιγραφή του πρωτοκόλλου IPv6. Σύστημα ονομασίας περιοχών 
DNS. Πρωτόκολλο ARP. Πρωτόκολλο DHCP. Δρομολόγηση πακέτων και αλγόριθμοι δρομολόγησης. 
Πρωτόκολλα μεταφοράς. Πρωτόκολλο χρήστη αυτοδύναμων πακέτων. Πρωτόκολλο ελέγχου 
μετάδοσης. Εγκαθίδρυση-Τερματισμός σύνδεσης. Αξιοπιστία και ταξινόμηση. Έλεγχος ροής. Χρονικό 
περιθώριο. Έλεγχος και αποφυγή συμφόρησης. Αργό ξεκίνημα, γρήγορη ανάκαμψη. Προσθετική 
αύξηση/πολλαπλασιαστική μείωση. Απόδοση και ρόλος της καθυστέρησης αναμονής. Αποφυγή 
συμφόρησης βάσει μετρήσεων. Ενεργή διαχείριση ουράς. Διαδικτυακή ποιότητα παροχής 
υπηρεσιών. Περιγραφή μηχανισμών υποστήριξης ποιότητας παροχής υπηρεσιών σε επίπεδο 



εφαρμογής, δικτύου, μεταφοράς δεδομένων. Περιγραφή των πρωτοκόλλων εφαρμογής HTTP, FTP, 
SMTP. Προσομοίωση συμπεριφοράς δικτύων υπολογιστών (ns2). 
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

 Αναπτύξουν δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψης σχετικές με τον σχεδιασμό και την 
ανάπτυξη δικτύων υπολογιστών. 

 Επιδείξουν σε βάθος γνώσεις των διαφορετικών εργαλείων και μεθόδων σχεδιασμού και 
ανάπτυξης. 

 Αξιολογήσουν τους σκοπούς και τους στόχους ενός δικτύου υπολογιστών. 

 Χρησιμοποιήσουν τα κατάλληλα εργαλεία και να σχεδιάσουν και να παρακολουθήσουν ένα 
δίκτυο υπολογιστών. 

 

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 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

 Λήψη αποφάσεων  

 Αυτόνομη εργασία  

 Ομαδική εργασία  

 Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

 Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

 Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα 
φύλου  

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 Ικανότητες επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο, με τη χρήση επιχειρημάτων σε 
εργασίες, παρουσιάσεις και δημόσιες συζητήσεις.   

 Ικανότητα πρόκλησης νέων ιδεών των ιδίων και συναδέλφων σπουδαστών.  

 Διαχείριση σχέσεων συνεργασίας με συναδέλφους σπουδαστές και ακαδημαϊκό προσωπικό.   
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 Εισαγωγή στην έννοια των δικτύων 

 Περιγραφή της αρχιτεκτονικής του διαδικτύου 

 Χαρακτηριστικά και μέθοδοι μετάδοσης ψηφιακής πληροφορίας. 

 Μεταγωγή πακέτων και μεταγωγή κυκλωμάτων. 

 Πακέτα και στατιστική πολύπλεξη. 

 Περιγραφή του πρωτοκόλλου Ethernet. 

 Ασύρματα δίκτυα. 

 Μεταγωγή δεδομένων. 

 Γέφυρες. 

 Πρωτόκολλα μεταγωγής. 

 Περιγραφή του πρωτοκόλλου IPv4 και Διαδίκτυο. 

 Ονοματολογία. 

 Τμηματοποίηση, υποδικτύωση. 

 Περιγραφή του πρωτοκόλλου IPv6. 



 Σύστημα ονομασίας περιοχών DNS. 

 Πρωτόκολλο ARP. 

 Πρωτόκολλο DHCP. 

 Δρομολόγηση πακέτων και αλγόριθμοι δρομολόγησης. 

 Πρωτόκολλα μεταφοράς. 

 Πρωτόκολλο χρήστη αυτοδύναμων πακέτων. 

 Πρωτόκολλο ελέγχου μετάδοσης. 

 Εγκαθίδρυση-Τερματισμός σύνδεσης. 

 Αξιοπιστία και ταξινόμηση. 

 Έλεγχος ροής. Χρονικό περιθώριο. Έλεγχος και αποφυγή συμφόρησης. Αργό ξεκίνημα, γρήγορη 
ανάκαμψη. Προσθετική αύξηση/πολλαπλασιαστική μείωση. 

 Απόδοση και ρόλος της καθυστέρησης αναμονής. Αποφυγή συμφόρησης βάσει μετρήσεων. 
Ενεργή διαχείριση ουράς. 

 Διαδικτυακή ποιότητα παροχής υπηρεσιών. Περιγραφή μηχανισμών υποστήριξης ποιότητας 
παροχής υπηρεσιών σε επίπεδο εφαρμογής, δικτύου, μεταφοράς δεδομένων. 

 Περιγραφή των πρωτοκόλλων εφαρμογής HTTP, FTP, SMTP. 

 Προσομοίωση συμπεριφοράς δικτύων υπολογιστών (ns2). 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Από έδρας διδασκαλία και εργαστηριακές ασκήσεις με 
επίβλεψη. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

 Εξειδικευμένο Λογισμικό Σχεδιασμού και Ανάλυσης 
δικτύων υπολογιστών 

 Προβολή διαφανειών  

 Χρήση οπτικοακουστικού υλικού  

 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 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (2 ώρες διδασκαλίας, 2 
ώρες ΦΕ). Άρα, 2 ώρες ΦΕ Χ 13 
εβδομάδες = 26 ώρες ΦΕ το 
εξάμηνο 

26 

Εργαστηριακές Ασκήσεις ατομικές 
εργαστηριακές ασκήσεις (2 ώρες 
διάρκεια, 2 ώρες ΦΕ). Άρα, 2 ώρες 
ΦΕ Χ 13 εβδομάδες= 26 ώρες  το 
εξάμηνο  

26 

Αυτοτελής Μελέτη 98 

Σύνολο Μαθήματος 
(φόρτος εργασίας σε ώρες ανά 
εξάμηνο – 25 ώρες ανά πιστωτική 
μονάδα). 

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 
 

 
I. Γραπτή τελική εξέταση (50%) που περιλαμβάνει 

επίλυση προβλημάτων 

II. Τελική Εξέταση Εργαστηρίων (50%) που περιλαμβάνει 

επίλυση προβλημάτων 

 
Τα κριτήρια αξιολόγησης έχουν ως εξής: 

 Ικανότητα Ανάλυσης Προβλήματος 



 
 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 Ικανότητα Σχεδιασμού Λύσεων 

 Ικανότητα Υλοποίησης Λύσεων 
 

 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βασικά Συγγράμματα 

ISBN Συγγραφέας Ημερομηνία Τίτλος Εκδότης 
978-960-209-746-5 ΒΑΣΙΛΗΣ Θ. 

ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ 
2004 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ 

978-960-461-447-9 ANDREW S. 
TANENBAUM 

2003 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ 

978-960-991-110-8 Αλεξόπουλος 
Αριστείδης,Λαγογιά
ννης Γεώργιος 

2010 Τηλεπικοινωνίες και δίκτυα 
υπολογιστών 

Α. 
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 
& ΣΙΑ ΟΕ 

     

     

     

Άλλα Συγγράμματα 
978-960-209-914-8 Steve McQuerry 2006 CCNA Αυτοδιδασκαλία : 

Διασύνδεση Συσκευών Δικτύου  
Cisco (ICND 
 

Εκδόσεις 
Κλειδάριθμος 

     

 Ηλεκτρονικοί Σύνδεσμοι  

http://www.atis.org/glossary/definition.aspx?id=6555 

http://www.acm.org/classics/apr96/ 

http://www.webopedia.com/TERM/s/switch.html 

http://esm.cs.cmu.edu/ 

http://searchmobilecomputing.techtarget.com/sDefinition/0,,sid40_gci546288,00.html 

http://grouper.ieee.org/groups/802/20/ 

 

 

Κοινωνικό Marketing (Κατ: ΜΑΡΚ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΜΚ)ΓΕ2903 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ  

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 ( 2) και Ασκήσεις Πράξης ( 2 ) 4 6 

http://www.atis.org/glossary/definition.aspx?id=6555
http://www.acm.org/classics/apr96/
http://www.webopedia.com/TERM/s/switch.html
http://esm.cs.cmu.edu/
http://searchmobilecomputing.techtarget.com/sDefinition/0,,sid40_gci546288,00.html
http://grouper.ieee.org/groups/802/20/


   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων Επιστημονικής Περιοχής 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 Αρχές Μάρκετινγκ, Συμπεριφορά Καταναλωτή 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  Ναι  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το Κοινωνικό μάρκετινγκ είναι η χρήση του μάρκετινγκ για το σχεδιασμό και 
εφαρμογή  προγραμμάτων για την προώθηση κοινωνικά ωφέλιμης και επιθυμητής 
αλλαγής της συμπεριφοράς ενός πληθυσμού.   
Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές την κατανόηση της έννοιας του κοινωνικού 
μάρκετινγκ και συγκεκριμένες εφαρμογές της. Θα εξετάσουν τη φύση του 
κοινωνικού μαρκετινγκ και θα δούνε πώς οι έννοιες, το πλαίσιο και οι τεχνικές που 
αναπτύχθηκαν για λόγους εμπορικής προώθησης μπορούν να εφαρμοστούν στην 
επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων. Θα εξερευνηθεί η επίδραση των τεχνικών 
μάρκετινγκ στη δημιουργία στρατηγικών που μπορούν να αλλάξουν την κοινή 
γνώμη και θα δημιουργήσουν ένα νέο τρόπο σκέψης και δράσης σε επίκαιρα 
θέματα. Οι φοιτητές θα μάθουν πώς να εφαρμόζουν τα εργαλεία του μάρκετινγκ 
για να επιφέρουν την κοινωνική  αλλαγή. Οι φοιτητές θα καθορίσουν την ομάδα- 
ακροατήριο, θα θέσουν τη δήλωση της αποστολής του κοινωνικού τους μάρκετινγκ, 
τους σκοπούς  και επιμέρους στόχους, και θα επιλέξουν την ομάδα στόχους τους. 
Θα λάβουν έτσι μια «από πρώτο χέρι μια εμπειρία» στην ανάπτυξη κοινωνικών και 
πολιτικών στρατηγικών προγραμμάτων  κοινωνικού marketing. 

 
               Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε 
θέση να: 

 Έχει κατανοήσει τις μοναδικές προκλήσεις μάρκετινγκ που αντιμετωπίζουν οι 
κυβερνήσεις, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οργανώσεις και πολίτες στον 
επηρεασμό αλλαγής της  κοινωνικής συμπεριφοράς. 

 Έχει κατανοήσει «το ρόλο» του κοινωνικού μάρκετινγκ στην αλλαγή της 
συμπεριφοράς. 

 Έχει κατανοήσει  τα θεωρητικά θεμέλια των σημερινών κοινωνικών 
εκστρατειών μάρκετινγκ. 



 Έχει κατανοήσει τους ηθικούς προβληματισμούς στο κοινωνικό μάρκετινγκ. 

 Έχει κατανοήσει τις αρχές για την ανάπτυξη μιας κοινωνικής πρωτοβουλίας 
για την αλλαγή 

 Είναι σε θέση διακρίνει τη διαφορά μεταξύ κοινωνικού μάρκετινγκ και 
εμπορικού μάρκετινγκ.  

 Είναι σε θέση  να προσδιορίσει το κατάλληλο κοινό στόχο και να καθορίσει 
την κατάλληλη συμπεριφορά και το αναμενόμενο όφελος 

 Είναι σε θέση  να αναγνωρίσει τις κατάλληλες  χρήσης/ εφαρμογές  του  
κοινωνικού μάρκετινγκ και τα μοναδικά χαρακτηριστικά του ως δημόσιο και 
κοινωνικό εργαλείο αλλαγής. 

 Έχει τη γνώση να διεξάγει   μια ανάλυση  κατάστασης (situational analysis)  

 Έχει τη γνώση να αναλύσει το κοινό-στόχο για ένα δεδομένο κοινωνικό θέμα 
μάρκετινγκ. 

 Έχει τη γνώση να αναπτύξει  μια κοινωνική καμπάνια μάρκετινγκ  

 Χρησιμοποιεί τις μεθόδους εμπορικού μάρκετινγκ για να εφαρμόσει ένα 
μοντέλο για την ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση μιας κοινωνικής 
καμπάνιας μάρκετινγκ. 

 Προσδιορίσει τις συμπεριφορές που μπορεί να επηρεαστούν από μια 
κοινωνική καμπάνια μάρκετινγκ. 

 Αναλύει τους εξωτερικούς παράγοντες που εμποδίζουν την κοινωνική αλλαγή  

 Προσδιορίσουν ένα κοινό-στόχο και ένα θέμα για ένα κοινωνικό σχέδιο 
μάρκετινγκ.  

 Προσδιορίσουν τα βήματα για τον καθορισμό των στόχων αλλαγής 
συμπεριφοράς. 

 Θέσουν μια δήλωση θέσης που θα χρησιμοποιηθεί στην καμπάνια  
κοινωνικού μάρκετινγκ. 

 Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να δημιουργήσουν και να 
παρουσιάσουν ένα σχέδιο κοινωνικού μάρκετινγκ 

 Αναπτύξουν και να εφαρμόσου σχεδιασμό κοινωνικού μάρκετινγκ και τη 
διαδικασία αξιολόγησης σε μια σειρά από πρακτικές καταστάσεις. 

 Αποκτήσουν αποτελεσματικές ικανότητες επικοινωνίας και κριτική σκέψη στα 
πλαίσια της εννοιας του κοινωνικού μάρκετινγκ 

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 

 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  

 Λήψη αποφάσεων  
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
 Αυτόνομη εργασία 
 Ομαδική εργασία 
 Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 



 Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
 Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 

ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
 Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 Οριοθέτηση του Κοινωνικού Marketing -Τι είναι το Κοινωνικό Μάρκετινγκ- 

Αξία Κοινωνικού Marketing- Ποιος κάνει  Κοινωνικής Marketing. 

 Διαφορά Κοινωνικού Marketing από το εμπορικό Marketing,  Μάρκετινγκ 

Μη Κερδοσκοπικικών Οργανισμών και Marketing Δημόσιου Τομέα. 

 Κοινωνικά θέματα που μπορούν να ωφεληθούν από το Κοινωνικό 

Μάρκετινγκ; 

 Μαρκετινγκ mix Κοινωνικού Marketing 

 Διαχείριση  και πραγματοποιηση Κοινωνικών Προγραμμάτων Marketing 

 Βήματα πραγματοποίησης Πλανου Κοινωνικού Μάρκετινγκ  

 Θέσπιση σκοπού και  στόχων σε σχέση με το ακροατήριο -στόχο 

 Τον προσδιορισμό των αναγκών έρευνας και επιλογές 

 Επιλογή και εστίαση σε έναν σκοπό και τη διεξαγωγή της ανάλυσης 

κατάσταση 

 Καθιέρωση ομάδες-στόχους Στόχοι και Στόχοι 

 Προσδιορισμός εμποδίων, ανταγωνισμοί, τα οφέλη, και παράγοντες 

επηροής 

 Ανάπτυξη Στρατηγικών  Κοινωνικού Marketing 

 Δημιουργία  επιθυμητής τοποθέτησης 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη  πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

ΤΠΕ.:  Power point,  Υ/Η και τα προγραμματα  
word/ excel  
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class  
Επικοινωνία με φοιτητές: e-mail, social media 
 

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 / 

Δραστηριότητα 
Φόρτος 

Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν 
στην   ανάλυση των 
περιπτωσιολογικών μελετών 

26 



εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς 
και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης 
ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε 
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

πραγματοποίησης καμπάνιας 
κοινωνικού μάρκετινγκ 

Ατομική εργασία   
30 
 

Ομαδική εργασία 35 

  

  

  

  

Αυτοτελής Μελέτη 43 

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

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. 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (20%) που περιλαμβάνει: 
 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
 
ΙΙ. Παρουσίαση Ατομικής  Εργασίας  Ι(40%) 
 
III. Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας ΙΙ (40%) 
 
 
 
 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 Πολυζωίδης, Π., (2010). Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Εκδ.ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ. 

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22767316. ISBN 978-960-99-2-8 
 Άρθρα στο αντικείμενο που δίνονται στους φοιτητές.  
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Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 Social Marketing Quarterly 
 Journal of Social Marketing  
 Journal of Public Policy & Marketing  
 Journal of Health Communication  

 
 

Ηλεκτρονικοί Σύνδεσμοι 
 http://www.i-socialmarketing.org/: The International Social Marketing Association 
 http://europeansocialmarketing.weebly.com/ : The European Social Marketing 

Association (ESMA) 
 http://www.social-marketing.org/ : The Social Marketing Institute 
  http://www.cme.hsc.usf.edu/smph/ : Social Marketing in Public Health  
 http://www.msra.or.ke/ : The Marketing & Social Research Association, MSRA 
 http://strategic-social-marketing.vpweb.co.uk/?prefix=www: Strategic Social 

Marketing 
 www.socialmarketers.net/  : Social Marketing Global Network 

 

 

Οργανωσιακή Συμπεριφορά  (Κατ: ΔΕ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΔΕ)ΓΕ1800 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

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 ( 2 ) και Ασκήσεις Πράξης ( 2 ) 4          6 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

http://www.i-socialmarketing.org/
http://europeansocialmarketing.weebly.com/
http://www.social-marketing.org/
http://www.minagric.gr/
http://www.msra.or.ke/
http://strategic-social-marketing.vpweb.co.uk/?prefix=www
http://www.socialmarketers.net/


ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 
https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Η Οργανωσιακή Συμπεριφορά είναι ένα πεδίο επιστημονικής μελέτης που σκοπό 
έχει την κατανόηση και πρόβλεψη της ανθρώπινης συμπεριφοράς στους 
οργανισμούς .  Μελετά τους τρεις προσδιοριστικούς παράγοντες της συμπεριφοράς 
στους οργανισμούς : τα άτομα , τις ομάδες και την επίδραση της δομής στην 
συμπεριφορά , με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία των οργανισμών.  Η 
πολυπλοκότητα του σύγχρονου κοινωνικο-οικονομικού  περιβάλλοντος και οι 
δραματικές αλλαγές που συμβαίνουν σε αυτό καθιστούν την μελέτη της 
οργανωσιακής συμπεριφοράς κεφαλαιώδης σημασίας για κάθε μάνατζερ. 
Το μάθημα της οργανωσιακής Συμπεριφοράς θα δώσει τη δυνατότητα στους  
φοιτητές να αποκτήσουν βαθύτερες γνώσεις ώστε να αντιλαμβάνονται καλύτερα 
τις διάφορες συμπεριφορές που διαμορφώνονται μέσα σε μια επιχείρηση από 
άτομα και ομάδες , καθώς και τον τρόπο που αυτοί θα πρέπει να συμπεριφερθούν   
ως μελλοντικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών έτσι ώστε να αναδειχθούν  
σωστοί και αποτελεσματικοί ηγέτες.  
Θα δοθεί η ευκαιρία να αναπτύξουν δεξιότητες που πολύ συχνά βασανίζουν τα 
στελέχη των επιχειρήσεων και αναφέρονται σε ανεπαρκείς επικοινωνιακές σχέσεις 
, έλλειψη παροχής κινήτρων στους υπαλλήλους, διαχείριση διομαδικών 
συγκρούσεων , σωστή ηγεσία  .  Τέλος μέσα από την συστηματική προσέγγιση του 
μαθήματος οι φοιτητές θα ανακαλύψουν σημαντικά στοιχεία και σχέσεις και 
τρόπους για πιο ακριβείς προβλέψεις της συμπεριφοράς. Θα αντιληφθούν ότι η 
συμπεριφορά δεν είναι τυχαία και ότι υπάρχει δυνατότητα  εάν αναγνωρίσουμε 
κάποιες θεμελιώδεις σταθερές που διέπουν τη συμπεριφορά όλων των ατόμων να 
την τροποποιήσουμε προς όφελος του κάθε οργανισμού. 
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να : 

 Να κατανοήσουν την έννοια της Οργανωσιακής συμπεριφοράς στους 
οργανισμούς και να περιγράψουν τις βασικές αρχές που καθορίζουν 
την οργανωσιακή  δομή. 

 Να μελετήσουν τις θεμελιώδεις αρχές της ατομικής συμπεριφοράς 
όπως παράγοντες που διαμορφώνουν την προσωπικότητα. 

 Να αντιληφθούν μέσα από την μελέτη των αξιών και στάσεων πως 
επηρεάζεται η συμπεριφορά. 

 Να μπορούν να εξηγήσουν γιατί τα άτομα αντιλαμβάνονται 
διαφορετικά το ίδιο ερέθισμα , καθώς και πως η αντίληψη μπορεί να 
επηρεάσει τη λήψη των αποφάσεων. 



 Να κατανοήσουν τις πρακτικές μέσα από τις οποίες επιτυγχάνεται η 
υποκίνηση των ατόμων με στόχο την μεγιστοποίηση της απόδοσης. 

 Να κατανοήσουν τις ηγετικούς ρόλους και τις ηγετικές συμπεριφορές 
των στελεχών με σκοπό την ενίσχυση  της ανταγωνιστικότητας . 

 Να αναγνωρίσουν την ανάπτυξη τυπικών και άτυπων ομάδων και να 
       περιγράψουν τον τρόπο που οι ομάδες επηρεάζουν την συμπεριφορά     

         του ατόμου. 

 Να γνωρίσουν τις τεχνικές για μια σωστή και αποτελεσματική 
επικοινωνιακή πολιτική σε ένα οργανισμό σε όλα τα επίπεδα. 

 Να αντιληφθούν τους παράγοντες που διαμορφώνουν την κουλτούρα 
ενός οργανισμού και τις τεχνικές ώστε να αντιμετωπιστούν προβλήματα 
που προκύπτουν από τις διαπολιτισμικές διαφορές των εργαζομένων . 

 Διαχείριση του εργασιακού άγχους με στόχο τη μεγιστοποίηση της 
απόδοσης των εργαζομένων.  

 
  

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

  Λήψη αποφάσεων 
• Αυτόνομη Εργασία 
• Ομαδική Εργασία  
• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

   Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

 Εισαγωγή στην επιστήμη της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς (ΟΣ). Κατανόηση 
της αξίας της συστηματικής μελέτης της ΟΣ. Προσδιορισμός των βασικών 
επιστημών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του πεδίου της  ΟΣ. 



 Ένταξη του ατόμου στον οργανισμό. Μελέτη των στάσεων , της σχέσης τους 
με τη συμπεριφορά και τον τρόπο που επηρεάζει τον εργασιακό χώρο η 
ικανοποίηση ή δυσαρέσκεια των υπαλλήλων. 

 Μελέτη της προσωπικότητας. Προσδιοριστικοί παράγοντες. Χαρακτηριστικά 
που σχετίζονται με την ΟΣ. Σπουδαιότητα των αξιών και προσδιορισμός της 
εθνικής κουλτούρας  βάσει των αξιών. 

 Αντίληψη και ατομική λήψη αποφάσεων. Παράγοντες που επηρεάζουν την 
αντίληψη. Σφάλματα αντίληψης κατά την διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

 Ορισμός της παρακίνησης. Βασικά στοιχεία της παρακίνησης. Ιεράρχηση 
αναγκών και κίνητρα. Βασικά σημεία της θεωρίας της προσδοκίας.   Θεωρία 
των αναγκών του McClelland  , κίνητρα για μεγιστοποίηση της απόδοσης. 

 Ομάδες και  Ομαδική εργασία. Οι βάσεις της ομαδικής συμπεριφοράς. 
Τύποι ομάδων , ρόλοι ,κανόνες, μέγεθος, συνεκτικότητα. Τα δυνατά και 
αδύνατα σημεία της ομαδικής λήψης αποφάσεων. 

 Ο ρόλος της επικοινωνίας στην αποτελεσματική λήψη των αποφάσεων. Η 
διαδικασία της επικοινωνίας και η διάκριση μεταξύ τυπικής και άτυπης. 
Διαστάσεις της ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας . Δίκτυα επικοινωνίας. 
Αντιμετώπιση προβλημάτων στην διαπολιτισμική επικοινωνία.  

 Ορισμός Ηγεσίας και διαφορές μεταξύ ηγεσίας και διοίκησης. Θεωρίες για 
τα χαρακτηριστικά της ηγεσίας. Συμπεριφορικές και ενδεχομενικές θεωρίες 
περί ηγεσίας. Προκλήσεις για μια αποτελεσματική ηγεσία. 

 Οργανωσιακή κουλτούρα. Επίπεδα Οργανωσιακής κουλτούρας.  Ανάπτυξη 
και αλλαγή της οργανωσιακής κουλτούρας.  Κατανόηση των εθνικών και 
Πολιτισμικών αξιών. 

 
 
 
 
 

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 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class. 
Επικοινωνία μέσω e-mail για απορίες , 
διευκρινήσεις. 

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 ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Ασκήσεις Πράξης που 
εστιάζουν στην εφαρμογή 
μεθοδολογιών και 
ανάλυση μελετών 
περίπτωσης σε μικρότερες 
ομάδες φοιτητών 

26 

Ομαδική Εργασία (3-
4άτομα) σε εξειδικευμένα 
θέματα Οργανωσιακής 
Συμπεριφοράς.  

20 
 



ECTS Παρουσίαση εργασιών με 
τη μορφή power point 
στην τάξη. 

20 

Ατομική εργασία 
 

10 

  

  

  

Αυτοτελής Μελέτη 48 

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

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. 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
- Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε 

σύντομη μελέτη περίπτωσης 
- Επίλυση προβλημάτων σχετικών με ποσοτικά 

δεδομένα ενός έργου χρόνου, κόστους 
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας 
 
ΙΙ. Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (30%) 
ΙΙΙ. Ατομική εργασία (10%) 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 



-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 
Robbins Stephen & Judge Timothy. Οργανωσιακή Συμπεριφορά . Βασικές έννοιες και σύγχρονες 
προσεγγίσεις. Εκδόσεις Κριτική,  2011 
 
Βακόλα Μαρία & Νικολάου Γιάννης  . Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά. Εκδόσεις  
Τζωρτζάκης και Σία ΕΕ, 2012 
 
Σερδάρης Παναγιώτης & Iordanoy Iordan. Οργανωτική Συμπεριφορά και Διοικητική. Εκδόσεις  
University Studio Press. Iordan ,2011 
 
Richard Daft . Οργανωσιακή Θεωρία και Σχεδιασμός. Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2005 
 
Ζαβλανός Μύρων. Οργανωτική Συμπεριφορά . Εκδόσεις Σταμούλης, 2002 
 
Χυτήρης Λεωνίδας. Οργανωσιακή Συμπεριφορά. Η Ανθρώπινη Συμπεριφορά σε Οργανισμούς και 
Επιχειρήσεις.  Εκδόσεις Νικητόπουλος & Σία ,2001 
 

Kreitner R. and A. Kinicki, Organizational Behavior 8th edition, McGraw-Hill/Irwin, 2007 

 
 
Ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο  
 
http://www.linkedin.com/company/organizational-behavior-strategies-ltd 
 
https://www.gsb.stanford.edu/programs/phd/academic-experience/fields/organizational-behavior 
 
http://www.people.vcu.edu/~rsleeth/OBLinks1.html 
 
http://www.wisegeek.org/what-is-the-relationship-between-organizational-behavior-and-human-
resource-management.htm 
 
http://www.selffundingmagazine.com/article/management-of-organizational-behavior-.html 
 

 
 

Διακριτά Μαθηματικά - Γραμμική Άλγεβρα (Κατ: ΔΠΣ) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΔΠΣ)ΜA3303 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ 

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 (2 ) και Ασκήσεις Πράξης ( 2 ) 4 6 

   

http://www.linkedin.com/company/organizational-behavior-strategies-ltd
https://www.gsb.stanford.edu/programs/phd/academic-experience/fields/organizational-behavior
http://www.people.vcu.edu/~rsleeth/OBLinks1.html
http://www.wisegeek.org/what-is-the-relationship-between-organizational-behavior-and-human-resource-management.htm
http://www.wisegeek.org/what-is-the-relationship-between-organizational-behavior-and-human-resource-management.htm
http://www.selffundingmagazine.com/article/management-of-organizational-behavior-.html


   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Μαθηματικά στη Διοίκηση 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 
https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα αποτελεί βασικό προπαρασκευστικό μάθημα άλλων μαθημάτων του Τμήματος, σχετικών 
με τις έννοιες των Διακριτών μαθηματικών και της Γραμμικής Άλγεβρας και περιλαμβάνει την 
ανάπτυξη των βασικών εννοιών από την επιστήμη της Πληροφορικής και της Γραμμικής Άλγεβρας 
όπως: Μαθηματική Λογική, Θεωρία Συνόλων, Άλγεβρα Boole, Θεωρία Αριθμών, Θεωρία 
Αλγορίθμων, Θεωρία Γραφημάτων, Θεωρία Πινάκων, Επίλυση Γραμμικών Συστημάτων, Ορίζουσες, 
Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα, Διανυσματικοί Χώροι, Βάση και Διάσταση. 
 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση να: 
 

 Αναπτύξουν δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψης σχετικές με την κατανόηση άλλων 
μαθημάτων του Τμήματος. 

 Επιδείξουν σε βάθος γνώσεις των διαφορετικών θεωριών και μοντέλων της Γραμμικής Άλγεβρας 
και των Διακριτών Μαθηματικών 

 

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 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

 Λήψη αποφάσεων  



 Αυτόνομη εργασία  

 Ομαδική εργασία  

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 Ικανότητες επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο, με τη χρήση επιχειρημάτων σε 
εργασίες, παρουσιάσεις και δημόσιες συζητήσεις.   

 Ικανότητα πρόκλησης νέων ιδεών των ιδίων και συναδέλφων σπουδαστών.  

