ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΏΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
Ειςαγωγή ςτη διοίκηςη λειτουργιών εφοδιαςτικήσ
Σαυτότθτα
Σίτλοσ Θεματικισ Ενότθτασ: Ειςαγωγι ςτθ διοίκθςθ λειτουργιϊν εφοδιαςτικισ
ΑΑ: 1ο
Διδακτικζσ Μονάδεσ: 5

Περιγραφι
Θ ΘΕ ειςάγει το ςπουδαςτι ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ, αρχζσ και πρακτικζσ τθσ επιςτιμθσ
τθσ Εφοδιαςτικισ και ςτθν παρουςίαςθ των βαςικϊν λειτουργιϊν του ςυςτιματοσ
logistics.

τόχοι
Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ΘΕ ο ςπουδαςτισ είναι ςε κζςθ:


Να κατανοιςει τισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ επιςτιμθσ τθσ εφοδιαςτικισ.



Να κατανοιςει τισ αρχζσ και τον ρόλο τθσ διοίκθςθσ του ςυςτιματοσ logistics
ςτισ επιχειριςεισ / οργανιςμοφσ.



Να κατανοιςει τθ ςθμαντικότθτα των λειτουργιϊν εφοδιαςτικισ ςτο ςφγχρονο
επιχειρθματικό περιβάλλον.



Να αποκτιςει μία κεϊρθςθ των κφριων ςτοιχείων και λειτουργιϊν τθσ
εφοδιαςτικισ (εξυπθρζτθςθ, προμικειεσ, διακίνθςθ υλικϊν, κλπ.).



Να αναλφςει και να αξιολογιςει τθν απόδοςθ των λειτουργιϊν τθσ
εφοδιαςτικισ.

Αντικείμενο
Σο περιεχόμενο τθσ ΘΕ κα καλφψει τθν εξισ κεματολογία:


Λειτουργίεσ Εφοδιαςτικισ και Διοίκθςθ λειτουργιϊν εφοδιαςτικισ (logistics),



Εξυπθρζτθςθ πελατϊν.



Διαχείριςθ προμθκειϊν.



Βαςικζσ αρχζσ και μζκοδοι προγραμματιςμοφ και διαχείριςθσ αποκεμάτων.



χεδιαςμόσ, διαχείριςθ, λειτουργία αποκθκϊν.
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φςτθμα φυςικισ διανομισ των προϊόντων, δίκτυα διανομισ, ςφςτθμα
μεταφορϊν.



χεδιαςμόσ δικτφου και οργάνωςθ ςυςτθμάτων logistics.



Εξζταςθ παραγόντων που επθρεάηουν τθν ανάπτυξθ και λειτουργία ενόσ
αποτελεςματικοφ ςυςτιματοσ logistics.

Διδακτικι Μζκοδοσ
Πραγματοποίθςθ εβδομαδιαίων διαλζξεων υποςτθριηόμενεσ από διαφάνειεσ και
άλλο εκπαιδευτικό υλικό. θμαντικό μζρθ τθσ διδαςκαλίασ αποτελοφν αφενόσ θ
ανάλυςθ μελετϊν περιπτϊςεων και βζλτιςτων πρακτικϊν και αφετζρου θ ανάκεςθ
εργαςιϊν ςε ςυγκεκριμζνα αντικείμενα τθσ ΘΕ.

Μζκοδοσ Αξιολόγθςθσ
Γραπτζσ εξετάςεισ και εκπόνθςθ εργαςιϊν κατά τθν διάρκεια του εξαμινου.

Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία


Christopher, M. (2011) Logistics and Supply Chain Management, Financial
Times Series; 4th Edition.



Bowersox, D., Closs, D. and Cooper, B. (2012), Supply Chain Logistics
Management, McGraw-Hill/Irwin; 4 edition.



Ballou, R. (2003) Business Logistics: Supply Chain Management, 5th edition,
Prentice Hall, ISBN: 978-0130661845.
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Εφαρμογζσ επιχειρηςιακήσ ζρευνασ ςτην εφοδιαςτική αλυςίδα
Σαυτότθτα
Σίτλοσ Θεματικισ Ενότθτασ: Εφαρμογζσ Επιχειρθςιακισ Ζρευνασ ςτθν Εφοδιαςτικι
Αλυςίδα
ΑΑ: 2ο
Διδακτικζσ Μονάδεσ: 5

Περιγραφι
Θ Θεματικι Ενότθτα προςεγγίηει τισ διάφορεσ εφαρμογζσ τθσ επιχειρθςιακισ
ζρευνασ με ζμφαςθ ςτθν διαχείριςθ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ. Εξετάηονται
κζματα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ και μθ γραμμικοφ προγραμματιςμοφ και
αναπτφςςονται μεκοδολογίεσ επίλυςθσ προβλθμάτων.

τόχοι
Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ΘΕ ο ςπουδαςτισ είναι ςε κζςθ:


Να κατανοιςει πλιρωσ διάφορεσ τεχνικζσ τθσ Επιχειρθςιακισ Ζρευνασ που
χρθςιμοποιοφνται για τθν επίλυςθ διαφόρων προβλθμάτων.



Να κατανοιςει τθ χριςθ προτφπων για τθ λιψθ αποφάςεων ςε επιχειρθςιακά
προβλιματα.



Να χρθςιμοποιιςει τθν κατάλλθλθ μεκοδολογία αναλφςεωσ και προςδιοριςμοφ
βζλτιςτθσ λφςεωσ ςτθν λιψθ αποφάςεων.



Να πραγματοποιεί ανάλυςθ ευαιςκθςίασ των διαφόρων παραμζτρων του
προβλιματοσ βελτιςτοποίθςθσ.



Να επιλφςει προβλιματα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ με τθ χριςθ
προγραμμάτων Θ/Τ.

Αντικείμενο
Σο περιεχόμενο τθσ ΘΕ κα καλφψει τθν εξισ κεματολογία:


Ειςαγωγι ςτθν επιςτιμθ τθσ Επιχειρθςιακισ Ζρευνασ.



