
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΕ0103 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΝΩΣΕΩΝ 

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 

 3 5 
   

   
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 

ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΡΜΟΥ (Γενικού Υποβάθρου / ειδικού 
υποβάθρου / ειδίκευσης γενικών γνώσεων / ανάπτυξης 
δεξιοτήτων) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.fme.aegean.gr/el/courses   

(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 

 
Οι βασικές γνώσεις που θα λάβει ο φοιτητής από την παρακολούθηση του μαθήματος είναι οι 
ακόλουθες:  
 
Κατανόηση βασικών εννοιών της θεωρίας α̟ποφάσεων.  
Μοντελοποίηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.  
∆ιαχείριση της αβεβαιότητας στη λήψη αποφάσεων.  
Χρήση Η/Υ για την υποβοήθηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.  
Κατανόηση ιδιαιτεροτήτων των µεθόδων ανάλυσης αποφάσεων.  
Προϋποθέσεις σωστής προσαρµογής των διδασκόµενων µεθόδων σε πραγµατικά προβλήµατα 

http://www.fme.aegean.gr/el/courses


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
 
Περιγραφή 
 
Λήψη αποφάσεων ονοµάζουµε τη λογική διαδικασία που χρησιµοποιείται για να καταλήξουµε σε µια 
απόφαση. Μελετάται το θέµα της λήψης αποφάσεων από επιστηµονική σκοπιά και παρουσιάζονται 
οι βασικές αρχές που διέπουν την επιλογή κάποιας ενέργειας. Στα πλαίσια του µαθήµατος 

απόφασης.  
Πως επιλέγουµε προς εφαρµογή την κατάλληλη µέθοδο για κάθε πρόβληµα απόφασης.  
Ο Μηχανικός Οικονομίας και ∆ιοίκησης ως µηχανικός γνώσεων και αποφάσεων: Από τη συλλογή και 
επεξεργασία δεδοµένων, µέχρι την σχεδίαση, υλοποίηση και εφαρµογή της κατάλληλης 
µεθοδολογίας λήψης αποφάσεων.  
 
Θα συζητούνται επίσης καθόλη τη διάρκεια του εξαμήνου οι προοπτικές εκπόνησης διπλωµατικών 
εργασιών στο αντικείµενο της ανάλυσης αποφάσεων και µηχανικής γνώσεων. 
 
Ο φοιτητής με το πέρας του μαθήματος θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει σύνθετα 
προβλήματα απόφασης, να εντοπίζει ή να αναζητά δεδομένα συνδεόμενα με αυτές τις αποφάσεις, να 
προτείνει μεθόδους αποτελεσματικής μοντελοποίησης και αντιμετώπισης των σχετικών 
προβλημάτων και τέλος να πραγματοποιεί υπολογισμούς και εκτιμήσεις ώστε να επιλύει τα εν λόγω 
προβλήματα και να παρουσιάζει τα προκύπτοντα αποτελέσματα. 
 
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 
…… 
Άλλες… 
……. 

