
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΕ0101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

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 4,5 
   

   
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:  
 
(α) Κατανόηση βασικών εννοιών για τη Διοίκηση και την Οργάνωση Επιχειρήσεων. (β) Κατανόηση των 
επιμέρους λειτουργιών της Διοίκησης. Πως οι Ποσοτικές Μέθοδοι εμπλουτίζουν το έργο ενός 
Μηχανικού στην άσκηση της Διοίκησης. Θα γίνει χρήση πραγματικών παραδειγμάτων για την 
υποβοήθηση της κατανόησης των τεσσάρων λειτουργιών της Διοίκησης. 
(γ) Κατανόηση ιδιαιτεροτήτων των μεθόδων ανάλυσης αποφάσεων και των μεθόδων μοντελοποίησης 
και λύσης με Δέντρα Απόφασης και με Μεθόδους Λήψης Αποφάσεων υπό Πλήρη Άγνοια 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Περιγραφή 
 
Στο μάθημα αυτό θεμελιώνεται η οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων ως ξεχωριστή επιστήμη που 
συνδυάζει, συνθέτει, ολοκληρώνει και αναπτύσσει πολλαπλά διεπιστημονικά πορίσματα και 
μεθόδους σε ενιαίο συνεκτικό σύνολο. Στόχος της διδασκαλίας είναι η καλλιέργεια διευθυντικής 

Πιθανοτήτων.  
(δ) Θα υπάρξει κατανόηση σωστής προσαρμογής μεθόδων σε πραγματικά προβλήματα απόφασης, 
ήτοι πώς επιλέγουμε προς εφαρμογή την κατάλληλη μέθοδο για κάθε πρόβλημα απόφασης. 
(ε) Ο Μηχανικός Οικονομίας Διοίκησης ως επιστήμονας που εμπλέκεται και συμβάλλει στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων θα κατανοήσει όλο το εύρος των δραστηριοτήτων από τη συλλογή και επεξεργασία 
δεδομένων, μέχρι την σχεδίαση, υλοποίηση και εφαρμογή της κατάλληλης μεθόδου λήψης 
αποφάσεων.  
 
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 
 



σκέψης και οργανωτικών ικανοτήτων, με αφετηρία την ανάλυση και την κριτική συγκεκριμένων 
πραγματικών παραδειγμάτων από την επιχειρηματική πραγματικότητα. Δίνονται οι διαφορετικές 
προσεγγίσεις που ιστορικά έχουν αναπτυχθεί αναφορικά με το ζήτημα της επιχείρησης και της 
οργάνωσης εν γένει. Γίνεται μια πρώτη γνωριμία με τις βασικές αρχές της θεωρίας συστημάτων και 
της κυβερνητικής, που αποτελούν τη συστημική προσέγγιση της διαδικασίας της διοίκησης 
μηχανικών. Αναλύεται η διαδικασία των κριτηρίων και των επιστημονικών μεθόδων λήψης 
αποφάσεων και επιχειρείται μια γνωριμία με την κλασική πιθανοθεωρητική προσέγγιση της λήψης 
αποφάσεων μέσα από την κατασκευή, ανάλυση και χρήση δένδρων απόφασης και την εφαρμογή της 
θεωρίας χρησιμότητας. Γίνεται, τέλος, ανάλυση των βασικών κατηγοριών ενιαίων λειτουργιών της 
διοίκησης – οργάνωσης και των στοιχείων που τις απαρτίζουν: προγραμματισμός, σχεδιασμός, 
οργάνωση, διεύθυνση, ηγεσία, υποκίνηση, επικοινωνίες, στελέχωση, έλεγχος. 
 
Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus):  
i. Γενική Εισαγωγή, Η Διοίκηση Επιχειρήσεων από την πλευρά ενός Μηχανικού, πως οι ποσοτικές 
μέθοδοι εμπλουτίζουν τη Διοίκηση. 
ii. Η λειτουργία του προγραμματισμού, το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης Ανάλυση PESTEL, 
εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, ανάλυση SWOT, παραδείγματα ανάλυσης 
iii. Η λειτουργία του προγραμματισμού, Μοντέλα Thompson, Μοντέλο Porter, (παρουσίαση των 5 
δυνάμεων), Ηθική των Επιχειρήσεων, Κοινωνική Ευθύνη 
iv. Ορθολογική Λήψη Απόφασης, Στρατηγικοί, Τακτικοί και Επιχειρησιακοί Στόχοι, Κατάρτιση Σχεδίων 
v. Η λειτουργία της Οργάνωσης, Δομικά Στοιχεία, Σχεδιασμός Οργάνωσης, Βασικές Μορφές 
Οργάνωσης, παράθεση παραδειγμάτων 
vi. Η λειτουργία της Οργάνωσης, Διαχείριση Αλλαγής, Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Οργάνωση, η 
Αναδιοργάνωση 
vii. Η λειτουργία της Διεύθυνσης, Ανθρώπινη Συμπεριφορά & Εξωλεκτικό Συμβόλαιο, Ηγεσία και 
Διοίκηση, Μοντέλα Συμπεριφορά Ηγέτη 
viii. Η λειτουργία της Διεύθυνσης, Πολιτική στις Επιχειρήσεις. Διεύθυνση & Επικοινωνία, Διαχείριση 
Ομάδων και Διευθυντική Λειτουργία 
ix. Η λειτουργία του Ελέγχου, Γενικοί Ορισμοί, Τύποι Ελέγχου, Βήματα του Ελέγχου και Συστήματα, 
Έλεγχος και Μέτρηση της Ποιότητας, Έλεγχος & Κόστος 
x. Ποσοτικές Μέθοδοι και Ορθολογική Λήψη Απόφασης, Εισαγωγή στα Δέντρα απόφασης και 
μοντελοποίηση προβλημάτων 
xi. Παρουσίαση της επίλυσης προβλημάτων με τη γενική θεωρία δέντρων απόφασης του Raiffa 
xii. Εισαγωγή και μοντελοποίηση προβλημάτων χρησιμοποιώντας συναρτήσεις χρησιμότητας. 
xiii. Λήψη αποφάσεων υπό πλήρη άγνοια πιθανοτήτων, κριτήρια maximin, maximax, Hurwicz, Savage, 
Laplace, ασκήσεις. 
x. Λυµένες Ασκήσεις και Παρουσίαση Περιπτώσεων (Case Studies) στα ∆ένδρα Απόφασης   

 

(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, 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 
Προβλεπόμενες Διαλέξεις  39 ώρες 
Ενδιάμεσες ασκήσεις που 
πριμοδοτούν τον τελικό 
βαθμό (δύο εξετάσεις)  

46 ώρες  
(προετοιμασίας και 

πρόσθετων 
φροντιστηριακών 

διαλέξεων) 



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 

 
Προετοιμασία για τελική 
εξέταση 

50 ώρες  
(μελέτη και προετοιμασία 
επί όλου του διαθέσιμου 

υλικού - σημειώσεων, 
πρόσθετων συνδέσμων 

διαδικτύου, 
φροντιστηριακών 

ασκήσεων, εργασιών, συν 
συμμετοχή στην τρίωρη 

τελική εξέταση) 

  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  135 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 
 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 
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. 
 
Πέντε ενδιάμεσες προαιρετικές ασκήσεις-μικρά τεστ 
πριμοδοτούν τον τελικό βαθμό ως και 20%. 
 
 
 
 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
 
Α) Σημειώσεις Μαθήματος 
 
Β) Πρόσθετα Συγγράμματα 

1. Ορθολογική Λήψη Αποφάσεων, Α. Golub, εκδ. Gotsis,  
2. Σύγχρονη Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Γ. Μαντζάρης, εκδ. Β. Γκούρδας.  
3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Μια πρακτική εισαγωγή, KINICKI ANGELO, WILLIAMS BRIAN, ΔΕΛΙΒΑΝΗ 
ΕΛΕΝΗ (Επ.), εκδόδεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ. 
4. Harold Koontz and Cyril OʼDonnell, (1968), Principles of Management: An Analysis of Managerial 
Functions, 4th Ed., McGraw-Hill, New York, USA  
5. Charles W. L. Hill, Steven McShane, (2006), Principles of Management, McGraw-Hill, USA  
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά (ενδεικτικά): 

 