Κατθγοριοποίθςθ και διαμόρφωςθ προβλθμάτων Επιχειρθςιακισ Ζρευνασ.



Θεωρία γραμμικοφ προγραμματιςμοφ.
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Γραφικι επίλυςθ προβλθμάτων.



Μζκοδοσ επίλυςθσ προβλθμάτων με τον αλγόρικμο Simplex.



Πρότυπο μεταφοράσ.



Πολφ-κριτθριακι ανάλυςθ.



Ακζραιοσ προγραμματιςμόσ.



Κλαςικζσ μζκοδοι επίλυςθσ του προτφπου μθ γραμμικοφ προγραμματιςμοφ



Επίλυςθ γραμμικϊν προτφπων με χριςθ προγραμμάτων Θ/Τ.

Διδακτικι Μζκοδοσ
Πραγματοποίθςθ εβδομαδιαίων διαλζξεων υποςτθριηόμενεσ από διαφάνειεσ και
άλλο εκπαιδευτικό υλικό. θμαντικό μζροσ τθσ διδαςκαλίασ αποτελεί θ ανάκεςθ
αςκιςεων/εργαςιϊν ςε ςυγκεκριμζνα αντικείμενα τθσ ΘΕ.

Μζκοδοσ Αξιολόγθςθσ
Γραπτζσ εξετάςεισ και εκπόνθςθ εργαςιϊν κατά τθν διάρκεια του εξαμινου.

Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία


Τψθλάντθσ, Π., (2007) Επιχειρθςιακι Ζρευνα, Εκδόςεισ Προπομπόσ, ISBN
9789607860668



Βιδάλθσ, Μ., (2009) Εφοδιαςτικι (Logistics) μια ποςοτικι προςζγγιςθ,
Εκδόςεισ Κλειδάρικμοσ, ISBN 978-960-461-229-1.



Hillier, F.S., Lieberman, G.J., (2009) Introduction to Operation Research,
McGraw-Hill, Ninth Edition.



Saphiro, J.F., (2001) Modeling the Supply Chain, Duxbury Thomson Learning,
ISBN 0-534-37363-1
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Πληροφοριακά ςυςτήματα και τεχνολογίεσ εφοδιαςτικήσ αλυςίδασ
Σαυτότθτα
Σίτλοσ

Θεματικισ

Ενότθτασ:

Πλθροφοριακά

ςυςτιματα

και

τεχνολογίεσ

εφοδιαςτικισ αλυςίδασ
ΑΑ: 3ο
Διδακτικζσ Μονάδεσ: 5

Περιγραφι
Θ ΘΕ παρουςιάηει και αναλφει τισ εφαρμογζσ των Σεχνολογιϊν Πλθροφορίασ και
Επικοινωνιϊν ςτισ λειτουργίεσ τθσ εφοδιαςτικισ.

τόχοι
Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ΘΕ ο ςπουδαςτισ είναι ςε κζςθ:


Να κατανοιςει τισ βαςικζσ λειτουργίεσ των τεχνολογιϊν και πλθροφοριακϊν
ςυςτθμάτων για τθν υποςτιριξθ ςχεδιαςμοφ, εκτζλεςθσ, παρακολοφκθςθσ και
ελζγχου των λειτουργιϊν τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ.



Να εξοικειωκεί με τα ςυςτιματα και τεχνολογίεσ που διατίκενται ςτθν αγορά.



Να κατανοιςει το ρόλο των ανωτζρω ςυςτθμάτων και τεχνολογιϊν ςτθν
αυτοματοποίθςθ, βελτιςτοποίθςθ και αναςχεδιαςμό των λειτουργιϊν του
ςυςτιματοσ logistics.



Να επιλζξει τθν κατάλλθλθ, κατά περίπτωςθ, τεχνολογία και ςφςτθμα
διαχείριςθσ των λειτουργιϊν ςτισ ςφγχρονεσ εφοδιαςτικζσ αλυςίδεσ.



Να αναλφςει και να αξιολογιςει τθν απόδοςθ κτίςθσ.

Αντικείμενο
Σο περιεχόμενο τθσ ΘΕ κα καλφψει τθν εξισ κεματολογία:


Ειςαγωγι ςτισ Σεχνολογίεσ Πλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν ςτθ Διοίκθςθ
Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ.



Εξειδικευμζνα πλθροφοριακά ςυςτιματα logistics (υςτιματα χεδιαςμοφ
και Χρονοπρογραμματιςμοφ (Advanced Planning and Scheduling, APS,
υςτιματα Διαχείριςθσ Παραγγελιϊν (Order Management System, OMS,
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υςτιματα Εκτζλεςθσ Παραγωγισ (Manufacturing Execution System, MES,
υςτιματα Διαχείριςθσ Αποκθκϊν (Warehouse Management System, WMS,
και υςτιματα Διαχείριςθσ Μεταφορϊν (Transportation Management
System, TMS).


Σεχνολογίεσ αυτόματθσ αναγνϊριςθσ αντικειμζνων (barcodes, RFID).



Εφαρμογζσ τθλεματικισ ςτθν αυτοματοποίθςθ, παρακολοφκθςθ και ζλεγχο
των λειτουργιϊν εφοδιαςτικισ.



Εφαρμογζσ, πρακτικζσ και τεχνολογίεσ του θλεκτρονικοφ εμπορίου ςτθ
διαχείριςθ των λειτουργιϊν τθσ εφοδιαςτικισ.

Διδακτικι Μζκοδοσ
Πραγματοποίθςθ εβδομαδιαίων διαλζξεων υποςτθριηόμενεσ από διαφάνειεσ και
άλλο εκπαιδευτικό υλικό. θμαντικό μζρθ τθσ διδαςκαλίασ αποτελοφν αφενόσ θ
ανάλυςθ μελετϊν περιπτϊςεων και βζλτιςτων πρακτικϊν υιοκζτθςθσ και
εφαρμογισ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και τεχνολογιϊν εφοδιαςτικισ και
αφετζρου θ παρουςίαςθ - επίδειξθ γνωςτϊν τεχνολογικϊν λφςεων τθσ αγοράσ.