 Διαχείριση σχέσεων συνεργασίας με συναδέλφους σπουδαστές και ακαδημαϊκό προσωπικό.  
 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 Θεωρία πινάκων: Πράξεις με πίνακες, Ειδικοί πίνακες, Ανάστροφος πίνακας, Αντίστροφος 

πίνακας 

 Γραμμικά Συστήματα: Αλγόριθμοι απαλοιφής Gauss και Gauss-Jordan, Κλιμάκωση κατά γραμμές, 
Τάξη πίνακα) 

 Ορίζουσες - Ιδιότητες οριζουσών  

 Γραμμικοί μετασχηματισμοί  

 Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα - Διαγώνια μορφή πίνακα  

 Διανυσματικοί χώροι - Υποχώροι 

 Γραμμική Ανεξαρτησία, Βάση, Διάσταση  

 Μετασχηματισμοί ομοιότητας – Ορθογωνιότητα 

 Μαθηματική Λογική – Προτασιακός Λογισμός  

 Θεωρία Συνόλων: Πράξεις συνόλων, Άλγεβρα συνόλων 

 Άλγεβρα Boole: Συναρτήσεις Boole, Λογικές πύλες 

 Θεωρία Αριθμών: Διαιρετότητα, Αλγόριθμος Ευκλείδη, Γραμμικές ισοδυναμίες, Αριθμητική 
modulo n 

 Θεωρία Αλγορίθμων: Επαναληπτικοί αλγόριθμοι, Πολυπλοκότητα και αποτελεσματικότητα 

 Θεωρία Συναρτήσεων – Σχέσεις 

 Θεωρία Γραφημάτων: Αναπαράσταση, Ισομορφισμοί, Συνάφεια 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Από έδρας διδασκαλία. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

 Προβολή διαφανειών  

 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 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (2 ώρες διδασκαλίας, 6 
ώρες ΦΕ και 9 ECTS).Άρα, 6 ώρες ΦΕ 
Χ 13 εβδομάδες= 78 ώρες ΦΕ το 
εξάμηνο 

78 

Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν 
στην εφαρμογή μεθοδολογιών (2 
ώρες διάρκεια, 6 ώρες ΦΕ και 9 
ECTS). Άρα, 2 ώρες ΦΕ Χ 13 
εβδομάδες= 39 ώρες  το εξάμηνο  

26 

Αυτοτελής Μελέτη 46 
  
  
  

  

  



  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα, ήτοι 6 ECTS X 25 
ώρες ΦΕ= 150 ώρες ΦΕ/εξάμηνο). 

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. 

 
I. Γραπτή τελική εξέταση (100%) 

II. Μέθοδος Αξιολόγησης: Επίλυση προβλημάτων 

III. Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική 

 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βασικά Συγγράμματα 

ISBN Συγγραφέας Ημερομηνία Τίτλος Εκδότης 

978-0-12-
391420-0 

R.Bronson, 
G.B.Costa and 
J.T.Saccoman 

2014 Linear Algebra, 
Algorithms, Applications 
and Techniques, 3rd 
edition. 

ACADEMIC 

PRESS 

978-0-13-
135430-2 

R.Johnsonbaugh 
 

2009 Discrete Mathematics, 
7th edition. 

PEARSON 
 

978-960-418-
144-5 

K.H.Rosen 2008 Διακριτά Μαθηματικά & 
Εφαρμογές τους, 5η 
έκδοση. 

ΤΖΙΟΛΑ 

 

0-471-66959-8 H.Anton and 
C.Rorres 

2005 Elementary Linear 
Algebra, 9th edition 

WILEY 

978-960-461-
197-3 

S.S.Epp. 2004 Διακριτά Μαθηματικά 
με Εφαρμογές, 3η 
έκδοση. 

ΚΕΙΔΑΡΙΘΜΟ
Σ 

960-8050-92-8 S.Lipschutz και 
M.Lipson 

2003 Διακριτά Μαθηματικά, 
2η έκδοση. 

ΤΖΙΟΛΑ 

960-7309-70-7 G.Strang 2001 Γραμμική Άλγεβρα και 
Εφαρμογές 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ

ΜΙΑΚΕΣ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

ΚΡΗΤΗΣ 

0-89871-454-0 C.D.Meyer 2000 Matrix Analysis and 
Applied Linear Algebra 

SIAM 

1-56881-091-1 S.B.Maurer and 
A.Ralston 

1998 Discrete Algorithmic 
Mathematics, 2nd 
edition. 
 

A.K.PETERS 
 

0-13-501206-6 W.K.Grassmann 
and 

1996 Logic and Discrete 
mathematics, A 

PRENTICE 



J.P.Tremblay Computer Science 
Perspective. 

HALL 

 

 
 

Διεθνές Marketing (Κατ: ΜΑΡΚ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΜΚ)ΓΕ2904 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

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 ( 2 )και Ασκήσεις Πράξης ( 2 ) 4 6 

   

   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και 
οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών 

Γνώσεων, Επιστημονικής 
Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

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 Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Να δώσει ερεθίσματα και να αναλύσει στους φοιτητές επιχειρησιακό περιβάλλον και τις σημαντικές 



εξελίξεις και ευκαιρίες που υπάρχουν στη διεθνή οικονομία. Να αναλύσει το ρόλο του Διεθνούς 
Μάρκετινγκ και τα ειδικότερα προβλήματα που αναφέρονται στη Διοίκηση του Μάρκετινγκ σε ένα 
δυναμικό και εξελισσόμενο διεθνές περιβάλλον. Να εξετάσει τα βασικά στοιχεία του μίγματος 
μάρκετινγκ από τη σκοπιά του εξαγωγικού και διεθνούς ορίζοντα της επιχείρησης με ιδιαίτερη 
έμφαση στην πολυεθνική και παγκόσμια διάσταση της στρατηγικής κατάκτησης της Αγοράς και στις 
τεχνικές που απαιτούνται για τη λήψη αποφάσεων Μάρκετινγκ στο διεθνές περιβάλλον. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

 Έχει κατανόηση τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά του διεθνούς μάρκετινγκ και την σύνδεση 
τους με γενικότερους οικονομικούς και επιχειρησιακούς στόχους. 

 Έχει γνώση των εργαλείων και των τεχνικών της διαχείρισης των εξαγωγών και πως αυτά 
χρησιμοποιούνται για να εξασφαλίσουν την επιτυχή ολοκλήρωση των. 

 Είναι σε θέση να διακρίνει τις ευκαιρίες στο διεθνές περιβάλλον 

 Έχει γνώση των βασικών εργαλείων του διεθνούς μάρκετινγκ.  

 Αναλύει και υπολογίζει τις βασικές παραμέτρους του διεθνούς περιβάλλοντος  

 Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα σχέδιο 
διεθνούς μάρκετινγκ σε μια μελέτη περίπτωσης που περιλαμβάνει την οργάνωση του έργου και 
τα βασικά σχέδια του έργου (Ανάλυση Περιβάλλοντος – Επικοινωνίες, Στόχους, Ανάλυση Δομής  
Εργασιών και Προϋπολογισμό) 

 

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 

Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική  εργασία  
Λήψη αποφάσεων  
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Περιεχόμενα μαθήματος   
Το μάθημα είναι οργανωμένο σε τρία μέρη: Ξεκινά με την εισαγωγή στην έννοια και το ρόλο του 
Διεθνούς Μάρκετινγκ και του  Μάρκετινγκ Εξαγωγών, αναλύονται τα ειδικότερα προβλήματα του 
Μάρκετινγκ, και θίγονται θέματα που αναφέρονται στη διοίκηση του Μάρκετινγκ σε ένα δυναμικό 
και πολυεθνικό περιβάλλον. Εξετάζεται η έννοια του προσδιορισμού της θέσης και του ελέγχου του 
περιβάλλοντος ενώ παρουσιάζονται αναλυτικά οι παράγοντες επιρροής του διεθνούς εμπορίου και 
τα στάδια του διεθνούς επιχειρείν. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξέταση των παραμέτρων που 
επηρεάζουν τις αποφάσεις διοίκησης όπως γεωγραφία και ιστορία, πολιτισμικοί παράγοντες, 
αισθητική, μακροοικονομικά στοιχεία, επιχειρηματικές συνήθειες  κλπ καθώς και η ανάλυση του 
Μάκρο-Περιβάλλοντος Μάρκετινγκ και των εργαλείων μέτρησης αυτού.  Στο δεύτερο μέρος 
εξετάζονται οι τρόποι εισόδου στις ξένες αγορές και οι επιχειρηματικές εναλλακτικές επιλογές που 
έχει να επιλέξει μια επιχείρηση για να κατακτήσει μια αγορά. Συγκεκριμένα αναλύονται τρόποι 
όπως το franchising, το licensing, τα joint ventures και οι εξαγωγές. Στη συνέχεια εξετάζονται οι 
έννοιες του ρίσκου τα εσωτερικά εμπόδια ανάπτυξης και τα εμπόδια στη χώρα υποδοχής. Στο τρίτο 
μέρος εξετάζεται η προσαρμογή του μίγματος Μάρκετινγκ στις ομάδες στόχου στα πλαίσια της 
πολυεθνική διάστασης της στρατηγικής Μάρκετινγκ μιας επιχείρησης  και στις τεχνικές που 
απαιτούνται για τη λήψη αποφάσεων Μάρκετινγκ στο διεθνή χώρο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην 



ανάπτυξη σχεδίου μάρκετινγκ στην εφαρμογή αξιολόγησης και ελέγχου και στις στρατηγικές 
εισόδου στις ξένες αγορές.  Τέλος το μάθημα ολοκληρώνεται με την περιγραφή των 
αναπτυσσόμενων  αγορών.  Συγκεκριμένα  παρουσιάζονται οι νέες βιομηχανικές χώρες και οι 
οικονομικοί χώροι που δημιουργούνται από τα νέα δεδομένα του παγκόσμιου επιχειρείν και 
αναλύονται οι ευκαιρίες που δημιουργούνται συνέπεια των εξελίξεων στη διεθνή σκηνή.    
 Κατάτμηση της ύλης στις εβδομάδες διδασκαλίας 

Εβδομάδα Ύλη Μαθήματος 

1η Φιλοσοφία και στρατηγική Διεθνούς Μάρκετινγκ- Αποστολή και Όραμα 

2η Ανάπτυξη διεθνούς αντίληψης, στάδια διεθνούς επιχειρείν παράγοντες επιρροής 
διεθνούς εμπορίου  

3η Διεθνές Περιβάλλον και Διεθνές Μάρκετινγκ – Ανάλυση PEST – εφαρμογές της 
Ανάλυση PEST 
 

4η Αξιολόγηση διεθνούς αγοράς – ανταγωνισμού  

5η Το προϊόν στο διεθνές περιβάλλον – τυποποίηση/ διαφοροποίηση  Δημιουργία και 
Διαχείριση Προϊόντων και Υπηρεσιών  

6η Η τιμολόγηση στο διεθνές περιβάλλον – τυποποίηση/ διαφοροποίηση 
 

7η Στρατηγική Προώθησης Η προώθηση στο διεθνές περιβάλλον – τυποποίηση/ 
διαφοροποίηση   

8η Τρόποι εισόδου στις ξένες αγορές (entry modes) (Πολυεθνικές, FDI) - Case Study 
στους τρόπους εισόδου 
 

9η Τρόποι εισόδου στις ξένες αγορές (entry modes- συνέχεια) (franchising, licensing, 
joint ventures και εξαγωγές) - Case Study στους τρόπους εισόδου 

10η Διεθνής Στρατηγική Μάρκας   

11η Ανάπτυξη σχεδίου διεθνούς μάρκετινγκ, εφαρμογή αξιολόγηση και έλεγχος 

12η Ανάπτυξη και διατήρηση διεθνούς θέσεως  

13η Ηλεκτρονικό Εμπόριο 

14η Αναδυόμενες αγορές 

15η Νέες βιομηχανικές χώρες  οικονομικοί χώροι σχέδιο διεθνούς επιχειρείν 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη, πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση power point  
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 



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 ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε 
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Διαλέξεις 52 

Ασκήσεις Πράξης που 
εστιάζουν στην εφαρμογή 
μεθοδολογιών και 
ανάλυση μελετών 
περίπτωσης σε μικρότερες 
ομάδες φοιτητών 

26 

Ομαδική Εργασία σε 
μελέτη περίπτωσης. 
Εκπόνηση σχεδίων 
διαχείρισης έργου 

20 
 

Εκπαιδευτική εκδρομή / 
Μικρές ατομικές εργασίες 
εξάσκησης 

 

  

  

  

  

Αυτοτελής Μελέτη 52 

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

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. 

 
 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις Σύντομης απάντησης  
- Επίλυση προβλημάτων σχετικών με την εφαρμογή της 

θεωρίας  
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας 
 
ΙΙ. Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (20%) 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 
Pervez N. Ghauri P and  Cateora P (2010), ‘’International Marketing’’ Mc Graw Hill.  
Cateora, P. & J. Graham (2003), Διεθνές Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα (Τόμοι Α & Β).  
 Doole I and Lowe Robin (2008), International Marketing Strategy, South western cangage learning.  
Γ. Γ. Πανηγυράκη (1999), Διεθνές Εξαγωγικό Μάρκετινγκ , Εκδόσεις Α. Σταμούλη, Πειραιάς. 
Π. Γ. Δημητράτος (2007), Η Ελληνική Επιχείρηση στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης, Εκδόσεις 
Σιδέρη, Αθήνα.  
 Συμπληρωματικά βιβλία 
Marketing Management and Strategy Principles of Marketing  Χρήσιμα Ακαδημαϊκά Περιοδικά στο 
Μάρκετινγκ 
Journal of Marketing 

http://www.amazon.co.uk/International-Marketing-Pervez-N-Ghauri/dp/0077122852/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1318175188&sr=1-1
http://www.amazon.co.uk/International-Marketing-Strategy-Isobel-Doole/dp/1844807630/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1318175188&sr=1-2


Journal of Marketing Research 
Journal of the Academy of Marketing Science  
Journal of Services Marketing  
European Journal of Marketing  
 Χρήσιμες Ιστοσελίδες 
www.ama.org American Marketing Association 
www.ft.com Financial Times 
www.economist.com Economist online edition 
www.eiasm.org European Institute for Advanced Studies in Management 
 

 

ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ 

Εμπορικό Δίκαιο 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό (Κατ: ΔΕ) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΔΕ)ΔΙ401 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

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 (Θεωρία) και Ασκήσεις Πράξης (ΑΠ) 2 Θ + 2 Ε 6 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

http://www.ama.org/
http://www.ft.com/
http://www.economist.com/
http://www.eiasm.org/


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 Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Λογική του μαθήματος 
 
Κατά τη διδασκαλία του εργατικού δικαίου, καταβάλλεται προσπάθεια να παρέχεται στους φοιτητές 
πλούσια γνώση με αναφορά στην ισχύουσα κάθε στιγμή νομοθεσία αλλά και σημειώσεις με 
ελληνική νομολογία (δηλ. δικαστικές αποφάσεις ελληνικών δικαστηρίων) επί των θεμάτων της 
διδαχθείσας ύλης. Φυσικά, ο στόχος του μαθήματος δεν είναι οι φοιτητές να εγκλωβιστούν μέσα σε 
ειδικές νομοθετικές διατάξεις με αναφορά σε ειδικές παραγράφους και νόμους, αλλά να 
αντιληφθούν και να κατανοήσουν τα ζητήματα που κάθε φορά αναλύονται τόσο κατά τη θεωρητική 
τους περιγραφή και ανάλυση όσο και από την πρακτική εφαρμογή μέσω των δικαστικών 
αποφάσεων που κρίνουν τα ίδια ζητήματα, στην καθημερινή ζωή. 
 
 
Στόχοι  

Το μάθημα περιλαμβάνει στοιχεία τόσο του ατομικού όσο και του συλλογικού εργατικού δικαίου 
και ειδικότερα τις πηγές του εργατικού δικαίου, τις διάφορες σχέσεις εργασίας και τα 
κριτήρια  διάκρισης ανάμεσα σε αυτές, την έννοια και τα χαρακτηριστικά της εξαρτημένης σχέσης 
εργασίας, τα στοιχεία μιας σύμβασης εργασίας, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις εργοδοτών και 
εργαζομένων σε μία σχέση εξαρτημένης εργασίας, τους όρους  μιας ατομικής σύμβασης εργασίας, 
τις αμοιβές, το ωράριο εργασίας, τις ευέλικτες μορφές εργασίας  και τους λόγους λύσης μιας 
σύμβασης εργασίας. Ακόμη, γίνεται αναφορά και ανάλυση της έννοιας και ισχύος των συλλογικών 
συμβάσεων εργασίας, των συλλογικών διαπραγματεύσεων μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, 
των συλλογικών δικαιωμάτων των εργαζομένων απέναντι στους εργοδότες, και τέλος αναλύονται 
θέματα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. 
 
Αποτελέσματα μάθησης 

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί: 

Α. Γνώσεις και Κατανόηση 

 Να γνωρίζουν το μεγαλύτερο μέρος των θεμάτων που απασχολούν το Εργατικό Δίκαιο 

 Να αξιολογούν κριτικά τις πολλές και διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις και να τις 

αξιοποιούν χωρίς δογματισμούς. 

 Να μελετούν και να προτείνουν λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα του Εργατικού Δικαίου. 

 
Β. Διανοητικές Ικανότητες 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν : 

 Να έχουν επαρκείς ικανότητες κατανόησης της σύνθετης πραγματικότητας και έρευνάς της . 

 Να προσεγγίζουν κριτικά και χωρίς δογματισμούς τα προβλήματα και να επιδιώκουν λύσεις. 

 Να αναπτύσσουν αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες και να έχουν κριτική σκέψη. 

 

Γ. Άλλες  Ικανότητες 



 Ανάπτυξη ατομικής ευθύνης και διατύπωσης επιστημονικής γνώμης. 

 Ικανότητα παρουσίασης ιδεών γραπτά ή προφορικά. 

 Ανάπτυξη ομαδικού συνεργατικού επιστημονικού πνεύματος στα πλαίσια του επιστημονικού 

έργου. 

 Ορθολογική διαχείριση  του χρόνου για την έγκαιρη και ορθή ανταπόκριση σε θέματα 

Εργατικού Δικαίου. 

 

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 

 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και πολύ-πολιτισμικότητα 
Επίδειξη κοινωνικής και επαγγελματικής ηθικής 
Αυτόνομη Εργασία 
Ομαδική Εργασία 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Ενδεικτικό Περιεχόμενο του μαθήματος  
 

 Στοιχεία ατομικού και συλλογικού εργατικού δικαίου  

 Πηγές του εργατικού δικαίου 

 Σχέσεις εργασίας και τα κριτήρια  διάκρισης ανάμεσα σε αυτές 

 Στοιχεία σύμβασης εργασίας 

 Όροι ατομικής σύμβασης εργασίας 

 Αμοιβές 

 Ωράριο εργασίας, ευέλικτες μορφές εργασίας  και λόγοι λύσης μιας σύμβασης εργασίας 

 Γίνεται αναφορά και ανάλυση της έννοιας και ισχύος των συλλογικών συμβάσεων εργασίας 

 Συλλογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων 

 Συλλογικά  δικαιώματα των εργαζομένων απέναντι στους εργοδότες, και τέλος  

 Αναλύονται θέματα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. 

 
 



4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη  

Η διδασκαλία θα γίνεται μέσω διαλέξεων και 
παρουσιάσεων σχετικών νομολογιακών αποφάσεων. 

Παράλληλα με την αναφορά στη θεωρία θα γίνεται και 
παράθεση και επίλυση πρακτικών θεμάτων, δηλ. ασκήσεων 
πράξης.  Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, οι φοιτητές θα 
μπορούν να εκπονήσουν εργασίες, οι οποίες αποσκοπούν 
στην καλύτερη κατανόηση της διδαχθείσης ύλης και την 
πρακτική εφαρμογή όσων θα διδάσκονται κατά τη θεωρία. 

  

 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Βασικό Λογισμικό (windows, power point, prezi, web, κλπ) 
Χρήση Οπτικοακουστικού υλικού 
Slides σε power point, prezi, κλπ. 
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 για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε 
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26  
 

Ασκήσεις Πράξης 26 

  

Μικρές ατομικές εργασίες 
εξάσκησης 

20 

  

  

  

  

Αυτοτελής Μελέτη 78 

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

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 

 
Αξιολόγηση στο Θεωρητικό μέρος 
 
Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνει με βάση την απόδοσή 
τους στις εργασίες και τις τελικές γραπτές εξετάσεις.  

Η επιτυχία ενός φοιτητή στο μάθημα προϋποθέτει βαθμό 
μεγαλύτερο του 5 στην τελική εξέταση (ανεξάρτητα από το 
βαθμό της εργασίας του).  

Στην περίπτωση που ένας φοιτητής εκπονήσει εργασία στα 
πλαίσια του μαθήματος, ο βαθμός της εργασίας αυτής θα 
προστίθεται στον  βαθμό που θα πάρει ο φοιτητής κατά τις 
τελικές εξετάσεις στο μάθημα, την αντίστοιχη εξεταστική 



Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα 
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

περίοδο.  
Ωστόσο, για να ισχύσει αυτό ο φοιτητής θα πρέπει να πάρει 
στις τελικές εξετάσεις τουλάχιστον 4,5. 
 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Βασικά Συγγράμματα 

ISBN Συγγραφέας Ημερομηνία Τίτλος Εκδότης 

 
978-960-7410-98-6 

 
Γ. Βελέντζας 

 
2011 

Στοιχεία Εργατικού 
Δικαίου και Δικαίου 
Κοινωνικής Ασφάλισης  

Γ. Βελέντζας 

6. ΕΠΙΠΛΕΟΝ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Βασικά Συγγράμματα 

ISBN Συγγραφέας Ημερομηνία Τίτλος Εκδότης 
 

978-960-562-199-5 
 
Ι. Ληξουριώτης 

 
2013 

Ατομικές Εργασιακές 
Σχέσεις 

 

Εκδόσεις: 
Νομική 
Βιβλιοθήκη   

 

978-960-568-143-2 
 
Π. Αγγαλοπούλου 

 
2014 

Εισαγωγή στο Εργατικό 
Δίκαιο 

 

Εκδόσεις: 
Σάκκουλας   

 
 

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση (Κατ: ΔΕ & ΜΑΡΚ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΔΕΜ)ΔΙ0501 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση 

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 (Θεωρία) και Ασκήσεις Πράξης (ΑΠ) 2 Θ + 2 ΑΠ 5 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Υπόβαθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 



 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Λογική του μαθήματος 
 
Η Ελλάδα αποτελεί μέλος της Ευρωπαικής ένωσης και της Ευροζώνης που καθορίζουν και το 
πλαίσιο λειτουργίας της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων. 
Είναι συνεπώς φανερό ότι η γνώση των Ευρωπαικών δεδομένων αποτελεί αναγκαία προυπόθεση 
για την επιχειρηματική λειτουργία. 
Στο πλαίσιο αυτό το μάθημα της Ετρωπαικής Ολοκλήρωσης επιδιώκει να παράσχει με τρόπο 
συστηματικό και πλήρη όλες τις αναγκαίες γνώσεις για την Ευρώπη. 
Επίσης επιδιώκει να αναδείξει τα σύγχρονα Ευρωπαικά προβλήματα και τις διαφορετικές απόψεις 
για την αντιμετώπισή τους. 
 
Στόχοι  

Η κατανόηση της έννοιας και το υπεριεχομένου της Ευρωπαικής ολοκλήρωσης. 
Η γνώση των αντιθέσεων και των συμβιβασμών που συνθέτουν την Ευρωπαική πορεία. 
Η Ανάπτυξη κριτικής σκέψης μέσα απο την γνώση των θεωρητικών και πολιτικών αντιθέσεων που 
αναπτύσσονται στην Ε.Ε. 
Η παρουσίαση των θετικών και αρνητικών όψεων για την Ελληνική Οικονομία απο την συμμετοχή 
της στην Ε.Ε και την ΟΝΕ. 
Η κατανόηση των προβλημάτων ανταγωνισμού στις Ελληνικές επιχειρήσεις. 
Η ανάπτυξη ικανότητας εξεύρεσης των σύνθετων αιτίων που προκαλούν τα οικονομικά φαινόμενα 
καθώς και η ικανότητα εξεύρεσης λύσεων. 
Η ανάπτυξη ερευνητικής ικανότητας και αξιοποίησης της βιβλιογραφίας για παραγωγή νέας γνώσης 
 

Αποτελέσματα μάθησης 

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 
 
Α.Γνώση και Κατανόηση 
 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί: 
Να γνωρίζουν τα κύρια στοιχεία της Ευρωπαικής ενοποίησης . 
Να γνωρίζουν την ΟΝΕ και τα προβλήματά της. 
Να κατανοούν τα σημερινά προβλήματα της Ε.Ε και να τα αναλύουν επιστημονικά. 
Να γνωρίζουν τις δυνατότητες που παρέχουν τα Ευρωπαικά προγράμματα και τα Διαρθρωτικά 
Ταμεία. 
 
Β.Διανοητικές ικανότητες  
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν : 



Να έχουν επαρκείς ικανότητες κατανόησης της σύνθετης οικονομικής πραγματικότητας και έρευνάς 
της . 
Να προσεγγίζουν κριτικά και χωρίς δογματισμούς τα προβλήματα και να επιδιώκουν λύσεις . 
Να αναπτύσσουν αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες και να έχουν κριτική σκέψη. 
  

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 

Γ.Αλλες ικανότητες  
 
Ανάπτυξη ατομικής ευθύνης και διατύπωσης επιστημονικής γνώμης. 
Ικανότητα παρουσίασης ιδεών γραπτά ή προφορικά . 
Ανάπτυξη ομαδικού συνεργατικού επιστημονικού πνεύματος στα πλαίσια του επιστημονικού έργου. 
Ορθολογική διαχείριση  του χρόνου για την έγκαιρη και ορθή ανταπόκριση σε καθήκοντα . 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Εννοια και μορφές της Οικονομικής Ενοποίησης . 

 Τα αποτελέσματα της Οικονομικής Ενοποίησης  

 Εννοια και στάδια της Νομισματικής Ενοποίησης  

 Τα αποτελέσματα της Νομισματικής Ενοποίησης  

 Ευρωπαικές Πολιτικές  

 Ευρωπαικά Προγράμματα 

 Σύγχρονα προβλήματα της Ε.Ε 

 Ε.Ε και Ελληνική Οικονομία. 
 
 

 

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 Οπτικοακουστικό υλικό 
Slides 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 
και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 
ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Ασκήσεις Πράξης   26 

Εργασία   30 
 

    



(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 ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε 
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

  

  

  

  

Αυτοτελής Μελέτη 43 

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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. 

 

Η μαθησιακή διαδικασία περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα: 
 

 Εισηγήσεις-Διαλέξεις 

 Οργανωμένος Διάλογος. 

 Ανατροφοδότηση της γνώσης 

 Ασκήσεις πράξης και μελέτη περιπτώσεων 

 Ερευνητική εξοικείωση-εκπόνηση –
παρουσίαση εργασιών 

 
Η όλη μαθησιακή διαδικασία αποσκοπεί στην 
ανάπτυξη της ερευνητικής  ικανότητας  ,στην 
ενίσχυση της κριτικής σκέψης, στην εξοικείωση με 
την βιβλιογραφία και στην δυνατότητα 
εφαρμογής της γνώσης στη πράξη . 
 
Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τα ακόλουθα : 
 

 Εργασία εξαμήνου          20% 

 Γραπτές εξετάσεις          80% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
Δ.ΜΑΡΔΑ Απο την ΕΟΚ στην Ευρωπαική Ενωση.ΖΥΓΟΣ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗ. 
 



Δομές Δεδομένων  (Κατ: ΔΠΣ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΔΠΣ)ΗΥ1003 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

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 ( 2 ) και Εργαστηριακές Ασκήσεις ( 2 ) 4 5 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα αποτελεί το βασικό μάθημα στις έννοιες των δομών δεδομένων. Ή ύλη του μαθήματος 
περιλαμβάνει τις βασικές δομές δεδομένων: πίνακες, λίστες (απλές και συνδεδεμένες),  
παραμετροποιημένες και δισδιάστατες λίστες, γράφοι, ουρές, στοίβες, σωροί. Οι διδακτικοί στόχοι 
του μαθήματος είναι να προσφέρουν στους σπουδαστές γνώσεις τόσο γενικές όσο και ειδικές γύρω 
από το αντικείμενο των Δομών Δεδομένων. Δηλαδή, οι σπουδαστές στο τέλος των μαθημάτων θα 
πρέπει να έχουν αναπτύξει αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες στη διαδικασία επίλυσης 
προβλημάτων, όπως επίσης και να αποκτήσουν ικανότητες μεθοδολογικού χαρακτήρα που 
αφορούν στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στο έλεγχο αλγορίθμων. Επίσης, θα αποκτήσουν 
γνώσεις που θα βελτιστοποιούν την ικανότητα επιλογής των κατάλληλων δομών δεδομένων για τη 
λύση ενός προβλήματος. 
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 



Αναπτύξουν δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψης σχετικές με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη 
εφαρμογών και επιλογής των κατάλληλων δομών δεδομένων. 
Να γνωρίσουν τις δομές των δεδομένων, τον τρόπο που θα τις εφαρμόζουν σε πρόγραμμα και να 
είναι ικανοί να σχεδιάσουν και εφαρμόσουν λύσεις προβλημάτων μέσω υπολογιστή. 
Να αναπτύξουν αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες στη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων. 
Να αποκτήσουν ικανότητες μεθοδολογικού χαρακτήρα που αφορούν στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη 
και στο έλεγχο δομών δεδομένων. 
Να βελτιστοποιήσουν την ικανότητα επιλογής των κατάλληλων δομών δεδομένων για τη λύση ενός 
προβλήματος. 
Να αναπτύξουν ικανότητες και να αποκτήσουν εμπειρίες στην υλοποίηση αλγορίθμων σε 
προγράμματα υπολογιστή. 
Επιδείξουν σε βάθος γνώσεις των διαφορετικών εργαλείων και μεθόδων ανάπτυξης εφαρμογών. 
Χρησιμοποιήσουν τα κατάλληλα εργαλεία και να αναπτύξουν μια εφαρμογή υπολογιστή. 
 

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 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

 Λήψη αποφάσεων  

 Αυτόνομη εργασία  

 Ομαδική εργασία  

 Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 Ικανότητες επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο, με τη χρήση επιχειρημάτων σε 
εργασίες, παρουσιάσεις και δημόσιες συζητήσεις.   

 Ικανότητα πρόκλησης νέων ιδεών των ιδίων και συναδέλφων σπουδαστών.  

