
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΧΟΛΗ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΦΑΕΩΝ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Θεωρία και Αςκιςεισ 2 4 

Αςκιςεισ 2 2 

   
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι διδακτικζσ 
μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 4. 
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ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

Όχι 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι / Αγγλικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

1. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ αναμζνεται οι φοιτθτζσ κα ζχουν τισ: 

ΓΝΩΕΙ ϊςτε να μποροφν να: 

 Αναγνωρίηουν και να επιλζγουν πικανά ςθμεία, περιοχζσ ι και τρόπουσ 
επιχειρθςιακϊν λειτουργιϊν που επιδζχονται βελτίωςθσ 

 Περιγράφουν αυτζσ τισ επιχειρθματικζσ λειτουργίεσ  

 Προςδιορίηουν και να περιγράφουν ςτόχουσ των οποίων θ επίτευξθ κα 
οδθγεί ςε λιψθ αποφάςεων που βελτιςτοποιοφν αυτζσ τισ λειτουργίεσ 

 Να επιλζγουν ςυγκεκριμζνεσ ςτρατθγικζσ – μεκόδουσ που κα εφαρμόςουν 
για τθν επίτευξθ των προκακοριςμζνων ςτόχων 

ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ ϊςτε να μποροφν να:  

 υνκζτουν – διαμορφϊνουν μακθματικά μοντζλα που περιγράφουν – 
απεικονίηουν τισ προσ βελτίωςθ επιχειρθματικζσ λειτουργίεσ 

 Γενικεφουν – παραμετροποιοφν τα μακθματικά μοντζλα 

 Παράγουν, με τθν εφαρμογι των μεκόδων και των αλγορίκμων που 



διδάχκθκαν, λφςεισ που οδθγοφν ςτθ λιψθ των βζλτιςτων για τθν 
επιχείρθςθ αποφάςεων 

 Εξθγοφν και να τεκμθριϊνουν τισ προτεινόμενεσ αποφάςεισ 

ΙΚΑΝΟΣΗΣΕ ϊςτε να μποροφν να:  

 Αναλφουν – αξιολογοφν τθ λφςθ και να ελζγχουν το κατά πόςο θ 
προτεινόμενθ απόφαςθ είναι εφαρμόςιμθ 

 Εξθγοφν τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ μια λφςθ δεν είναι εφαρμόςιμθ – 
υλοποιιςιμθ  

 Διαφοροποιοφν το μοντζλο ςε περιπτϊςεισ που αυτό απαιτείται, 
επιβάλλεται ι ςυνίςταται 

 Προτείνουν αλλαγζσ ςτισ αρχικζσ ςυνκικεσ – υποκζςεισ για περεταίρω 
βελτίωςθ των αποτελεςμάτων από τθ εφαρμογι τθσ λφςθσ – λιψθ 
απόφαςθσ 

 υμπεραίνουν – καταλιγουν τελικά ςτθν απόφαςθ που κα οδθγεί ςτθν 
επίτευξθ των προκακοριςμζνων ςτόχων 

 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

Σο μάκθμα αποςκοπεί ςε :  

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ 
μακθματικϊν μοντζλων – εξειδικευμζνου λογιςμικοφ 

 Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 χεδιαςμόσ – Διαμόρφωςθ Μακθματικϊν Μοντζλων 

 Αλγόρικμοι Επίλυςθσ Μακθματικϊν Μοντζλων 

 Λιψθ Αποφάςεων 

 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 

 Περιγραφι δεδομζνων και διαδικαςιϊν που διζπονται από τυχαία γεγονότα με τθ 
χριςθ γνωςτϊν κατανομϊν διακριτϊν και ςυνεχϊν τυχαίων μεταβλθτϊν, υςχζτιςθ των 
παραμζτρων των κατανομϊν με τουσ παρατθροφμενουσ δείκτεσ – μεγζκθ, Χριςθ 
ςτατιςτικισ ανάλυςθσ ςτθ λιψθ ςυγκεκριμζνων αποφάςεων με ςτόχο τθ επίτευξθ 
προκακοριςμζνων ςτόχων 

 Θεωρία Αποφάςεων: Γενικά χαρακτθριςτικά των προβλθμάτων αποφάςεων, Αποφάςεισ 
ςε ςυνκικεσ αβεβαιότθτασ, Αποφάςεισ ςε ςυνκικεσ κινδφνου, Δζνδρα Αποφάςεων, 
Ανάλυςθ κινδφνου, Ανάλυςθ Εναλλακτικϊν Αποφάςεων με πολλαπλά κριτιρια 



αξιολόγθςθσ  

 Δυναμικόσ Προγραμματιςμόσ – Ακολουκία αλλθλζνδετων αποφάςεων: Χαρακτθριςτικά 
Προβλθμάτων Δυναμικοφ Προγραμματιςμοφ, Αλγόρικμοσ Δυναμικοφ 
Προγραμματιςμοφ, Εφαρμογζσ Δυναμικοφ Προγραμματιςμοφ 