Μζκοδοσ Αξιολόγθςθσ
Γραπτζσ εξετάςεισ και εκπόνθςθ εργαςιϊν κατά τθν διάρκεια του εξαμινου.

Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία


Wang, J. (2009) Innovations in Supply Chain Management for Information
Systems: Novel Approaches, 1st edition, Business Science Reference, ISBN:
978-1605669748.



Luo, Η. (2010) Service Science and Logistics Informatics: Innovative
Perspectives, 1st edition, Business Science Reference, ISBN: 978-1615206032.



Dwivedi, Α., Butcher, T. (2009) Supply Chain Management and Knowledge
Management: Integrating Critical Perspectives in Theory and Practice,
Palgrave Macmillan, ISBN: 978-0230573437.
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Οργάνωςη και διοίκηςη μεταφορών
Σαυτότθτα
Σίτλοσ Θεματικισ Ενότθτασ: Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Μεταφορϊν
ΑΑ: 4ο
Διδακτικζσ Μονάδεσ: 5

Περιγραφι
Θ ςυγκεκριμζνθ ΘΕ προςεγγίηει διάφορα κζματα των εμπορευματικϊν μεταφορϊν,
ωσ επιμζρουσ λειτουργία των δραςτθριοτιτων logistics, δίνοντασ ιδιαίτερθ ζμφαςθ
ςτθ μελζτθ τθσ οργάνωςθσ και διοίκθςθσ των μεταφορϊν από πρακτικισ άποψθσ.

τόχοι
Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ΘΕ ο ςπουδαςτισ είναι ςε κζςθ:


Να κατανοιςει τουσ διάφορουσ τρόπουσ εμπορευματικϊν μεταφορϊν.



Να αναγνωρίηει τα χαρακτθριςτικά των μεταφορικϊν μζςων και τισ
μεκόδουσ επιλογισ και αξιολόγθςισ τουσ.



Να χρθςιμοποιεί εφαρμογζσ πλθροφορικισ ςχετικά με τον ςχεδιαςμό,
προγραμματιςμό, οργάνωςθ και ζλεγχο των εμπορευματικϊν μεταφορϊν



Να εξοικειωκεί με τουσ τρόπουσ εκτζλεςθσ των εξωτερικϊν μεταφορϊν.



Να κατανοιςει το ςφνολο των παραμζτρων των εξωτερικϊν μεταφορϊν ςε
μία εφοδιαςτικι αλυςίδα, δίνοντασ ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτα διάφορα
ςτοιχεία κόςτουσ που δθμιουργοφνται.

Αντικείμενο
Σο περιεχόμενο τθσ ΘΕ κα καλφψει τθν εξισ κεματολογία:


Ειςαγωγι ςτισ ζννοιεσ μεταφορϊν.



υνοπτικι παρουςίαςθ των μζςων μεταφοράσ.



Οδικζσ μεταφορζσ.



ιδθροδρομικζσ μεταφορζσ.



Θαλάςςιεσ μεταφορζσ με ςυμβατικά πλοία.



Θαλάςςιεσ - ςυνδυαςμζνεσ μεταφορζσ με containers.
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Αεροπορικζσ μεταφορζσ.



υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ.



Επιλογι και αξιολόγθςθ των μεταφορικϊν μζςων.



Ειςαγωγζσ και εξαγωγζσ: μεταφορζσ - Ανάλυςθ διεκνϊν εμπορικϊν
κανόνων: INCOTERMS 2000.



Εμπορευματικά κζντρα και μεταφορζσ



Εφαρμογζσ πλθροφορικζσ και τθλεματικισ ςτισ μεταφορζσ.

Διδακτικι Μζκοδοσ
Πραγματοποίθςθ εβδομαδιαίων διαλζξεων υποςτθριηόμενεσ από διαφάνειεσ και
άλλο εκπαιδευτικό υλικό. θμαντικό μζροσ τθσ διδαςκαλίασ αποτελοφν θ ανάκεςθ
αςκιςεων ςε ςυγκεκριμζνα αντικείμενα τθσ ΘΕ, θ εξάςκθςθ μζςα από πραγματικζσ
μελζτεσ περιπτϊςεων (case studies), και θ ςυμμετοχι ςε εκπόνθςθ ομαδικισ
εργαςίασ.

Μζκοδοσ Αξιολόγθςθσ
Γραπτζσ εξετάςεισ και εκπόνθςθ αςκιςεων / εργαςιϊν κατά τθν διάρκεια του
εξαμινου.

Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία


Coyle, J., Novak, R., Gibson, B and Bardi, E. (2010) Transportation: A Supply
Chain Perspective, Cengage Learning; 7th edition.



Γιαννάτοσ Γ., Ανδριανόπουλοσ, . Logistics: Μεταφορζσ – Διανομι, SOLE,
Ακινα.



Παπαδθμθτρίου, ., χινάσ, (2004) Ο. Ειςαγωγι ςτα Logistics, 2θ ζκδοςθ,
Εκδόςεισ ταμοφλθσ, Ακινα,.



ιφνιϊτθσ, Κ. Χ., (1997) Logistics Management: Θεωρία και Πράξθ, Εκδόςεισ
Παπαηιςθ, Ακινα.
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Οργάνωςη και διοίκηςη προμηθειών
Σαυτότθτα
Σίτλοσ Θεματικισ Ενότθτασ: Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Προμθκειϊν
ΑΑ: 5ο
Διδακτικζσ Μονάδεσ: 5

Περιγραφι
Θ ΘΕ προςεγγίηει διάφορα κζματα τθσ ςφγχρονθσ Διοίκθςθσ Προμθκειϊν (π.χ.
ανάλυςθ ςταδίων αγοραςτικισ διαδικαςίασ, επιλογι και αξιολόγθςθ προμθκευτϊν,
ανάπτυξθ παραμζτρων λιψθσ αποφάςεων για τισ προμικειεσ), κακϊσ επίςθσ
προςεγγίηει ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ ςυςτθμάτων προμθκειϊν.

