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ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Επιλογης Χειμερινού 

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 

Θεωρία 2 4 

Ασκήσεις 2 2 

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

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 
 

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 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται οι φοιτητές θα έχουν τις: 
ΓΝΩΣΕΙΣ ώστε να μπορούν να: 

 διακρίνουν τις βασικές έννοιες ενός συστήματος παραγωγής. 

 Περιγράφουν τις έννοιες του σχεδιασμού παραγωγικής διαδικασίας - χώρου παραγωγής - 
εργασίας παραγωγής . 

 Προσδιορίζουν τις βασικές έννοιες των συστημάτων αναμονής και εξυπηρέτησης 

 Προσδιορίζουν τους αναγκαίους πόρους για την εκτέλεσης μιας παραγωγικής διαδικασίας 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ώστε να μπορούν να: 

 να διακρίνουν το τρόπο λειτουργίας ενός συστήματος παραγωγής 

 εκτιμούν και να αξιολογούν την απόδοση ενός συστήματος παραγωγής 

 να εκτιμούν τις ανάγκες ενός συστήματος παραγωγής 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ώστε να μπορούν να: 

 σχεδιάζουν τον σχεδιασμό συστημάτων παραγωγής προϊόντων /  υπηρεσιών με βασικά 
αντικείμενα 

 τον προσδιορισμό των αναγκαίων πόρων για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου 
στόχου παραγωγής 

 τον τρόπο εξυπηρέτησης για την βελτιστοποίησης του τρόπου λειτουργίας των 
συστήματος παραγωγής 

 τον χωροταξικό σχεδιασμό 
 τον προγραμματισμό παραγωγής και την εκπόνηση προγράμματος παραγωγής 

 να σχεδιάζουν, να ελέγχουν και να εκτελούν λειτουργίες που αφορούν τον 
προγραμματισμό και τον έλεγχο μιας τυπικής παραγωγικής διαδικασίας 

 να σχεδιάζουν, να ελέγχουν και να εκτελούν λειτουργίες  που αφορούν τον συντονισμός 



ανθρώπων και μηχανών. 

 να σχεδιάζουν και να ελέγχουν  διαδικασίες με σκοπό την μείωση του κόστους παραγωγής 
και την βελτίωση παραγωγικότητας ενός συστήματος παραγωγής.  

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 

Το μάθημα αποσκοπεί σε :  

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση μοντέλων 
και εξειδικευμένου λογισμικού 

 Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 Σχεδιασμός - Ανάλυση Παραγωγικών Συστημάτων  

 Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

 Λήψη Αποφάσεων 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 Εισαγωγή στα παραγωγικά συστήματα: Βασικές έννοιες - Διαχρονική εξέλιξη - Κατηγορίες 
Παραγωγικών Συστημάτων - Λήψη αποφάσεων στη Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων 

 Ανάλυση βασικών τεχνικών και μεθόδων πρόβλεψης: Σημασία των προβλέψεων και 
μεθοδολογικές κατευθύνσεις - Εργαλεία ποσοτικών μεθόδων πρόβλεψης - Μέθοδοι 
ανάλυσης χρονολογικών σειρών και τάσης - Αιτιοκρατικές μέθοδοι - Μέθοδος Box Jenkins 

 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων - Υπηρεσιών: Κύκλος ζωής προϊόντος - Διαδικασία 
ανάπτυξης προϊόντος - Ανάπτυξη προϊόντος και Τεχνολογία 

 Σχεδιασμός Δυναμικότητας Παραγωγικού Συστήματος: Το πρόβλημα της δυναμικότητας - 
Στρατηγικές σχεδιασμού δυναμικότητας - Προσδιορισμός αναγκαίων πόρων 

 Σχεδιασμός Παραγωγικών Συστημάτων: Επιλογή θέσης εγκατάστασης - Σχεδιασμός 
εργασίας - Χωροταξικός σχεδιασμός 

 Διαχείριση Αποθεμάτων: Σημασία των αποθεμάτων, Στοιχεία κόστους στη διαχείριση 
αποθεμάτων - Συστήματα αποθεμάτων και Πολιτικές διαχείρισης - Καθοριστικά συστήματα 
διαχείρισης αποθεμάτων - Στοχαστικά συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων -  

 Σχεδίαση και Προγραμματισμός Παραγωγής: Σχεδίαση συνολικής παραγωγής - 
Προγραμματισμός παραγωγής 

 Αξιοπιστία και Συντήρηση: Αξιοπιστία τεχνολογικών συστημάτων - Συντήρηση τεχνολογικών 
συστημάτων 

 Πληροφορικά Συστήματα στη Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων 

 Βασικές Έννοιες Συστημάτων Αναμονής 

3. 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 

 
Ταυτόχρονη χρήση του πίνακα και βιντεοπροβολέα 
Χρήση του e-class 

Χρήση άλλων εργαλείων – ειδικευμένου λογισμικού 
(LINGO, WinQSB, Excel Solver κ.α. ) 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι Δραστηριότητα 

Φόρτος 
Εργασίας 



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  (Θεωρία και Ασκήσεις)  86 

Ατομικές εργασίες:  26 

Μελέτη & Ανάλυση βιβλιογραφίας 38 

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 

Γλώσσα Αξιολόγησης:  Ελληνική 
Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνεται με:  
 

(Α) Γραπτή τελική εξέταση (65%) που περιλαμβάνει: 

 επίλυση προβλημάτων 

 προβλήματα πολλαπλής επιλογής 
(Β) Ενδιάμεση εξέταση  (20%) 
(Γ) Ενδιάμεσες εργασίες (15%) 
Η αξιολόγηση των φοιτητών είναι διαθέσιμη σε αυτούς 
για επεξηγήσεις όσον αφορά με τα λάθη τους.   

4. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

 Δ. Κουλουριώτης Δημήτριος, Α. Ξανθόπουλος, Διοίκηση Παραγωγής και Επιχειρησιακών 
Λειτουργιών: Σχεδιασμός, Προγραμματισμός και Ελεγχος σε Συστήματα Παραγωγής και 
Υπηρεσιών, 1η έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα και Υιοί ΑΕ, 2017 

 E. Στειακάκης, Ν. Κοφίδης, Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών, 1η έκδοση, Εκδόσεις 
Τζιόλα και Υιοί ΑΕ, 2016 

 Σ. Γ. Δημητριάδης, Α. Ν. Μιχιώτης, Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων, 1η έκδοση, 
Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ, 2007 

 Κ. Π. Παππής, Διοίκηση Παραγωγής - Ο Σχεδιασμός Παραγωγικών Συστημάτων, 2η 
έκδοση, Εκδόσεις UNIBOOK IKE, 2017 

 S. Gupta, M. Starr, Production and Operations Management Systems, 1η έκδοση, CRC 
Press, 2014 

-Συναφή Περιοδικά: 

 Production and Operations Management 
(https://onlinelibrary.wiley.com/journal/19375956) 

 Organization Science (https://connect.informs.org/orgsci/home) 

 Manufacturing and Service Operations Management 
(https://pubsonline.informs.org/journal/msom) 

-Συναφείς Επιστημονικές Οργανώσεις: 

 INFORMS (https://www.informs.org/) 

 Production and Operations Management Society (http://www.poms.org/) 
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