 Θεωρία Παιγνίων: Ειςαγωγι, Επίλυςθ απλϊν παιγνίων, Παίγνια μθδενικοφ 
ακροίςματοσ, Γραφικι επίλυςθ, Επίλυςθ με γραμμικό προγραμματιςμό, Αμιγείσ και 
μεικτζσ ςτρατθγικζσ, Αυςτθρά κυρίαρχεσ ςτρατθγικζσ, Κυριαρχοφμενεσ ςτρατθγικζσ, 
Ιςορροπία ςε αυςτθρά κυρίαρχεσ ςτρατθγικζσ 

 Αλυςίδεσ Markov (Μαρκοβιανζσ Αλυςίδεσ): Χϊροσ καταςτάςεων, Πικανότθτα άφιξθσ ςε 
μια κατάςταςθ, Χρόνοσ πρϊτθσ πρόςβαςθσ ςε μια κατάςταςθ, ςυχνότθτα επιςκζψεων 
ςε καταςτάςεισ, υπολογιςμόσ πικανοτιτων ςε κατάςταςθ ιςορροπίασ, 
Κατθγοριοποίθςθ Μαρκοβιανϊν αλυςίδων, Μακροπρόκεςμθ ςυμπεριφορά, 
Αναςτρζψιμεσ Μαρκοβιανζσ αλυςίδεσ, Παραδείγματα και εφαρμογζσ 

3. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

 
τθν τάξθ πρόςωπο με πρόςωπο. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Σαυτόχρονθ χριςθ του πίνακα και βιντεοπροβολζα 
Χριςθ του e-class 

Χριςθ άλλων εργαλείων – ειδικευμζνου λογιςμικοφ 
(LINGO, WinQSB, Excel Solver κ.α. ) 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραςτηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ  (Θεωρία και 
Αςκιςεισ)  

86 

Ατομικζσ εργαςίεσ:  26 

Μελζτθ & Ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ 

38 

  

  

  

  

Σφνολο Μαθήματοσ  
(25 ϊρεσ φόρτου εργαςίασ 
ανά πιςτωτική μονάδα) 

150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ 

 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ:  Ελλθνικι 
 
Η αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν κα γίνεται με:  
 

(Α) Γραπτι τελικι εξζταςθ (65%) που περιλαμβάνει: 

 επίλυςθ προβλθμάτων 

 προβλιματα πολλαπλισ επιλογισ 

(Β) Ενδιάμεςθ εξζταςθ  (20%) 

(Γ) Ενδιάμεςεσ εργαςίεσ (15%) 

Η αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν είναι διακζςιμθ ςε αυτοφσ για 
επεξθγιςεισ όςον αφορά με τα λάκθ τουσ.   

4. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 



-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 

 

 Γ. Πολυχρονόπουλοσ, Κ. Ρόντοσ, Εργαλεία και Τεχνικζσ Λήψησ Επιχειρηςιακϊν 
Αποφάςεων, 1

θ
 ζκδοςθ, Νικθτόπουλοσ Ε και ΙΑ ΕΕ, 2005 

 Παντελισ Γ. Τψθλάντθσ, Ειςαγωγή ςτην Επιχειρηςιακή Ζρευνα – Λήψη Επιχειρηματικϊν 
Αποφάςεων, 2

θ
 ζκδοςθ, Ζλλθν, 2007 

 Γ. Πραςτάκοσ, Διοικητική επιςτήμη - Λήψη επιχειρηματικϊν αποφάςεων ςτην κοινωνία 
τησ πληροφορίασ, 2θ ζκδοςθ, Εκδόςεισ ταμοφλθ ΑΕ, 2006 

 K. Chelst, Y.B. Canbolat, Value-Added Decision Making for Managers, 1
st

 edition, CRC 
Press – Taylor & Francis Group, 2012 

 F. S. Hillier, G. J. Lieberman, Introduction to Operations Research, 10
th

 Edition, McGraw 
Hill, 2015 

 C. T. Ragsdale, Spreadsheet Modeling & Decision Analysis – A Practical Introduction to 
Management Science, 5

th
 Revised Edition, Thomson South-Western, 2008  

 G. Andrew, Ορθολογική Λήψη Αποφάςεων, 2θ ζκδοςθ, Εκδόςεισ Γκότςθσ Άγγελοσ, 2007 

 

-υναφι Περιοδικά: 

 Decision Analysis Today (https://www.informs.org/Community/DAS/Newsletter) 

 OR/MS Today (http://www.orms-today.org/ormsmain.shtml)  

 European Journal of Operational Research 
(http://www.sciencedirect.com/science/journal/03772217)  

 Operations Research (https://pubsonline.informs.org/journal/opre) 

 INFORMS Journal on Applied Analytics (https://pubsonline.informs.org/toc/inte/40/5) 

 Journal of the Operational Research Society 
(https://www.palgrave.com/gp/journal/41274)  

 

-υναφείσ Επιςτθμονικζσ Οργανϊςεισ: 

 IFORS (International Federation of Operational Research Societies) 

 EURO (The Association of European Operational Research Societies) 

 INFORMS (Institute for Operations Research & Management Science) 

 DAS (Decision Analysis Society) 
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