
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Πολυτεχνική Σχολή 
ΤΜΗΜΑ Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕ171 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 9ο  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών 

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 
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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 

Επιλογής Κατεύθυνσης 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά (Σημειώσεις και άλλο εκπαιδευτικό περιεχόμενο 
στα αγγλικά) 
Αγγλικά για τους φοιτητές ERASMUS 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://www.fme.aegean.gr/el/c/systimata-
diaheirisis-epiheirisiakon-diadikasion  

http://www.fme.aegean.gr/en/c/business-process-
management-systems   

(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 

 
Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές-τριες θα έχουν μια καλύτερη κατανόηση των 
βασικών θεμάτων διαχείρισης των επιχειρησιακών διαδικασιών, των σχετικών 
Συστημάτων και εφαρμογών, και τις δεξιότητες που απαιτούνται για το σχεδιασμό 
(σε σχετικό προχωρημένο επίπεδο) μοντέλων επιχειρησιακών διαδικασιών (σε 
πραγματικό περιβάλλον). Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές-τριες θα είναι σε θέση: 

 Να κατανοούν τις έννοιες της επιχειρησιακής διαδικασίας (business process) 
σε συνάρτηση με τη έννοια της Λειτουργίας/Operation και στο πλαίσιο της 
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αλυσίδας αξίας της επιχείρησης και των επιχειρησιακών δικτύων αξίας, 
value chain & value net, αντίστοιχα) 

 Να έχουν αποκτήσει εξοικείωση με τις μεθόδους και τις τεχνικές του 
σχεδιασμού επιχειρησιακών διαδικασιών με τη χρήση της γλώσσας 
(προτύπων) BPMN 

 Να έχουν κατανοήσει τα διάφορα στοιχεία και τους κανόνες της γλώσσας 
BPMN και να  έχουν αποκτήσει εξοικείωση με τις εφαρμογές σχεδιασμού 
επιχειρησιακών διαδικασιών 

 Να έχουν μάθει καλές πρακτικές και τεχνικές σχεδιασμού επιχειρησιακών 
διαδικασιών που να μπορούν να ενσωματωθούν σε Συστήματα 
Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Process Management Systems) με 
την αξιοποίηση σχετικών μεθόδων που χρησιμοποιεί η βιομηχανία (Process 
Modeling Framework) 

 Να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν στρατηγικές ενορχήστρωσης των 
Πληροφοριακών Συστημάτων και της εργασίας των στελεχών/εργαζομένων 
(tasks) μιας επιχείρησης μέσω Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών 
Διαδικασιών 

 Να κατανοούν πώς τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών 
υποστηρίζουν και διευκολύνουν τη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας. 

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… 
……. 

 
Επιχειρησιακή Γνώση 
Επίλυση Προβλημάτων 
Χρήση Εφαρμογών ΤΠΕ (Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών) 
στην επίλυση προβλημάτων  
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών 
Ομαδική εργασία αλλά επίσης και ικανότητα αυτόνομη εργασίας στο εσωτερικό 
μιας ομάδας 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Προαγωγή της δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Περιγραφή του μαθήματος: Το μάθημα προσφέρει μια εισαγωγή στη 
μοντελοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών με τη χρήση της γλώσσας BPMN, στα 
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών, και στη χρήση των 
Συστημάτων αυτών στα supply chains και στις σύγχρονες αλυσίδες αξίας. Ο τελικός 
σκοπός είναι ποι φοιτητές-τριες να μπορούν να σχεδιάζουν και να συνεισφέρουν 
στην ανάπτυξη των δικών τους μοντέλων επιχειρησιακών διαδικασιών. Η 
εξοικείωση με τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών προσφέρει 
τη δυνατότητα χρήσης τους σε περιπτώσεις αυτοματοποίησης διαδικασιών και 
ενοποίησης υπηρεσιών σε «σύνθετες» υπηρεσίες, που για να διεκπεραιωθούν 
χρειάζονται την ανάπτυξη προτυποιημένων επιχειρησιακών διαδικασιών, πολλές 
φορές πέραν των συνόρων μιας και μόνης επιχείρησης. 
 