 Διαχείριση σχέσεων συνεργασίας με συναδέλφους σπουδαστές και ακαδημαϊκό προσωπικό.   
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 Εισαγωγή στις Δομές Δεδομένων – Βασικές έννοιες. 

 Πίνακες και Δείκτες 

 Αποθήκευση πινάκων & σάρωση αυτών 

 Αναζήτηση σε πίνακα & Μεταβίβαση μεταβλητών και πινάκων σε συναρτήσεις 

 Απλά συνδεδεμένη λίστα 

 Δημιουργία τάξης για λίστα  

 Η παραμετροποιημένη απλά συνδεδεμένη λίστα 

 Σάρωση και αναζήτηση σε λίστα με δείκτες 

 γράφοι, ουρές, στοίβες, σωροί 

 Διπλά Συνδεδεμένες Λίστες, Κυκλικές Λίστες 

 Λίστες πολλών διαστάσεων  

 Μέθοδοι Ταξινόμησης  

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Από έδρας διδασκαλία και εργαστηριακές ασκήσεις με 



Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

επίβλεψη. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

 Εξειδικευμένο Λογισμικό Ανάπτυξης Εφαρμογών σε C++ 

 Προβολή διαφανειών  

 Χρήση οπτικοακουστικού υλικού  

 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 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (2 ώρες διάρκεια 
διδασκαλίας, 2 ώρες ΦΕ). Άρα, 2 
ώρες ΦΕ Χ 13 εβδομάδες = 26 ώρες 
ΦΕ το εξάμηνο 

26 

Εργαστηριακές Ασκήσεις ατομικές 
εργαστηριακές ασκήσεις (2 ώρες 
διάρκεια, 2 ώρες ΦΕ). Άρα, 2 ώρες 
ΦΕ Χ 13 εβδομάδες= 26 ώρες  το 
εξάμηνο  

26 

Αυτοτελής Μελέτη 73 

Σύνολο Μαθήματος 
(φόρτος εργασίας σε ώρες ανά 
εξάμηνο – 25 ώρες ανά πιστωτική 
μονάδα). 

125 

 

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. 

 
I. Γραπτή τελική εξέταση (50%) που περιλαμβάνει 

επίλυση προβλημάτων 

II. Τελική Εξέταση Εργαστηρίων (50%) που περιλαμβάνει 

επίλυση προβλημάτων 

 
Τα κριτήρια αξιολόγησης έχουν ως εξής: 

 Ικανότητα Ανάλυσης Προβλήματος 

 Ικανότητα Σχεδιασμού Λύσεων 

 Ικανότητα Υλοποίησης Λύσεων 
 

 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βασικά Συγγράμματα 

ISBN Συγγραφέας Ημερομηνία Τίτλος Εκδότης 
978-960-418-030-1 Sahnii Sartaj 2004 Δομές δεδομένων, 

αλγόριθμοι και εφαρμογές 
C++ 

ΤΖΙΟΛΑ 

960-512-449-1  Schildt Herbert 2005 C++ Βήμα προς Βήμα Α. Γκιούρδα & 
ΣΙΑ 

978-960-512-5912 Deitel Harvey 
M.,Deitel Paul J. 

2011 C++ Προγραμματισμός 6η 
Εκδοση 

Α. Γκιούρδα & 
ΣΙΑ  

978-960-418-358-6 Savitch Walter 2011 Πλήρης C++ ΤΖΙΟΛΑ 

     

     

Άλλα Συγγράμματα 
9780387689937 Pozrikidis, 

Constantine 
2007 Introduction to C++ 

Programming and Graphics 
Springer 
Science+ 
Business 



Media, LLC, 
ηλεκτρονικό 
βιβλίο 

9781430202820 Hogenson, 
Gordon. 

2007 The Visual C++ Language for 
.NET 

Gordon 
Hogenson 

960-418-084-3 Μποζάνης 
Παναγιώτης Δ. 

2006 Δομές δεδομένων ΤΖΙΟΛΑ 

978-960-351-832-7 Παπουτσής 
Ιωάννης 

2010 Εισαγωγή στις δομές 
δεδομένων και στους 
αλγόριθμους 

Σταμούλη 

  

Ηλεκτρονικοί Σύνδεσμοι  

http://www.cprogramming.com/algorithms-and-data-structures.html  

http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/  

http://www.learncpp.com/   

http://isocpp.org/  

http://www.cprogramming.com/tutorial.html  

 

Διαχείριση Γνώσης  (Κατ: ΔΕ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΔΕ)ΓΕ1801 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ  

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 ( 2 ) και Ασκήσεις Πράξης ( 2 ) 4 5 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

http://www.cprogramming.com/algorithms-and-data-structures.html
http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/
http://www.learncpp.com/
http://isocpp.org/
http://www.cprogramming.com/tutorial.html


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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Η απόκτηση γνώσεων από τους σπουδαστές σχετικά με το περιεχόμενο της πολύπλοκης έννοιας της 
διαχείρισης γνώσης και η κατανόηση της σπουδαιότητας της σαν βασική πηγή καινοτομίας και  
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε μια εποχή ραγδαίων κοινωνικών, οικονομικών και τεχνολογικών 
αλλαγών.   
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 
 

 Αναπτύξουν  δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψης σχετικές με τη θεωρία της διαχείρισης 
γνώσης  

 Επιδείξουν σε βάθος γνώσεις των βασικών συμπεριφορών και πρακτικών που σχετίζονται με τη 
διαχείριση της γνώσης και τη καινοτομία στους οργανισμούς   

 Αναγνωρίσουν και κατανοήσουν τους παράγοντες κλειδιά ενός συστήματος διαχείρισης γνώσης 
μέσα από πραγματικές μελέτες περίπτωσης 

 
 

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 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

 Λήψη αποφάσεων  

 Ομαδική εργασία  

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 Ικανότητες επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο, με τη χρήση επιχειρημάτων σε 
εργασίες, παρουσιάσεις και δημόσιες συζητήσεις   

 Ικανότητα πρόκλησης νέων ιδεών των ιδίων και συναδέλφων σπουδαστών  

 Διαχείριση σχέσεων συνεργασίας με συναδέλφους σπουδαστές και ακαδημαϊκό προσωπικό  
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Θεωρία  

 Ιδιαίτερη εστίαση στους οργανωσιακούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν οι ιαπωνικές 
εταιρίες για τη δημιουργία αλληδραστικών λειτουργιών, που ευνοούν και ενθαρρύνουν τη 
δημιουργία και διάχυση της οργανωσιακής γνώσης και, κατά συνέπεια, τη συνεχή 
καινοτομία και την ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

 Εισαγωγή στην έννοια της διαχείρισης γνώσης 



 Γνώση και διοίκηση  

 Δημιουργία Οργανωσιακής Γνώσης – Θεωρία των Νονάκα και Τακεούτσι 

 Δημιουργία της γνώσης στην πράξη – Μελέτες Περιπτώσεων Ιαπωνικών εταιριών 

 Διοικητική Δομή ενός οργανισμού που προωθεί τη διαχείριση της Γνώσης 
 

Ασκήσεις Πράξης 

 Συζήτηση επί της θεωρίας με στόχο τη κατανόηση της  

 Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν στη θεωρία  

 Προετοιμασία ομαδικών εργασιών  

 Παρουσιάσεις των εργασιών των φοιτητών τις δυο τελευταίες εβδομάδες των ΑΠ, στα 
πλαίσια της αξιολόγησης τους    

 

 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Από έδρας διδασκαλία. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

 Προβολή διαφανειών  

 Χρήση οπτικοακουστικού υλικού (Video σχετικά με την 
διαχείριση γνώσης) 

 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 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις  78 

Ασκήσεις Πράξης  
Εστιάζουν στη μελέτη ερευνητικών 
άρθρων και στην ομαδική εργασία 

26 

Αυτοτελής μελέτη  21 

Σύνολο Μαθήματος 125 
 

 

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. 

 
I. Γραπτή τελική εξέταση (50%) που περιλαμβάνει 

ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή/και ανάπτυξης 

II. Συγγραφή και Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας 

[Ανάλυση επιστημονικής δημοσίευσης] (50%) 

 
Τα κριτήρια αξιολόγησης της εργασίας έχουν ως εξής: 

1. Κριτήρια αξιολόγησης περιεχομένου γραπτής 
εργασίας:  

 Διερεύνηση πληροφοριών σε βάθος 

 Χρήση πολλαπλής βιβλιογραφίας  

 Κατάλληλη δομή, ροή λόγου και ορθή χρήση της 
ελληνικής γλώσσας 



 Αξιόπιστη ανάλυση του αντικειμένου 

 Κριτική σκέψη και συζήτηση 

 Επαρκής κάλυψη του θέματος 
 
2. Κριτήρια αξιολόγησης παρουσίασης γραπτής 

εργασίας (ομαδικής & ατομικής): 

 Οργάνωση της παρουσίασης  

 Επαγγελματισμός στην παρουσίαση  

 Χρήση σχημάτων, πινάκων, χρωμάτων, κλπ.  

 Ικανότητες επικοινωνίας με το ακροατήριο 

 Ακριβής τήρηση του χρονοδιαγράμματος 
παρουσίασης  

 Τρόπος αντιμετώπισης των ερωτήσεων από το 
ακροατήριο  

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βασικά Συγγράμματα 

ISBN Συγγραφέας Ημερομηνία Τίτλος Εκδότης 

9600328005 
Νονάκα Ι. και 

Τακεούτσι, Χ. 
2001 

Η επιχείρηση της 

Γνώσης 

Εκδόσεις 

Καστανιώτη 

9607530381 Λύτρας, Μ., Δ. 2003 
Διαχείριση γνώσης και 

μάθησης 
 

Παπασωτηρίου 

 

Αντικειμενοστρεφής Σχεδιασμός και Προγραμματισμός (Κατ: ΔΠΣ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΔΠΣ)ΗΥ0802 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

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 ( 2 ) και Εργαστηριακές Ασκήσεις ( 2 ) 4 5 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

http://www.bibliopolio.gr/%CE%9B%CF%8D%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82-%CE%9C%CE%B9%CE%BB%CF%84%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CF%82-%CE%94-h-47725.html


ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα αποτελεί το βασικό μάθημα στις έννοιες του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ή ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει: Αντικειμενοστρεφής 
Προγραμματισμός (Object Oriented Programming) & Προγραμματισμός Βασισμένος στα Αντικείμενα 
(Object-Based Programming). Αναλυτικότερα περιλαμβάνεται η διδασκαλία των εννοιών: 
Ενθυλάκωση (Encapsulation) – Πολυμορφισμός (Polymorfism) – Επαναχρησιμοποίηση (Reusability) – 
Τάξεις (Classes) – Αντικείμενα (Objects) – Μέλη (Ιδιότητες και Συναρτήσεις Μέλη) – Δομητές 
(Constructors) - Υπερφόρτωση Τελεστών – Μηνύματα (Messages) –– Κληρονομικότητα (Inheritance) 
& άλλες Ιεραρχίες (Aggregation). Δίνονται Παραδείγματα εφαρμογών σε C++ και γίνεται χρήση της 
βιβλιοθήκης της C++. Περιλαμβάνονται οι έννοιες και διαδικασίες: βρόγχοι, πίνακες, συναρτήσεις, 
δομές, συμβολοσειρές, δείκτες, αρχεία καθώς και ειδικά θέματα (αριθμητικοί τύποι δεδομένων, 
προμεταγλωττιστής, ξεχωριστές μεταγλωττίσεις, επικοινωνία μεταξύ ενοτήτων προγράμματος, 
ενώσεις, μορφοποιημένη είσοδος/έξοδος). 
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

 Αναπτύξουν δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψης σχετικές με τον σχεδιασμό και την 
ανάπτυξη εφαρμογών. 

 Να γνωρίσουν τις δομές των αλγορίθμων, τον τρόπο που θα τους μεταφράζουν σε 
πρόγραμμα και να είναι ικανοί να σχεδιάσουν και εφαρμόσουν λύσεις προβλημάτων μέσω 
υπολογιστή. 

 Να αναπτύξουν αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες στη διαδικασία επίλυσης 
προβλημάτων. 

 Να αποκτήσουν ικανότητες μεθοδολογικού χαρακτήρα που αφορούν στο σχεδιασμό, στην 
ανάπτυξη και στο έλεγχο αλγορίθμων. 

 Να βελτιστοποιήσουν την ικανότητα επιλογής των κατάλληλων δομών δεδομένων για τη 
λύση ενός προβλήματος. 

 Να αναπτύξουν ικανότητες και να αποκτήσουν εμπειρίες στην υλοποίηση αλγορίθμων σε 
προγράμματα υπολογιστή. 

 Επιδείξουν σε βάθος γνώσεις των διαφορετικών εργαλείων και μεθόδων ανάπτυξης 
εφαρμογών. 

 Χρησιμοποιήσουν τα κατάλληλα εργαλεία και να αναπτύξουν μια εφαρμογή υπολογιστή. 
 

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  

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 



Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

 Λήψη αποφάσεων  

 Αυτόνομη εργασία  

 Ομαδική εργασία  

 Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 Ικανότητες επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο, με τη χρήση επιχειρημάτων σε 
εργασίες, παρουσιάσεις και δημόσιες συζητήσεις.   

 Ικανότητα πρόκλησης νέων ιδεών των ιδίων και συναδέλφων σπουδαστών.  

 Διαχείριση σχέσεων συνεργασίας με συναδέλφους σπουδαστές και ακαδημαϊκό προσωπικό.   
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 Ιδιότητες του Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού (Ενθυλάκωση, Πολυμορφισμός, 

Επαναχρησιμοποίηση) – Τάξεις 

 Μέλη των Τάξεων – Ιδιότητες - Συναρτήσεις Μέλη.  

 Αντικείμενα, Διακήρυξη και χρήση μελών.  

 Δομητές- Αποδομητές.  

 Χρήση Συμβολοσειρών (η τάξη string).  

 Χρήση Αρχείων Δίσκου (η τάξη fstream) 

 Περιέχουσες Τάξεις – Δείκτες σε αντικείμενα 

 Υπερφόρτωση Τελεστών Σύγκρισης 

 Υπερφόρτωση Αριθμητικών Τελεστών 

 Υπερφόρτωση άλλων Τελεστών, φίλες Συναρτήσεις 

 Κληρονομικότητα και Άλλες ιεραρχίες 

 Μηνύματα – Εξαιρέσεις 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Από έδρας διδασκαλία και εργαστηριακές ασκήσεις με 
επίβλεψη. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

 Εξειδικευμένο Λογισμικό Ανάπτυξης Εφαρμογών σε C++ 

 Προβολή διαφανειών  

 Χρήση οπτικοακουστικού υλικού  

 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 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (2 ώρες διάρκεια 
διδασκαλίας, 2 ώρες ΦΕ). Άρα, 2 
ώρες ΦΕ Χ 13 εβδομάδες = 26 ώρες 
ΦΕ το εξάμηνο 

26 

Εργαστηριακές Ασκήσεις ατομικές 
εργαστηριακές ασκήσεις (2 ώρες 
διάρκεια, 2 ώρες ΦΕ). Άρα, 2 ώρες 
ΦΕ Χ 13 εβδομάδες= 26 ώρες ΦΕ το 
εξάμηνο 

26 

Αυτοτελής Μελέτη 73 

Σύνολο Μαθήματος 
(φόρτος εργασίας σε ώρες ανά 

125 



ECTS εξάμηνο – 25 ώρες ανά πιστωτική 
μονάδα). 

 

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. 

 
I. Γραπτή τελική εξέταση (50%) που περιλαμβάνει 

επίλυση προβλημάτων 

II. Τελική Εξέταση Εργαστηρίων (50%) που περιλαμβάνει 

επίλυση προβλημάτων 

 
Τα κριτήρια αξιολόγησης έχουν ως εξής: 

 Ικανότητα Ανάλυσης Προβλήματος 

 Ικανότητα Σχεδιασμού Λύσεων 

 Ικανότητα Υλοποίησης Λύσεων 
 

 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βασικά Συγγράμματα 

ISBN Συγγραφέας Ημερομηνία Τίτλος Εκδότης 
960-512-449-1  Schildt Herbert 2005 C++ Βήμα προς Βήμα Α. Γκιούρδα & 

ΣΙΑ 

978-960-512-5912 Deitel Harvey 
M.,Deitel Paul J. 

2011 C++ Προγραμματισμός 6η 
Εκδοση 

Α. Γκιούρδα & 
ΣΙΑ  

978-960-418-030-1 Sahnii Sartaj 2004 Δομές δεδομένων, 
αλγόριθμοι και εφαρμογές 
C++ 

ΤΖΙΟΛΑ 

978-960-418-358-6 Savitch Walter 2011 Πλήρης C++ ΤΖΙΟΛΑ 

     

     

Άλλα Συγγράμματα 
9780387689937 Pozrikidis, 

Constantine 
2007 Introduction to C++ 

Programming and Graphics 
Springer 
Science+ 
Business 
Media, LLC, 
ηλεκτρονικό 
βιβλίο 

9781430202820 Hogenson, 
Gordon. 

2007 The Visual C++ Language for 
.NET 

Gordon 
Hogenson 

  

Ηλεκτρονικοί Σύνδεσμοι  

http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/  

http://www.learncpp.com/   

http://isocpp.org/  

http://www.cprogramming.com/tutorial.html  

http://channel9.msdn.com/Events/GoingNative/2013/Opening-Keynote-Bjarne-Stroustrup  

 
 

Στρατηγικό Marketing  (Κατ: ΜΑΡΚ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/
http://www.learncpp.com/
http://isocpp.org/
http://www.cprogramming.com/tutorial.html
http://channel9.msdn.com/Events/GoingNative/2013/Opening-Keynote-Bjarne-Stroustrup


ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΜΚ)ΜΚ3202 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ  

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 ( 2 ) και Ασκήσεις Πράξης ( 2 ) 4 6 

   

   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και 
οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών 

Γνώσεων, Επιστημονικής 
Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

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 Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Στόχος μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι να εξηγήσει τις αρχές, μεθόδους ανάλυσης και 
διαδικασίες του στρατηγικού σχεδιασμού μάρκετινγκ, να τονίσει τον ρόλο του διατηρήσιμου 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην ανάπτυξη στρατηγικών μάρκετινγκ, να παρουσιάσει 
ολοκληρωμένα τις περισσότερες γενικές αλλά και εξειδικευμένες στρατηγικές μάρκετινγκ, καθώς 
και την καταλληλότητα τους, ανάλογα με τις περιστάσεις της αγοράς, τους στόχους της επιχείρησης 
και το στοιχείο του μίγματος μάρκετινγκ που θεωρείται κεντρικό ανά περίπτωση. 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

 Να κατανοήσει τα βασικά και κρίσιμα εργαλεία του στρατηγικού σχεδιασμού μάρκετινγκ, 



 Προσδιορίζει τον ρόλο του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην ανάπτυξη στρατηγικών 
μάρκετινγκ,  

 Παρουσιάζει ολοκληρωμένα τις περισσότερες γενικές αλλά και εξειδικευμένες στρατηγικές 
μάρκετινγκ, καθώς και την καταλληλότητα τους, ανάλογα με τις περιστάσεις της αγοράς, τους 
στόχους της επιχείρησης και το στοιχείο του μίγματος μάρκετινγκ που θεωρείται κεντρικό ανά 
περίπτωση. 

 Γνωρίζει τα εργαλεία και τις μεθόδους ανάλυσης του στρατηγικού σχεδιασμού μάρκετινγκ. 

  Χρησιμοποιεί τις μεθοδολογίες ανάπτυξης στρατηγικών μάρκετινγκ. 

 Αναλύει και να υπολογίζει τα βασικά στοιχεία κόστους του έργου και τη σύνδεση τους με το 
χρονοδιάγραμμα του έργου. 

 Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα σχέδιο 
σε μια μελέτη περίπτωσης έργου που περιλαμβάνει την οργάνωση του έργου, κατανομή 
βασικών καθηκόντων, και τα βασικά σχέδια του έργου (Ανάλυση Περιβάλλοντος – Επικοινωνίες, 
Στόχους, Ανάλυση Δομής  Εργασιών) 

 

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 

Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική  εργασία  
Λήψη αποφάσεων  
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

 Περιεχόμενο:   

 Η έννοια της στρατηγικής στις επιχειρήσεις, εισαγωγή στην στρατηγική μάρκετινγκ, 
στρατηγικός σχεδιασμός μάρκετινγκ  

 Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα  

 Σχέδιο μάρκετινγκ  

 Ανάλυση περιβάλλοντος και ευκαιριών  

 Ανάλυση ελκυστικότητας βιομηχανίας  

 Ανάλυση ανταγωνισμού  

 Ανάλυση καταναλωτών  

 Στρατηγική τμηματοποίηση της αγοράς  

 Στρατηγικές αποφάσεις τοποθέτησης προϊόντων  

 Ανάλυση χαρτοφυλακίου προϊόντων  

 Τεχνικές πολέμου μάρκετινγκ  

 
 

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 

Εξειδικευμένο Λογισμικό διαχείρισης έργων 
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 για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε 
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 

Ασκήσεις Πράξης που 
εστιάζουν στην εφαρμογή 
μεθοδολογιών και 
ανάλυση μελετών 
περίπτωσης σε μικρότερες 
ομάδες φοιτητών 

26 

Ομαδική Εργασία σε 
μελέτη περίπτωσης. 
Εκπόνηση σχεδίων 
διαχείρισης έργου 

20 
 

Εκπαιδευτική εκδρομή / 
Μικρές ατομικές εργασίες 
εξάσκησης 

 

  

  

  

  

Αυτοτελής Μελέτη 25 

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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. 

 
 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις Σύντομης απάντησης  
- Επίλυση προβλημάτων σχετικών με την εφαρμογή της 

θεωρίας  
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας 
 
ΙΙ. Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (20%) 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 



 

Βιβλιογραφία:  

1. Γ. Σιώμκος, Στρατηγικό Μάρκετινγκ, εκδ. Σταμούλη, Αθήνα 2013. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 

32997647. 

 2. W. Perreault, P. Cannon, E. McCarthy, Μάρκετινγκ: Μία στρατηγική προσέγγιση, εκδ. Π. Χ. 
Πασχαλίδης, Αθήνα 2011. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 13256966. 

 Συμπληρωματική Βιβλιογραφία 

 Anderson, C. and Vincze, J., (2000), Strategic Marketing Management, Houghton Mifflin 
Company. 

 Βλαχοπούλου Μάρω, (1999), e-Marketing, Εκδόσεις Rosili. 

 Boyd Jr, H.W., Walker Jr, O.C. and Larreche, J.-C., 1998, Marketing Management: a strategic 
approach with a global orientation, (3rd Edition), Irwin-McGraw-Hill. 

 Czinkota, M.R., Kotabe, M. and Mercer, D., (1997), Marketing Management, Blackwell Publishers. 

 Dickson, P.R., (1994), Marketing Management, (International Edition), Dryden Press. 

 Kotler, P., Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ - Ανάλυση, Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Έλεγχος, EMI 
Interbooks. 

 Kotler, P., (1997), Marketing Management: Analysis Planning Implementation and Control, (9th 
Edition), Prentice-Hall. 

 Lancaster, G., Massingham, L., (1998), Marketing Management (2nd Edition), McGraw Hill. 

 Σιώμκος, Γ., «Στρατηγικό Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ» , Αθήνα: Εκδόσεις Σταμούλης, 2004. 

 
Χρήσιμα Ακαδημαϊκά Περιοδικά στο Μάρκετινγκ 
Journal of Marketing 
Journal of Marketing Research 
Journal of the Academy of Marketing Science  
Journal of Services Marketing  
European Journal of Marketing  
 
8) Χρήσιμες Ιστοσελίδες 
www.ama.org American Marketing Association 
www.ft.com Financial Times 
www.economist.com Economist online edition 
www.eiasm.org European Institute for Advanced Studies in Management 
 

 

Διοικητική Λογιστική ΙΙ  (Κατ: ΔΕ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΔΕ)ΛΟ1402 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙI 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

http://www.ama.org/
http://www.ft.com/
http://www.economist.com/
http://www.eiasm.org/


σύνολο των πιστωτικών μονάδων 
Διαλέξεις ( 2 ) και Εργαστήριο ( 2 ) 4 5 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Στην σημερινή απαιτητική εποχή που ζούμε η διοικητική  λογιστική θεωρείται ως η απαραίτητη 
βάση στην διοίκηση των επιχειρήσεων, στην λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων , στην 
αποτελεσματική λειτουργία, στην αξιολόγηση της  χρηματοοικονομικής δομής των επιχειρηματικών 
μονάδων. Για αυτό και  ως επιστήμη προϋποθέτει συστηματικές σπουδές και ως τεχνική απαιτεί 
συνεχή ενημέρωση και εφαρμογή σύγχρονων μεθοδολογιών. 

Κατά συνέπεια η κατανόηση της χρησιμότητας και η ανάγκη της διοικητικής λογιστικής ως εργαλείο 
απόκτησης πληροφοριών για βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες αποφάσεις, και να υπάρχει  
μια πλήρης άποψη του όλου συστήματος κοστολόγησης μιας βιομηχανικής επιχείρησης σε 
συνάρτηση με την διαμόρφωση των κερδών της. 

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 

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να αποκτήσουν:  

B. Γνώσεις και Κατανόηση για 

 τον τρόπο λειτουργίας του κοστολογικού  κυκλώματος 

 την καθημερινή ενασχόληση τους με την παρακολούθηση των συνιστωσών στοιχείων του 
κόστους 



 την εκτόπιση των χειρόγραφων συστημάτων και την αντικατάσταση τους με υψηλής  
τεχνολογίας  μηχανογραφημένα συστήματα(e-cost accounting) 

 την διαχείριση της κοστολογικής-λογιστικής-οικονομικής πληροφορίας και την γρήγορη 
μετάδοσή της 

 την εσωτερική και εξωτερική ανάλυση της επιχείρησης 

 την δημιουργία προβλέψεων 

 την κατάρτιση σεναρίων δράσης αλλά και επέκτασης της επιχείρησης 

 την ολοκληρωμένη ανάλυση της επιχείρησης 

Β. Διανοητικές ικανότητες για 

 την ανάπτυξη δεξιοτήτων αναλυτικής και κριτικής σκέψης σχετικές με τη λογιστική του κόστους 

 την εφαρμογή μεθόδων κοστολόγησης σε πραγματικές καταστάσεις και την κριτική αξιολόγηση 
αυτών 

 την εφαρμογή της θεωρίας και του νόμου σε πραγματικές καταστάσεις 

 την αιτιολογημένη, άμεση και στοχαστική προσέγγιση των εξεταζόμενων θεμάτων 

Γ.  Άλλες ικανότητες για 

 την ανάληψη υπευθυνότητας στα πλαίσια των Διοικητικών  απαιτήσεων  

 την αποτελεσματική διαχείριση χρόνου στα πλαίσια της επιτυχούς ολοκλήρωσης των εργασιών 
της επιχείρησης 

 την αποτελεσματική παρουσίαση με χρήση εργαλείων επικοινωνίας, συζήτησης και 
παρουσίασης των κοστολογικών-λογιστικών-οικονομικών πληροφοριών σε γραπτό λόγο 

 την ερμηνεία και σύνθεση της γνώσης   

 την αναθεώρηση ή πρόκληση των ιδεών των ιδίων και συναδέλφων σπουδαστών 

 την ενθάρρυνση σχέσεων συνεργασίας και μάθησης με συναδέλφους σπουδαστές και το 
ακαδημαϊκό προσωπικό  

 την ικανότητα συνεργασίας στα πλαίσια ομάδας 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Ενδεικτικό περιεχόμενο του μαθήματος  

Εσωλογιστική Κοστολόγηση. Λογιστική τήρηση αποθήκης στην ομάδα 9. Συντελεστές επιμερισμού 

έμμεσων δαπανών. Κόστος παραγωγής προϊόντος. Συνολικό κόστος προϊόντος. Τα έξοδα διοίκησης 

και διάθεσης στην κοστολόγηση. Η επιχείρηση σαν σύστημα «ενεργειών» (activities). Κριτική του 

«παραδοσιακού» συστήματος κοστολόγησης. Κοστολόγηση με βάση τις «ενέργειες» (Activity Based 

Costing-ABC, και Activity Based Management-ABM). Οδηγοί Κόστους (cost drivers). Αποφάσεις 

σχετικές με τις «ενέργειες» και τις «διαδικασίες». Καθορισμός στόχων και Μέτρηση της 

Αποδοτικότητας της επιχείρησης (Performance measurement). Η Ανάλυση της «Προστιθέμενης 

Αξίας των μετόχων» (Shareholders Value Added Analysis), της «Προστιθέμενης Αξίας των Ταμιακών 

Ροών» (Cash Value Added Analysis), και της Οικονομικής Προστιθέμενης Αξίας (Economic Value 

Added-EVA). 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Από έδρας διδασκαλία  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

 Προβολή διαφανειών 

 Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 



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 ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Εργαστήρια που εστιάζουν 
στην εφαρμογή της 
θεωρίας και ανάλυση 
περίπτωσης σε μικρότερες 
ομάδες φοιτητών. 

26 

Ατομική Εργασία σε μελέτη 
περίπτωσης.  

13 
 

  
  
  

  

  

Αυτοτελής Μελέτη 60 

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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. 

Αξιολόγηση Θεωρίας 

Γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει: 
Ερωτήσεις για αξιολόγηση εμπέδωσης των  στοιχείων  της 
θεωρίας. 

Αξιολόγηση Εργαστηρίου 
Δύο επί μέρους  Ατομικές αξιολογήσεις (50% εκάστη) 
για αξιολόγηση των  στοιχείων της θεωρίας  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

Βασικά Συγγράμματα 

ISBN Συγγραφέας Ημερομηνία Τίτλος Εκδότης 

 ΕΜ. ΣΑΚΕΛΛΗΣ Έκδοση: 
1/1997 

Η ΟΜΑΔΑ 9 ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

Ε. ΣΑΚΕΛΛΗΣ 
Α.Ε - 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚ
ΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 
- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

960-85434-5-2 Βαρβάκης 
Κωνσταντίνος Α. 