τόχοι
Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ΘΕ ο ςπουδαςτισ είναι ςε κζςθ:


Να κατανοιςει τθ ςθμαςία τθσ ςφγχρονθσ Διοίκθςθσ Προμθκειϊν και τθν
επίδραςθ τθσ αποτελεςματικισ λειτουργίασ τθσ ςτθν αφξθςθ τθσ
κερδοφορίασ και τθσ ανταγωνιςτικότθτασ μιασ επιχείρθςθσ.



Να αναγνωρίςει τθ δομι και τα επιμζρουσ ςτάδια τθσ αγοραςτικισ
διαδικαςίασ

και

να

κατανοιςει

τθ

διαφορετικι

προςζγγιςθ

που

ακολουκείται ςτθν αγορά υλικϊν, εξοπλιςμοφ και υπθρεςιϊν, εγχϊρια ι
από το εξωτερικό, τόςο ςτον ιδιωτικό τομζα όςο και ςτο δθμόςιο.


Να αξιολογιςει και να επιλζξει προμθκευτζσ κατά τθ Διοίκθςθ Προμθκειϊν,
κακϊσ και να κατανοιςει τθ ςθμαςία των ςτρατθγικϊν μάρκετινγκ για τθν
ανάπτυξθ ςχζςεων καλισ πίςτθσ με αυτοφσ.



Να μπορεί να αξιολογεί και να ταξινομεί τισ εφοδιαςτικζσ προμικειεσ και να
γνωρίηει τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ διαχείριςθσ αποκεμάτων, αλλά και τθ
διαφοροποίθςθ τθσ διαχείριςθσ αποκεμάτων από τουσ προμθκευτζσ.



Να αναπτφξει τισ παραμζτρουσ λιψθσ αποφάςεων για τθν ιδιοκαταςκευι,
τθν υπερανάκεςθ (ανάκεςθ ςε τρίτουσ) ι τθν αγορά προϊόντων.

Πρόηαζη Μεηαπηστιακού Προγράμμαηος ζηην Επιζηήμη ηης Εθοδιαζηικής (Logistics)



Να γνωρίςει τισ ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ ςυςτθμάτων προμθκειϊν και να
αναγνωρίςει τθν επίδραςθ των θλεκτρονικϊν προμθκειϊν ςτθν αφξθςθ τθσ
κερδοφορίασ μιασ επιχείρθςθσ.

Αντικείμενο
Σο περιεχόμενο τθσ ΘΕ κα καλφψει τθν εξισ κεματολογία:


Ειςαγωγι ςτθν φγχρονθ Διοίκθςθ Προμθκειϊν. Θ ςθμαςία τθσ Διοίκθςθσ
Προμθκειϊν. Θ επίδραςθ τθσ αποτελεςματικισ Διοίκθςθσ Προμθκειϊν ςτθν
αφξθςθ τθσ κερδοφορίασ μιασ επιχείρθςθσ. Μζτρθςθ τθσ απόδοςθσ ςτα
ςυςτιματα

προμθκειϊν.

Επιχειρθςιακι

οργάνωςθ

ενόσ

τμιματοσ

προμθκειϊν.


Δομι και Λειτουργία τθσ Διοίκθςθσ Προμθκειϊν. Σφποι προμθκειϊν
(προμικειεσ υλικϊν, εξοπλιςμοφ, υπθρεςιϊν, εγχϊριεσ και διεκνείσ αγορζσ,
προμικειεσ ςτον ιδιωτικό και ςτο δθμόςιο τομζα). τάδια αγοραςτικισ
διαδικαςίασ

(προμθκευτικόσ

κφκλοσ).

Συποποιθμζνεσ

διαδικαςίεσ

προμικειασ. Χριςθ νζων τεχνολογιϊν ςτθ διοίκθςθ προμθκειϊν.


Περιγραφι, Σαξινόμθςθ και Προγραμματιςμόσ των Απαιτιςεων. Περιγραφι
και προγραμματιςμόσ των απαιτιςεων ςε υλικά, εξοπλιςμό και υπθρεςίεσ.
τρατθγικι ταξινόμθςθ εφοδιαςτικϊν απαιτιςεων (Supply Positioning).



Αξιολόγθςθ

και

Επιλογι

Προμθκευτϊν.

Κατθγορίεσ

προμθκευτϊν.

Διαδικαςία επιλογισ προμθκευτϊν. Προκαταρκτικι ζρευνα - Ανίχνευςθ
πθγϊν προμικειασ. Κριτιρια και ςυςτιματα επιλογισ και αξιολόγθςθσ
προμθκευτϊν.


Χρονικόσ και Ποςοτικόσ Προγραμματιςμόσ των Προμθκειϊν. Βαςικζσ αρχζσ
τθσ διαχείριςθ αποκεμάτων (ανάλυςθ Pareto, κακοριςμόσ ποςοτιτων και
χρόνου παραγγελιϊν). Διαχείριςθ αποκεμάτων από τον προμθκευτι (VMI Vendor Managed Inventory).



Αγορά ι Ιδιοκαταςκευι (make or buy) και Τπερανάκεςθ (outsourcing).
Κριτιρια και παράμετροι λιψθσ αποφάςεων για τθν αγορά ι ιδιοκαταςκευι
ενόσ προϊόντοσ. Σα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα τθσ υπερανάκεςθσ.
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χζςεισ μεταξφ Επιχειριςεων και Προμθκευτϊν. Σφποι ςχζςεων μεταξφ
επιχειριςεων και προμθκευτϊν (ευκαιριακζσ και τακτικζσ ςυναλλαγζσ,
ςφναψθ ςυμφωνιϊν, εταιρικζσ ςυνεργαςίεσ, κοινοπραξίεσ). τρατθγικζσ
μάρκετινγκ. Ανάπτυξθ ςχζςεων καλισ ςυνεργαςίασ.



