
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΟ (Πρώτος Κύκλος ποσδών) 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Διοικθτικι Λογιςτικι 

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 

Διαλζξεισκαι Αςκιςεισ Πράξθσ 4 6 

   

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ναι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.hmu.gr/courses/DSH218/ 

(*θμείωςθ: Απαιτείται εγγραφι για τθν είςοδο ςτο 

μάκθμα) 

 

2. 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 Παράρτθμα 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 

 

Μεηά ηην επιηςσή ολοκλήπωζη ηος μαθήμαηορ αναμένεηαι οι θοιηηηέρ να έσοςν ηιρ: 

 

 Γνώσεις ϊςτε να μποροφν: 
Να αναγνωρίηουν, να περιγράφουν και να ςυνδυάηουν  

o Σισ διαφορζσ μεταξφ πλιρουσ, άμεςθσ και υπεράμεςθσ κοςτολόγθςθσ 

o Σα διαφορετικά πρότυπα και τρόπουσ χειριςμοφ του κόςτουσ κάκε μεκόδου 

o Σισ δυνατότθτεσ και περιοριςμοφσ τθσ λογιςτικισ για υποςτιριξθ αποφάςεων 

https://eclass.hmu.gr/courses/DSH218/


o Σισ δυνατότθτεσ και περιοριςμοφσ τθσ λογιςτικισ για ζλεγχο 

o Σισ προδιαγραφζσ διαφορετικϊν τρόπων κατάρτθςθσ προχπολογιςμοφ 

o Σισ δυνατότθτεσ και περιοριςμοφσ διαφορετικϊν προχπολογιςμϊν  

 

 Δεξιότητες ϊςτε να μποροφν να: 
Να διακρίνουν, να εξθγοφν  ι να υπολογίηουν και να ταξινομοφν, 

o Σθν χριςθ και ςφνδεςθ του ςχετικοφ κόςτουσ με το ηθτοφμενο τθσ πλθροφορίασ  

o Σθν επιλογι και εφαρμογι κατάλλθλων μεκόδων για υποςτιριξθ αποφάςεων  

o Σθν ανάπτυξθ και χριςθ προχπολογιςμϊν 

o Σθν μζτρθςθ τθσ απόδοςθσ βάςθ των αρχϊν τθσ λογιςτικισ ευκφνθσ 

 

 Ικανότητες ϊςτε να μποροφν να: 
o Αναλφουν, να ςυνκζτουν, να αξιολογοφν και να εφαρμόηουν τισ κατάλλθλεσ τεχνικζσ και 

μεκόδουσ λογιςτικισ μζτρθςθσ για τισ ανάγκεσ διαφορετικϊν περιπτϊςεων αποφάςεων  

o Να είναι ικανοί να ςυντάξουν προχπολογιςμοφσ διαφορετικϊν προδιαγραφϊν, ανάλογα με 

τισ ανάγκεσ και δυνατότθεσ τθσ εκάςτοτε επιχείρθςθσ 

ζτςι ϊςτε να μποροφν να υποςτθρίξουν και να ςυμβάλλουν ςτθ λιψθ επιχειρθματικϊν αποφάςεων 

και διοικθτικοφ ελζγχου χρθςιμοποιόντασ τθν ικανότθτα που απζκτθςαν από το μάκθμα να 

αναλφουν και να διακρίνουν διαφορετικζσ ανάγκεσ οργάνωςθσ και χριςθσ τθσ λογιςτικισ 

πλθροφορίασ 
 

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 

 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 

απαραίτθτων τεχνολογιϊν, 

 Προςαρμογι ςενζεσ καταςτάςεισ 

 Λιψθ αποφάςεων, 

 Αυτόνομθ και Ομαδικι εργαςία, 

 χεδιαςμόσ και διαχείρθςθ ζργων 

 Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ. 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 Λογιςτικι για υποςτιριξθ αποφάςεων. 

 τακερά – μεταβλθτά κόςτθ.  

 Οριακι και υπεράμεςθ κοςτολόγθςθ.  

 Λογιςτικι για διοικθτικό ζλεγχο.  