Έκδοση: 3/2002  

Η αναλυτική λογιστική της 
εκμεταλλεύσεως κατά το 
ελληνικό γενικό λογιστικό 
σχέδιο 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΠΑΠΑΖΗΣΗ 
ΑΕΒΕ 

978-960-98515-
2-7 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - 
ΕΙΡΗΝΗ 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 

Έκδοση: 
1/2006 

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΟΜΑΔΑ 9 ΤΟΥ Γ.Λ.Σ. - ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΑ 
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ- 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Δ. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 
ΟΕ 

 
 
Άλλα Συγγράμματα 
978-960-9443-08-1 ΦΙΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Έκδοση: 1/2012 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ 
(ΟΠΑ) 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

ΤΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Υ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ 

960-255-019-8 Γεώργιος Βενιέρης Έκδοση: 1/2012 Λογιστική Κόστους 

 
Κ. Π. ΣΜΠΙΛΙΑΣ 

Α.Ε.Β.Ε. 

960-85434-7-9 Βαρβάκης 

Κωνσταντίνος Α. 

Έκδοση: 1/2012 Κοστολόγηση και κοστολογική 
οργάνωση 

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ 

978-960-7182-50-0 Τατσιόπουλος 

Ηλίας,Χατζηγιαννάκ

ης Δημήτρης 

Έκδοση: 1/2010 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ 
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ 

 

ΑΦΟΙ Θ. 

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ 

978-960-272-880-2 Κεχράς Γιάννης Έκδοση:1/2011 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ 
Η λογιστική διαδικασία 
προσδιορισμού του κόστους 

 

ΝΟΜΙΚΗ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ΑΕΒΕ 

978-960-93-3097-7 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΚΟΥΛΕΡΗΣ 

Έκδοση: 2/2011 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ 
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αυτό-έκδοση 

960-351-505-1 Πάγγειος Ιωάννης Κ. Έκδοση:1/2004 Εφαρμογές στην κοστολόγηση 
 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ 

978-618-80095-5-4 ΚΑΡΤΑΛΗΣ Δ. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Έκδοση: 1/2012 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
 

ΚΑΡΤΑΛΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

978-960-6647-77-2 Μπέης Ιωάννης Έκδοση:1/2006 Η σύγχρονη διοικητική λογιστική 
 

Εκδόσεις 

Επίκεντρο Α.Ε. 

978-960-01-1272-6 Δημητράς 

Αυγουστίνος Ι., 

Μπάλλας 

Απόστολος Α. 

Έκδοση:1/ 2009 Διοικητική λογιστική 
Για προγραμματισμό και έλεγχο 
 

Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - 

Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ 

Ο.Ε. 

978-960-286-347-3 Φίλιος Βασίλειος Φ. Έκδοση: 1/2006 Διοικητική Λογιστική 
Κοστολόγηση, προϋπολογιστική 
και προϋπολογιστικός έλεγχος 

Γ.ΠΑΡΙΚΟΣ & ΣΙΑ 

ΕΕ 

 
 
 
 

Επιχειρησιακή Έρευνα (Κατ: ΔΠΣ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΔΠΣ)ΓΕ3001 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

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 ( 2 ) και Ασκήσεις Πράξης ( 2 ) 4 5 

   

   



Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα αποτελεί μάθημα επιστημονικής περιοχής σχετικά με: 
Την εξοικείωση με τα θεμελιώδη εργαλεία της Επιχειρησιακής Έρευνας και χρησιμοποίηση 
μαθηματικών μεθόδων για την επίλυση προβλημάτων αριστοποίησης. Την κατανόηση από τους 
σπουδαστές των βασικών εννοιών της Επιχειρησιακής Έρευνας και της χρησιμότητας των 
Μαθηματικών Μοντέλων για την επίλυση προβλημάτων από την οικονομία και τη διοίκηση. 
Την ανάπτυξη των βασικών μεθόδων της Επιχειρησιακής Έρευνας που εφαρμόζονται στην επίλυση 
οικονομικών προβλημάτων αριστοποίησης, όπως: Γραμμικός Προγραμματισμός (Γραφική Επίλυση, 
Μέθοδος Simplex, Οικονομική Ερμηνεία, Δυϊκή Θεωρία) Δυναμικός Προγραμματισμός, Θεωρία 
Δικτύων (Ελαχιστοποίηση απόστασης και κάλυψης, Μεγιστοποίηση ροής), Μαρκοβιανή Ανάλυση 
(Κανονικές Μαρκοβιανές Αλυσίδες, Ταξινόμηση καταστάσεων, Ασυμπτωτική συμπεριφορά, 
Αλυσίδες Απορρόφησης) και Θεωρία Αποφάσεων (Αποφάσεις με πολλαπλά κριτήρια, Αποφάσεις σε 
συνθήκες αβεβαιότητας). 
 
 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση να: 
 

 Αναπτύξουν δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψης σχετικές για την κατανόηση και επίλυση 
προβλημάτων αριστοποίησης 

 Επιδείξουν σε βάθος γνώσεις των διαφορετικών επιχειρησιακών θεωριών και μοντέλων. 
 

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  

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 



Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

 Λήψη αποφάσεων  

 Αυτόνομη εργασία  

 Ομαδική εργασία  

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 Ικανότητες επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο, με τη χρήση επιχειρημάτων σε 
εργασίες, παρουσιάσεις και δημόσιες συζητήσεις.   

 Ικανότητα πρόκλησης νέων ιδεών των ιδίων και συναδέλφων σπουδαστών.  

 Διαχείριση σχέσεων συνεργασίας με συναδέλφους σπουδαστές και ακαδημαϊκό προσωπικό.  
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα. 

 Γραμμικός Προγραμματισμός: Μορφοποίηση και Γραφική Επίλυση προβλήματος 
μεγιστοποίησης 

 Γραμμικός Προγραμματισμός: Μορφοποίηση και Γραφική Επίλυση προβλήματος 
ελαχιστοποίησης 

 Μέθοδος Simplex: Μορφοποίηση και Επίλυση προβλήματος μεγιστοποίησης 

 Μέθοδος Simplex: Μορφοποίηση και Επίλυση προβλήματος ελαχιστοποίησης 

 Γραμμικός Προγραμματισμός: Ανάλυση ευαισθησίας των αντικειμενικών συντελεστών 

 Γραμμικός Προγραμματισμός: Ανάλυση ευαισθησίας των δεξιών πλευρών των περιορισμών 

 Γραμμικός Προγραμματισμός: Δυϊκή Θεωρία 

 Δυναμικός Προγραμματισμός 

 Δικτυωτή Ανάλυση: Ελαχιστοποίηση Κάλυψης και Απόστασης 

 Δικτυωτή Ανάλυση: Μεγιστοποίηση Ροής 

 Μαρκοβιανή Ανάλυση: κανονικές Μαρκοβιανές Αλυσίδες 

 Μαρκοβιανή Ανάλυση: Αλυσίδες Απορρόφησης 

 Θεωρία Αποφάσεων: Ανάλυση αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια 

 Θεωρία Αποφάσεων: Ανάλυση αποφάσεων σε συνθήκες αβεβαιότητας 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Από έδρας διδασκαλία 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

 Εξειδικευμένο Λογισμικό (IOR Tutorial) 

 Προβολή διαφανειών  

 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 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (2 ώρες διδασκαλίας, 8 
ώρες ΦΕ και 5 ECTS). Άρα, 6 ώρες 
ΦΕ Χ 13 εβδομάδες= 78 ώρες ΦΕ το 
εξάμηνο 

78 

Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν 
στην εφαρμογή μεθοδολογιών (2 
ώρες διάρκεια, 8 ώρες ΦΕ και 5 
ECTS). Άρα, 2 ώρες ΦΕ Χ 13 
εβδομάδες= 26 ώρες  το εξάμηνο  

26 

Αυτοτελής Μελέτη 21 
  
  



  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα, ήτοι 5 ECTS X 25 
ώρες ΦΕ= 125 ώρες ΦΕ/εξάμηνο). 

125 

 

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. 

 
III. Γραπτή τελική εξέταση (100%) 

IV. Μέθοδος Αξιολόγησης: Επίλυση προβλημάτων 

V. Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική 

 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βασικά Συγγράμματα 

ISBN Συγγραφέας Ημερομηνία Τίτλος Εκδότης 

978-960-21-
8932-0 

D.R.Anderson, 
D.J.Sweeney, 
T.A.Williams, 
και K.Martin 

2014 Διοικητική Επιστήμη, 
Ποσοτικές Μέθοδοι για 
τη Λήψη 
Επιχειρηματικών 
Αποφάσεων 

ΚΡΙΤΙΚΗ 

978-960-7860-
66-8 

Π.Υψηλάντης 2012 Επιχειρησιακή Έρευνα, 
4η έκδοση 

ΠΡΟΠΟΜΠΟ
Σ 

0-13-136014-0 H.A.Taha 2007 Operations Research, 8th 
edition 

PRENTICE 
HAL

L 

0-07-252744-7 F.S.Hillier, and 
G.J.Lieberman 

2005 Introduction to 
Operations Research, 8th 
edition 

McGRAW 
HIL
L 

0-534-42339-0 W.L.Winston 2004 Introduction to 
Probability Models, 4th 
edition 

THOMSON 

0-534-35964-7 W.L.Winston, 
and 
M.Venkatarama
nan 

2003 Introduction to 
Mathematical 
Programming, 4th 
edition, 

THOMSON 

0-471-31827-2 E.V.Denardo 2002 The Science of Decision 
Making: A Problem-
Based Approach Using 
Excel 

Wiley 

960-351-292-3 Γ.Πραστάκος 2002 Διοικητική Επιστήμη 
στην Πράξη 

ΣΤΑΜΟΥΛΗ 

0-534-37135-3 W.L.Winston 
and S.C.Albright 

2001 Practical Management 
Science, 2nd edition 

THOMSON 



969-351-420-9 Γ.Πραστάκος 2000 Διοικητική Επιστήμη ΣΤΑΜΟΥΛΗ 

 
 
 

Βιομηχανικό Marketing  (Κατ: ΜΑΡΚ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΜΚ)ΜΚ3204 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ  

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 ( 2)  και Ασκήσεις Πράξης ( 2 )  4 5 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών 
Γνώσεων, Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
 Το μάθημα “Βιομηχανικού Μάρκετινγκ“  διδάσκεται στο ΣΤ’ εξάμηνο και είναι 
μάθημα κατεύθυνσης.  Το μάθημα ασχολείται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
βιομηχανικού μάρκετινγκ σε σχέση με το μάρκετινγκ καταναλωτικών προϊόντων.  



Αναλύει τις  διαφορές απο τα καταναλωτικά προϊόντα, τους καταναλωτικούς 
πελάτες, την καταναλωτική αγορά και από το  Marketing  Καταναλωτικών  
Προϊόντων.  Αναλύει τα  χαρακτηριστικά  των βιομηχανικών αγορών, την 
αγοραστική συμπεριφορά των βιομηχανικών επιχειρήσεων  και οργανισμων. 
Αναλύει επίσης το μείγμα μάρκετινγκ των βιομηχανικών προϊόντων, την 
τμηματοποίηση της αγοράς και τέλος ασχολείται με την έρευνα της βιομηχανικής 
αγοράς.  

 
 Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

 Έχει κατανοήσει «το ρόλο» της βιομηχανικής αγοράς και  του βιομηχανικού 
μάρκετινγκ. 

 Έχει  αναγνωρίσει και κατανοήσει  τις μοναδικές προκλήσεις μάρκετινγκ που 
αντιμετωπίζουν οι βιομηχανίες στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημενη 
πραγματικότητα. 

 Είναι σε θέση να διακρίνει  τις διαφορές μεταξύ βιομηχανικών &  καταναλωτικών 
προϊόντων 

 Είναι σε θέση να διακρίνει  τις διαφορές μεταξύ βιομηχανικών &  καταναλωτικών 
πελατών 

 Είναι σε θέση να διακρίνει  τις διαφορές μεταξύ βιομηχανικού  &  καταναλωτικού 
μάρκετινγκ  

 Έχει κατανοήσει  το μείγμα μάρκετινγκ ενός βιομηχανικού προϊόντος 

 Έχει γνώση των   βασικών   χαρακτηριστικών  των βιομηχανικών αγορών 

 Έχει την ικανότητα να αναλύει την αγοραστική συμπεριφορά βιομηχανικών 
επιχειρήσεων  και οργανισμων. 

 Έχει την ικανότητα να αναγνωρίσει  το ΚΑΑ σε μια βιομηχανία και τον τρόπο 
επηρεασμού της 

 Είναι σε θέση να μπορεί  να αναλύσει και  τμηματοποιήσει μια βιομηχανική αγορά  
και να αξιολογήσει  τα τμήματά της. 

 Έχει την ικανότητα να μπορεί  να πραγματοποιήσει μια μικρή έρευνα στο ευρύτερο 
πεδίου του βιομηχανικού μάρκετινγκ 

 Αναλύει κριτικά τα αποτελέσματα  συγκέντρωσης δεδομένων βιομηχανικής αγοράς 

 Αναλύει  τις στρατηγικές που εφαρμόζονται στις σχέσεις που αναπτύσσονται 
μεταξύ των βιομηχανικών εταίρων  

 Να εστιάσει σε ειδικές περιοχές του βιομηχανικού μάρκετινγκ 
 

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 

 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  

 Λήψη αποφάσεων  
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  



 Αυτόνομη εργασία 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 Εισαγωγή στο Βιομηχανικό Μάρκετινγκ: Ορισμός, έννοια, σημασία του 

Βιομηχανικού Marketing Βιομηχανικά προϊόντα: ταξινόμηση, διαφορές απο 

καταναλωτικά προϊόντα.  Βιομηχανικοί πελάτες  vs. καταναλωτικοί πελάτες. 

Καταναλωτική vs. βιομηχανική αγορά. Marketing Καταναλωτικών  

Προϊόντων  vs.Βιομηχανικού Marketing.   

 Ανάλυση βασικών χαρακτηριστικών των βιομηχανικών αγορών: Μεγαλη 

αλληλεξαρτηση μεταξυ των λειτουργιων της επιχειρησης. Παραγωγος 

ζητησης. Ανελαστικοτητα ζητησης. Περιορισμος αριθμος πελατων. 

Μεμονωμενοι πελατες ή παραγγελιες ειναι καθοριστικης σημασιας. 

 Ανάλυση βασικών χαρακτηριστικών των βιομηχανικών αγορών: Οι 

βιομηχανικοι αγοραστες υιοθετουν ορθολογικα κριτηρια επιλογης 

προϊοντων /προμηθευτων. Οι βιομηχανικοι αγοραστες ειναι λιγοτερο 

δεκτικοι στην διαφημιση και στις μεθοδους προωθησης των πωλησεων. 

Αλληλεξαρτηση αγοραστη-προμηθευτη στη βιομηχανικη αγορα. 

Πολυπλοκοτητα της αγοραστικης διαδικασιας. 

 Ανάλυση βασικών χαρακτηριστικών των βιομηχανικών αγορών: Αμοιβαιες 

διεπιχειρησιακες συμφωνιες στη βιομηχανικη αγορα. Αδρανεια μεταξυ 

αγοραστη-προμηθευτη. Η βιομηχανικη αγορα αναγνωριζεται/ προσδιο-

ριζεται ευκολα. Η βιομηχανικη αγορα ειναι σχετικα σταθερη. 

Χρηματοδοτικη μισθωση. 

  Ανάλυση αγοραστικής συμπεριφοράς βιομηχανικών επιχειρήσεων  και 

οργανισμων: Διαιδκασία αγοράς  βιομηχανικών προϊόντων. Τύποι και 

μορφές αγορών και προμηθειών.  

 Κέντρο Αγοραστικών Αποφάσεων (Κ.Α.Α.). Κριτήρια επιλογής προμηθευτών 

στις βιομηχανικές αγορές 

 Τμηματοποίηση βιομηχανικής αγοράς: Ανάγκη, χρησιμότητα και 

προϋποθέσεις τμηματοποίησης της βιομηχανικής αγοράς. Μάκρο και Μίκρο 

τμηματοποίηση της βιομηχανικής αγοράς. Αξιολόγηση τμημάτων της 

βιομηχανικής αγοράς. 

 Ερευνα βιομηχανικης αγορας: Πηγές πληροφοριών ‐ στοιχείων,  Ερευνητικές 

προσεγγίσεις, Ερευνητικά εργαλεία,  Σχέδιο δειγματοληψίας. Συγκέντρωση 

δεδομένων.  

 Το μίγμα στο βιομηχανικό μάρκετινγκ : Προϊόν, 

 Το μίγμα στο βιομηχανικό μάρκετινγκ :  Διανομή 

 Το μίγμα στο βιομηχανικό μάρκετινγκ : Τιμολόγηση  

 Το μίγμα στο βιομηχανικό μάρκετινγκ :  Προώθηση 
 



4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη  πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

ΤΠΕ.:  Power point,  Υ/Η και τα προγραμματα  
word/ excel  
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class  
Επικοινωνία με φοιτητές: e-mail, social media 
 

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 
ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε 
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος 

Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν 
στην  ανάλυση των 
περιπτωσιολογικών μελετών  

26 

Ατομική εργασία   
30 
 

  

  

  

  

  

Αυτοτελής Μελέτη 43 

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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. 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (50%) που περιλαμβάνει: 
 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
-    Ερωτήσεις κρίσεως 
 
ΙΙ. Παρουσίαση Ατομικής  Εργασίας  Ι  (50%) 
 
 
 
 
 
 
 

  

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 Τομάρας, Π. (2009).  Βιομηχανικό Μάρκετινγκ.  Εκδ.Πέτρος Τομάρας.  ISBN: 978-

960-90674-3-0. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 49081 
 Σιώμκος,  Γ. Ι.,Τσιάμης,  Ι. Σ. (2011). Στρατηγικό μάρκετινγκ προϊόντων υψηλής 



τεχνολογίας. Εκδ. Σταμούλη Α.Ε. ISBN: 978-960-351-873-0.  Κωδικός Βιβλίου στον 
Εύδοξο: 12688162 

 Αυλωνίτης Γ. Ι (2001). Στρατηγικό Βιομηχανικό Μάρκετινγκ.  Εκδ. Σταμούλη Α.Ε. 
ISBN:960-730-607-4. Κωδικός  Βιβλίου στον Εύδοξο: 23004. 
 
Άλλα Συγγράμματα 

 Πατρινός Δ. Θ. (2002). Βιομηχανικό Μάρκετινγκ . Εκδ. Έλλην. ISBN: 960-286-709-4. 
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 16638 

 Μαντάς, Ν. & Σαμαντά, Ε. (2009) Βιομηχανικό και Εξαγωγικό Μarketing . Εκδόσεις 
ΔΗΡΟΣ Αθήνα 

 Frederick E. & Webster Jr. (1995). Industrial Marketing Strategy. Wiley. ISBN-13: 
978-0471119890 

 Ghosh P K (2012).  Industrial Marketing. Oxford University Press.  ISBN-10: 
0195677943, ISBN-13: 978-0195677942 

 Fabac, J. R. (2013). The Industrial (Marketing) Revolution: How Technology Changes 
Everything for the Industrial Marketer. Publisher: iUniverse.  ISBN-10: 
1475998473,ISBN-13: 978-1475998474 

 Phadtare,  M.T. (2013). Industrial Marketing . Kindle Edition. Publisher: PHI Learning 
Private Limited.ASIN: B00DVPNUCG 

 Gupta, S L ( 2012). Industrial Marketing.  Kindle Edition. Publisher: Excel Books; First 
edition .  ASIN: B00ATDBOB2 

 Mukerjee, H.S. (2009). Industrial Marketing. Excel Books India.  ISBN: 8174467009, 
9788174467003 
 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 Industrial Marketing Management 
 Journal of Business & Industrial Marketing 
 Journal of Business & Industrial Marketing 
 Service Industries Journal 
 International Journal of Industrial Marketing 
 British Journal of Industrial Relations 
 European Journal of Industrial Relations 
 Industrial Relations Journal 
 Industry and Innovation 

 

Ηλεκτρονικοί Σύνδεσμοι 
Industrial Marketing Association 
BIMA - British Industrial Marketing Association 
http://www.stemsite.nl/: STEM Industrial Marketing Centre 
http://www.manta.com/c/mmd3zrq/industrial-marketing-association : Industrial 
Marketing Association 

 http://marketing.com.au/business-directories/marketing-industry-associations/#I 

 

 
 
 
 
 



Χρηματοοικονομική Μοντελοποίηση  (Κατ: ΔΕ) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΔΕ)ΧΡ3400 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ  

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 (Θεωρία) και Εργαστήριο (Ε) 2 Θ + 2 Ε 5 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Λογική του μαθήματος 
Το μάθημα αυτό είναι συνδυασμός Στρατηγικής Διοίκησης Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικής και 
τεχνικών Πληροφορικής (χρήση excel και visual basic). Σκοπεύει να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις 
στους φοιτητές ώστε να μοντελοποιούν με αποτελεματικότητα χρηματοοικονομικά προβλήματα και 
να τα υποστηρίζουν με χρήση σεναρίων. Η γνώση βασικών εννοιών στρατηγικής διοίκησης, 
χρηματοοικονομικής όπως (χρήση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, διακύμανση τιμών μετοχών, 
κόστος κεφαλαίου και αποτίμηση) αλλά και εργαλείων πληροφορικής,  είναι βασικός παράγοντας 
κατανόησης του μαθήματος.  
 



Αρχικά αναπτύσσονται βασικές έννοιες και μελετούνται στοιχεία από τη στρατηγική και τη 
χρηματοοικονομική και στη συνέχεια γίνεται αναλυτική παρουσίαση και χρήση εργαλείων 
πληροφορικής, ικανά και απαραίτητα ώστε να υποστηρίξουν τις ανάγκες των φοιτητών και να 
γίνουν χρήσιμα εργαλεία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους αλλά και της επαγγελματικής τους 
σταδιοδρομίας. 

Γίνεται μεθοδολογική προσέγγιση ώστε να γίνει αντιληπτή η χρησιμότητα της χρηματοοικονομικής 
μοντελοποίησης στον προγραμματισμό και την αποτίμηση των επιχειρήσεων. 
 

Στόχοι  

Η διαδικασία προβλέψεων αλλά και της αποτίμησης είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες για 
τον σωστό προγραμματισμό και την επιβίωση των επιχειρήσεων.  

Οι στόχοι του μαθήματος περιλαμβάνουν την παροχή προς τους φοιτητές ενός πλήρους πλαισίου 
κατανόησης και ανάλυσης των σύγχρονων θεωρητικών αλλά και πρακτικών προσεγγίσεων της 
στρατηγικής διοίκησης των επιχειρήσεων (κυρίως τη χρήση SWOT ανάλυσης), της 
χρηματοοικονομικής (χρήση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, διακύμανση τιμών μετοχών, 
κόστος κεφαλαίου, καθαρή παρούσα αξία και αποτίμηση) αλλά και της χρήσης εργαλείων 
πληροφορικής (excel και visual basic) καθώς και στην κατανόηση της σημαντικότητας των γνωστικών 
αυτών περιοχών για τη δημιουργία επιτυχημένων χρηματοοικονομικών μοντέλων.  
 
Το μάθημα στοχεύει στο να κατανοήσουν οι φοιτητές την χρησιμότητα και τις δυνατότητες της 
χρηματοοικονομικής μοντελοποίησης που είναι απαραίτητη δεξιότητα για κάθε μελλοντικό 
στέλεχος επιχειρήσεων.  
 
Σ’ αυτό το πλαίσιο, βασικός στόχος του μαθήματος είναι η επαφή των φοιτητών με θέματα που 
άπτοντα με: 
 εφαρμογή Στρατηγικής Διοίκησης, Χρηματοοικονομικής και Πληροφορικής 
 εσωτερική και εξωτερική ανάλυση των επιχειρήσεων 
 ανάπτυξη σεναρίων 
 χρηματοοικονικής ανάλυσης των επιχειρήσεων με χρήση φύλλων εργασίας 
 υπολογισμός κινδύνου της επιχείρησης 
 μοντελοποίηση όλων των παραπάνω με στόχο την αξιολόγηση και αποτίμηση των επιχειρήσεων 
 
Αποτελέσματα μάθησης 

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 
Α. Γνώσεις και Κατανόηση 
να αναγνωρίζουν και να κατανοούν:  
 

 την εσωτερική και εξωτερική ανάλυση της επιχείρησης 

 την κατάρτηση SWOT ανάλυσης όπου θα αναφέρονται ξεκάθαρα τα δυνατά (S) και αδύνατα 
(W) σημεία της επιχείρησης, αλλά και οι ευκαιρείες (O) και απειλές (T) 

 την χρήση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη δημιουργία προβλέψεων 

 την κατάρτιση σεναρίων δράσης αλλά και επέκτασης της επιχείρησης 

 τον υπολογισμό του κινδύνου β  

 τον υπολογισμό του μέσου σταθμισμένου κόστους κεφαλαίου (WACC) 

 τον υπολογισμό της Καθαρής Παρούσας Αξίας (NPV) 

 τις βασικότερες αρχές δημιουργίας μοντέλων με χρήση excel (input, workings, output) 

 ονομασίες κελιών  

 την ανάλυση ευαισθησίας με χρήση πινάκων του excel 

 τη χρήση γραφικών παραστάσεων 

 την εκτίμηση της επίδρασης των αλλαγών στο μοντέλο  

 την ολοκληρωμένη ανάλυση της επιχείρησης 

 τα εργαλεία πληροφορικής που είναι απαραίτητα στις σύγχρονες επιχ/σεις 

 τις νέες προκλήσεις και τον ανταγωνισμό 



 την κριτική κατανόηση θεωριών και αρχών 

 τα ηθικά και κοινωνικά ζητήματα που προκύπτουν από τη χρήση των μεθόδων που 
αναπτύσσουν 

 προχωρημένα προβλήματα όσον αφορά την αποτίμηση των επιχειρήσεων 
 
Β. Διανοητικές Ικανότητες 
να κατανοούν:  

 την εκτίμηση της συνεισφοράς της στρατηγικής των επιχειρήσεων, της χρηματοοικονομικής αλλά 
και της χρήσης εργαλείων πληροφορικής στον καλύτερο προγραμματισμό των επιχειρήσεων 

 την ισχυρή επιχειρηματολογία μέσω χρήσης, σύνθεσης και διαχείρισης δεδομένων από 
συνδυασμό επιστημών διοίκησης, χρηματοοικονομικής και πληροφορικής 

 την αιτιολογημένη, άμεση και στοχαστική προσέγγιση των εξεταζόμενων θεμάτων 

 τον καλύτερο συνδυασμό χρόνου και πόρων για την έγκαιρη παράδοση ενός εύρους επίσημων 
και ανεπίσημων εκτιμήσεων 

 την εφαρμογή της θεωρίας σε πραγματικές καταστάσεις και την κριτική αξιολόγηση αυτών 

 την ανάπτυξη  δεξιοτήτων αναλυτικής και κριτικής σκέψης σχετικές με τη χρηματοοικονομική 
μοντελοποίηση 

 την αλληλοεξάρτηση μεταξύ εργαλείων πληροφορικής και των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων   

 τη χρησιμότητα αλλά και τη πολυπλοκότητα καθώς και τους κινδύνους που πηγάζουν από την 
χρήση της πληροφορικής  

 την ανάγκη χρήσης νέων τεχνολογιών πληροφορικής  

 τη σημαντικότητα της ανάπτυξης αναλυτικής και κριτικής σκέψης και τη σημασία της στην 
οργάνωση των επιχειρήσεων και των οργανισμών 

 και να αξιολογούν τη θεωρία και την οργανωσιακή πρακτική 

 τη απαιτούμενη δεξιοτεχνία και καινοτομία στην επίλυση σύνθετων και απρόβλεπτων 
προβλημάτων 

 την προσαρμογή στην ψηφιακή τεχνολογία 

 να αναπτύσσουν τις προχωρημένες δεξιότητες που αποκτούν από το μάθημα της 
Χρηματοοικονομικής Μοντελοποίησης 

 

Γ. Άλλες  Ικανότητες 

 την ανάληψη υπευθυνότητας στα πλαίσια των απαιτήσεων για ανεξάρτητη έρευνα και μελέτη 

 την αποτελεσματική διαχείριση χρόνου στα πλαίσια της επιτυχούς ολοκλήρωσης 
χρηματοοικονομικών εργασιών 

 την ορθή χρήση υπολογιστικών φύλλων  

 την αποτελεσματική παρουσίαση με χρήση εργαλείων επικοινωνίας, συζήτησης και 
παρουσίασης ιδεών σε γραπτό λόγο 

 την ερμηνεία και σύνθεση της γνώσης   

 την αναθεώρηση ή πρόκληση των ιδεών των ιδίων και συναδέλφων σπουδαστών 

 την ενθάρρυνση σχέσεων συνεργασίας και μάθησης με συναδέλφους σπουδαστές και το 
ακαδημαϊκό προσωπικό.   