Θλεκτρονικζσ Προμικειεσ. Θ διαδικαςία των θλεκτρονικϊν προμθκειϊν. Θ
επίδραςθ των ςυςτθμάτων θλεκτρονικϊν προμθκειϊν ςτθν αφξθςθ τθσ
κερδοφορίασ.

Διδακτικι Μζκοδοσ
Πραγματοποίθςθ εβδομαδιαίων διαλζξεων υποςτθριηόμενεσ από διαφάνειεσ και
άλλο εκπαιδευτικό υλικό. θμαντικό μζροσ τθσ διδαςκαλίασ αποτελοφν θ ανάκεςθ
αςκιςεων ςε ςυγκεκριμζνα αντικείμενα τθσ ΘΕ, θ εξάςκθςθ μζςα από πραγματικζσ
μελζτεσ περιπτϊςεων (case studies), και θ ςυμμετοχι ςε εκπόνθςθ ομαδικισ
εργαςίασ.

Μζκοδοσ Αξιολόγθςθσ
Γραπτζσ εξετάςεισ και εκπόνθςθ αςκιςεων / εργαςιϊν κατά τθν διάρκεια του
εξαμινου.

Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία


Ελλθνικό Ινςτιτοφτο Προμθκειϊν, (1995) φγχρονθ Διοίκθςθ Προμθκειϊν.
Ακινα, Παπαηιςθσ (ISBN: 9600211043).



Αυλωνίτθσ, Γ., (2001) τρατθγικό Βιομθχανικό Μάρκετινγκ = business to
business marketing: το μάρκετινγκ προϊόντων και υπθρεςιϊν που
απευκφνεται ςε επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ, Tόμοσ A, Ζκδοςθ Β, Εκδόςεισ
ταμοφλθσ (ΙSBN: 9607306074).



Ιωάννου, Γ., (2005) Διοίκθςθ Παραγωγισ & Τπθρεςιϊν, Εκδόςεισ ταμοφλθσ,
(ISBN: 9603516287).



Δθμθτριάδθσ,

.Γ.,

Μιχιϊτθσ,

Α.Ν.,

(2007)

Διοίκθςθ

Παραγωγικϊν

υςτθμάτων. Βαςικζσ Θεωρθτικζσ Αρχζσ και Εφαρμογζσ ςτθ Λιψθ
Επιχειρθματικϊν Αποφάςεων, Εκδόςεισ ταμοφλθσ (ISBN: 9789602185223).
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Μάρδασ, Δ., (1999) Σα οικονομικά των προμθκειϊν του δθμοςίου, Ηυγόσ,
(ISBN: 9789608065048).



Chaffey, D., (2008) Θλεκτρονικό επιχειρείν και Θλεκτρονικό εμπόριο,
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ, ISBN: 9789604611713.



Baily, P., Farmer, D., Crocker, B., Jessop, D., (2008) Procurement Principles &
Management. FT Press; 10th edition, ISBN: 9780273713791.



Burt, D.N., Petcavage, S.D., Pinkerton, R.L., (2009) Supply Management: The
Key to Supply Chain Management, McGraw Hill Higher Education; 8 th edition,
ISBN: 9780071263306.



Leenders, M.R., Johnson, P. F., Flynn, A., Fearon, H.E., (2005) Purchasing
Supply Management. McGraw-Hill Education Singapore; 13th ISE edition,
ISBN: 9780071249669.



Trent, R.J., (2007) Strategic Supply Management: Creating the Next Source of
Competitive Advantage, J. Ross Publishing, ISBN: 9781932159677.



Feinstein, A.H., Stefanelli, J.M., (2007) Purchasing: Selection and Procurement
for the Hospitality Industry, Wiley; 7th edition, ISBN: 9780471730088.



Dobler, D.W., Burt, D.N., Dobler, D.W., (1996) Purchasing and supply
management: text and cases, McGraw-Hill, ISBN: 0070370893.

Διοίκηςη εφοδιαςτικήσ αλυςίδασ
Σαυτότθτα
Σίτλοσ Θεματικισ Ενότθτασ: Διοίκθςθ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ
ΑΑ: 6ο
Διδακτικζσ Μονάδεσ: 5

Περιγραφι
Θ ΘΕ ειςάγει το ςπουδαςτι ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ επιςτιμθσ τθσ Διοίκθςθσ
Εφοδιαςτικισ.

τόχοι
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Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ΘΕ ο ςπουδαςτισ είναι ςε κζςθ:


Να κατανοιςει τισ βαςικζσ λειτουργίεσ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ.



Να κατανοιςει τισ αρχζσ και τον ρόλο τθσ διοίκθςθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ ςτισ
επιχειριςεισ / οργανιςμοφσ.



Να κατανοιςει τουσ ςτόχουσ και τουσ κρίςιμουσ παράγοντεσ επιτυχίασ τθσ
διοίκθςθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ.



Να κατανοιςει τθ φφςθ και τθ ςθμαντικότθτα των ςχζςεων που
δθμιουργοφνται μεταξφ των μελϊν μιασ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ.



Να αναλφςει και να αξιολογιςει τθν απόδοςθ των λειτουργιϊν τθσ
εφοδιαςτικισ αλυςίδασ.

Αντικείμενο
Σο περιεχόμενο τθσ ΘΕ κα καλφψει τθν εξισ κεματολογία:


Ειςαγωγι ςτθν επιςτιμθ τθσ Διοίκθςθσ Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ.



Αλυςίδα αξίασ.



Διαχείριςθ ςχζςεων εφοδιαςτικισ αλυςίδασ.



Παρουςίαςθ και ανάλυςθ βαςικϊν λειτουργιϊν εφοδιαςτικισ αλυςίδασ.