Βασικά Θέματα που θα διδαχθούν: 

 Business Process Analysis 
 Business Process Design by using BPMN 
 BPMN by example 
 Familiarization with Process Modelers (software and applications such as 

Bizagi and others) 
 Best practices and techniques for modeling business processes (Process 

Modeling Framework) 
 Strategies for orchestrating enterprise IT systems and human tasks through 

Business Process Management Systems (Business Process Automation) 
 Business Process Management Systems in the context of Supply Chain 

Management 

Δομή του μαθήματος: 
 Εισαγωγή – Αντικείμενο, Περιεχόμενο του Μαθήματος, Μεθοδολογίες 
 Business Processes, Business Process Management and Business Process 

Models 
 Business Process Analysis - Business Process Modelling by using BPMN 
 A composite service case example to practice the skills and knowledge 

acquired and apply the proposed Process Modeling Framework 
 Business Process Automation 
 Business Process Management Systems and Supply Chain Management 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο (με συνοδευτικές online 
συνεδρίες που έχουν σκοπό να στηρίξουν και να 
αξιολογήσουν την πρόοδο της εργασίας των 
φοιτητών). H διδασκαλία του μαθήματος 
βασίζεται σε διαλέξεις και παρουσίαση (Lecture 
Notes κλπ) και συζήτηση της θεωρίας των 
βασικών εννοιών και μεθόδων, αλλά σε πρακτική 
ενασχόληση με την ανάπτυξη μοντέλων 
επιχειρησιακών διαδικασιών με τη χρήση του 



κατάλληλου λογισμικού (Process Design 
applications). H ενεργός συμμετοχή των 
φοιτητών-τριών, και η στενή παρακολούθηση της 
εργασίας τους, είναι απαραίτητες συνθήκες για 
την εκπλήρωση των στόχων του μαθήματος, που 
βοηθούν ιδιαίτερα  στην κατανόηση των βασικών 
εννοιών και εργαλείων του μαθήματος.  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Το δεύτερο μέρος του μαθήματος αναπτύσσεται 
ως Εργαστήριο κατά τη διάρκεια του οποίου οι 
φοιτητές-τριες αναπτύσσουν και επαληθεύουν 
μοντέλα επιχειρησιακών διαδικασιών 
χρησιμοποιώντας το Process Modeling Framework 
του μαθήματος. 

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 
Διαλέξεις 39 
Μελέτη βιβλιογραφίας 39 
Προετοιμασία εργασίας 20 
Προσωπική εξάσκηση 
(μη καθοδηγούμενη 
μελέτη ) 

 

Εργασία σε Project 20 
Εξετάσεις 2 
Σύνολο Μαθήματος  140 

 

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 της εξέτασης/αξιολόγησης: Ελληνικά για 
τους τοπικούς φοιτητές-τριες και αγγλικά για τους 
φοιτητές-τριες του προγράμματος ERASMUS. 
 
Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: 
Συμμετοχή στην τάξη (20%) 
Aσκήσεις (30%) 
Project (50%) 
(*) Κατά τη διάρκεια της τελικής (προφορικής) 
εξέτασης, οι φοιτητές-τριες θα πρέπει να 
μπορούν να υποστηρίξουν την εργασία τους στο 
Project 
 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1/ Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών, 2η Έκδοση, Weske Mathias, Μάρω 
Βλαχοπούλου, Κωνσταντίνος Βεργίδης (επιμέλεια) 

 https://www.tziola.gr/book/diachirisi-epichirisiakon-diadikasion/ (GR) 



 https://www.springer.com/gp/book/9783642286155  

2/ Βασικές Αρχές της Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών, Dumas Marlon, La 
Rosa Marcello, Mendling Jan, Reijers Hajo 

 http://www.brokenhill.com.cy/product/dumas-vasikes-arxes-tis-diaxeirisis-
epixeirisiakon-diadikasion/    

 

 

 