 να χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους για να αναπτύσσουν διαδικασίες και εφαρμογές 
υποστήριξης των διοικητικών, οικονομικών και παραγωγικών συστημάτων μιας επιχείρησης 

 την ορθή χρήση των πληροφοριών  

 την κατανόηση των βασικών αρχών της μοντελοποίησης 

 τη δημιουργία αναφορών ικανών να πληροφορήσουν τα οικονομικά και διοικητικά στελέχη 

 την αποτελεσματική παρουσίαση με χρήση εργαλείων επικοινωνίας, συζήτησης και 
παρουσίασης ιδεών σε γραπτό λόγο 

 την αναθεώρηση ή πρόκληση των ιδεών των ιδίων και συναδέλφων φοιτητών 

 την ενθάρρυνση σχέσεων συνεργασίας και μάθησης με συναδέλφους φοιτητές αλλά και το 
ακαδημαϊκό προσωπικό 

 να διαχειρίζονται σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες μα ανάληψη ευθύνης για 
λήψη αποφάσεων 

 την ικανότητα επικοινωνίας και παρουσιάσεων  



 συμμετοχή σε σεμινάρια και εργαστήρια 

 συνεργασία με τους συμφοιτητές και ομαδικές εργασίες ώστε να μπαίνουν καλύτερα στο 
πνεύμα λειτουργία των επιχειρήσεων  

 
 

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 

 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη Εργασία 
Ομαδική Εργασία 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 
Ενδεικτικό Περιεχόμενο του μαθήματος  
 
Μάθημα 1: Εισαγωγή στο μάθημα. Εισαγωγή στη Χρηματοοινομική Μοντελοποίηση και βασικές 
έννοιες. 
Μάθημα 2:  Στρατηγική Διοίκησης Επιχειρήσεων με SWOT ανάλυση 
Μάθημα 3:  Χρηματοοικονομική και Αποτίμηση (NPV – Καθαρά Παρούσα Αξία – ΚΠΑ) 
Μάθημα 4:  Χρηματοοικονομική και Δείκτης Εσωτερικής Απόδοσης (IRR – Internal Rate of Return) 
Μάθημα 5:  Εργαλεία Πληροφορικής (Excel, Visual basic) 
Μάθημα 6: Ανάπτυξη βασικού μοντέλου αποτίμησης σε ένα φύλλο εργασίας.  Εργασία φοιτητών 
και παρουσιάσεις στο μάθημα 2.  
Μάθημα 7: Ανάπτυξη μοντέλου αποτίμησης σε ένα φύλλο εργασίας με διάφορες τεχνικές.  Εργασία 
φοιτητών και παρουσιάσεις στο μάθημα 3.  
Μάθημα 8: Ανάπτυξη μοντέλου αποτίμησης σε ένα φύλλο εργασίας με χρήση spin buttons & combo 
box.  Εργασία φοιτητών και παρουσιάσεις στο μάθημα 4.  
Μάθημα 9: Ανάπτυξη μοντέλου αποτίμησης σε 3 φύλλa εργασίας με χρήση spin buttons & combo 
box.  Εργασία φοιτητών και παρουσιάσεις στα μαθήματα 6 και 7.  
Μάθημα 10: Ανάπτυξη μοντέλου αποτίμησης σε 3 φύλλa εργασίας με ιδιαίτερη έμφαση στο μέσο 
σταθμισμένο κόστος κεφαλαίου (WACC).  Εργασία φοιτητών και παρουσιάσεις στα μαθήματα 8 και 
9.  
Μάθημα 11: Ανάπτυξη μοντέλου αποτίμησης σε 3 φύλλa εργασίας με ιδιαίτερη έμφαση στο μέσο 
σταθμισμένο κόστος κεφαλαίου (WACC).  Υπολογισμός κινδύνου (β) της επιχείρησης. Εργασία 
φοιτητών και παρουσιάσεις στα μαθήματα 9 και 10.  
Μάθημα 12: Δημιουργία μοντέλων με χρήση όλων των διδαχθέντων μεθόδων, τεχνικών και 
εργαλείων. 



Μάθημα 13:  Ανακεφαλαίωση. Παρουσίαση των Ομαδικών εργασιών. 
 
 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη για Θεωρία και στο Εργαστήριο Η/Υ για Πρακτική 
εξάσκηση 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Βασικό Λογισμικό (windows, word, excel, power point, 
prezi, web, κλπ) 
Χρήση Οπτικοακουστικού υλικού 
Slides σε power point, prezi, κλπ. 
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 για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε 
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Εργαστήριο που εστιάζει 
στην εφαρμογή των 
βασικών εργαλείων 
πληροφορικής 

26 

Ομαδική Εργασία σε 
θέματα Τεχνολογίας 
Πληροφορικής 

26 
 

Μικρές ατομικές εργασίες 
εξάσκησης 

26 

  

  

  

  

Αυτοτελής Μελέτη 21 

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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. 

 
Δύο διαφορετικοί βαθμοί: 
ένας για το Θεωρητικό μέρος, και 
ένας για το Εργαστηριακό μέρος 
 
Αξιολόγηση στο Θεωρητικό μέρος 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει: 

 Κατανόηση των εννοιών Στρατηγικής, 
Χρηματοοικονομικής και Πληροφορικής 

 Κριτική ανάλυση των εννοιών της Αποτίμησης και 
συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας και 
Πρακτικής 

 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
 
ΙΙ. Παρουσίαση Τελικής Ομαδικής Εργασίας (30%)  
ΙΙΙ. Παρουσίαση Ατομικών Εργασιών (10%) στη διάρκεια των 
μαθημάτων  
 
Αξιολόγηση στο Εργαστηριακό μέρος 
4 μικρές αξιολογήσεις διάρκειας 50 λεπτών η κάθε μία (για 



60%) 
Τελική αξιολογήση διάρκειας 1 ώρας (για 40%) 
 

 

5. Προτεινόμενα συγγράμματα  

Βασικά Συγγράμματα 

ISBN Συγγραφέας Ημερομηνία Τίτλος Εκδότης 

960-9495-32-Χ Δημήτριος 
Μαδυτινός 

2014 Χρηματοοικονομική 
Μοντελοποίηση, 2η έκδοση 

Εκδόσεις 
Δίσιγμα 

960-218-287-3 Νίκος Θερίου 2002 Στρατηγική Διοίκηση 
Επιχειρήσεων 

ΚΡΙΤΙΚΗ 

10: 075068647
2 
 
13: 978-
0750686471 

Jonathan Swan 2008 Practical Financial 
Modelling: A Guide to 
Current Practice, 2nd edition 

CIMA 
Publishing 

10: 026202628
7 
 
13: 978-
0262026284 

Simon Benninga 2008 Financial Modelling – Uses 
Excel, 3rd edition 

MIT Press 

978-960-387-
814-8 

Ε. 
Παπαθανασίου 

2008 Επιχειρηματικές Εφαρμογές 
με το MS Excel 

Γκιούρδας 
Εκδοτική 

978111817544
6 

John Charnes 2012 Financial Modeling with 
Crystal Ball and Excel, + 
Websi 

Wiley 

10: 047042465
6 
 
13: 978-
0470424650 
 

Tim Koller 
Marc Goedhart 
David Wessels 

2010 Valuation – Measuring and 
Managing  the Value of 
Companies, 5th edition 

Wiley 

978-960-6789-
10-6 
 

Δ. Καρολίδης – 
Κ. Ξαρχάκος 

2011 Microsoft Excel 2010 
(Προγραμματισμός με 
Visual Basic) 

Εκδόσεις 
Άβακας 

978047027560
3 

Chandan 
Sengupta 

2009 Financial Analysis and 
Modeling Using Excel and 
VBA  

Wiley 

978143021898
2 

Tom Y.Sawyer 2009 Pro Excel Financial 

Modeling – Building Models 

for Technology Startups 
 

Apress 

10: 019975547
7 
 
13: 978-
0199755479 

Simon Benninga 2010 Principles of Finance with 
Excel, 2nd edition 

Oxford 
University 
Press 

10: 073564336
9 
 
13: 978-
0735643369 

Wayne L. 
Winston 

2011 MS Excel 2010 – Data 
Analysis and Business 
Modeling 

Microsoft 
Press 

 

http://www.ebooks.gr/gr/%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%83%CE%B7-365084.html


Άλλα Συγγράμματα 
 Thomas R. 

Ittelson 

2009 Financial Statements: A Step-
by-Step Guide to 
Understanding and Creating 
Financial Reports 

Career Press 

10: 047082473
5 
 
13: 978-
0470824733 
 

Isaac Gottlieb 2009 Next Generation Excel: 
Modeling in Excel for 
Analysts and MBAs 
 

Wiley - 
Finance 

10: 007160889
3 
 
13: 978-
0071608893 

John S. Tjia 2009 Building Financial Models 
 

McGraw-Hill 
Finance & 
Investing 
 

978-0-470-
99744-4 

Michael Rees 2008 Financial Modelling in 
Practice: A Concise Guide 
for Intermediate and 
Advanced Level  

The Wiley 
Finance 
Series 

10: 047047535
8 
 
13: 978-
0470475355 

John 
Walkenbach 

2010 Excel 2010 Power 
Programming with VBA  
 

(Mr. 
Spreadsheet'
s Bookshelf) 

 

 

Επιπλέον Βιβλιογραφία 

Προτεινόμενα Περιοδικά 

Advances in Strategic Management 

Managerial Finance 

Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, 

International Journal of Service Industry Management 

International Journal of Bank Marketing 

Management Decision 

Advances in Econometrics, 

Research in Accounting in Emerging Economies 

Research in Finance 

Management Decision  

Management Research News  

Journal of Business Strategy  

 
http://chandoo.org/wp/2010/07/21/financial-modeling-introduction/ 
http://www.vertex42.com/ExcelArticles/financial-modeling.html 
http://www.financialmodelingguide.com/ 
http://media.wiley.com/product_data/excerpt/86/04712676/0471267686.pdf 
http://www.navigatorpf.com/financial-modelling 
http://www.edupristine.com/ca/online-courses/financial-modeling/ 
http://www.globalbankingtraining.com/InternshipAssociate.aspx 
http://www.wallstreetprep.com/programs/ 

 

http://www.emeraldinsight.com/books.htm?issn=0742-3322
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0307-4358
http://www.emeraldinsight.com/books.htm?issn=1569-3759
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0956-4233
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0265-2323
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0025-1747
http://www.emeraldinsight.com/books.htm?issn=0731-9053
http://www.emeraldinsight.com/books.htm?issn=1479-3563
http://www.emeraldinsight.com/books.htm?issn=0196-3821
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0025-1747
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0140-9174
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0275-6668
http://chandoo.org/wp/2010/07/21/financial-modeling-introduction/
http://www.vertex42.com/ExcelArticles/financial-modeling.html
http://www.financialmodelingguide.com/
http://media.wiley.com/product_data/excerpt/86/04712676/0471267686.pdf
http://www.navigatorpf.com/financial-modelling
http://www.edupristine.com/ca/online-courses/financial-modeling/
http://www.globalbankingtraining.com/InternshipAssociate.aspx
http://www.wallstreetprep.com/programs/


Ασφάλεια Συστημάτων (Κατ: ΔΠΣ) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΔΠΣ)ΗΥ1012 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ 

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 ( 2 ) και Εργαστηριακές Ασκήσεις ( 2 ) 4 5 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές 
μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

Στο e-class του Τμήματος 

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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα αυτό αναδεικνύει την ανάγκη για ασφάλεια στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ). 
Αποτελεί μια επισκόπηση των μηχανισμών που χρησιμοποιούνται στην ασφάλεια ΠΣ σε επίπεδο 
Διαχείρισης Πληροφορίας, αλλά και σε τεχνικό και νομικό επίπεδο. Ο σπουδαστής έρχεται σε επαφή 
με μια καινούργια φιλοσοφία Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων όπου η ανάγκη για την 
ύπαρξη μέτρων ασφάλειας επηρεάζει τον τρόπο διαχείρισης τους  άμεσα. 
  
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

 Σχεδιάσουν με ορθό τρόπο ασφαλή ΠΣ (ενσωματωμένοι μηχανισμοί ασφαλείας, και όχι 
πρόσθετοι εκ των υστέρων). 

 Υλοποιήσουν τις βασικές τεχνολογίες ασφάλειας πληροφοριών. 

 Εφαρμόσουν τις μεθοδολογίες ανάλυσης επικινδυνότητας (risk analysis). 

 Κατανοήσουν τις βασικές έννοιες ασφάλειας δικτύων και βασικών εννοιών ασφάλειας 
υπολογιστικών συστημάτων (computer security). 



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 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

 Λήψη αποφάσεων  

 Αυτόνομη εργασία  

 Ομαδική εργασία  

 Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

 Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  

 Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα 
φύλου  

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 Ικανότητες επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο, με τη χρήση επιχειρημάτων σε 
εργασίες, παρουσιάσεις και δημόσιες συζητήσεις.   

 Ικανότητα πρόκλησης νέων ιδεών των ιδίων και συναδέλφων σπουδαστών.  

 Διαχείριση σχέσεων συνεργασίας με συναδέλφους σπουδαστές και ακαδημαϊκό προσωπικό.   
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 Εισαγωγή στο Διαδίκτυο (Internet) 

 Βασικές Υπηρεσίες του Internet (Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, File Transfer Protocol κ.τ.λ.). 

 Ανάλυση των υπηρεσιών INTERNET. 

 Παγκόσμιος Ιστός (WORLD WIDE WEB). WWW Servers. Browsers. 

 Μέθοδοι και εργαλεία αναζήτησης πληροφορίας. 

 Βασικές ετικέτες σε HTML 

 Λίστες και πίνακες σε HTML 

 Εικόνες και γραφικά σε HTML 

 Φόρμες και πλαίσια σε HTML 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Από έδρας διδασκαλία και εργαστηριακές ασκήσεις με 
επίβλεψη. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

 Εξειδικευμένο Λογισμικό Ανάπτυξης Διαδικτυακών 
Εφαρμογών 

 Προβολή διαφανειών  

 Χρήση οπτικοακουστικού υλικού  

 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 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις (2 ώρες διδασκαλίας, 2 
ώρες ΦΕ). Άρα, 2 ώρες ΦΕ Χ 13 

26 



(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 ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

εβδομάδες = 26 ώρες ΦΕ το 
εξάμηνο 

Εργαστηριακές Ασκήσεις ατομικές 
εργαστηριακές ασκήσεις (2 ώρες 
διάρκεια, 2 ώρες ΦΕ). Άρα, 2 ώρες 
ΦΕ Χ 13 εβδομάδες= 26 ώρες  το 
εξάμηνο  

26 

Αυτοτελής Μελέτη 73 

Σύνολο Μαθήματος 
(φόρτος εργασίας σε ώρες ανά 
εξάμηνο – 25 ώρες ανά πιστωτική 
μονάδα). 

125 

 

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. 

 
I. Γραπτή τελική εξέταση (50%) που περιλαμβάνει 

επίλυση προβλημάτων 

II. Τελική Εξέταση Εργαστηρίων (50%) που περιλαμβάνει 

επίλυση προβλημάτων 

 
Τα κριτήρια αξιολόγησης έχουν ως εξής: 

 Ικανότητα Ανάλυσης Προβλήματος 

 Ικανότητα Σχεδιασμού Λύσεων 

 Ικανότητα Υλοποίησης Λύσεων 
 

 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βασικά Συγγράμματα 

ISBN Συγγραφέας Ημερομηνία Τίτλος Εκδότης 
978-960-508-034-1 W. Stallings 2012 Κρυπτογραφία για 

Ασφάλεια Δικτύων: Αρχές 
και Εφαρμογές 

Εκδόσεις ΙΩΝ 

978-960-810-557-7 Σ. Κάτσικας, Δ. 
Γκρίτζαλης, Σ. 
Γκρίτζαλης 

2004 Ασφάλεια Πληροφοριακών 
Συστημάτων 

Εκδόσεις Νέων 
Τεχνολογιών 

978-013-239-077-4 C.P. Pfleeger 2006 Security in Computing Prentice-Hall 

     

Άλλα Συγγράμματα 
978-960-461-117-1 W. Stallings 2008 Βασικές Αρχές Ασφάλειας 

Δικτύων: Εφαρμογές και 
πρότυπα 

Εκδόσεις 
Κλειδάριθμος 

960-516-018-8 Γ.Πάγκαλος & 
Ι.Μαυρίδης 

2002 Ασφάλεια Πληροφοριακών 
Συστημάτων και Δικτύων 

Εκδόσεις  
ΑΝΙΚΟΥΛΑ  

978-960-8105-66-8 Α. Σουρής, Δ. 
Πατσός, Ν. 
Γρηγοριάδης 

2004 Ασφάλεια της Πληροφορίας Εκδόσεις 
Νέων 
Τεχνολογιών 

978-960-512-582-0 S. McClure, .J. 
Scambray, G. 
Kurtz 

2009 Ασφάλεια Δικτύων Εκδόσεις 
Γκιούρδας 

 

 
 

Ηλεκτρονικοί Σύνδεσμοι  

http://www.dmoz.org/Computers/Security/Policy/ 

http://www.dmoz.org/Computers/Security/Policy/


http://geer.tinho.net/geer.nro.6xi13.txt 

http://secdocs.net/manual/lp-sec/ 

http://www.yourwindow.to/information-security/ 

http://www.sans.org/top20/ 

http://www.projectauditors.com/Dictionary2/1.8/index.php/index/4.xhtml/ 

https://www.cr0.org/paper/jt-ce-sid_linux.pdf 

 

 
 
 

Marketing Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου  (Κατ: ΜΑΡΚ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΜΚ)ΓΕ3206 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

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 ( 2 ) και Ασκήσεις Πράξης ( 2 ) 4 5 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Επιστημονικής Περιοχής 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Αρχές Μάρκετινγκ, Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, 
Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  ΟΧΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 
 

https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

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. 

http://geer.tinho.net/geer.nro.6xi13.txt
http://secdocs.net/manual/lp-sec/
http://www.yourwindow.to/information-security/
http://www.sans.org/top20/
http://www.projectauditors.com/Dictionary2/1.8/index.php/index/4.xhtml/
https://www.cr0.org/paper/jt-ce-sid_linux.pdf


Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 
Το μάθημα εξετάζει σε βάθος τα κανάλια διανομής και τους φορείς εμπορίας. 
Ειδικότερα, εξετάζει τη δομή και λειτουργία του χονδρικού και λιανικού εμπορίου 
στην Ελλάδα και τις προοπτικές τους στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης. 
Πραγματοποιείται ανάλυση στρατηγικών αποφάσεων μάρκετινγκ χονδρικού και 
λιανικού εμπορίου. Αναλύεται η επικοινωνιακή πολιτική των λιανικών 
επιχειρήσεων, η πολιτική τιμών τους, η αδιαχείρηση χώρου και η ατμόσφαιρα 
καταστήματος,  τα Logistics στο λιανεμπόριο, η εξυπηρέτηση πελατών και τα 
προϊόντα ιδιωτικής  ή αποκλειστικής ετικέτας. 
 
 Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

 Έχει κατανοήσει τη σημαντικότητα των καναλιών διανομής και των 
φορέων εμπορίας.  

 Αναγνωρίσει τις αλληλεπιδράσεις και τη δυναμική μεταξύ των 
παραγωγών, κατασκευαστών, των χονδρεμπόρων, των λιανοπωλητών 
και των καταναλωτών. 

 Έχει γνώση της λιανικής αγοράς και της συμπεριφοράς των 
καταναλωτών προς αυτές 

 Αναλύσει πώς οι αποφάσεις μάρκετινγκ επηρεάζουν την 
αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων λιανικών καταστημάτων. 

 Είναι σε θέση να διακρίνει τις σχέσεις και αλληλεπιδράσεις που 
συμβαίνουν μεταξύ των εμπόρων λιανικής πώλησης των προμηθευτών 
και των καταναλωτών. 

 Εκτιμήσει την ταχέως μεταβαλλόμενη και άκρως ανταγωνιστική φύση 
του λιανικού κλάδου. 

 Γνωρίσουν πώς οι λιανοπωλητές διαφοροποιούν τα προσφερόμενα 
προίόντα και υπηρεσίες ως στοιχείο της εταιρικής τους στρατηγικής 

 Έχει κατανοήσει τις αλλαγές  και τις τάσεις στο λιανικό εμπόριο, με 
ιδιαίτερη έμφαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο, την τεχνολογία και την 
παγκοσμιοποίηση 

 Αναλύσει τους παράγοντες επηρεασμού χωροταξικής επιλογής  
επιχειρήσεων χονδρικού και λιανικού εμπορίου. 

 Κατανοήσει τη δύναμη των λιανεμπόρων μέσω των  προϊόντων 
ιδιωτικής ή αποκλειστικής ετικέτας   

 Κατανοήσει το ρόλο της ατμόσφαιρας του καταστήματος στις επιλογές 
αγοράς των καταναλωτών   

 Αναλύσει τις έννοιες, τις επιστημονικές προσεγγίσεις και τις 
κατευθυντήριες γραμμές που χρησιμοποιούνται, ώστε να 
αξιολογήσουν, να λύσουν  προβλήματα και να λαμβάνουν αποφάσεις  
για τις λιανεμπορικές επιχειρήσεις. 

 Κατανοήσει τις τακτικές (τιμολόγηση, συνδυασμό προϊόντων, τη 
διαχείριση καταστημάτων, οπτικη προβολη προϊοντων, την 
εξυπηρέτηση πελατών) που χρησιμοποιούν τα λιανεμπορικά 



καταστήμτα για την απόκτηση  κέρδους 
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 

 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  

 Λήψη αποφάσεων  
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
 Αυτόνομη εργασία 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 Έννοια, περιεχομενο και είδη καναλιών εμποριας.  Ενταση των καναλιών 

εμποριας :  Εντατική διανομή- Αποκλειστική διανομή - Επιλεκτική διανομή. 

Δομη καναλιών εμποριας 

 Ορισμός, έννοια, σκοπός και σημασία των  φορέων εμπορίας.  Είδη φορέων 

Εμπορίας: Χονδρέμποροι, Λιανέμποροι, Χονδρολιανέμποροι,  Μεταποιητές, 

Εξαγωγείς -Μεσίτες - Αντιπροσωποι – Συνεταιρισμοί. Υπηρεσίες που 

προσφέρουν οι φορείς εμπορίας  

 Χονδρικό εμπόριο: Ορισμός, έννοια, σκοπός και σημασία. Φύση και είδη. 

Αποφαση τοποθεσίας χονδροεμπορικής επιχείρηαης. Χονδρεμπόριο και 

αποφάσεις μάρκετινγκ.  

 Χονδρικό εμπόριο:  Το μέλλον του χονδρικού εμπορίου. Φυσική διανομή, 

διαδικασία παραγγελίας.  Χώροι αποθήκευσης και αποθήκευση. Έλεγχος 

των αποθεμάτων. Μεταφορά. Οργανωτική ευθύνη.  Διαδικτυακή χονδρική 

επιχείρηση. 

 Χονδρικό εμπόριο: Διαχείριση των πωλήσεων και αποφάσεις προσωπικής 

πώλησης. Στρατηγικές μάρκετινγκ χονδροεμπορικών επιχειρήσεων 

 Λιανικό εμπόριο: Εισαγωγή στο μάρκετινγκ  λιανεμπορίου. Ορισμός, έννοια, 

σκοπός, σημασία  και είδη. Λειτουργίες λιανεμπορίου. Ο ρόλος του 

μεγέθους της επιχείρησης λιανικού εμπορίου. Το λιανεμπόριο στην Ελλάδα. 

Ανταγωνισμός λιανεμπορικών επιχειρήσεων. 

 Λιανικό εμπόριο: Αρχές εμπορικής τοποθεσίας. Το φυσικό κατάστημα και το 

διαδυκτυακό κατάστημα. Ο τροχός του Λαινεμπόρίου- το λιανεμπορικό  

ακορντεόν 

 Επικοινωνιακή πολιτική του λιανικού εμπορίου.   



 Προϊόντα ιδιωτικής  ή αποκλειστικής ετικέτας.  

 Πολιτική τιμών στο λιανικό εμπόριο 

 Logistics στο λιανεμπόριο  

 Διαχείρηση του χώρου στις λιανεμπορικές επιχειρήσεις- ατμόσφαιρα 

καταστήματος. 

  Εξυπηρέτηση πελατών στο λιανικό εμπόριο 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη  πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

ΤΠΕ.:  Power point,  Υ/Η και τα προγραμματα  
word/ excel  
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class  
Επικοινωνία με φοιτητές: e-mail, social media 
 

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 
ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε 
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος 

Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Ασκήσεις Πράξης στην  ανάλυση 
των περιπτωσιολογικών μελετών 

26 

Ατομική εργασία   
30 
 

  

  

  

  

  

Αυτοτελής Μελέτη 43 

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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. 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει: 
 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
 
ΙΙ. Παρουσίαση Ατομικής  Εργασίας  Ι(40%) 
 
 
 
 
 
 



5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 Παπαβασιλείου,  Ν.,  Μπάλτας , Γ. (2003). Μάρκετινγκ Λιανικού και Χονδρικού 

Εμπορίου. Εκδ.  ROSILI ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ Μ.ΕΠΕ. Κωδικός Βιβλίου στον 
Εύδοξο: 7325.  ISBN:960-85749-8-6 

 ΜΑΥΡΙΔΗΣ,  Δ. (1999). Διοίκηση Εμπορικών Επιχειρήσεων. Χονδρικό και Λιανικό 
Εμπόριο Εκδ. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Α.Ε. Κωδικός Βιβλίου στον 
Εύδοξο: 6066. ISBN 978-960-343-481-8 

 Τζωρτζάκης,  Κ. και Τζωρτζάκη,  Α. (2002). Μάρκετινγκ Χονδρικού και Λιανικού 
Εμπορίου.  Εκδ. ROSILI ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ Μ.ΕΠΕ.  ISBN:960-85749-2-7.  
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 7341.  
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 Berman, B., & Evans, J.R. (2013). Retail management: A strategic approach 
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 Levy, M.l, and Weitz, B. A. (2012). Retailing Management.8th Edition 
McGraw-Hill Irwin. ISBN-10: 0073530026; ISBN-13: 978-0073530024 

 Thain, G. Bradley, J. (2012).Store Wars: The Worldwide Battle for Mindspace 
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 Rosenbloom,  B. (2011).Marketing Channels, 8th ed. Cengage Learning, ISBN: 
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Oxford: Butterworth-Heinemann 4th  edition ISBN-10: 1856178498;ISBN-13: 
978-1856178495 

 Diamond, J. and Litt, S. (2009). Retailing in the Twenty-First Century, 2nd 
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 Converse,  P. D. (2007). Introduction to Marketing: Principles of Wholesale 
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ISBN-10: 0750647035;ISBN-13: 978-0750647038 

 Kent, T. and Omar, O. (2003) Retailing, Basingstoke: Palgrave Macmillan. 
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Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 Distribution and Consumer Research  
 Global Journal of Retail Management (GJRM) 
 International Journal of Electronic Marketing and Retailing 
 International Journal of Retail and Distribution Management  
 International Journal of Sales, Retailing and Marketing 
 Journal of Marketing Channels 
 Journal of Euro-Marketing 
 Journal of International Consumer Marketing  
 Journal of Product and Brand Management  
 Journal of Retailing  
 Journal of Retailing and Consumer Services 
 Journal of Segmentation in Marketing  
 Journal of Strategic Marketing  
 Pricing Strategy & Practice: An International Journal  
 The International Journal of Retail 
 The Journal of Brand Management  
 The Journal of Business & Retail Management Research (JBRMR) 
 The Journal of Business and Retail Management Research 
 The Service Industries Journal  

 

Ηλεκτρονικοί Σύνδεσμοι 
 http://www.popai.com/: Global Association for Marketing at Retail. 
 http://www.naw.org/ : National Association of Wholesaler  Distributors 
 http://www.awmanet.org /:  American Wholesale Marketers Association 
 www.retailenvironments.org:  Association for Retail Environments 
 www.rama-nrf.org/: Retail Advertising and Marketing Association 
 www.acs.org.uk/: Association of Convenience Stores  
 http://www.icsc.org/:  International Council of Shopping Centers 

 

  
 
 
 

Διοίκηση  Παραγωγικών Συστημάτων (Κατ: ΔΕ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΔΕ)ΔΕ4001 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

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 

http://www.icsc.org/


Διαλέξεις ( 2 ) και Ασκήσεις Πράξης ( 2 ) 4 5 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Στο μάθημα «Διοίκηση Παραγωγής - Λειτουργιών» παρέχονται οι βασικές θεωρητικές αρχές αλλά 
και οι κανόνες της σύγχρονης επιχειρηματικής πρακτικής, για την υποστήριξη της διαδικασίας 
παραγωγής προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών, ώστε να είναι αποτελεσματική στους στόχους 
και τις επιδιώξεις της.  
Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να:  

 Ορίσουν τις έννοιες του παραγωγικού συστήματος, της παραγωγής και της διοίκησης 
παραγωγής. 

 Κατανοήσουν τον τυπικό κύκλο ζωής που ακολουθεί ένα προϊόν ή υπηρεσία μέσα στην αγορά 
και τη διαδικασία που ακολουθείται για την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος ή μιας νέας 
υπηρεσίας. 

 Προσδιορίσουν την απαραίτητη δυναμικότητα των παραγωγικών συστημάτων και τους 
απαιτούμενους πόρους (εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό) για να επιτευχθεί η παραγωγή των 
προϊόντων ή υπηρεσιών σε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. 

 Υπολογίζουν τη βέλτιστη θέση εγκατάστασης ενός παραγωγικού συστήματος με τη χρήση των 
κατάλληλων κριτηρίων και μεθόδων. 

 Αναλύουν τα διαφορετικά στοιχεία κόστους των αποθεμάτων και να εστιάζουν στον 
προσδιορισμό της βέλτιστης πολιτικής διακίνησής τους σε ένα παραγωγικό σύστημα χρονικά και 
ποσοτικά. 

 Αντιλαμβάνονται και να λαμβάνουν υπόψη τους τα πλεονεκτήματα αλλά και τους κινδύνους που 
προκύπτουν από την υιοθέτηση στρατηγικών outsourcing. 

 Κατανοήσουν και να αξιολογήσουν τη τρέχουσα ακαδημαϊκή έρευνα σχετικά με τηνδιοίκηση 
παραγωγής. 

 Αναπτύξουν  δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψης σχετικές με τη διοίκηση παραγωγής. 

 Εφαρμόσουν τη θεωρία σε πραγματικές καταστάσεις και να προχωρήσουν στην κριτική 
αξιολόγηση αυτών. 

 Αναπτύξουν ένα γνωστικό υπόβαθρο για την πολυπλοκότητα των παραγωγικών συστημάτων, με 
τη βοήθεια του οποίου τα σημερινά στελέχη καλούνται να δημιουργήσουν αξία μέσω της ορθής 



διοίκησης τους.  
  
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 

 Ικανότητες για την ορθή χρήση εργαλείων πληροφορικής. 

 Ικανότητα συνεργασίας στα πλαίσια ομάδας. 

 Ικανότητα σύνθεσης σκέψης. 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 Βασικές έννοιες παραγωγικών συστημάτων 

 Στρατηγικές παραγωγής 

 Σχεδίαση προϊόντων 

 Σχεδιασμός δυναμικότητας 

 Επιλογή θέσης εγκατάστασης 

 Διαχείριση αποθεμάτων 

 Προγραμματισμός απαιτούμενων υλικών (MRP) 

 Διοίκηση έργων 

 Επιχειρησιακές λύσεις outsourcing 
  

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Από έδρας διδασκαλία. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

 Εξειδικευμένο Λογισμικό (Λογιστικά Φύλλα) 

 Προβολή διαφανειών  

 Χρήση οπτικοακουστικού υλικού  

 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 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Ασκήσεις Πράξης  26 

Ομαδική Εργασία 30 

Αυτοτέλης μελέτη 43 

Σύνολο Μαθήματος 125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 

 
I. Γραπτή τελική εξέταση (80%)  



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. 