Διαχείριςθ και προγραμματιςμόσ διακίνθςθσ υλικϊν.



Οργάνωςθ καναλιϊν και δικτφων διανομϊν ςτθν εφοδιαςτικι αλυςίδα.



Διαχείριςθ πλθροφοριϊν για τθν υποςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ των
αποφάςεων ςε κζματα που ςχετίηονται με τισ βαςικζσ λειτουργίεσ τθσ
διοίκθςθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ.



φγχρονεσ μορφζσ δικτφων εφοδιαςτικϊν αλυςίδων



υντονιςμόσ και ολοκλιρωςθ εφοδιαςτικϊν αλυςίδων.



Αξιολόγθςθ αποτελεςματικότθτασ διοίκθςθσ λειτουργιϊν εφοδιαςτικισ
αλυςίδασ.

Διδακτικι Μζκοδοσ
Πραγματοποίθςθ εβδομαδιαίων διαλζξεων υποςτθριηόμενεσ από διαφάνειεσ και
άλλο εκπαιδευτικό υλικό. θμαντικό μζρθ τθσ διδαςκαλίασ αποτελοφν αφενόσ θ
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ανάλυςθ μελετϊν περιπτϊςεων και βζλτιςτων πρακτικϊν και αφετζρου θ ανάκεςθ
εργαςιϊν ςε ςυγκεκριμζνα αντικείμενα τθσ ΘΕ.

Μζκοδοσ Αξιολόγθςθσ
Γραπτζσ εξετάςεισ και εκπόνθςθ εργαςιϊν κατά τθν διάρκεια του εξαμινου.

Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία


Simchi-Levi, D., Kaminsky, P. Simchi-Levi, E. (2007) Designing and Managing
the Supply Chain, 3rd edition, McGraw-Hill/Irwin, ISBN: 978-0073341521.



Chopra, S., Meindl, P. (2006) Supply Chain Management, 3rd edition, PrenticeHall, ISBN: 978-0131730427.



Hugos, M., (2006), Essentials of Supply Chain Management, 2nd edition,
Wiley, ISBN: 978-0471776345.

Διαχείριςη αποθεμάτων και ςυςτήματα αποθήκευςησ
Σαυτότθτα
Σίτλοσ Θεματικισ Ενότθτασ: Διαχείριςθ Αποκεμάτων
ΑΑ: 7ο
Διδακτικζσ Μονάδεσ: 5

Περιγραφι
Θ διδαςκαλία τθσ ΘΕ αποβλζπει ςτθν εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν με τισ βαςικζσ
αρχζσ τθσ διαχείριςθσ των αποκεμάτων και ςτθν κατανόθςθ των διακζςιμων
ποςοτικϊν τεχνικϊν για τθ βελτιςτοποίθςθ των διοικθτικϊν αποφάςεων ςχετικά με
τθν οργάνωςθ και αναπλιρωςθ των αποκεμάτων ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται το
επικυμθτό επίπεδο εξυπθρζτθςθσ των πελατϊν επιτυγχάνοντασ ταυτόχρονα τθν
κατά το δυνατόν μικρότερθ κατανάλωςθ των διακζςιμων πόρων τθσ επιχείρθςθσ ι
γενικότερα τθσ ςυνολικισ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ. Επιπροςκζτωσ, θ διδαςκαλία τθσ
ΘΕ αποβλζπει ςτθν πλιρθ κατανόθςθ των ςπουδαςτϊν με τα βαςικά ςυςτιματα
αποκικευςθσ και τθν εξοικείωςι τουσ με τα ςυςτιματα διαχείριςθσ αποκθκϊν.
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τόχοι
Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ΘΕ ο ςπουδαςτισ είναι ςε κζςθ:


Να

αντιλθφκεί

τθν

κριςιμότθτα

τθσ

ορκολογικισ

οργάνωςθσ,

προγραμματιςμοφ και ελζγχου των αποκεμάτων για τθν βελτίωςθ τθσ
ανταγωνιςτικότθτασ των εμπορικϊν και παραγωγικϊν επιχειριςεων.


Να προςδιορίςει τθν οικονομικι διάςταςθ του ηθτιματοσ τθσ διαχείριςθσ
των αποκεμάτων και να ποςοτικοποιιςει τισ ςχετικζσ παραμζτρουσ του
προβλιματοσ.



Να κατανοιςει και να εφαρμόςει μεκόδουσ πρόβλεψθσ τθσ ηιτθςθσ για
υπθρεςίεσ και προϊόντα, επιλζγοντασ κάκε φορά τθν κατάλλθλθ μζκοδο.



Να εφαρμόηει με επιτυχία τισ κατάλλθλεσ ποςοτικζσ μεκόδουσ ςε
εφαρμογζσ ςχετικζσ με τθ διαχείριςθ των αποκεμάτων ςε εμπορικζσ και
παραγωγικζσ επιχειριςεισ.



Να αντιλθφκεί πωσ θ διαχείριςθ των αποκεμάτων ςε ζνα από τα επίπεδα
τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ επιδρά ςτα υπ0όλοιπα επίπεδά τθσ κακϊσ και τθ
ςθμαςία τθσ διαχείριςθσ των αποκεμάτων για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ
ςυνολικισ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ.



Να εξοικειωκεί με τθν επιλογι του κατάλλθλου αποκθκευτικοφ ςυςτιματοσ.



Να κατανοιςει τθν τυπολογία των ςυςτθμάτων αποκικευςθσ.



Να εξοικειωκεί με τθν χριςθ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ αποκθκϊν,

Αντικείμενο
Σο περιεχόμενο τθσ ΘΕ κα καλφψει τθν εξισ κεματολογία:


Ειςαγωγι ςτθ διαχείριςθ αποκεμάτων.



τοιχεία

κόςτουσ,

παράμετροι

και

κατθγοριοποίθςθ

ςυςτθμάτων

διαχείριςθσ αποκεμάτων.