 Προχπολογιςμοί.  

 Λογιςτικι Ευκφνθσ.  

 Σεχνικζσ τρατθγικισ Διοικθτικισ Λογιςτικισ.   

 



4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

 ηηνηάξη ππόζωπο με ππόζωπο 

 Μέζω εξειδικεςμένος λογιζμικού ςποζηήπιξηρ 

μαθηζιακήρ διαδικαζίαρ (e-class) 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τουσ φοιτθτζσ 

 Υπήζηηος πίνακα 

 Υπήζη ηηρ ηλεκηπονικήρ πλαηθόπμαρ e-class 

 Καηάηιρώπεργπαθείος 

 Οι παποςζιάζειρ ππαγμαηοποιούνηαι με σπήζη 

PowerPoint. 

 Επίζηρ ςπάπσει η δςναηόηηηα ηλεκηπονικήρ 

επικοινωνίαρ μέζω e-mail ζηο διδάζκονηα. 

 Ώπεργπαθείος: 

Δεςηέπα: 13:00-14:00 

              Σπίηη:  12:00-13:00 

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 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 
Διαλέξειρ (Θεωπία και 

Αζκήζειρ) 

105 

Μικπέρ αηομικέρεπγαζίερ 

εξάζκηζηρ 

15 

Μελέηη και ανάλςζη 

βιβλίων και άπθπων 

15 

ΑςηοηελήρΜελέηη 15 

  

ύνολο Μαθήμαηορ  

(25 ώπερ θόπηος επγαζίαρ 

ανά πιζηωηική 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. 

 
Η αξιολόγηζη ηων θοιηηηών θα γίνεηαι μέζω διαμοπθωηικήρ 

(formative) και ζςμπεπαζμαηικήρ (summative) αξιολόγηζηρ.  

Η διαμοπθωηική αξιολόγηζη θα ππαγμαηοποιείηαι μέζω 

επωηήζεων μελέηηρ και αςηοαξιολόγηζηρ πος θα δίνονηαι 

ζηο ηέλορ κάθε διάλεξηρ ζηοςρ θοιηηηέρ.  Η διαμοπθωηική 

αξιολόγηζη δεν θα βαθμολογείηαι 

 

Η ζςμπεπαζμαηική αξιολόγηζη θα έσει 2 μοπθέρ και θα 

βαθμολογείηαι.  

1. Αηομική επγαζία (20% ηος ηελικού βαθμού): Οι 

θοιηηηέρ θα καλούνηαι να λύζοςν μια άζκηζη πος θα 

ηοςρ δοθεί σπηζιμοποιώνηαρ   καηάλληλα δομημένερ 

βιβλιοαναθοπέρ,  πάνω ζε ενα θέμα ζσεηικό με ηην 

ύλη ηος μαθήμαηορ 

2. Γπαπηή ηελική εξέηαζη (80% ηος ηελικού βαθμού): Οι 

θοιηηηέρ καλούνηαι να απανηήζοςν ζε μια ζειπά απο 

επωηήζειρ πος θα καλύπηοςν ηο ζύνολο ηηρ 

διδασθείζαρ ύληρ ηος μαθήμαηορ. Αςηέρ θα 

πεπιλαμβάνοςν: 

 Επωηήζειρ πολλαπλήρ επιλογήρ 

 Επωηήζειρκπίζεωρ 

 Επίλςζη πποβλημάηων ζεΛογιζηικάθέμαηα  

 ςγκπιηική αξιολόγηζηζηοισείωνθεωπίαρ 

 

Η αξιολόγηζη ηων θοιηηηών είναι πποζβάζιμη από αςηούρ 

για επεξηγήζειρ αναθοπικά με ηην βεληίωζη ηοςρ. 



5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 
 
1. Αλζξανδροσ Γαρεφαλάκθσ, Χριςτοσ Λεμονάκθσ «Ειδικά Θζματα Λογιςτικισ», Ζκδοςθ: 1θ/2019 

Διακζτθσ (Εκδότθσ): ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ . Ι.Κ.Ε. 

 
 

 