II. Συγγραφή και Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (20%) 

 

 

 

 
 

 
Τα κριτήρια αξιολόγησης της εργασίας έχουν ως βάση τα 
εξής: 

 Την ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης που 
περιλαμβάνει. 

 Το βάθος της βιβλιογραφικής έρευνας που έχει 
πραγματοποιηθεί. 

 Την σωστή χρήση των βιβλιογραφικών αναφορών. 

 Την σωστή αναγραφή του καταλόγου των 
βιβλιογραφικών αναφορών. 

 Την κριτική της διάθεση, την κάλυψη του θέματος 
σε όλες του τις διαστάσεις, την σαφή 
συμπερασματολογία. 

 Την παρουσίαση που θα πραγματοποιηθεί. 

 Την ορθή μεθοδολογική προσέγγιση. 

 Τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη. 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βασικά Συγγράμματα 

ISBN Συγγραφέας Έτος Τίτλος Εκδότης 

978-960-218-522-3 
Σ. Δημητριάδης, Α. 

Μιχιώτης 
2007 

Διοίκηση Παραγωγικών 
Συστημάτων. 

Κριτική 

978-960-272-354-8 Κ. Δερβιτσιώτης 2006 Διοίκηση Παραγωγής. 
Οικονομική 
Βιβλιοθήκη 

978-960-461-315-1 
N. Slack, S. 

Chambers, R. 
Johnston 

2010 
Διοίκηση Παραγωγής 
προϊόντων και υπηρεσιών 

Κλειδάριθμος 

Άλλα Συγγράμματα 

960-351-628-7 Γ. Ιωάννου 2005 
Διοίκηση Παραγωγής & 

Υπηρεσιών. 
Αθ. Σταμούλης 

960-351-650-3 Κ. Παππή 2006 
Προγραμματισμός 

Παραγωγής. 
Αθ. Σταμούλης 

978-960-461-218-5 Ε. Αδαμίδης 2009 
Στρατηγική διοίκηση της 

παραγωγής. 
Κλειδάριθμος 

 

Ανάλυση Συστημάτων - Τεχνολογία Λογισμικού (Κατ: ΔΠΣ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΔΠΣ)ΗΥ1008 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο 



ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

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 ( 2 ) και Εργαστήρια ( 2 ) 4 5 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

Σκοπός/στόχος του μαθήματος είναι η εκμάθηση της θεωρητικής ανάλυσης των πληροφοριακών 
συστημάτων και του λογισμικού. Πιο λεπτομερειακά, οι φοιτητές θα πρέπει να κατανοήσουν την 
έννοια της αναγκαιότητας της ανάλυσης των Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ). Να κατανοήσουν τις 
διάφορες μεθοδολογίες ανάλυσης και τις τεχνικές συλλογής δεδομένων, καθώς και την χρήση των 
διαγραμματικών τεχνικών (Διαγραμμάτων ροής) στην ανάλυση συστημάτων. Να γνωρίσουν την 
έννοια του λεξικού δεδομένων και των προδιαγραφών των διεργασιών. Να γνωρίσουν τα 
διαγράμματα οντοτήτων συσχετίσεων, καθώς και την γλώσσα UML. Να υλοποιούν διαγράμματα 
κλάσεων  της UML σε γλώσσα προγραμματισμού Java.  
Εργαστηριακές ασκήσεις με χρήση Διαγραμμάτων Ροής Δεδομένων (ΔΡΔ) και Διαγραμμάτων της  
UML καθώς και υλοποίηση διαγραμμάτων κλάσεων  της UML σε γλώσσα προγραμματισμού Java. 

 
 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Πληροφοριακά Συστήματα, Μοντέλα ανάλυσης και περιγραφής Πληροφοριακών Συστημάτων, 
Διαγράμματα ροής δεδομένων, Διαγράμματα της UML. Διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης της 
UML.  Διαγράμματα κλάσεων της UML και υλοποίηση τους σε γλώσσα προγραμματισμού Java. 
 

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 

Εργαστηριακή εκπαίδευση με χρήση διαγραμμάτων της  
UML και υλοποίηση  διαγραμμάτων κλάσεων της UML  σε 
περιβάλλον αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού Java. 

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 ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 26 
Εργαστηριακές 
Ασκήσεις σε γλώσσα 
προγραμματισμού 
Java 

26 

Ομαδική Εργασία σε 
μελέτη περίπτωσης.  

20 
 

 Μικρές ατομικές 
εργασίες εξάσκησης 

10 

  
  
  
  

Αυτοτελής Μελέτη 43 
Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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. 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει: 
 
- Ερωτήσεις  σύντομης απάντησης 
-  Προβλήματα μοντελοποίησης Πληροφοριακών 

Συστημάτων 
 -Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας 
 
ΙΙ. Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (20%) 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά 
 

1. Μ. Γιακουμάκης, Ν. Διαμαντίδης, «Τεχνολογία Λογισμικού»,  Εκδόσεις 

Σταμούλη Α.Ε.,  Αθήνα 2009. 

2. Kendell Kenneth E.,Kendell Julie E., «Ανάλυση και Σχεδίαση Συστημάτων», 8η 

Έκδοση, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, Αθήνα 2010. 

3.  Ian Sommerville, «Βασικές Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού», 8η Έκδοση, 

Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα 2009. 



4. Κιουντούζης Ε. , «Μεθοδολογίες Ανάλυσης και Σχεδιασμού Πληροφοριακών 

Συστημάτων», 3η Έκδοση, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα 2009. 

5. Pressman, «Τεχνολογία Λογισμικού», 7η Έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, 

Θεσσαλονίκη 2011. 

6. Hoffer J., «Πληροφοριακά Συστήματα», 6η  Έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, 

Θεσσαλονίκη 2012. 

 

 

 
 

 
 
 

Ανάπτυξη νέων Προϊόντων και Στρατηγική Τιμολόγησης (Κατ: ΜΑΡΚ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΜΚ)ΓΕ2906 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

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 ( 2 )και Ασκήσεις Πράξης ( 2 ) 4 5 

    

   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

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 Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Να δώσει ερεθίσματα και να αναλύσει στους φοιτητές το επιχειρησιακό περιβάλλον και τις 
σημαντικές εξελίξεις και ευκαιρίες που υπάρχουν στη διεθνή οικονομία. Να αναλύσει το ρόλο της 
καινοτομίας και της ανάπτυξης νέων προϊόντων και την στρατηγική εισαγωγής στην αγορά. Να 
εξετάσει τις μεθόδους ανάπτυξης νέων προϊόντων και να αναλύσει τα βασικά στοιχεία του μίγματος 
μάρκετινγκ από τη σκοπιά της επιχείρησης με ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική κατάκτησης της 
Αγοράς και στις τεχνικές που απαιτούνται για τη λήψη αποφάσεων Μάρκετινγκ σε ένα περιβάλλον 
το οποίο καθοδηγείται από τις ανάγκες και τις επιθυμίες του καταναλωτή. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

 Έχει κατανοήσει τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά της ανάπτυξης νέων προϊόντων και την 
σύνδεση τους με γενικότερους οικονομικούς και επιχειρησιακούς στόχους. 

 Έχει γνώση των εργαλείων και των τεχνικών της διαχείρισης σχεδιασμού και  ολοκλήρωση των. 

 Είναι σε θέση να διακρίνει τις ευκαιρίες με βάση τις ανάγκες της αγοράς  

 Έχει γνώση των βασικών εργαλείων μέτρησης των αναγκών του καταναλωτή.  

 Αναλύει και σχεδιάζει στρατηγικές εισόδου στην αγορά.   

 Γνωρίζει τις μεθόδους τιμολόγησης προϊόντων 

 Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα σχέδιο 
ανάπτυξης νέων προϊόντων.  

 

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 

Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική  εργασία  
Λήψη αποφάσεων  
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

2. Περιεχόμενα μαθήματος   
Το μάθημα είναι οργανωμένο σε τρία μέρη: Ξεκινά με την εισαγωγή στην έννοια και το ρόλο της 
ανάπτυξης νέων προϊόντων, την έννοια της καινοτομίας και την έννοια του κύκλου ζωής του 
προϊόντος. Εξετάζεται η συμπεριφορά του καταναλωτή  σχέση με την καινοτομία ενώ αναλύονται 
και οι μέθοδοι έρευνας καταναλωτή για την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται 
στην λεπτομερή εξέταση των παραμέτρων που επηρεάζουν τις αποφάσεις ανάπτυξης προϊόντων 
όπως ο σχεδιασμός, η τιμολόγηση και η διανομή των προϊόντων αυτών. Στη συνέχεια δίνεται στους 



φοιτητές η δυνατότητα ανάπτυξης ενός σχεδίου ανάπτυξης νέων προϊόντων με βάση ιδέες και 
αποτελέσματα από έρευνα αγοράς και εφαρμόζεται στην πράξη όλη η διαδικασία ανάπτυξης νέων 
προϊόντων και εισόδου στην αγορά.  
 
 Κατάτμηση της ύλης στις εβδομάδες διδασκαλίας 

Εβδομάδα Ύλη Μαθήματος 

1η  Μάρκετινγκ (ανάλυση ευκαιριών της αγοράς, συμπεριφορά καταναλωτών, τμηματοποίηση 

και στόχευση αγοράς, προσδιορισμός των αναγκών των πελατών) 

2η Καινοτομία και επιχειρηματικότητα 

3η Μέθοδοι αξιολόγησης αναγκών καταναλωτή 

4η Ανάπτυξη ιδεών για νέα προϊόντα και υπηρεσίες 

5η Κύκλος ζωής προϊόντος, στρατηγικές κύκλου ζωής, διαχείριση χαρτοφυλακίου 
προϊόντων 

6η  Σχεδιασμός για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, Έλεγχος και δοκιμή νέων ιδεών και σχεδίων 

7η  Αρχιτεκτονική προϊόντων και υπηρεσιών 

8η Τιμολόγηση και στρατηγική εισόδου στις αγορές  
 

9η Η τιμολόγηση στο διεθνές περιβάλλον – τυποποίηση/ διαφοροποίηση 
 

10η Στρατηγική Προώθησης Η προώθηση στο περιβάλλον μάρκετινγκ   

11η Στρατηγική Μάρκας   
 

12η Ανάπτυξη σχεδίου  μάρκετινγκ, εφαρμογή αξιολόγηση και έλεγχος  

13η  Διαχείριση έργου και ομάδας ανάπτυξης προϊόντος 

   

  

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη, πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση power point  
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 & 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Ασκήσεις Πράξης που 26 



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 ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε 
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

εστιάζουν στην εφαρμογή 
μεθοδολογιών και 
ανάλυση μελετών 
περίπτωσης σε μικρότερες 
ομάδες φοιτητών 

Ομαδική Εργασία σε 
μελέτη περίπτωσης. 
Εκπόνηση σχεδίων 
διαχείρισης έργου 

20 
 

Εκπαιδευτική εκδρομή / 
Μικρές ατομικές εργασίες 
εξάσκησης 

 

  

  

  

  

Αυτοτελής Μελέτη 53 

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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. 

 
 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις Σύντομης απάντησης  
- Επίλυση προβλημάτων σχετικών με την εφαρμογή της 

θεωρίας  
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας 
 
ΙΙ. Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (20%) 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 
Βελέντζας Ι, Μάμαλης Σ. Μπρονη Γ., (2010), “Επικοινωνία , Δημόσιες σχέσεις και διαφήμιση”, IuS 

ΝΟΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Athens.  

 Αυλωνίτης Γεώργιος, Παπασταθοπουλου Πολυξένη (Πωλίνα) (2004), ΄΄Αποτελεσματική Διοίκηση 

Χαρτοφυλακίου Προϊόντων και Υπηρεσιών’’, Εκδόσεις Σταμουλη, Αθήνα.   

 

ΚΙΤΣΙΟΣ Φ, ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ Κ. (2008) Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών: τουρισμός - υγεία - 
επιχειρηματικότητα – καινοτομία.  ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, Αθήνα  
Prahalad c. k., Ramaswamy V., (2007), ‘’Tο μέλλον του ανταγωνισμού: συν-δημιουργια μοναδικής 
αξίας με τους πελάτες  εκδόσεις κλειδάριθμος ΕΠΕ, Αθήνα  
Χρήσιμα Ακαδημαϊκά Περιοδικά στο Μάρκετινγκ 
Journal of Marketing 

http://www.stamoulis.gr/%CE%91%CE%A5%CE%9B%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%93%CE%95%CE%A9%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%9F%CE%A3_au-739612.aspx
http://www.stamoulis.gr/%CE%A0%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%98%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%9F%CE%A5-%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%A5%CE%9E%CE%95%CE%9D%CE%97-%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%9D%CE%91_au-743289.aspx


Journal of Marketing Research 
Journal of the Academy of Marketing Science  
Journal of Services Marketing  
European Journal of Marketing  
 Χρήσιμες Ιστοσελίδες 
www.ama.org American Marketing Association 
www.ft.com Financial Times 
www.economist.com Economist online edition 
www.eiasm.org European Institute for Advanced Studies in Management 
 

 
 

Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ 

Σεμινάριο Τελειοφοίτων - Μεθοδολογία Επιστιμονικής Έρευνας 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΚΓΕ2601 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ   7 ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

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 ( 2 ) και Εργαστηριακές Ασκήσεις   ( 4 )  6 6 

     

      
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Γενικών Γνώσεων  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΝΑΙ (στην Αγγλική) 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 
https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

http://www.ama.org/
http://www.ft.com/
http://www.economist.com/
http://www.eiasm.org/


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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το μάθημα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε ο φοιτητής, με την ολοκλήρωση των μαθημάτων, 
να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει επιτυχώς σε ένα ερευνητικό σχέδιο και να καταστεί 
ικανός να ολοκληρώσει την πτυχιακή του εργασία.  

Στόχος του μαθήματος είναι:  

1. Να είναι σε θέση οι φοιτητές να αναλάβουν οποιαδήποτε έρευνα, ατομική ή συλλογική, 
ξεκινώντας από την συγγραφή της πτυχιακής τους εργασίας.  

2. Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων από τους φοιτητές για τη διερεύνηση, κατανόηση και 
ερμηνεία ερευνητικών θεμάτων στο τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων 

 
Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να:  
 Κάνουν χρήση της συλλογής των ηλεκτρονικών επιστημονικών περιοδικών του Τ.Ε.Ι με 

την ανάλογη βάση δεδομένων και να αναζητούν σχετική βιβλιογραφία με σκοπό την 
διερεύνηση θεμάτων που άπτονται της ευρύτερης περιοχής του αντικειμένου τους.   

 Να αναπτύσσουν και να παρουσιάζουν μια αδιάσειστη μεθοδολογία για την επίτευξη 
των στόχων τους.  

 Να διερευνούν για εναλλακτικές δυνατότητες σχεδιασμού της έρευνας λαμβάνοντας 
υπόψη τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του κάθε σχεδίου.  

 Να συλλέγουν πρωτογενή δεδομένα με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου των  ημι-
δομημένων συνεντεύξεων και της ανάλυσης των πληροφοριών.   

 Να επιλέγουν την κατάλληλη τεχνική ανάλυσης των δεδομένων τα οποία έχει συλλέξει 
και να τα επεξεργάζονται χρησιμοποιώντας το SPSS (Statistical Package for Social 
Sciences) και το LISREL (Linear Structural Relations).  

 Να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της έρευνάς του σε γραπτή και σε προφορική 
μορφή.  

 Εργαστούν εποικοδομητικά πάνω στο θέμα της πτυχιακής τους εργασίας, 
χρησιμοποιώντας τις ηλεκτρονικές μηχανές αναζήτησης και τις βάσεις δεδομένων. 

 Αναπτύξουν δεξιότητες στην ανάλυση, το γράψιμο και την παρουσίαση, και στην 
διαχείριση του χρόνου.  

Συγχρόνως θα αποκτήσουν: 
 Ικανότητες αποτελεσματικής παρουσίασης με χρήση εργαλείων επικοινωνίας. 

 Ικανότητα συνεργασίας στα πλαίσια ομάδας.   

 Ικανότητα κριτικής και αναλυτικής σκέψης.  

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 

 



•     Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των  

        απαραίτητων τεχνολογιών 

 Λήψη αποφάσεων  

 Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

 Αυτόνομη εργασία  

 Ομαδική εργασία  

 Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 Εισαγωγή στην Επιστημονική και Επιχειρηματική Έρευνα: 

- Ορισμός, γνωρίσματα και είδη επιστημονικής έρευνας. 

- Ορισμός, σκοπός και μεθοδολογικές προσεγγίσεις επιχειρηματικής έρευνας. 

 Στάδια ερευνητικού σχεδιασμού: 

- Εντοπισμός, οριοθέτηση και διατύπωση ερευνητικού προβλήματος. 

- Διαμόρφωση εννοιολογικού πλαισίου έρευνας. 

- Ανάπτυξη της ερευνητικής μεθοδολογίας. 

- Κατάρτιση ερευνητικής πρότασης. 

 Πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα. 

 Πηγές συλλογής δευτερογενών επιχειρηματικών δεδομένων. 

 Ερευνητική στρατηγική συλλογής πρωτογενών επιχειρηματικών δεδομένων: 

- Επιλογή μεθόδου συλλογής πρωτογενών επιχειρηματικών δεδομένων. 

- Στρατηγικές συλλογής πρωτογενών επιχειρηματικών δεδομένων (δημοσκόπηση, 
παρατήρηση, πείραμα, μελέτη περίπτωσης, ομάδες εστίασης). 

- Όργανα συλλογής πρωτογενών επιχειρηματικών δεδομένων (ερωτηματολόγιο, συνέντευξη). 

 Ανάλυση δεδομένων: 

- Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση δεδομένων. 

 Συγγραφή ερευνητικής μελέτης: 

- Γνωρίσματα αποτελεσματικής ερευνητικής μελέτης. 

- Δομή ερευνητικής μελέτης. 

 Προφορική παρουσίαση πορισμάτων έρευνας. 

- Μέθοδος παρουσίασης εργασιών μπροστά σε κοινό (επιστημονικές ανακοινώσεις, πτυχιακές 
/ διπλωματικές εργασίες). 

- Απαραίτητος εξοπλισμός, χρήση εξοπλισμού, δημιουργία διαφανειών. 

- Κρίσιμα σημεία, μέθοδος σωστής παρουσίασης. 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Από έδρας διαλέξεις 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Εξειδικευμένο Λογισμικό Στατιστικής (S.P.S.S 20-
LISREL 8.7) 
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. 
 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 26 
Εργαστηριακές  
Ασκήσεις εφαρμογής 
πραγματικών 
περιπτώσεων 

52 

Συγγραφή Εργασίας 27 



Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

 
Αυτοτελής Μελέτη 45 
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

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. 

Θεωρία: 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει 
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (50%) 
 
 
Εργαστήριο: 
- Δημόσια Παρουσίαση ατομικής εργασίας (50%) 
- Τεστ  

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

Βασικά Συγγράμματα 

ISBN Συγγραφέας Ημερομηνία Τίτλος Εκδότης 

9789602187500 Babbie Earl 2011 
Εισαγωγή στην 

Κοινωνική Έρευνα  
Κριτική 

9789602184080 
Ζαφειρόπουλος 
Κωνσταντίνος  

2005  
Πως γίνεται μια 

επιστημονική εργασία  
Κριτική  

1397896038733 
Χριστοδούλου 

Δημήτριος 
2004 

Επιστημονική 
μεθοδολογία 

οικονομικής και 
επιχειρηματικής 

έρευνας 

Γκιούρδας  

 

 

 
 
 

Εταιρική Ευθύνη & Ηθική  (Κατ: ΔΕ & ΜΑΡΚ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΔΕΜ)ΓΕ3401 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ  



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 ( 2 ) και Ασκήσεις Πράξης ( 2 ) 4 6 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Να κατανοήσουν οι σπουδαστές την σπουδαιότητα της ύπαρξης κάποιων αρχών και κανόνων ηθικής 
που θα πρέπει να τηρήσουν ως στελέχη στις επιχειρήσεις που θα απασχοληθούν, είτε του δημόσιου 
ή του ιδιωτικού τομέα, καθώς και την ευθύνη που έχουν όλες οι επιχειρήσεις απέναντι στο 
κοινωνικό σύνολο, η οποία συνάδει με την μακροχρόνια κερδοφορία τους.   
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 
 

 Αναπτύξουν  δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψης σχετικές με τις βασικές διαστάσεις της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της επιχειρηματικής ηθικής  

 Επιδείξουν σε βάθος γνώσεις των βασικών εργαλείων λήψης αποφάσεων που σχετίζονται με 
ηθικά διλλήματα στο επιχειρησιακό περιβάλλον 

 Αναγνωρίσουν και κατανοήσουν τους άριστες πρακτικές ΕΚΕ μέσα από πραγματικές μελέτες 
περίπτωσης. 
 

 

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  

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  



Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

 Λήψη αποφάσεων  

 Ομαδική εργασία  

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 Ικανότητες επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο, με τη χρήση επιχειρημάτων σε 
εργασίες, παρουσιάσεις και δημόσιες συζητήσεις   

 Ικανότητα πρόκλησης νέων ιδεών των ιδίων και συναδέλφων σπουδαστών  

 Διαχείριση σχέσεων συνεργασίας με συναδέλφους σπουδαστές και ακαδημαϊκό προσωπικό   
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Θεωρία  

 Βασικές διαστάσεις επιχειρηματικής κοινωνικής ευθύνης και ηθικής 

 Ανάπτυξη φιλοσοφίας και ηθικής μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα 

 Τάσεις του περασμένου αιώνα και η επιρροή τους στη δημιουργία του σύγχρονου 
κοινωνικού ιστού με τον ανανεωμένο ρόλο της επιχείρησης 

 Ο ρόλος της αγοράς  

 Η εταιρική διακυβέρνηση  

 Ηθική των επιχειρήσεων και εργαζόμενοι  

 Το περιβάλλον  

 Προετοιμασία κώδικα εταιρική ηθικής  
 

Ασκήσεις Πράξης 

 Συζήτηση επί της θεωρίας με στόχο τη κατανόηση της  

 Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν στη θεωρία  

 Χρήση ομαδικών ασκήσεων, περιπτωσιακών μελετών και παρουσιάσεων για την 
βαθύτερη κατανόηση και χρήση των αρχών της ηθικής και της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης στην επίλυση ηθικών προβλημάτων  

 Προετοιμασία ομαδικών εργασιών  

 Παρουσιάσεις των εργασιών των φοιτητών τις δυο τελευταίες εβδομάδες των ΑΠ, 
στα πλαίσια της αξιολόγησης τους    

 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Από έδρας διδασκαλία. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

 Προβολή διαφανειών  

 Χρήση οπτικοακουστικού υλικού (Video σχετικά με την 
εταιρική ευθύνη) 

 Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 



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 ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις  78 

Ασκήσεις Πράξης  
Εστιάζουν στη μελέτη ασκήσεων 
πράξης και στην αξιολόγηση της 
προσέγγισης οργανισμών απέναντι 
στην ΕΚΕ   

26 

Ομαδική Εργασία 23 

Αυτοτελής μελέτη  23 

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. 

 
I. Γραπτή τελική εξέταση (50%) που περιλαμβάνει 

ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή/και ανάπτυξης και 

κριτικής σκέψης 

II. Συγγραφή και Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας 

[Αξιολόγηση οργανισμού απέναντι στην ΕΚΕ] (50%) 

 
Τα κριτήρια αξιολόγησης της εργασίας έχουν ως εξής: 
1. Κριτήρια αξιολόγησης περιεχομένου γραπτής 

εργασίας:  

 Διερεύνηση πληροφοριών σε βάθος 

 Χρήση πολλαπλής βιβλιογραφίας  

 Κατάλληλη δομή, ροή λόγου και ορθή χρήση της 
ελληνικής γλώσσας 

 Αξιόπιστη ανάλυση του αντικειμένου 

 Κριτική σκέψη και συζήτηση 

 Επαρκής κάλυψη του θέματος 
 
2. Κριτήρια αξιολόγησης παρουσίασης γραπτής 

εργασίας (ομαδικής & ατομικής): 

 Οργάνωση της παρουσίασης  

 Επαγγελματισμός στην παρουσίαση  

 Χρήση σχημάτων, πινάκων, χρωμάτων, κλπ.  

 Ικανότητες επικοινωνίας με το ακροατήριο 

 Ακριβής τήρηση του χρονοδιαγράμματος 
παρουσίασης  

 Τρόπος αντιμετώπισης των ερωτήσεων από το 
ακροατήριο  

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βασικά Συγγράμματα 

ISBN Συγγραφέας Ημερομηνία Τίτλος Εκδότης 

9789603518570 Βαξεβανίδου Μ. 2011 
Εταιρική Κοινωνική 

Ευθύνη 
Σταμούλης 

9789603901202 
Θανόπουλος, Γ. 2003 

Επιχειρηματική Ηθική 

και Δεοντολογία 
Interbooks 



9789608386006 Moon Chris and 
Bonny Clive 

2004 

Ηθική των 

επιχειρήσεων. 

Αντιμέτωποι με το 

ζήτημα (2η έκδοση) 

Κέρκυρα 

 
 

Προηγμένα Θέματα Πληροφορικής (Κατ: ΔΠΣ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1.  ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΔΠΣ)ΗΥ1010 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

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 (Θεωρία) και Εργαστηριακές Ασκήσεις (ΕΑ) 2 Θ + 2 ΕΑ 6 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές 
μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Υπόβαθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

 

https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourse

s.php?fc=10 

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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

   
 
Στόχοι 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εκμάθηση και εμπέδωση μοντέρνων τεχνικών 

προγραμματισμού για την ανάπτυξη πολύπλοκων εφαρμογών που περιπλέκουν 



προηγμένες δομές δεδομένων, πολυνηματική επεξεργασία (multithreaded 

processing),  επικοινωνία με βάσεις δεδομένων, περιβάλλον Internet,  γραφικά 

user-interfaces, αντικειμενοστραφείς έννοιες και χειρισμός εξαιρέσεων (exception 

handling). 

Στόχος του μαθήματος είναι η εκμάθηση προηγμένων τεχνικών προγραμματισμού, 

ανεξαρτήτως γλώσσας προγραμματισμού. Ως γλώσσα εφαρμογής χρησιμοποιείται 

η γλώσσα Java που είναι μια από τις πλέον σύγχρονες γλώσσες. 

 
 

1. 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Αντικείμενο του μαθήματος 
Η Java είναι μια νέα γλώσσα προγραμματισμού της Sun Microsystems. Δημιουργήθηκε 

για την ανάπτυξη εφαρμογών Internet γι’ αυτό έχει ένα πλήθος χαρακτηριστικών που 

καλύπτουν τις ανάγκες αυτών των εφαρμογών. Ήταν η πρώτη γλώσσα που υποστήριξε 

την έννοια της μεταφερσιμότητας (portability), δηλ. τη δυνατότητα εκτέλεσης μιας Java 

εφαρμογής σε διάφορες υπολογιστικές πλατφόρμες (π.χ. Linux, Windows) χωρίς να 

απαιτούνται αλλαγές. 

Ένας άλλος στόχος της Sun ήταν να παράγει μια γλώσσα για την ανάπτυξη μεγάλων 

συστημάτων εφαρμογών. Επομένως, η Java μπορεί να θεωρηθεί ως ένα εργαλείο 

γενικού σκοπού για την ανάπτυξη επιστημονικών και επιχειρηματικών εφαρμογών. 

Τέλος, η Java περιέχει πλούσιες βιβλιοθήκες κλάσεων οι οποίες μπορούν να 

εμπλουτισθούν περαιτέρω από τον προγραμματιστή. Αυτό το χαρακτηριστικό επιτρέπει 

την επαναχρησιμοποίηση κώδικα για την ανάπτυξη πολύπλοκων προγραμμάτων. 

Σήμερα κυκλοφορεί η πλατφόρμα έκδοσης Java 6 με το SDK (Software Develeper’s Kit)  η 

οποία περιλαμβάνει και την έκδοση προεπισκόπησης των applets (appletviewer). 

Προβλέπεται διαφορετική έκδοση της πλατφόρμας για τις διάφορες εφαρμογές: 

Micro Edition: έκδοση για μικροσυσυκευές 

Standard Edition: έκδοση για υπολογιστικές συσκευές γραφείου 

Enterprise Edition: έκδοση για συστήματα εξυπηρετών και συστήματα εργασίας που 

είναι συνήθως εγκατεστημένα σε επιχειρηματικά περιβάλλοντα. 

Στο πλαίσιο του μαθήματος διδάσκονται προηγμένες τεχνικές προγραμματισμού με 

εργαλείο την γλώσσα προγραμματισμού Java. Χρησιμοποιείται η Standard Edition της 

Java και το περιβάλλον  ανάπτυξης εφαρμογών Netbeans τα οποία έχουν γίνει πρόσφατα 

λογισμικού ανοικτού κώδικα (open-source software) και συνεπώς είναι πολύ 

προσφορότερα για ερευνητικό, εκπαιδευτικό και αναπτυξιακό έργο. 

 

 

Συγκεκριμένα η ύλη του μαθήματος οργανωμένη σε μαθήματα    έχει το εξής πλάνο 

διδασκαλίας. 

 

 



1η Εισαγωγή στην Java 

2η Αντικείμενα και Κλάσεις 

3η Ιδιότητες και Συμπεριφορά 

4η Οργάνωση Κλάσεων και Συμπεριφορά Κλάσης 

5η Μεταβλητές και τύποι δεδομένων 

6η Εργασία με Αντικείμενα 

7η Λίστες, Λογική και Βρόχοι 

8η Δημιουργία Κλάσεων και Μεθόδων 

9η Πακέτα και Διασυνδέσεις 

10η Νήματα και Εξαιρέσεις 

11η Δομές Δεδομένων και Strings 

12η Εργασία με το Swing 

13η Δημιουργία μιας διασύνδεσης Swing 

14η Διάταξη Συστατικών σε μια Διασύνδεση Χρήστη 

15η Απόκριση σε είσοδο από τον χρήστη 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

Τα μαθήματα γίνονται με ακαδημαϊκές διαλέξεις όπου η παρουσία των φοιτητών είναι 

προαιρετική. Η αξιολόγηση γίνεται με την τελική εξέταση στην οποία δίνεται έμφαση στο 

παραδοθέν υλικό και στο περιεχόμενο των διαλέξεων. 

