
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

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

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κλπ. 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  6 

   

   

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

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

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 το Πλαίσιο 
Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 
Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 



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

1. να κατανοήσει τον κρίσιμο ρόλο της διαχείρισης επιχειρησιακών λειτουργιών και της τεχνολογίας 

στη συνολική επιχειρηματική στρατηγική της οργάνωσης. 

2. να αναγνωρίσει τις διαφορές των διαφόρων επιχειρησιακών αποφάσεων στα διαφορετικά 

επίπεδα της ιεραρχίας.  

3. να κατανοήσει τη σχέση μεταξύ της ποιότητας, της παραγωγικότητας και του ανταγωνισμού, 

καθώς και τη σημασία των περιβαλλοντικών, κοινωνικών, ηθικών αλλά και θεμάτων 

ανθρώπινου δυναμικού κατά την εκτέλεση των διαφόρων λειτουργιών στην επιχείρηση.  

4. να κατανοήσει συγκεκριμένες έννοιες και τεχνικές διαχείρισης επιχειρησιακών λειτουργιών, 

εφαρμόζοντας συγκεκριμένα εργαλεία, ποσοτικά μοντέλα και πληροφοριακά συστήματα που 

υποστηρίζουν τη λήψη διευθυντικών αποφάσεων. 

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 Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
τεχνολογιών Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
Λήψη αποφάσεων ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
Αυτόνομη εργασία Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Ομαδική εργασία Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον …… 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον Άλλες… 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών ……. 

 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης για την ανάπτυξη πρωτότυπων 

ιδεών 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση σύγχρονων 

επιστημονικών εργαλείων για την επίλυση προβλημάτων σε εξειδικευμένες εφαρμογές 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής σκέψης και διατύπωση κρίσεων 

Συμμετοχικές προσεγγίσεις εκμάθησης (participativelearningapproaches), όπου οι φοιτητές θα 

ενθαρρυνθούν να αυξήσουν τις δικές τους ιδέες και να υποβάλουν προτάσεις κατά τη διάρκεια 

της μαθησιακής εμπειρίας, θα συμπληρώσουν την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας. 

Αυτόνομη εργασία 

Ομαδική εργασία 
 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

 
 
 

  



(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο / εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία και την επικοινωνία με τους 

φοιτητές  

 LMS Moodle / Zoom / email 

 

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

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 
με τους φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας  

Περιγράφονται   αναλυτικά    ο    τρόπος    και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 50 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 

Μελέτες περιπτώσεων 25 Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
 

Αυτοτελής μελέτη 50 Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή   εργασίας   /   εργασιών, 

  
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

  

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
  

για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
  οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα 

με τις αρχές του ECTS   

 Σύνολο Μαθήματος 125 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης Αξιολόγηση στην ελληνική γλώσσα. 

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 

 

 Γραπτή εργασία:       50%

 Γραπτές εξετάσεις:  50%

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

 

  

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 

 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Κακούρης, Α. (2013). Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών. Αθήνα: Προπομπός 

 
- Επιπλέον Βιβλιογραφία: 

 Business Process Management Journal 

 Harvard Business Review 

 International Journal of Operations and Production Management 
 International Journal of Productivity and Performance Management 

 International Journal of Quality and Reliability Management 

 International Journal of Service Industry Management 
 Journal of Consumer Research 

 Journal of Operations Management 

 Operations Research 
 Strategic Management Journal 

 


