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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι : 

 να βοηθήσει τους φοιτητές να εξοικειωθούν με έννοιες από τα δύο πεδία: διαχείριση 
εφοδιαστικής αλυσίδας και πληροφοριακά συστήματα, να κατανοήσουν την 
αλληλεπίδρασή τους

 να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν την αξιοποίηση των προηγμένων 
τεχνολογιών και πληροφοριακών συστημάτων στη διαχείριση της εφοδιαστικής 
αλυσίδας 

 να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν τις δεξιότητες χρήσης πληροφοριακών 
συστημάτων για τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας

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

 περιγράψουν  το  είδος  των  δεδομένων  που  προέρχεται  από  κάθε  κόμβο  της
εφοδιαστικής αλυσίδας, τις μεταξύ τους διασυνδέσεις, τη ροή των πληροφοριών μεταξύ
των  κόμβων,  τις  επιμέρους  διαδικασίες  και  πως  αυτές  προσομοιώνονται  σε  ένα
πληροφοριακό σύστημα
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 εφαρμόζουν  τεχνικές  ανάλυσης,  σχεδιασμού  και  υλοποίησης  πληροφοριακών
συστημάτων

 εξηγήσουν τη λειτουργία των κύριων και των προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων
για τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας

 εξηγήσουν  τη  λειτουργία  προηγμένων  τεχνολογιών  στη  διαχείριση  της  εφοδιαστική
αλυσίδας

 χρησιμοποιούν πληροφοριακά συστήματα για τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας

Γενικές Ικανότητες
 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
 Προαγωγή νέων Ερευνητικών Ιδεών
 Σεβασμός στο Φυσικό Περιβάλλον
 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

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

1. Θεμελιώδεις έννοιες πληροφοριακών συστημάτων και εφοδιαστικής αλυσίδας 

2. Διασυνδέσεις  δεδομένων  μεταξύ  των  κόμβων  της  εφοδιαστικής  αλυσίδας,  ροή
πληροφοριών μεταξύ των κόμβων και προσομοίωση επιχειρηματικών διεργασιών
στο πληροφοριακό σύστημα

3. Τεχνικές ανάλυσης, σχεδιασμού και εφαρμογής πληροφοριακών συστημάτων στο
πλαίσιο των απαιτήσεων της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας

4. Συστήματα  Προγραμματισμού  Πόρων  (MRP,  MRPII,  JIT).  Συστήματα
Προγραμματισμού  Απαιτήσεων  Διανομής  (DRM).  Προηγμένα  Συστήματα
Προγραμματισμού (APS)

5. Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP): Υλοποίηση, πλεονεκτήματα,
μειονεκτήματα, ελληνικά/διεθνή συστήματα ERP

6. Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP): Βασικά υποσυστήματα 

7. Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP): Μελέτες περίπτωσης

8. Συστήματα  Διαχείρισης  Πελατειακών  Σχέσεων  (CRM).  Συστήματα  διαχείρισης
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εταίρων (PRM) 

9. Συστήματα  διαχείρισης  Αποθηκών  (WMS):  Υλοποίηση,  πλεονεκτήματα,
μειονεκτήματα, ελληνικά/διεθνή συστήματα WMS

10. Συστήματα διαχείρισης Αποθηκών (WMS): Λειτουργίες, Μελέτες περίπτωσης

11. Συστήματα Διαχείρισης Μεταφορών (TMS) 

12. Συστήματα  προηγμένης  τεχνολογίας  και  συστήματα  τηλεματικής  για  την
αυτοματοποίηση των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας (Α)

13. Διαδίκτυο των πραγμάτων και πανταχού παρούσα υπολογιστική στην εφοδιαστική
αλυσίδα

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

 Χρήση εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων στην εφοδιαστική  αλυσίδα,
(π.χ. ERP, WMS, δρομολόγησης οχημάτων, κ.α.)

Θα  χρησιμοποιηθεί  συνδυασμός  διδακτικών  και  μαθησιακών  μεθόδων  με  στόχο  την
ενεργή συμμετοχή των φοιτητών και την πρακτική εφαρμογή των υπό εξέταση θεματικών
ενοτήτων:  διαλέξεις  με  τη  χρήση  οπτικοακουστικών  μέσων,  ανάλυση  και  συζήτηση
μελετών  περίπτωσης  σε  πραγματικά  επιχειρησιακά  ζητήματα,  βιωματικές  (ομαδικές)
ασκήσεις, καθώς και προβολή σχετικών video. Επίσης, οι φοιτητές/τριες θα εκπονήσουν
ατομική ή ομαδική εργασία.