Εξεταστέα ύλη είναι η ύλη των σημειώσεων. 

Οι φοιτητές ενθαρρύνονται στο να αποκτήσουν ακαδημαϊκό πνεύμα, να έχουν θέληση 

για μάθηση και να παίρνουν αυτοβούλως πρωτοβουλία. Δίνονται ασκήσεις για την 

εκτέλεση μικρών εργασιών τύπου projects, και προωθείται η δημιουργία εργασιών με 

μελέτη της πρόσφατης διεθνούς βιβλιογραφίας στον τομέα των προηγμένων γλωσσών 

προγραμματισμού. 

 

4 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

1. Rogers Cadenhead και Laura Lemay, “Πλήρες Εγχειρίδιο της Java 2”, Απόδοση στην 

Ελληνική: Γιάννης Σαμαράς, Εκδόσεις Γκιούρδας 2003 

2. Sharon Zakhour, Scott Hommel, Jacob Royal, Isaac Rabinovitch, Tom Risser, Mark 

Hoeber, “The Java Tutorial, Fourth Edition”, Sun Microsystems press, 2006 

3. C. Horstmann and G. Cornell, “Core Java 2, Volumes I and II”, 8th ed., Sun 

Microsystems Press, 2008 



 

Εργατικό Δίκαιο  (Κατ: ΔΕ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ NKΔΙ0301 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

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 (Θεωρία) και Ασκήσεις Πράξης (ΑΠ) 2 Θ + 2 Ε 5 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 

διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 

στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

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 Πλαίσιο Προσόντων 

του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

Λογική του μαθήματος 

 

Κατά τη διδασκαλία του εμπορικού δικαίου, καταβάλλεται προσπάθεια να παρέχεται στους φοιτητές 

πλούσια γνώση με αναφορά στην ισχύουσα κάθε στιγμή νομοθεσία αλλά και σημειώσεις με ελληνική 

νομολογία (δηλ. δικαστικές αποφάσεις ελληνικών δικαστηρίων) επί των θεμάτων της διδαχθείσας 

ύλης. Φυσικά, ο στόχος του μαθήματος δεν είναι οι φοιτητές να εγκλωβιστούν μέσα σε ειδικές 

νομοθετικές διατάξεις με αναφορά σε ειδικές παραγράφους και νόμους, αλλά να αντιληφθούν και να 

κατανοήσουν τα ζητήματα που κάθε φορά αναλύονται τόσο κατά τη θεωρητική τους περιγραφή και 

ανάλυση όσο και από την πρακτική εφαρμογή μέσω των δικαστικών αποφάσεων που κρίνουν τα ίδια 

ζητήματα, στην καθημερινή ζωή.   

 

 



 

Στόχοι  

Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει εισαγωγικά τις βασικές έννοιες και αρχές του ιδιωτικού δικαίου.  

Διδάσκονται οι πηγές του δικαίου,   οι έννοιες του φυσικού και νομικού προσώπου, η έννοια της 

καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών, η έννοια της ευθύνης κατά τις διαπραγματεύσεις, η έννοια 

και η ικανότητα προς δικαιοπραξία, η έννοια  των συμβάσεων. 

Στα πλαίσια της κυρίως ύλης του μαθήματος και δη του εμπορικού δικαίου περιλαμβάνονται η έννοια 

του εμπόρου, οι συνέπειες της  εμπορικότητας, το σύνολο και ο χαρακτηρισμός των εμπορικών 

πράξεων, η έννοια,  οι μορφές, ο τρόπος σύστασης και λειτουργίας  των εμπορικών εταιριών και 

κυρίως της ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ, ΕΠΕ, IKE. Ακολουθεί το δίκαιο των αξιόγραφων με έμφαση στην επιταγή 

και συναλλαγματική. Ειδικότερα, αναφέρονται τα στοιχεία που πρέπει να υπάρχουν σε μία επιταγή και 

μία συναλλαγματική, πότε αυτές είναι λευκές, άκυρες και ακάλυπτες, ποιες είναι οι έννομες συνέπειες 

σε κάθε μία από τις προηγούμενες περιπτώσεις, πότε και πώς μεταβιβάζονται αυτά τα δύο αξιόγραφα 

και ποιες νόμιμες αξιώσεις έχει ο κομιστής ενός αξιόγραφου ακόμη και στην περίπτωση που υπάρχει 

ακάλυπτη επιταγή ή απλήρωτη συναλλαγματική και ποιες νομικές διαδικασίες πρέπει να 

ακολουθηθούν σε κάθε μία υπόθεση. 

 

Αποτελέσματα μάθησης 

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί: 
Α. Γνώσεις και Κατανόηση 

 Να γνωρίζουν το μεγαλύτερο μέρος των θεμάτων που απασχολούν το Εμπορικό Δίκαιο 

 Να αξιολογούν κριτικά τις πολλές και διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις και να τις 

αξιοποιούν χωρίς δογματισμούς. 

 Να μελετούν και να προτείνουν λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα του Εμπορικού Δικαίου. 

 

Β. Διανοητικές Ικανότητες 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν : 

 Να έχουν επαρκείς ικανότητες κατανόησης της σύνθετης πραγματικότητας και έρευνάς της . 

 Να προσεγγίζουν κριτικά και χωρίς δογματισμούς τα προβλήματα και να επιδιώκουν λύσεις. 

 Να αναπτύσσουν αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες και να έχουν κριτική σκέψη. 

 

Γ. Άλλες  Ικανότητες 

 Ανάπτυξη ατομικής ευθύνης και διατύπωσης επιστημονικής γνώμης. 

 Ικανότητα παρουσίασης ιδεών γραπτά ή προφορικά. 

 Ανάπτυξη ομαδικού συνεργατικού επιστημονικού πνεύματος στα πλαίσια του επιστημονικού 

έργου. 

 Ορθολογική διαχείριση  του χρόνου για την έγκαιρη και ορθή ανταπόκριση σε θέματα Εμπορικού 

Δικαίου. 

 
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 

 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

Λήψη αποφάσεων 

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και πολύ-πολιτισμικότητα 

Επίδειξη κοινωνικής και επαγγελματικής ηθικής 



Αυτόνομη Εργασία 

Ομαδική Εργασία 

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

Ενδεικτικό Περιεχόμενο του μαθήματος  

 

 Έμπορος και εμπορική ιδιότητα 

 Εμπορικές πράξεις 

 Εμπορική επωνυμία – Διακριτικός τίτλος -   Εμπορικό Σήμα 

 Εταιρικό Δίκαιο- Προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρίες 

 ΟΕ, ΕΕ 

 ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ 

 Σύντομη Εισαγωγή στο Δίκαιο Αξιογράφων 

 Αξιόγραφα 

 Έννοια της συναλλαγματικής 

 Έκδοση και τύπος συναλλαγματικής 

 Η νομική φύση των τυπικών στοιχείων της συναλλαγματικής 

 Το δυνητικό περιεχόμενο της συναλλαγματικής 

 Μη επιτρεπόμενο περιεχόμενο της συναλλαγματικής 

 Αποδοχή – Τριτεγγύηση – Μεταβίβαση συναλλαγματικής 

 Η λήξη και η πληρωμή της συναλλαγματικής 

 Περιεχόμενο της επιταγής 

 Τα στοιχεία εκδόσεως και λειτουργίας της επιταγής 

 Μεταβίβαση της επιταγής 

 Εμφάνιση και πληρωμή 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη  

Η διδασκαλία θα γίνεται μέσω διαλέξεων και παρουσιάσεων 

σχετικών νομολογιακών αποφάσεων. 

Παράλληλα με την αναφορά στη θεωρία θα γίνεται και 

παράθεση και επίλυση πρακτικών θεμάτων, δηλ. ασκήσεων 

πράξης.  Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, οι φοιτητές θα 

μπορούν να εκπονήσουν εργασίες, οι οποίες αποσκοπούν 

στην καλύτερη κατανόηση της διδαχθείσης ύλης και την 

πρακτική εφαρμογή όσων θα διδάσκονται κατά τη θεωρία. 

  

 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Βασικό Λογισμικό (windows, power point, prezi, web, κλπ) 

Χρήση Οπτικοακουστικού υλικού 

Slides σε power point, prezi, κλπ. 

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 / 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26  

 

Ασκήσεις Πράξης 26 

  

Μικρές ατομικές εργασίες 

εξάσκησης 

10 

  

  

  



εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 

κ.λπ. 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 

φοιτητή για κάθε μαθησιακή 

δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 

συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 

εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards 

του ECTS 

  

Αυτοτελής Μελέτη 63 

Σύνολο Μαθήματος  

(25 ώρες φόρτου εργασίας 

ανά πιστωτική μονάδα) 

125 

 

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. 

 

Αξιολόγηση στο Θεωρητικό μέρος 

 
Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνει με βάση την απόδοσή 

τους στις εργασίες και τις τελικές γραπτές εξετάσεις.  

Η επιτυχία ενός φοιτητή στο μάθημα προϋποθέτει βαθμό 

μεγαλύτερο του 5 στην τελική εξέταση (ανεξάρτητα από το 

βαθμό της εργασίας του).  

Στην περίπτωση που ένας φοιτητής εκπονήσει εργασία στα 

πλαίσια του μαθήματος, ο βαθμός της εργασίας αυτής θα 

προστίθεται στον  βαθμό που θα πάρει ο φοιτητής κατά τις 

τελικές εξετάσεις στο μάθημα, την αντίστοιχη εξεταστική 

περίοδο.  

Ωστόσο, για να ισχύσει αυτό ο φοιτητής θα πρέπει να πάρει 

στις τελικές εξετάσεις τουλάχιστον 4,5. 

 

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Βασικά Συγγράμματα 

ISBN Συγγραφέας Ημερομηνία Τίτλος Εκδότης 

 

978-960-7410-17-7 

 

Γ. Βελεντζάς 

 

2012 

Επίτομο Εμπορικό 

Δίκαιο 

Γ. Βελεντζάς 

6. ΕΠΙΠΛΕΟΝ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Βασικά Συγγράμματα 

ISBN Συγγραφέας Ημερομηνία Τίτλος Εκδότης 
 

978-960-15-2025-4 
 

Α. Αντωνία 
Πουλάκου-
Ευθυμιάτου 
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Έμπειρα Συστήματα και Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (Κατ: ΔΠΣ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1 ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΔΠΣ)ΓΕ4000 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 



μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις 
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

Διαλέξεις (Θεωρία) και Ασκήσεις Πράξης (ΑΠ) 2 Θ + 2 ΕΡ 6 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές 
μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής 

Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Υπόβαθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

 

5 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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Λογική του μαθήματος 

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση υποβάθρου στην ανάπτυξη εφαρμογών 

Έμπειρων Συστημάτων και η δυνατότητα αποτελεσματικής χρησιμοποίησης 

συναφών εργαλείων όπως τα κελύφη Έμπειρων Συστημάτων. Το μάθημα 

προσφέρει μια σε βάθος μελέτη των τεχνικών ανάπτυξης Εμπείρων Συστημάτων και 

αναλύει την σημερινή κατάσταση στον χώρο των Εμπειρων Συστημάτων όσο αφορά 

τις εφαρμογές τους. Παράλληλα παρουσιάζεται σε λεπτομέρεια η ανάπτυξη μιας 

παραδειγματικής fuzzy inference engine και γίνονται πολλά παραδείγματα 

ανάπτυξης ασαΦών έμπειρων συστημάτων κυρίως αναφορικά με επιχειρηματικές 

εφαρμογές. 

   
 
Στόχοι 

Πρωταρχικός στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση θεωρητικού υποβάθρου και 

η εργαστηριακή εξάσκηση στην ανάπτυξη εφαρμογών Έμπειρων Συστημάτων. 

Παράλληλα το μάθημα αποσκοπεί και στην απόκτηση της δυνατότητας για 

αποτελεσματική χρησιμοποίησης συναφών εργαλείων όπως τα κελύφη Έμπειρων 

Συστημάτων. Παρέχεται μια εκτενή μελέτη των τεχνικών ανάπτυξης Εμπείρων 

Συστημάτων και αναλύεται η σημερινή κατάσταση στον χώρο των Εμπειρων 

Συστημάτων όσο αφορά τις εφαρμογές τους. Παράλληλα στόχος είναι και η 

ικανοποιητική πρακτική εξάσκηση μέσω της ανάπτυξης μιας παραδειγματικής fuzzy 

inference engine. Τα παραδείγματα λόγω των κατευθύνσεων του τμήματος προς 

την Διοίκηση προσανατολίζονται σε επιχειρηματικές εφαρμογές των Έμπειρων 



Συστημάτων. 

 

 

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 

 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη Εργασία 
Ομαδική Εργασία 
 

 

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Αρχικά γίνεται μια εισαγωγή στην έννοια των Έμπειρων Συστημάτων και αναπτύσσονται  ορισμένοι  
βασικοί τομείς εφαρμογών τους. Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικά συστατικά των Έμπειρων 
Συστημάτων. Ειδικότερα δίνεται έμφαση στο υποσύστημα Βάσης Γνώσης (Knowledge Base) και στο 
υποσύστημα αναζήτησης γνώσης (Knowledge Acquisition Subsystem). Αναλύεται το θέμα του ελέγχου 
συνάφειας/συνέπειας  (Coherence Control). Παρουσιάζεται το κεντρικό θέμα της Μηχανής Εξαγωγής 
Συμπερασμάτων (ΜΕΣ) (Inference Engine) και συζητιούνται εναλλακτικοί τρόποι υλοποίησής της. Στα 
πλαίσια της Μηχανής Εξαγωγής Συμπερασμάτων παρουσιάζεται το υποσύστημα αναζήτησης γνώσης (ΥΑΓ) 
(Information Acquitition Subsystem), το  Υποσύστημα Επεξήγησης (Explanation Subsystem)  και το 
Υποσύστημα Μάθησης  (Learning Subsystem). 
Μετά την εισαγωγή του γενικού πλαισίου και των βασικών αρχών των Έμπειρων Συστημάτων 
αντιμετωπίζουμε περισσότερο εξειδικευμένα θέματα. Η χρησιμοποίηση τεχνικών αναζήτησης σε γράφους 
αποτελεί ένα γενικό τρόπο αντιμετώπισης πολλών εφαρμογών. Παρουσιάζονται οι βασικές τεχνικές 
αναζήτησης και συγκεριμένα οι μέθοδοι depth-first search και breath-first search. 
Σε επόμενη ενότητα θίγεται το εξαιρετικά βασικό θέμα των Έμπειρων Συστημάτων βασισμένων  σε Κανόνες 
(Rule-Based Expert Systems). Στο ίδιο πλαίσιο δίνεται η βασική υποδομή του Λογικού Προγραμματισμού 
και δίνεται μια εισαγωγή της γλώσσας Λογικού Προγραμματισμού Prolog. 
Το επόμενο κεφάλαιο συνεχίζει σε αλγοριθμικό πλαίσιο και παρέχει βασικούς αλγορίθμους μάθησης που 
συχνά συναντιώνται στα Εμπειρα Συστήματα. Ετσι παρέχεται υποδομή στατιστικής μοντελοποίησης, 
ομαδοποίησης (clustering), χειρισμός συμβολικών γνωρισμάτων (symbolic attributes), η μέθοδος K-Means, 
το Αυξητικό clustering (Incremental Clustering), η Category Utility, το Πιθανοτικό clustering, το Ιεραρχικό 
Clustering (Hierarchical Clustering), το Model Based Clustering και ο συναφές αλγόριθμος  Expectation 
Maximization (EM). 
Η ανάλυση αλγορίθμων έμπειρων συστημάτων συνεχίζει στον σχεδιασμό εισόδου/εξόδου, την Επιλογή 
Χαρακτηριστικών (Attribute Selection), την Ρητή Επιλογή Χαρακτηριστικών  (Explicit Feature Selection) και 
την Διακριτοποίηση αριθμητικών χαρακτηριστικών. 
Σε επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζονται τρόποι αξιολόγησης του τι έχει μάθει το σύστημα και της εκτίμησης 
της απόδοσής του. Σημαντική τέτοια μέθοδος είναι η μέθοδος του cross-validation. Επίσης σημαντικοί 



δείκτες αξιολόγησης είναι η Συνάρτηση απώλειας πληροφορίας (Information loss function). 
Τέλος, στην τελευταία θεματική ενότητα αντιμετωπίζεται το πολύ βασικό θέμα των Ασαφών Έμπειρων 
Συστημάτων (fuzzy expert systems). Παρουσιάζεται αναλυτικά η θεωρία και ένα εκτενές case study, to JFES 
(Java Fuzzy Expert System) το οποίο αποτελεί ένα Έμπειρο Σύστημα υλοποιημένο σε Java. 
Συγκεκριμένα η ύλη του μαθήματος οργανωμένη σε μαθήματα    έχει το εξής πλάνο διδασκαλίας. 

1η Εισαγωγή στα Έμπειρα Συστήματα – Βασικές Έννοιες 

2η 
Περιγραφή βασικών προσεγγίσεων στην ανάπτυξη Έμπειρων Συστημάτων – 

Τεχνητή Νοημοσύνη και Έμπειρα Συστήματα 

3η Αναζήτηση σε γράφους (Depth-First Search και Best-First Search) 

4η 
Συμπερασματολογία με Αλυσίδωση προς τα εμπρός (Forward-Chaining) και 

Αλυσίδωση προς τα πίσω (Backward-Chaining) 

5η Έμπειρα Συστήματα Βασισμένα σε Κανόνες (Rule-Based Expert Systems). 

6η Εισαγωγή στα Νευρωνικά δίκτυα. 

7η Εισαγωγή σε Αλγορίθμους Μάθησης – Ο αλγόριθμος back-propagation. 

8η Εισαγωγή στα Bayesian δίκτυα. 

9η Θεμελιώδης έννοιες ασαφούς λογικής και fuzzy συστημάτων. 

10η Η διαδικασία της fuzzy inference. 

11η 
Σχεδίαση ασαφών συστημάτων σε υψηλές διαστάσεις. Αντιμετώπιση του curse of 

dimensionality με clustering. 

12η Θέματα μάθησης ασαφών συστημάτων (fuzzy learning). 

13η Μάθηση fuzzy συστημάτων με clustering. 

14η To σύστημα ανάπτυξης έμπειρων συστημάτων JFES (Java Fuzzy Expert System) 

15η Εφαρμογές στην ανάπτυξη απλών έμπειρων συστημάτων στο JFES 

 

6 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 



Τα μαθήματα γίνονται με ακαδημαϊκές διαλέξεις όπου η παρουσία των φοιτητών είναι 

προαιρετική. Η αξιολόγηση γίνεται με την τελική εξέταση στην οποία δίνεται έμφαση στο 

παραδοθέν υλικό και στο περιεχόμενο των διαλέξεων. 

Εξεταστέα ύλη είναι η ύλη των σημειώσεων. 

Οι φοιτητές ενθαρρύνονται στο να αποκτήσουν ακαδημαϊκό πνεύμα, να έχουν θέληση 

για μάθηση και να παίρνουν αυτοβούλως πρωτοβουλία. Δίνονται ασκήσεις για την 

εκτέλεση μικρών εργασιών τύπου projects, και προωθείται η δημιουργία εργασιών με 

μελέτη της πρόσφατης διεθνούς βιβλιογραφίας στον τομέα των Έμπειρων 

Συστημάτων. 

 

7 ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

1. Sushmita Mitra, Tinku Acharya,  “Data Mining: Multimedia,  Soft Computing, and 

Bioinformatics”, John Wiley & Sons, 2003 

2. Bernhard Scholkopf, Alexander J. Smola, “Learning with Kernels: Support Vector 

Machines,Regularization and Beyond”, MIT Press, 2002 

3. Kohonen T.,  Self-Organized Maps, Springer-Verlag, Second Edition, 1997. 

4. Haykin S, Neural Networks and Learning Machines, Prentice Hall International,  Third 

Edition, 2008. 

 

Marketing Τουρισμού  (Κατ: ΜΑΡΚ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τουριστικό Μάρκετινγκ 

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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 



διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 
Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης 4 6 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιλογής Κατεύθυνσης Μάρκετινγκ  

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Το Τουριστικό μάρκετινγκ ασχολείται με τη μελέτη και εφαρμογή των βασικών 
αρχών και στρατηγικών Μάρκετινγκ στο πεδίο της Τουριστικής αγοράς. Αποτελεί 
σημαντικό εργαλείο για την τουριστική βιομηχανία και τη φιλοξενία με στόχο την 
προώθηση των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών στους ταξιδιώτες και 
τουρίστες. 
Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

 Αντιληφθούν τη σημασία αλλά και τη σπουδαιότητα του ρόλου του 
Μάρκετινγκ στον τουριστικό τομέα και ειδικότερα στην ανάπτυξη και 
ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων. 

 Κατανοήσουν τη σημαντικότητα του τουριστικού τομέα στην ανάπτυξη 
της Εθνικής οικονομίας. 

 Γνωρίσουν τις διαδικασίες που απαιτούνται για τον τουριστικό 
σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός τουριστικού προορισμού. 

 Περιγράψουν το τουριστικό προϊόν και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
του. 

 Μάθουν να χρησιμοποιούν μεθόδους προώθησης του τουριστικού 
προϊόντος και προορισμού ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και 
επιθυμίες των πελατών τουριστών. 

 Αποκτήσουν διεπιστημονικές δεξιότητες και την ικανότητα να 
εξετάσουν κριτικά την επιρροή και τον αντίκτυπο του τουριστικού 
κλάδου . 

 Αποκτήσουν ένα δομημένο τρόπο σκέψης σχετικά με τις επιπτώσεις 



του τουρισμού και την ανάπτυξη  εργαλείων Μάρκετινγκ με 
προσανατολισμό  τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 

 Αναζήτηση , ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών , με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών 

 Λήψη αποφάσεων 

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

 Αυτόνομη εργασία  
       • Ομαδική Εργασία 
       • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

 Προαγωγή της ελεύθερης , δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Ορισμός , αρχές και φιλοσοφία του Τουριστικού Μάρκετινγκ. 
 Εννοιολογικό περιεχόμενο του τουρισμού . 
 Στάδια ή διαδικασίες του  τουριστικού Μάρκετινγκ. 
 Ιδιαιτερότητες του τουριστικού προϊόντος. 
 Σχεδιασμός  , συστατικά στοιχεία του συνολικού τουριστικού προϊόντος. 
 Διαφορές μεταξύ τουριστικού Μάρκετινγκ και  άλλων  μορφών μάρκετινγκ. 
 Παράγοντες που επηρεάζουν την προσφορά και ζήτηση του τουριστικού 

προϊόντος. 
 Κατάστρωση σχεδίων Μάρκετινγκ. 
 Κίνητρα και συμπεριφορά  καταναλωτών (τουριστών) 
 Μίγμα Τουριστικού Μάρκετινγκ : Προϊόν ( image, μάρκα, διαφοροποίηση 

προϊόντος), Τιμή (κόστος διανομής, Τρόπος πρόσβασης του καταναλωτή στο 
προϊόν), Προώθηση ( επικοινωνία) 

 Τμηματοποίηση της τουριστικής αγοράς προκειμένου να ικανοποιηθούν 



όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες των ομάδων στόχων. Κριτήρια 
τμηματοποίησης της αγοράς στόχου. 

 Έρευνα Μάρκετινγκ. Ανάλυση αγοράς, έρευνα συμπεριφοράς καταναλωτή, 
έρευνα προώθησης πωλήσεων. 

 Κύριες τεχνικές της εκστρατείας του μάρκετινγκ. 
 Τουριστικό μάρκετινγκ για βιώσιμη ανάπτυξη. 

 
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη πρόσωπο με πρόσωπο υπό μορφή 
διάλεξης. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Power Point, Video. 
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class. 
Επικοινωνία με φοιτητές : e-mail , social media 

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 ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Ασκήσεις Πράξης που 
εστιάζουν στην 
εφαρμογή 
μεθοδολογιών και 
ανάλυση μελετών 
περίπτωσης σε 
μικρότερες ομάδες 
φοιτητών 

26 

Ομαδική Εργασία .  35 
 

Ατομική Εργασία 20 

  

  

  

  

Αυτοτελής Μελέτη 43 

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

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 
 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (30%) που περιλαμβάνει: 
 

- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
- Ένα ή δυο θέματα Ανάπτυξης 

 
 
ΙΙ. Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (40%) 



Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

 
ΙΙΙ. Παρουσίαση Ατομικής Εργασίας  (30%) 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 

 Βασιλειάδης , Χ., (2009). Η Διοικητική και το Μάρκετινγκ των Τουριστικών 
Προορισμών.  Εκδ. Σταμούλη.  ISBN 960-351-798-6 

 Ηγουμενάκης , Ν., (2013). Τουριστικό Μάρκετινγκ στη θεωρία και στην 
πράξη.  Εκδ. Φαίδιμος.    ISBN  978-618-5062-02-6 

 Middleton, V., Hawkins ,R.,  ( 2004). Τουριστικό Μάρκετινγκ για Βιώσιμη 
Τουριστική Ανάπτυξη. Εκδ. Κριτική.     ISBN  960-218-371-3 

  Middleton, V., (2001).  Marketing in Travel and Tourism. 3rd Edition.  Oxford, 
UK: Butterworth Heinemann.    ISBN  0 75064471 0  

 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

1. Annals of Tourism Research 
2. Current Issues in Tourism 
3. European Journal of Tourism Research 
4. Event Management 
5. Event Tourism 
6. Festival Management and Event Tourism 
7. International Journal of Contemporary Hospitality Management 
8. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research 
9. International Journal of Hospitality and Tourism Administration 
10. International Journal of Hospitality Knowledge Management 
11. International Journal of Tourism Policy and Research 
12. International Journal of Tourism Research 
13. Journal of Convention & Event Tourism 
14. Journal of Convention & Exhibition Management 
15. Journal of Ecotourism 
16. Journal of Heritage Tourism 
17. Journal of Hospitality and Tourism Education 
18. Journal of Hospitality and Tourism Management 
19. Journal of Hospitality and Tourism Research 
20. Journal of Hospitality & Tourism Research 
21. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education 
22. Journal of Hospitality Marketing and Management 
23. Journal of Human Resources in Hospitality and Tourism 

 

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/689/description#description
http://www.business.otago.ac.nz/tourism/current-issues/index.html
http://www.unwro.org/isispress/journals/wjejtr/index.html
http://www.cognizantcommunication.com/
http://www.cognizantcommunication.com/filecabinet/EventManagement/em.htm
http://www.cognizantcommunication.com/filecabinet/EventManagement/em.htm
http://www.emeraldinsight.com/Insight/viewContainer.do?containerType=Journal&containerId=10645
http://www.emeraldinsight.com/info/journals/ijcthr/ijcthr.jsp
http://www.haworthpress.com/store/product.asp?sku=J149
http://www.inderscience.com/ijhkm
http://www.inderscience.com/browse/index.php?journalCODE=ijtpr
http://www.wileyeurope.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-JTR.html
http://www.haworthpress.com/web/JCET/
http://www.haworthpress.com/store/product.asp?sku=J143&AuthType=2
http://www.multilingual-matters.co.uk/multi/journals/journals_je.asp?TAG=B6LHLX6X4X39474513EQJD&CID=
http://www.channelviewpublications.com/multi/journals/journals_jht.asp?TAG=B0XNLX6X1818X95846RV02&CID=
http://www.chrie.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3392
http://www.australianacademicpress.com.au/Publications/Journals/JHTM/hospitality.htm
http://jht.sagepub.com/
http://www.sagepub.com/journal.aspx?pid=102
http://www.hlst.ltsn.ac.uk/johlste/index.html
http://www.haworthpress.com/store/product.asp?sku=J538
http://www.haworthpress.com/store/product.asp?sku=J171


 

          Ιστοσελίδες  στο Διαδίκτυο 

1. http://www.tourismconnect.com.au/industry-action-kit/view-the-kit/the-tourism-
industry-explained/national-tourism-industry-associations/ 

2. http://www.worldfoodtravel.org/ 
3. http://www.visitgreece.gr/ 
4. http://www.ttra.com/ 
5. http://www.all-athens-hotels.com/english/attica/webpage/athens-tourism-entities 
6. http://www.tourism.australia.com/contact-us/state-tourism-offices.aspx 

7. http://www.medicaltourismassociation.com/en/index.html 
8. http://www.wftga.org/ 
9. http://www.gnto.gov.gr/ 
10. http://www.visiteurope.com/National-Tourist-Offices.aspx 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Έρευνα Αγοράς (Κατ: ΔΕ & ΜΑΡΚ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΔΕΜ)ΓΕ2902 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) 

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 Πράξης 2Θ + 2ΑΠ 6 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
4. 

  

http://www.tourismconnect.com.au/industry-action-kit/view-the-kit/the-tourism-industry-explained/national-tourism-industry-associations/
http://www.tourismconnect.com.au/industry-action-kit/view-the-kit/the-tourism-industry-explained/national-tourism-industry-associations/
http://www.worldfoodtravel.org/
http://www.visitgreece.gr/
http://www.ttra.com/
http://www.all-athens-hotels.com/english/attica/webpage/athens-tourism-entities
http://www.tourism.australia.com/contact-us/state-tourism-offices.aspx
http://www.medicaltourismassociation.com/en/index.html
http://www.wftga.org/
http://www.gnto.gov.gr/
http://www.visiteurope.com/National-Tourist-Offices.aspx


ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων ΑΔ  (ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ) 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 
Αρχές Μάρκετινγκ, Συμπεριφορά Καταναλωτή, 

Στατιστική των Επιχειρήσεων Ι 
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  ΝΑΙ (στην Αγγλική) 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Στη σύγχρονη εποχή, η συγκέντρωση πληροφοριών για μια αγορά, όπως σχετικά με 
τις ανάγκες, επιθυμίες αλλά και την ικανοποίηση ή δυσαρέσκεια των πελατών είναι 
ιδιαίτερα σημαντική για μια επιχείρηση. Οι παραπάνω μεταβλητές όπως και πολλές 
άλλες που μελετά η έρευνα αγοράς είναι ζωτικής σημασίας για τη βιωσιμότητα της 
επιχείρησης στο σημερινό  ανταγωνιστικό περιβάλλον, τόσο για τη διατήρηση της 
πελατείας της, όσο και για την αύξηση του μεριδίου αγοράς της.  
 