Σαξινόμθςθ

αποκεμάτων

και

δείκτεσ

για

τθν

αξιολόγθςθ

τθσ

αποτελεςματικότθτασ των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ αποκεμάτων.


Θ ςθμαςία και ο ρόλοσ των προβλζψεων για τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ
των αποκεμάτων. Ποιοτικζσ και ποςοτικζσ μζκοδοι πρόβλεψθσ.



Σο βαςικό μακθματικό πρότυπο για τθ διαχείριςθ αποκεμάτων.
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Επεκτάςεισ του βαςικοφ μακθματικοφ προτφπου ςε άλλεσ περιπτϊςεισ με
γνωςτι και ςτακερι ηιτθςθ.



Ποςοτικζσ μζκοδοι διαχείριςθσ αποκεμάτων ςε ςτοχαςτικό περιβάλλον.



Διαχείριςθ αποκεμάτων ςε ςυςτιματα πολλϊν επιπζδων (multi echelon).



Επιλογι κατάλλθλου αποκθκευτικοφ ςυςτιματοσ.



Συπολογία ςυςτθμάτων αποκικευςθσ.



υςτιματα διαχείριςθσ αποκθκϊν.

Διδακτικι Μζκοδοσ
Θ εκπαίδευςθ των φοιτθτϊν ςυνδυάηει διαλζξεισ, μελζτεσ περιπτϊςεων, εφαρμογζσ
ςε Θ/Τ κακϊσ και εκπόνθςθ εργαςιϊν.

Μζκοδοσ Αξιολόγθςθσ
Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν βαςίηεται ςτθν επίδοςι τουσ ςτθν τελικι γραπτι
εξζταςθ, ςτο βακμό τθσ εξαμθνιαίασ εργαςίασ κακϊσ και ςτθν επίδοςι τουσ ςτθν
προετοιμαςία και παρουςίαςθ επιλεγμζνων μελετϊν περίπτωςθσ.

Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία


Βιδάλθσ, M., (2009) Εφοδιαςτικι (Logistics): Μια ποςοτικι προςζγγιςθ,
Εκδόςεισ Κλειδάρικμοσ.



Δθμθτριάδθσ,

.Γ.,

Μιχιϊτθσ,

Α.Ν.,

(2007)

Διοίκθςθ

Παραγωγικϊν

υςτθμάτων, Εκδόςεισ Κριτικι.


Ιωάννου, Γ., (2005) Διοίκθςθ Παραγωγισ και Τπθρεςιϊν, Εκδόςεισ
ταμοφλθσ.



Παππισ K., (2006) Προγραμματιςμόσ Παραγωγισ, Εκδόςεισ ταμοφλθσ.



Nahmias, S., (2001) Production and Operations Analysis, 4th edition, McGrawHill.



Zipkin, P.H., (2000) Foundations of Inventory Management, McGraw-Hill.
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Επιχειρηςιακά πληροφοριακά ςυςτήματα
Σαυτότθτα
Σίτλοσ Θεματικισ Ενότθτασ: Επιχειρθςιακά πλθροφοριακά ςυςτιματα
ΑΑ: 8ο
Διδακτικζσ Μονάδεσ: 5

Περιγραφι
Θ ΘΕ ειςάγει το ςπουδαςτι ςτα επιχειρθςιακά πλθροφοριακά ςυςτιματα.
Επικεντρϊνεται ςτθν εξζταςθ των ολοκλθρωμζνων επιχειρθςιακϊν πλθροφοριακϊν
ςυςτθμάτων (ςυςτιματα Enterprise Resource Planning) και ςτθν επζκταςθ αυτϊν
για τθν διαχείριςθ των ςχζςεων με τουσ πελάτεσ (ςυςτιματα Customer Relationship
Management) κακϊσ και των ςχζςεων με τα μζλθ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ
(ςυςτιματα Supply Chain Management).

τόχοι
Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ΘΕ ο ςπουδαςτισ είναι ςε κζςθ:


Να κατανοιςει τισ βαςικζσ λειτουργίεσ που παρζχουν τα επιχειρθςιακά
πλθροφοριακά ςυςτιματα.



Να κατανοιςει τθ τεχνολογικι και δομικι προςζγγιςθ κακϊσ και τισ
αρχιτεκτονικζσ των επιχειρθςιακϊν ςυςτθμάτων.



Να κατανοιςει τισ διαδικαςίεσ υποςτιριξθσ και τθ λειτουργικότθτα των
ςυςτθμάτων.



Να κατανοιςει τθ διαδικαςίεσ επιλογισ και εγκατάςταςθσ επιχειρθςιακϊν
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων.



Να αντιλθφκεί τθ ςθμαντικότθτα ολοκλιρωςθσ των επιχειρθςιακϊν
διαδικαςιϊν με τθν υιοκζτθςθ ERP, CRM και SCM πλθροφοριακϊν
ςυςτθμάτων.



Να κατανοιςει τθν ζννοια τθσ επζκταςθσ των ERP ςυςτθμάτων για
διαχείριςθ ςχζςεων με προμθκευτζσ, πελάτεσ και λοιποφσ ςυνεργάτεσ.

Αντικείμενο
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Σο περιεχόμενο τθσ ΘΕ κα καλφψει τθν εξισ κεματολογία:


Ειςαγωγι ςτα ςυςτιματα διαχείριςθσ επιχειρθςιακϊν πόρων (Οριςμοί,
ςτόχοι ιςτορικι αναςκόπθςθ, πλεονεκτιματα / οφζλθ για τθν επιχείρθςθ).



Ανάλυςθ επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν (Επιχειρθςιακζσ διαδικαςίεσ: οριςμοί,
κατθγορίεσ

και

παραδείγματα,

μοντελοποίθςθ,

προτυποποίθςθ

και

προςομοίωςθ επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν, ολοκλιρωςθ επιχειρθςιακϊν
διαδικαςιϊν).