 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
 
Λήψη αποφάσεων  
 
Αυτόνομη εργασία  
 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 



αντιµετωπίζεται το κλασικό πρόβληµα επιλογής µέσα από ένα σύνολο εναλλακτικών λύσεων σε 
συνθήκες αβεβαιότητας, έτσι ώστε να δοθεί µια λύση συµβιβαστή µε τις  προσωπικές εκτιµήσεις του 
λήπτη απόφασης. Η συγκεκριµένη µεθοδολογία απαιτεί την αριθµητική έκφραση των επιπτώσεων σε 
µονάδες χρησιµότητας και την εκτίµηση της αβεβαιότητας σε µονάδες πιθανότητας. Ιδιαίτερη 
έµφαση δίνεται στις έννοιες της χρησιµότητας και της υποκειµενικής πιθανότητας, ως λογικά 
επακόλουθα απλών και βασικών αξιωµατικών κανόνων συµ̟εριφοράς. Η γνώση της µπαϋεσιανής 
προσέγγισης στις πιθανότητες συζητείται ευρύτατα, ενώ αναφέρεται η ανάλυση ευαισθησίας στο 
τελικό παραγόµενο αποτέλεσµα, προκειµένου να διορθωθούν τυχόν ατέλειες στις αρχικές εκτιµήσεις 
και υποθέσεις τού αποφασίζοντα.. Στο µάθηµα περιλαµβάνεται εκτενής αναφορά σε άλλες µεθόδους 
ανάλυσης καταστάσεων και λήψης αποφάσεων, συµπληρωµατικές της κλασικής προσέγγισης, 
µεθόδους που ανήκουν στη γνωστική περιοχή της µηχανικής γνώσεων. Οι µέθοδοι αυτές, 
χαρακτηριζόµενες και ως «νοήµονες», είναι χρήσιµες στη λήψη αποφάσεων ιδιαίτερα σε προβλήµατα 
µεγάλης πολυπλοκότητας και δυναµικού χαρακτήρα, που εµπεριέχουν έντονα τις έννοιες της 
ασάφειας, της χαοτικής συµ̟εριφοράς, της γνώσης που είναι κρυµµένη σε µεγάλο όγκο δεδοµένων 
λειτουργίας ή συµπεριφοράς των εξεταζόµενων συστηµάτων, κλπ. Αρχικά διδάσκονται οι βασικές 
αρχές µαθηµατικής λογικής προκειµένου να γίνει στη συνέχεια κατανοητή η χρήση συστηµάτων 
λογικών / εµ̟ειρικών κανόνων απόφασης (rule-based systems) µε τη βοήθεια Η/Υ. Η ύλη του 
µαθήµατος περιλαµβάνει γνωριµία µε ενδεικτικά προγράµµατα επεξεργασίας δεδοµένων για τη 
λήψη αποφάσεων. Τέλος, γίνονται αναφορές σε µεθόδους λήψης αποφάσεων σε συνθήκες µη 
µετρήσιµης αβεβαιότητας, σε θέµατα προγραµµατισµού στόχων, σε αρχές της πολυκριτήριας λήψης 
αποφάσεων, στην αναλυτική ιεραρχική ταξινόµηση (ΑΗΡ) καθώς και σε θέµατα θεωρίας παιγνίων για 
τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. 
 
Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus):  
 
i.Εισαγωγή στη διαδικασία Λήψης Αποφάσεων – Νοητικές Επιστήμες και Λήψη Αποφάσεων 
 
ii. Είδη Αποφάσεων / Ανάλυση ∆εδοµένων / Αβεβαιότητα / Ενδεικτικοί χώροι εφαρμογής και 
προβλήματα 
 
iii. Εισαγωγή στη Μαθηµατική Λογική / Λογικοί Τελεστές  
 
iv. Προτασιακή Λογική (Πίνακες Αλήθειας – Λογικές Συνέπειες – Νόµοι Μετατροπής – Κανονικές 
Μορφές - Παραδείγµατα)  
 
v. Κατηγορική Λογική – Συµβολισµός Προτάσεων – Πρόσθετοι Νόµοι Μετατροπής - Κανονικές 
Μορφές (Prenex / Skolem - Παραδείγµατα)  
 
vi. Ειδικά Θέµατα Μαθηµατικής Λογικής– Μηχανική Απόδειξη Θεωρηµάτων - Θεώρηµα Herbrand – 
Αρχή της Επίλυσης – Λύση Ασκήσεων  
 
vii. 1η Γραπτή Προσθετική Εξέταση (Πρόοδος)  
 
viii. Λήψη Αποφάσεων υπό Αβεβαιότητα – ∆εσµευµένες Πιθανότητες (Bayes) – ∆ένδρα Απόφασης – 
Το Βασικό Πρόβληµα του H. Raiffa  
 
ix. Θεωρία Χρησιµότητας και ∆ένδρα Αποφάσεων – Ριψοκίνδυνες και Συντηρητικές Συναρτήσεις 
Χρησιµότητας – Ειδικά Θέµατα ∆ένδρων Απόφασης µε οδηγό το Βασικό Πρόβληµα  
 