Επιπλέον, στο eclass αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό 
διαλέξεων, διαδικτυακές διευθύνσεις, χρήσιμες πληροφορίες, μελέτες περίπτωσης και 
ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών.

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
πλατφόρμας AUA Open eClass του 
Πανεπιστημίου (ολοκληρωμένο Σύστημα 
Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων)

 Υποστήριξη των διαλέξεων με τη χρήση 
λογισμικού παρουσίασης

 Χρήση οπτικοακουστικού υλικού
 Χρήση εφαρμογών διαδικτύου
 Διαδραστική Διαδασκαλία
 Συγγραφή Εργασίας / Εργασιών 

Επικοινωνία με τους φοιτητές: πρόσωπο με πρόσωπο 
σε ώρες γραφείου, email, πλατφόρμα eclass

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διαλέξεις 39
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Εργαστήριο 26
Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών

20

Αυτοτελής Μελέτη 36
Συμβουλευτική 
υποστήριξη

0,5

Εξετάσεις 2
Εξετάσεις Εργαστηρίου 2
Σύνολο Μαθήματος 
(περίπου 25 ώρες φόρτου 
εργασίας ανά πιστωτική 
μονάδα)

125,5

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η  διαδικασία  αξιολόγησης  γίνεται  στη  γλώσσα  που
προσφέρεται  το  μάθημα  (ελληνική  ή  αγγλική)  και
αποτελείται από:

i. Υποχρεωτική γραπτή τελική εξέταση   στο τέλος
του  εξαμήνου  (συντελεστής  βαρύτητας
τουλάχιστον  70%),  η  οποία   περιλαμβάνει
Δοκιμασία  πολλαπλής  επιλογής  ή/και
Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων ή/και Επίλυση
προβλημάτων. 

Κριτήρια  αξιολόγησης:  ορθότητα,  πληρότητα,
σαφήνεια

ii. Προαιρετική  γραπτή  ενδιάμεση  εξέταση  ή  
γραπτή εργασία (συντελεστής βαρύτητας 30%)

Κριτήρια  αξιολόγησης:  ορθότητα,  πληρότητα,
σαφήνεια

Η  εξεταστέα  ύλη  παρατίθεται  στην  ηλεκτρονική
σελίδα του μαθήματος.

Οι  φοιτητές/τριες  με  ειδικές  μαθησιακές  δυσκολίες
στην  γραφή  και  στην  ανάγνωση  (όπως  αυτές
πιστοποιούνται  και  χαρακτηρίζονται  από  αρμόδιο
φορέα) εξετάζονται βάσει της προβλεπόμενης από το
Τμήμα διαδικασίας. 
Γνωστοποίηση  κριτηρίων  αξιολόγησης: Τα  κριτήρια
αξιολόγησης  γίνονται  γνωστά  κατά  τη  διάρκεια  του
πρώτου  μαθήματος  και  είναι  σαφώς  διατυπωμένα
στην  ιστοσελίδα  του  μαθήματος  και  στο  e-class.  Οι
απαντήσεις των θεμάτων των εξετάσεων αναρτώνται
στο  eclass  μετά  τη  διεξαγωγή  των  εξετάσεων.  Οι
φοιτητές/τριες  έχουν  τη  δυνατότητα  να  δουν  το
γραπτό  τους  μετά  τη  βαθμολόγηση  του  μαθήματος
(στις  ανακοινωμένες  ώρες γραφείου)  και  να  λάβουν
εξηγήσεις  σχετικά  με  τη  βαθμολογία  την  οποία
έλαβαν.
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5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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 Στεφάνου  Κ.,  Μπιάλας  Χ,,  (2014).  Σύγχρονα  Επιχειρησιακά  Συστήματα,
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 Φωλίνας Δ., Παπαδοπούλου Ε.Μ. (2013). Διαχείριση διαδικασιών αποθήκης με τη
χρήση πληροφοριακού συστήματος, Ιδιωτική έκδοση, Θεσσαλονίκη.
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