Το μάθημα αποτελεί μάθημα ανάπτυξης δεξιοτήτων και διδάσκεται τόσο στην 
κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων όσο και στην κατεύθυνση Μάρκετινγκ.   
Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές 
έννοιες της έρευνας αγοράς, στη σύνδεση της έρευνας αγοράς  με τους εκάστοτε 
επιχειρησιακούς στόχους της επιχείρησης και στις πηγές συγκέντρωσης έγκυρων 
πληροφοριών αγοράς. Εμβαθύνει  στα θέματα που άπτονται στη δημιουργία 
ειδικού ερωτηματολογίου όταν προκύπτει ένα πρόβλημα αγοράς που επιζητά να 
πραγματοποιηθεί έρευνα ποιοτικής ή ποσοτικής φύσης. Επίσης εμβαθύνει στους 
τρόπους συγκέντρωσης δεδομένων ερωτηματολογίων ποιοτικής και ποσοτικής 
έρευνας. Τέλος, πραγματοποιείται έρευνα απο τους φοιτητές για την πρακτική 
εφαρμογή των παραπάνω. 
                

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
 Έχει κατανοήσει τη φύση και τη δυναμική της επιστήμης της  Έρευνας Αγοράς 

καθώς και τη στρατηγική σημασία της. 

 Έχει κατανοήσει  τους τρόπους συγκέντρωσης δεδομένων Έρευνα Αγοράς. 

 Έχει κατανοήσει  τα στάδια πραγματοποίησης Έρευνα Αγοράς. 

 Έχει αποδεδειγμένη γνώση και  κατανόηση των  κλιμάκων  μέτρησης (φύση και 
τύπος) σε ένα ερωτηματολόγιο ποσοτικής έρευνας. 

 Έχει κατανοήσει  τι είναι πληθυσμός, δείγμα, μονάδα δειγματοληψίας, 
δειγματοληπτικό πλαίσιο, και τις μεθόδους δειγματοληψίας.  

 Είναι σε θέση διακρίνει τη διαφορά ανάμεσα ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας. 

 Είναι σε θέση διακρίνει τη διαφορά ανάμεσα σε ερωτηματολόγιο ποιοτικής και 



ποσοτικής έρευνας. 

 Είναι σε θέση διακρίνει πότε χρησιμοποιείτε η εκάστοτε μορφή έρευνας 

 Είναι σε θέση διακρίνει πότε χρησιμοποιείτε η εκάστοτε μορφή δειγματοληψίας 

 Έχει γνώση των εργαλείων και των τεχνικών πραγματοποίησης ποιοτικής και 
ποσοτικής  έρευνας  

 Έχει γνώση των κλιμάκων που χρησιμοποιούνται στη δημιουργία ερωτηματολογίου 
ποσοτικής έρευνας  

 Έχει την ικανότητα να θέσει το πρόβλημα και τα ερευνητικά ερωτήματα που θα 
στηρίξει μια έρευνα αγοράς 

 Έχει την ικανότητα να δημιουργήσει  ένα ερωτηματολόγιο ποιοτικής και  ποσοτικής 
έρευνας 

 Είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις που απεκόμισε  με το να έχει  την 
ικανότητα και να πραγματοποιήσει  μια μικρή έρευνα αγοράς ποιοτική και 
ποσοτική, καθώς και την κωδικοποίηση των απαντήσεων και εισαγωγή των 
δεδομένων. 

 Αναλύει κριτικά τα αποτελέσματα μιας έρευνας και εφαρμογή τεχνικών μάρκετινγκ 

 Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για τη δημιουργία ερωτηματολογίου 
ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας. 

 Είναι έτοιμος/η να εργαστεί πάνω στο συγκεκριμένο πρόβλημα μάρκετινγκ το 
οποίο έχει προσδιορίσει.  
 

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 

 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  

 Λήψη αποφάσεων  
 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
 Αυτόνομη εργασία 
 Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 

ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
 Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
 Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
 Ο ρόλος και η φύση της έρευνας αγοράς 
 Συγκέντρωση πληροφοριών Μάρκετινγκ – η διαδικασία της έρευνας αγοράς 
 Δευτερογενή δεδομένα-  πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα- πηγές 
 Πρωτογενή δεδομένα: τύποι πρωτογενούς έρευνας – μέθοδοι συλλογής 

πρωτογενών δεδομένων 
 Ποιοτική έρευνα: εις βάθος συνέντευξη- ομάδες εστίασης καταναλωτών- 

συγκεκαλυμένες τεχνικές- παρατήρηση 



 Ποσοτική έρευνα: μέτρηση της στάσης και συμπεριφοράς καταναλωτή 
 Κλίμακες μέτρησης : τύπος και φύση 
 Αρχές σχεδιασμού ερωτηματολογίου: 7 στάδια.  
 Εγκυρότητα και αξιοπιστία ερωτηματολογίου  
 Δειγματοληψία: διαδικασία δειγματοληψίας- καθορισμός μεγέθους δείγματος 

(βάσει εφικτού-παρόμοιων μελετών-τεχνικής ανάλυσης στοιχείων-στατιστικής 
επιστήμης) 

 Διαδικασία Δειγματοληψίας : Ορισμός του Πληθυσμού, Προσδιορισμός του 
Δειγματοληπτικού Πλαισίου,  Επιλογή Mεθόδου Δειγματοληψίας ,  Καθορισμός 
Μεγέθους του Δείγματος ,  Επιλογή Στοιχείων του Δείγματος  

 Δειγματοληψία: πιθανότητας 
 Δειγματοληψία: μη πιθανότητας 
 Προετοιμασία στοιχείων για ανάλυση 
 Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη  πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

ΤΠΕ.:  Power point,  Υ/Η και τα προγραμματα  
word/ excel/ spss  
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class  
Επικοινωνία με φοιτητές: e-mail, social media 
 

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 
ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε 
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος 

Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν 
στην  μεθοδολογία συγκέντρωσης 
ποσοτικών και ποιοτικών 
δεδομένων με  πραγματοποιησης 
ποιοτικής έρευνας στην τάξη και 
βήμα –βήμα δημιουργίας 
ερωτηματολογίου. Πρακτικές 
μείωσης non response rate.  

26 
 

Μικρή ατομική εργασία   
10 
 

Μεγάλη ατομική εργασία 35 

  

  

  

  

Αυτοτελής Μελέτη 53 

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει: 
 



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. 

- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
-    Ερωτήσεις κρίσης 
 
 
ΙΙ. Παρουσίαση Ατομικής  Εργασίας (40%) 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 Σιώμκος Γ.Ι.,  και Μαύρος Δ.  Α.(2008). Έρευνα αγοράς . Εκδ. ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ.  

Έκδοση: 1η έκδ./2008. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22790 
 Τομάρας, Π. (2005). Εφηρμοσμένη Έρευνα Μάρκετινγκ. Εκδ.  ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ.  

Έκδοση: 1/2005. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 49045 

 
Άλλα Συγγράμματα 

 Σταθακόπουλος, Β. (2005).  Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς.  Εκδ.Σταμούλη.  ISBN: 

9603511242 

 Τηλικίδου, Ειρήνη (2011).  Η Έρευνα του Μάρκετινγκ. Εκδ."σοφία" Ανώνυμη 

Εκδοτική & Εμπορική Εταιρεία. ISBN: 978-960-6706-46-2 

 Malhotra,  N. K.  (2012). Basic Marketing Research (International Ed.)  4th ed. 

Pearson ISBN-10:0132570181, ISBN-13:  9780132570183 

 Churchill, G.A., Iacobucci, D (2009).Marketing Research: Metho-dological 

Foundations 10th ed.South Western Cencage Learning. ISBN-10: 1439081018, ISBN-

13: 978-1439081013  

 Creswell, J. W. (2006).Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing 
among Five Approaches [with CD-ROM]. 2nd  Edition, SAGE Publications 
(CA). ISBN-10: 1412916070 | ISBN-13: 978-1412916073 

 
 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 International Journal of Market Research 
 Qualitative Market Research: An International Journal 
 Journal of Consumer Research 
 Journal of Marketing Research 
 Journal of Advertising Research 
 Journal of Business Research 
 International Journal of Research in Marketing 
 Advances in Consumer Research Proceedings 
 Journal of Financial Markets Research 
 The SIS Market Research Journal 

 

Ηλεκτρονικοί Σύνδεσμοι 
 http://www.marketresearch.com: Marketing Research Association 
 http://www.marketingresearch.org: Marketing Research Association 
 http://www.esomar.org: ESOMAR 



 http://www.euromonitor.com/greece: Market Research for Greece 

 
 
 

Γραφικά (Κατ: ΔΠΣ) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΔΠΣ)ΗΥ2000 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΙΚΑ 

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 ( 2 ) και Εργαστήρια ( 2 ) 4 6 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

Απόκτηση βασικών γνώσεων σε αρχές και αλγορίθμους σχεδίασης δισδιάστατων 
και τρισδιάστατων γραφικών καθώς και μετασχηματισμών  γραφικών στον 
δισδιάστατο και τρισδιάστατο χώρο .  

Το μάθημα αποσκοπεί στην παρουσίαση βασικών μεθόδων και  αλγορίθμων σχεδίασης 



δισδιάστατων και τρισδιάστατων γραφικών,  μετασχηματισμών γραφικών και μετασχηματισμών 
παρατήρησης στον δισδιάστατο και τρισδιάστατο χώρο, τεχνικών αποκοπής (clipping) και προβολές 
τρισδιάστατων γραφικών στον δισδιάστατο χώρο . 

Επίσης στόχος του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους σπουδαστές με 
ικανότητα υλοποίησης αλγορίθμων σχεδίασης δισδιάστατων σχημάτων σε γλώσσα 
προγραμματισμού C++ ή Java,  υλοποίησης δισδιάστατων και τρισδιάστατων 
μετασχηματισμών γραφικών σε περιβάλλον MATLAB καθώς και με εργαστηριακή 
εμπειρία σε γνωστά πακέτα γραφικών όπως το CorelDraw ή το 3DStudioMax . 

 
 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Εισαγωγή στα γραφικά με υπολογιστή (computer graphics), αρχεία και δεδομένα γραφικών. 
Αλγόριθμοι σχεδίασης βασικών σχημάτων σε πλεγματικές οθόνες (raster-scan display). Δισδιάστατοι 
/ Τρισδιάστατοι (2Δ/3Δ) μετασχηματισμοί και συστήματα συντεταγμένων. Αποκοπή (Clipping). 
Προβολές και μετασχηματισμοί παρατήρησης. Μοντέλα και δομές παράστασης αντικειμένων και 
εικόνων.  Παραμετρικές καμπύλες και επιφάνειες. 

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 

Εργαστηριακή εκπαίδευση σε περιβάλλοντα MATLAB και 
CorelDraw. 

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 ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 26 
Εργαστηριακές 
Ασκήσεις σε   
περιβάλλοντα 
MATLAB και 
CorelDraw. 

26 

Ομαδική Εργασία σε 
μελέτη περίπτωσης.  

25 
 

 Μικρές ατομικές 
εργασίες εξάσκησης 

15 

  
  
  
  

Αυτοτελής Μελέτη 58 
Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει: 
 
- Ερωτήσεις  σύντομης απάντησης 
-  Προβλήματα σχεδίασης βασικών σχημάτων 



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. 

- Προβλήματα δισδιάστατων και τρισδιάστατων 
μετασχηματισμών γραφικών 

 -Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας 
 
ΙΙ. Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (20%) 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά 
 

1. Θεοχάρης, Μπεμ, “Γραφικά, Αρχές και Αλγόριθμοι”, Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα 

1999. 

2. Ι. Παρασχάκης, Μ. Παπαδοπούλου, Π.Πατιάς, «Σχεδίαση με ΗΥ»,  Εκδόσεις 
Ζήτη, Θεσσαλονίκη 1997. 

3. Α. Στυλιάδης, «Γραφικά με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές», Εκδόσεις Ζήτη, 
Θεσσαλονίκη 1999. 

4. D. Hearn, M. P. Baker, “Computer Graphics with openGL”, Third Edition, 
Pearson Education, Inc., USA 2004. 

5. F.S. Hill and S. M. Kelley, “Computer Graphics using openGL”, Third Edition, 
Pearson Education, Inc., USA 2007.  

6. E. Angel, “ Interactive Computer Graphics-A Top –Down Approach using 
openGL ”, Fifth Edition, Pearson Education, Inc., USA 2009. 

7. S. Harrington, “Computer Graphics – A Programming Approach”, Second 
Edition, Mc Graw-Hill, USA 1987. 

8. J. D. Foley, A. van Dam, S.K.Feiner, and J. F. Hughes, “Computer Graphics: 
Principles and Practice”, 2nd edition, Addison-Wesley, 2000. 

9. M. J. Laszlo, “Computational Geometry and Computer Graphics in C++”, 
Prentice-Hall, Inc. ,New Jersey 1996. 

10. J. O’ Rourke, “Computational Geometry in C”, Cambridge University Press, 
USA, 1994. 

11. D. Hanselman, B. Littlefield, Μάθετε το MATLAB 7, Τόμοι Α΄ και Β΄, Εκδόσεις 
Κλειδάριθμος, Αθήνα 2006. 

12. S. Bain, “CorelDraw 11, ο επίσημος οδηγός”, Μ. Γκιούρδας Εκδοτική, Αθήνα 
2002. 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής (Κατ: ΔΕ) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΕΧΡ6000 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις ( 2 ) και Ασκήσεις Πράξης ( 2 ) 4 6 
   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 
Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή προς τους σπουδαστές ολοκληρωμένης και επίκαιρης 
γνώσης ειδικών θεμάτων της χρηματοοικονομικής επιστήμης. Η απόκτηση γνώσης του πλαισίου 
λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος και  ικανότητας ανάλυσης και διαχείρισης των κινδύνων. Η 
κατανόηση από τους σπουδαστές της σχέσης κινδύνου και απόδοσης. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι 
σπουδαστές θα αποκτήσουν γνώσεις αποτίμησης της αξίας των κεφαλαιουχικών στοιχείων καθώς 
και του κινδύνου που αυτά ενσωματώνουν.  
 

Γενικές Ικανότητες 

 

 Αντίληψη και ανάλυση του πλαισίου λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος. 

 Λήψη αποφάσεων. 

 Αυτόνομη εργασία  

 Ομαδική εργασία 

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 Ικανότητα επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο, με τη χρήση επιχειρημάτων σε εργασίες, 
παρουσιάσεις και δημόσιες συζητήσεις.  

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 



 Η δομή και η λειτουργία του τραπεζικού συστήματος. 

 Θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων (Βασιλεία Ι.ΙΙ, ΙΙΙ) 

 Ανάλυση και διαχείριση τραπεζικών κινδύνων. 

 Σχέση απόδοσης και κινδύνου. 

 Θεωρίες Χαρτοφυλακίου και Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Περιουσιακών Στοιχείων (CAPM). 

 Αποτελεσματικότητα των αγορών (Efficient Market Hypothesis). 

 Αποτίμηση επιχειρήσεων. Λογιστικά και λοιπά συστήματα αποτίμησης. 

 Αποτίμηση χρεογράφων (προνομιούχων μετοχών, ομολόγων) 

 Θεωρίες τιμολόγησης παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Από έδρας διδασκαλία. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

 Προβολή διαφανειών. 

 Χρήση οπτικοακουστικού υλικού. 

 Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις (2 ώρες διδασκαλίας, 2 
ώρες ΦΕ).Άρα, 2 ώρες ΦΕ Χ 13 
εβδομάδες= 26 ώρες ΦΕ το 
εξάμηνο 

 
26 

Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν 
στην εφαρμογή μεθοδολογιών και 
ανάλυση μελετών περίπτωσης 
αξιολόγησης κινδύνων και 
αποτίμησης της αξίας 
συγκεκριμένων κεφαλαιουχικών 
στοιχείων (2 ώρες διάρκεια, 2 ώρες 
ΦΕ). Άρα, 2 ώρες ΦΕ Χ 13 
εβδομάδες= 26 ώρες  το εξάμηνο  

 
 

26 

Ομαδική εργασία σε θέματα 
διαχείρισης κινδύνων και θεωρίας 
χαρτοφυλακίου. 

40 
 

Αυτοτελής Μελέτη 58 

  

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα, ήτοι 5 ECTS X 25 
ώρες ΦΕ= 125 ώρες ΦΕ/εξάμηνο). 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
. 

 
Γραπτή τελική εξέταση της Θεωρίας (50%) που 

περιλαμβάνει θεωρητικές ερωτήσεις και ερωτήσεις 

σύντομης απάντησης και των Ασκήσεων Πράξης (50%) 

που περιλαμβάνει την επίλυση μελετών περίπτωσης 

(case studies), ασκήσεις πράξης και τη συγγραφή 

ομαδικής εργασίας. 

 
 
Τα κριτήρια αξιολόγησης της ομαδικής εργασίας έχουν ως 
εξής: 

 Ορθός υπολογισμός του κινδύνου και χρήση των 



μεθόδων αξιολόγησης αυτού (40%) 

 Εφαρμογή στην πράξη της θεωρίας χαρτοφυλακίου 
με τη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου χρεογράφων 
σε πραγματικό χρόνο (40%) 

 Έκταση, βάθος και περιεχόμενο της εργασίας (20%) 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Βασικά Συγγράμματα 

Σχοινιωτάκης Ν. και Συλλιγάρδος Γ., «Διαχείριση Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Κινδύνων», 
Εκδόσεις ΔΙΣΙΓΜΑ, 2010. 
Βασιλείου, Δ. και Ηρειώτης, Ν., «Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου», Εκδόσεις 
Rosili, 2009. 
Πετράκης Παναγιώτης, «Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Τραπεζική Οικονομική», Τόμος Γ, Εκδότης 
Παναγιώτης Πετράκης, 2002. 
Κιόχος Π., Κιόχος Α., Θάνος Γ. και Παπανικολάου Γ., «Χρηματοοικονομική Διοίκηση και πολιτική», 
Σύγχρονη Εκδοτική, 2002. 

Άλλα Συγγράμματα 

Brealey R., Myers S., Allen F., Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill, 2013. 

Brigham, E.F. and Ehrhardt, M.C., « Financial Management: Theory and Practice», Cengage Learning, 

USA, 2007. 

Brigham, E.F. and Gapenski, L.C., «Financial Management: Theory and Practice», The Dryden Press, 7th 

Edition, Orlando, 1994. 

Παπούλιας Γ., «Τραπεζική Διοίκηση», Εκδότης Παπούλιας Γεώργιος, 2003. 

 

 

Οπτικός Προγραμματισμός - Σχεδίαση Διεπαφών (Κατ: ΔΠΣ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΔΠΣ)ΓΕ500 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΕΠΑΦΩΝ 

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 ( 2 ) και Εργαστήρια ( 2 ) 4 6 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά 
στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  



ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 
https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

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 Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

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

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

 
Απόκτηση γνώσεων  οπτικού προγραμματισμού καθώς και της σχεδίασης διεπαφών χρήστη  σε 
πολύ καλό επίπεδο με χρήση της γλώσσας Visual Basic. 

Η εμπέδωση της εκ της θεωρητικής διδασκαλίας αποκτηθείσας γνώσης, μέσω 
πληθώρας υποδειγματικών  ασκήσεων. 
Η ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων εφαρμογής της Visual Basic, με την εκπόνηση 
εργαστηριακών εργασιών. 

 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Εισαγωγή στον οπτικό προγραμματισμό (visual programming). Προγραμματισμός οδηγούμενος 

από συμβάντα (event driven programming). Μηχανισμοί (controls), συμβάντα (events),  

διαδικασίες συμβάντων (event procedures)  και μέθοδοι. 

To περιβάλλον προγραμματισμού της γλώσσας Microsoft Visual Basic. Παράθυρο φόρμας, 

παράθυρο έργου, παράθυρο ιδιοτήτων, Εργαλειοθήκη μηχανισμών. Βασικοί μηχανισμοί, οι 

ιδιότητες, οι μέθοδοι και τα συμβάντα (events) τους.  Δημιουργία διασύνδεσης με το χρήστη – 

user interface (προσθήκη μηχανισμών στην φόρμα, ορισμός ιδιοτήτων των μηχανισμών  της 

φόρμας). Δημιουργία κώδικα και σύνδεσή του με τους μηχανισμούς του οπτικού 

περιβάλλοντος. 

Οι εντολές της Visual Basic. Τύποι δεδομένων, μεταβλητές και σταθερές. Μονοδιάστατοι και 

δισδιάστατοι πίνακες με κατάλληλα σχεδιασμένο περιβάλλον διεπαφής για την διαχείρισή 

τους. Σειριακά αρχεία, αρχεία κειμένου με κατάλληλα σχεδιασμένο περιβάλλον διεπαφής για 

την διαχείρισή τους. Πολλαπλές φόρμες. Διαδικασίες και συναρτήσεις ορισμένες από το χρήστη 

με κατάλληλα σχεδιασμένο περιβάλλον διεπαφής για την κλήση τους. Βασικές 

προγραμματιστικές μονάδες (modules). Ενσωματωμένες συναρτήσεις της  Visual Basic με 

κατάλληλα σχεδιασμένο περιβάλλον διεπαφής για τη χρήση τους.  

      Εργαστήριο Προγραμματισμού σε γλώσσα Visual Basic. 



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 

Εργαστηριακή εκπαίδευση σε περιβάλλον 
προγραμματισμού Visual Basic.  

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 ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτο Εργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξεις 26 
Εργαστηριακές 
Ασκήσεις σε γλώσσα 
προγραμματισμού 
Visual Basic 

26 

Ομαδική Εργασία σε 
μελέτη περίπτωσης.  

25 
 

 Μικρές ατομικές 
εργασίες εξάσκησης 

15 

  
  
  
  

Αυτοτελής Μελέτη 58 
Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

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. 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει: 
 
- Ερωτήσεις  σύντομης απάντησης 
- Επίλυση  προβλημάτων οπτικού 

προγραμματισμού 
 -Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας 
 
ΙΙ. Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (20%) 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά 
 

1. Σ. Γκούμας, Σ. Συμεωνίδης, “Οπτικός Προγραμματισμός σε Visual Basic”. Εκδόσεις Τζιόλα, 
Θεσσαλονίκη 2013. 

2. Paul Deitel, Harvey Deitel, «Visual Basic 2010 Προγραμματισμός», Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, 
Αθήνα 2012. 

3. Χ. Αγγελή , «Προγραμματισμός με τη Visual Basic 6», Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα 2000.  
4. Κ. Γ. Δημόπουλος, «Εφαρμογές Αντικειμενοστραφούς ή Οπτικού Προγραμματισμού σε 

Visual Basic 6.0» , Εκδόσεις Δρόμων, Αθήνα 2002. 
5. Δ. Κυτάγιας, Ι. Ψαρομήλιγκος, Visual Basic από τη θεωρία… στο εργαστήριο, Εκδόσεις 



Δηρός, Αθήνα 2004. 
6. Δημητριάδης Δ. Η.,  «Προγραμματισμός με τη Visual Basic – Με τη μεθοδολογία της εξ’ 

αποστάσεως εκπαίδευσης»,  Εκδόσεις Δισίγμα, Θεσσαλονίκη 2010. 
7. Ε. Petroutsos, Πλήρες Εγχειρίδιο της Visual Basic 6, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, Αθήνα 2004.  
8. T. Gaddis, K. Irvine, “Starting out with Visual Basic 2008”, Fourth Edition, Pearson Education 

International, USA 2008. 
9. D. I. Schneider, “An Introduction to Programming using Visual Basic 2008”, Seventh Edition, 

Pearson Education International, USA 2008. 
 

 

 
 

 
 

Προώθηση Πωλήσεων & Δημόσιες Σχέσεις (Κατ: ΜΑΡΚ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΜΚ)ΜΚ3205 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

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 ( 2 ) και Ασκήσεις Πράξης ( 2 ) 4 6 

   

   

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και 
οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο 4. 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου , Γενικών 

Γνώσεων, Επιστημονικής 
Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://antigonos.teikav.edu.gr/eclass/modules/auth/opencourses.php?fc=10 

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 Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Να δώσει ερεθίσματα και να αναλύσει στους φοιτητές τις δυνατότητες επικοινωνίας και προώθησης 
εκτός της διαφήμισης και των τεχνικών οι οποίες χρησιμοποιούνται από τις εταιρίες  για την 
προώθηση των προϊόντων τους.  Να εξετάσει τις μεθόδους προώθησης και να αναλύσει τη σημασία 
τους για την επιτυχία της στρατηγικής μάρκετινγκ μιας επιχείρησης. Επίσης τη σημασία της 
προώθησης τόσο σε δημόσιους όσο και σε ιδιωτικούς οργανισμούς  

Στην εκμάθηση των φοιτητών/τριών με το  εφαρμοσμένο πλαίσιο των δημοσίων σχέσεων. Την 
εξοικείωση με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τις νέες τεχνολογίες. Την κατανόηση του ρόλου 
ενεργειών δημοσίων σχέσεων και μάρκετινγκ (π.χ χορηγός επικοινωνίας, κοινωνική προσφορά, 
ειδικά ένθετα κ.α) στην προώθηση της εικόνας του μέσου. Την ολοκληρωμένη προσέγγιση 
επικοινωνίας. Την κατανόηση της έννοιας της έρευνας θεαματικότητας, ακροαματικότητας, 
αναγνωσιμότητας. Την εφαρμογή της στρατηγικής και του καθορισμού των επικοινωνιακών 
στόχων.  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 

 Έχει κατανοήσει τις βασικές αρχές και τα κρίσιμα χαρακτηριστικά της ανάπτυξης στρατηγικών 
προώθησης  

 Έχει γνώση των εργαλείων και των τεχνικών της διαχείρισης σχεδιασμού και  ολοκλήρωση των. 

 Είναι σε θέση να διακρίνει τις ευκαιρίες με βάση τις ανάγκες της αγοράς  

 Έχει γνώση των βασικών εργαλείων μέτρησης της αποτελεσματικότητας της προώθησης   

 Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα σχέδιο 
επικοινωνίας και προώθησης. 

 

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 

Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική  εργασία  
Λήψη αποφάσεων  
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

3. Περιεχόμενα μαθήματος   
Το μάθημα είναι οργανωμένο σε τρία μέρη: Ξεκινά με την εισαγωγή στην έννοια και το ρόλο της 
επικοινωνίας. Εξετάζονται τα εργαλεία προώθησης και αναλύονται οι προσέγγισης του καταναλωτή. 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην λεπτομερή εξέταση των παραμέτρων που επηρεάζουν τις αποφάσεις 



επιλογής μεθόδων προώθησης. Στη συνέχεια αναλύεται η μέθοδος των δημοσίων σχέσεων και 
εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους μπορούν οι δημόσιες σχέσεις να αποτελέσουν κομμάτι της 
στρατηγικής μιας επιχείρησης. Τελος δίνεται στους φοιτητές η δυνατότητα ανάπτυξης ενός 
προωθητικού σχεδίου ανάπτυξης μιας  επιχείρησης .  
.    
 Κατάτμηση της ύλης στις εβδομάδες διδασκαλίας 

Εβδομάδα Ύλη Μαθήματος 

1η Επικοινωνία και προώθηση πωλήσεων 

2η Οργάνωση πωλήσεων  

3η Προσωπικές πωλήσεις   

4η Εκθέσεις  

5η Direct marketing 

6η Social media και marketing 

7η Δημόσιες σχέσεις 

8η Ο ρόλος της κοινής γνώμης  

9η Διαμόρφωση κοινής γνώμης Προπαγάνδα και χειραγώγηση, ο ρόλος των ΜΜΕ 

10η Νομικά ζητήματα προώθησης   

11η Μέτρηση αποτελεσματικότητας προώθησης  

12η Μάρκετινγκ σχέσεων 

13η Ολοκληρωμένη προσέγγιση Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας  

  

  
 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη, πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση power point  
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 για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε 
επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα 
standards του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 52 

Ασκήσεις Πράξης που 
εστιάζουν στην 
εφαρμογή 
μεθοδολογιών και 
ανάλυση μελετών 
περίπτωσης σε 
μικρότερες ομάδες 
φοιτητών 

26 

Ομαδική Εργασία σε 
μελέτη περίπτωσης. 
Εκπόνηση σχεδίων 
διαχείρισης έργου 

20 
 

Εκπαιδευτική εκδρομή 
/ Μικρές ατομικές 
εργασίες εξάσκησης 

 

  



  

  

  

Αυτοτελής Μελέτη 52 

Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

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. 

 
 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις Σύντομης απάντησης  
- Επίλυση προβλημάτων σχετικών με την εφαρμογή της 

θεωρίας  
- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας 
 
ΙΙ. Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (20%) 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

Βελέντζας Ι, Μάμαλης Σ. Μπρονη Γ., (2010), “Επικοινωνία , Δημόσιες σχέσεις και 

διαφήμιση”, IuS ΝΟΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Athens.  

Παπαλεξανδρή, Νάνσυ Α., 2001, ∆ημόσιες Σχέσεις, Αθήνα: Μπένος,  
Ζέρβα, Μ.Β., (2000) Δημόσιες Σχέσεις στην Κοινωνία της Πληροφορίας, Εκδόσεις 
Anubis, Αθήνα 
Οργάνωση & Επικοινωνία, Katherine Miller, Eκδόσεις ∆ίαυλος, Αθήνα 2006  
 Wilcox, Ault & Agee, (1998) Δημόσιες σχέσεις - Στρατηγικές και τεχνικές, Εκδόσεις 
Έλλην, Αθήνα   
∆ημόσιες Σχέσεις, Frank Jefkins, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα 1994.  
 
Χρήσιμα Ακαδημαϊκά Περιοδικά στο Μάρκετινγκ 
Journal of Marketing 
Journal of Marketing Research 
Journal of the Academy of Marketing Science  
Journal of Services Marketing  
European Journal of Marketing  
 Χρήσιμες Ιστοσελίδες 