x. Λυµένες Ασκήσεις και Παρουσίαση Περιπτώσεων (Case Studies) στα ∆ένδρα Απόφασης  
 
xi. 2η Γραπτή Προσθετική Εξέταση (Πρόοδος)  
 
xii. Υπολογιστικές Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων (Επαγωγική Μάθηση και Επαγωγικά ∆ένδρα 
Απόφασης, Ασαφής Λογική και Συστήµατα Ασαφών Κανόνων για τη Λήψη Αποφάσεων) – Παρουσίαση 
σχετικών αλγορίθµων και προγραµµάτων – Διανομή Εργασιών για παρουσίαση στην τάξη σε 
πρόσθετες ώρες διδασκαλίας 
 
xiii. Εξελικτικός Υπολογισµός και Λήψη Αποφάσεων – Νευρωνικά ∆ίκτυα - Μεθοδολογίες Λήψης 



Αποφάσεων Εµπνευσµένες από το Φυσικό Κόσµο (Nature Inspired) – Άλλες υπολογιστικές µέθοδοι 
λήψης αποφάσεων µέσα από την ανάλυση διαθέσιµων συλλογών δεδοµένων  

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση διαδικτύου τόσο για πρόσθετες πηγές μάθησης όσο 
και για την εκπόνηση εργασιών 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 
και μέθοδοι 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 σύμφωνα 
με τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Προβλεπόμενες Διαλέξεις  39 ώρες 
Ενδιάμεσες εξετάσεις που 
πριμοδοτούν τον τελικό 
βαθμό (δύο εξετάσεις)  

46 ώρες  
(προετοιμασίας και 

πρόσθετων 
φροντιστηριακών 

διαλέξεων) 
Εκπόνηση Μελέτης (γραπτή 
εργασία και προφορική 
παρουσίαση στην τάξη) 

25 ώρες  
(για την εκπόνηση της 

εργασίας) 
 
Προετοιμασία για τελική 
εξέταση 

40 ώρες  
(μελέτη και προετοιμασία 
επί όλου του διαθέσιμου 

υλικού - σημειώσεων, 
πρόσθετων συνδέσμων 

διαδικτύου, 
φροντιστηριακών 

ασκήσεων, εργασιών, συν 
συμμετοχή στην τρίωρη 

τελική εξέταση)   
  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  150 ώρες 

 

 
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 

 
Τελική Εξέταση 100% πάνω σε σημειώσεις που είναι 
διαθέσιμες στους φοιτητές από την αρχή του εξαμήνου. Η 
εξέταση γίνεται με ανοικτές σημειώσεις και οι 
ερωτήσεις/ασκήσεις είναι συνθετικές, άμεσα σχετιζόμενες 
με την ύλη, αλλά δεν περιλαμβάνονται αυτούσιες στο 
βιβλίο. 
 
Δύο ενδιάμεσες προαιρετικές πρόοδοι πριμοδοτούν τον 
τελικό βαθμό ως και 20%, συν μια εργασία με γραπτό μέρος 
και προφορική παρουσίαση, που πριμοδοτεί τον τελικό 
βαθμό μέχρι 10% ακόμα. 
 
 
 
 



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

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
 
Α) Σημειώσεις Μαθήματος 
 
Β) Πρόσθετα Συγγράμματα 
1. Decision Analysis, Raiffa Η., Αddison-Wesley, 1968.  
2. Decision Making with Multiple Objectives, Keeney R., Raiffa H., Wiley, 1976.  
3. Applied Decision Analysis, Bunn D., McGraw-Hill, 1984.  
4. C-L Chang, R C-T Lee (1973), Symbolic Logic and Mechanical Theorem Proving, Academic Press 5. Z. 
Chen (1999), Computational Intelligence for Decision Support, CRC Press 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά (ενδεικτικά): 
 
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 
Intelligent Data Analysis 

 

 


