
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Επιστημών της Διοίκησης 

ΤΜΗΜΑ Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙ0500 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διοίκηση - Οργάνωση Παραγωγής 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις που περιλαμβάνουν ασκήσεις των φοιτητών -τριών 
(ατομικές ή σε ομάδες) μέσα στην τάξη 
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ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

 

Επιστημονικής Περιοχής      

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.aegean.gr/courses/TNEY150/ 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

Το μάθημα στοχεύει στην ανάλυση των κύριων διαστάσεων της Διοίκησης-Οργάνωσης Παραγωγής 
και εξετάζονται τα κριτήρια, που καθορίζουν την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και ποιότητα 
συνολικά των συστημάτων παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα 
αποσκοπεί: 

- στην ανασκόπηση της δομής των συστημάτων παραγωγής και στην μελέτη των κύριων σύγχρονων 
τάσεων της οργάνωσης παραγωγής, 

- στην αλληλεξάρτηση των συστημάτων παραγωγής με το ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό 
περιβάλλον, 

- στην «συστημική» θεώρηση της οργάνωσης παραγωγής και την ανάλυση των κύριων λειτουργιών, 

- στην ανάλυση της παραγωγικής διαδικασίας και των υποσυστημάτων της, 

- στην ανάλυση των κύκλων παραγωγής, 

- στα κριτήρια οργάνωσης των συστημάτων μεταφορών στο πλαίσιο της παραγωγικής διαδικασίας, 

- σε θέματα στρατηγικών αποφάσεων για το σχεδιασμό και την οργάνωση ενός συστήματος 
παραγωγής. 

Γενικές Ικανότητες 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  

 Αυτόνομη εργασία  

 Ομαδική εργασία  



 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Αναλύονται οι κύριες διαστάσεις της Διοίκησης-Οργάνωσης Παραγωγής. Πιο συγκεκριμένα, το 
μάθημα εξετάζει τα παρακάτω: 
- Ιστορική εξέλιξη της δομής των συστημάτων παραγωγής καθώς και των μεθόδων οργάνωσης 
παραγωγής. 
- Θέματα πρόβλεψης και βελτιστοποίησης, 
- Σχεδιασμός νέων προϊόντων και υπηρεσιών, 
- Σχεδιασμός δυναμικότητας, 
- Χωροταξικός σχεδιασμός, 
- Μελέτη εργασίας, 
- Εξισορρόπηση γραμμής παραγωγής, 
- Διαχείριση αποθεμάτων, 
- Προγραμματισμός παραγωγής 
- Αξιοπιστία και συντήρηση 
- Διοίκησή Ολικής Ποιότητας 
- Υποστηρικτικά Πληροφοριακά Συστήματα  

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

 Διαλέξεις με χρήση διαφανειών και video 

 Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας και της 

επικοινωνίας με τους φοιτητές μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας e-class 

 Παρουσίαση υποθέσεων ηλεκτρονικών συστημάτων 

και νέων τεχνολογιών (Case Studies) 

 Συμμετοχή στα πλαίσια του μαθήματος σε διαλέξεις 

από στελέχη του ναυτιλιακού χώρου. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου  

Διαλέξεις 39 ώρες 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

25 ώρες 

Συγγραφή εργασίας 30 ώρες 

Μη καθοδηγούμενη 
μελέτη 

31 ώρες 

  

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ -ΤΡΙΩΝ 
 

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνικά 
Μέθοδος αξιολόγησης: 
1. Γραπτές εξετάσεις ( 50% του βαθμού) 

2. Εργασία ( 50% του βαθμού) 



(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

 Βιβλίο [11513]: Διοίκηση παραγωγικών συστημάτων, Δημητριάδης Σωτήριος Γ.,Μιχιώτης 

Αθανάσιος Ν.  

 Βιβλίο [22721]: Διοίκηση Παραγωγής Ο Σχεδιασμός Παραγωγικών Συστημάτων - Β΄ Έκδοση, 

Παππής Κώστας Π.  

-  Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 

 Διοίκηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών, Nigel Slack, Stuart Chambers, Robert 

Johnston, Κλειδάριθμος, 2010 

 Μέσω του μαθήματος γίνεται παραπομπή σε επιπλέον διαδικτυακές πηγές και 

συμπληρωματικά συστήνονται ελληνικά και ξενόγλωσσα βιβλία για περεταίρω εμβάθυνση. 

 Ανάρτηση διαφανειών στην εκπαιδευτική ενότητα της ιστοσελίδας του τμήματος.  

Στη βιβλιοθήκη υπάρχουν επίσης αρκετά ελληνικά και ξενόγλωσσα βιβλία και περιοδικά, που 
συστήνονται, ανάλογα με τα εξεταζόμενα θέματα. 

 


