
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙ1000 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

- 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.aegean.gr/courses/TNEY116/ 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές-τριες: 

 έχουν αποκτήσει ένα σύνολο γνώσεων σχετικά με την διοίκηση πληροφοριακών 

συστημάτων, τη διοίκηση της ψηφιακής επιχείρησης και τα σύγχρονα ψηφιακά 

επιχειρηματικά μοντέλα, καθώς και τεχνολογίες δεδομένων, δικτύων και 

ασφάλειας 

 έχουν αποκτήσει ένα σύνολο γνώσεων σχετικά με τις σύγχρονες πλατφόρμες και 

αρχιτεκτονικές για τη ν επιχείρηση και τις μεθόδους προμήθειας και ανάπτυξης 

πληροφοριακών συστημάτων 

 έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν και να συνθέτουν τα ανωτέρω στον κλάδο 

της ναυτιλίας και μεταφορών και των οργανισμών και επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται σε ένα αριθμό συναφών αγορών 

 έχουν τη δυνατότητας της αντίληψης των ιδιαιτεροτήτων των τεχνολογιών και 

εφαρμογών στο πλαίσιο λειτουργίας των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, των 

λιμενικών οργανισμών και των οργανισμών μεταφορών, αλλά και των σύγχρονων 

γενικών χαρακτηριστικών και τάσεων στο πεδίο της ψηφιακής τεχνολογίας και των 

πληροφοριακών συστημάτων 

 

Γενικές Ικανότητες 
 

  



 

 

  

 

 Κατανόηση, ανάλυση και σύνθεση πληροφοριών και γνώσεων, σχετικά με το 

αντικείμενο των πληροφοριακών συστημάτων 

 Προσαρμογή και εφαρμογή σε διαφορετικά περιβάλλοντα και κατηγορίες 

επιχειρήσεων (π.χ. τραπεζικοί οργανισμοί, ναυτιλιακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις 

εφοδιαστικής αλυσίδας, επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου κτλ) 

 Λήψη αποφάσεων 

 Αυτόνομη εργασία 

 Ομαδική εργασία  

 Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

 Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Το μάθημα περιλαμβάνει συνοπτικά τις κατωτέρω διαλέξεις-ενότητες: 
 

1. Εισαγωγή – βασικές έννοιες, διαστάσεις πληροφοριακών συστημάτων, 

διεπιστημονικότητα πεδίου  

2. Ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στη διοίκηση επιχειρήσεων: κατηγορίες 

εφαρμογών και επίπεδα/τρόποι υποστήριξης, πληροφοριακά συστήματα και 

καινοτομία  

3. Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών: η επιχειρησιακή αρχιτεκτονική 

4. Τεχνολογία διαχείρισης δεδομένων  

5. Τεχνολογία δικτύων επικοινωνιών 

6. Ασφάλεια και ιδιωτικότητα 

7. Πληροφοριακά συστήματα για την λειτουργική διοίκηση επιχειρήσεων 

8. Επιχειρηματική ευφυΐα και υποστήριξη αποφάσεων, επιχειρηματική αναλυτική 

9. Ηλεκτρονικό  εμπόριο, ηλεκτρονικό επιχειρείν, κοινωνικά δίκτυα 

10. Συνεργατικές τεχνολογίες, διαχείριση γνώσης 

11. Ζητήματα ηθικής και επαγγελματικής δεοντολογίας πληροφορικής 

12. Ανάπτυξη και προμήθεια πληροφοριακών συστημάτων  

13. Επανάληψη -Σύνοψη 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Μελέτη και Ανάλυση Βιβλιογραφίας με η-περιδικά και 
λοιπές ακαδημαικές και επαγγελματικές η-πηγές  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Διαδραστική Διδασκαλία 40 

Μελέτη και Ανάλυση 
Βιβλιογραφίας 

46 

  

  

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ  
. 

Γραπτή εξέταση: ερωτήσεις σύντομης απάντησης, 
και ερωτήσεις ανάπτυξης και αξιολογικής κρίσης 
 
Τα λεπτομερή κριτήρια 
βαθμολόγησης/αξιολόγησης είναι γραπτώς και 
εγκαίρως διαθέσιμα και προσβάσιμα από τους 



φοιτητές-τριες (παρουσίαση στις εισαγωγικές 
διαλέξεις και γραπτή αναφορά στο eclass) 
 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

 

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, Wallace Patricia  

2. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, Γεώργιος Δουκίδης  

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, KENNETH C. LAUDON, JANE P. LAUDON  

 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
(1) Management Information Systems Quarterly 

(2) Journal of the Association for Information Systems  

(3) The Journal of Strategic Information Systems 

(4) Communications of the ACM 

(5) Electronic Markets 

 
 

 

 