Σεχνολογικι προςζγγιςθ (Σεχνολογικι προςζγγιςθ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ
επιχειρθςιακϊν

ςχζςεων:

ςχεςιακζσ

βάςεισ

δεδομζνων,

ςφγχρονεσ

αρχιτεκτονικζσ, γραφικά περιβάλλοντα εργαςίασ, διεπαφζσ, εφαρμογζσ,
παραμετροποίθςθ).


Δομικι προςζγγιςθ: Τποςτθριηόμενεσ λειτουργικζσ διαδικαςίεσ (Δομικι
προςζγγιςθ

ςυςτθμάτων

διαχείριςθσ

επιχειρθςιακϊν

ςχζςεων,

επιχειρθματικζσ λειτουργίεσ / λειτουργικζσ διαδικαςίεσ που υποςτθρίηονται
από τα ςφγχρονα ςυςτιματα διαχείριςθσ επιχειρθςιακϊν πόρων (λογιςτικι
διαχείριςθ, διαχείριςθ κόςτουσ, εμπορικι διαχείριςθ, διαχείριςθ αποκθκϊν,
διαχείριςθ παραγωγισ, διαχείριςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ, διαχείριςθ
ζργων), κακετοποιθμζνεσ λφςεισ).


Επζκταςθ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ επιχειρθςιακϊν πόρων (Εκτεταμζνθ
επιχείρθςθ, ςυςτιματα διαχείριςθσ πελατειακϊν ςχζςεων, ςυςτιματα
διαχείριςθσ

ςχζςεων

με

επιχειρθματικοφσ

ςυνεργάτεσ,

ςυςτιματα

διαχείριςθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ, ενοποίθςθ ςυςτθμάτων: κζματα και
προςεγγίςεισ).


υςτιματα επιχειρθματικισ ευφυΐασ (Επιχειρθματικι ευφυΐα: οριςμοί,
χαρακτθριςτικά

και

νζεσ

επιχειρθματικισ

ευφυΐασ,

προκλιςεισ,
ςυςτιματα

και

προςεγγίςεισ

διαχείριςθσ

τεχνολογίεσ

διαχείριςθσ

επιχειρθματικισ ευφυΐασ).


Ελλθνικι αγορά και επιλογι ςυςτθμάτων (Παρουςίαςθ κατάςταςθσ
ελλθνικισ αγοράσ, αποτελζςματα ερευνϊν, αναφορά ςτα κυριότερα
προϊόντα

ελλθνικισ

ςυςτιματοσ).

αγοράσ,

μεκοδολογία

και

κριτιρια

επιλογισ
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Κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχοφσ υλοποίθςθσ (τρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ,
ανάλυςθ μελετϊν περιπτϊςεων και υιοκζτθςθ βζλτιςτων πρακτικϊν,
αναςχεδιαςμόσ

επιχειρθςιακϊν

διαδικαςιϊν,

διοίκθςθ

οργανωτικϊν

αλλαγϊν).


Μεκοδολογικι προςζγγιςθ υλοποίθςθσ ζργου (Διοίκθςθ ζργου, δθμιουργία
ομάδασ ζργου, χρονο-προγραμματιςμόσ ζργου, φάςεισ / ςτάδια υλοποίθςθσ
ζργου (ανάλυςθ απαιτιςεων, εφαρμογι, εκπαίδευςθ χρθςτϊν, δοκιμι και
ζλεγχοσ, ςυντιρθςθ).



Επίδειξθ και χριςθ λογιςμικϊν Ελλθνικισ αγοράσ.

Διδακτικι Μζκοδοσ
Πραγματοποίθςθ εβδομαδιαίων διαλζξεων υποςτθριηόμενεσ από διαφάνειεσ και
άλλο εκπαιδευτικό υλικό. θμαντικό μζρθ τθσ διδαςκαλίασ αποτελεί θ παρουςίαςθ
και θ χριςθ ολοκλθρωμζνων επιχειρθςιακϊν ςυςτθμάτων για τθν υποςτιριξθ των
κφριων λειτουργιϊν εφοδιαςτικισ.

Μζκοδοσ Αξιολόγθςθσ
Γραπτζσ εξετάςεισ και εκπόνθςθ εργαςιϊν κατά τθν διάρκεια του εξαμινου.

Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία


Φωλίνασ, Δ., Μάνκου, Β., και Βλαχοποφλου Μ. (2007) Ολοκλθρωμζνα
Πλθροφοριακά υςτιματα Διαχείριςθσ Επιχειρθματικϊν Πόρων, Εκδόςεισ
Ανικοφλα, Θεςςαλονίκθ.



Sumner, M. (2004) Enterprise Resource Planning, Prentice Hall, ISBN:
0131403435.



Monk, E. and Wagner, B. (2005) Concepts in Enterprise Resource Planning,
2nd edition, Course Technology, ISBN: 0619216638.
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Συςτήματα ποιότητασ ςτην εφοδιαςτική αλυςίδα
Σαυτότθτα
Σίτλοσ Θεματικισ Ενότθτασ: υςτιματα Ποιότθτασ ςτθν Εφοδιαςτικι Αλυςίδα
ΑΑ: 9ο
Διδακτικζσ Μονάδεσ: 5

Περιγραφι
κοπόσ τθσ ΘΕ είναι θ ειςαγωγι του φοιτθτι ςτθν ποιότθτα και κατ’ επζκταςθ ςτθν
διοίκθςθ τθσ ποιότθτασ ςε επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ. Θ διοίκθςθ ολικισ
ποιότθτασ είναι ο ςυνδυαςμόσ των προςπακειϊν τθσ ικανοποίθςθσ του πελάτθ, τθσ
ςυμμετοχισ όλων των εργαηομζνων, τθν ςυνειςφοράσ των προμθκευτϊν ςτο κζμα
ποιότθτασ, και τθ δθμιουργία προχποκζςεων ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται θ ςυνεχισ
βελτίωςι τθσ. Επίςθσ, το ςυγκεκριμζνο μάκθμα προςεγγίηει τθν ανάπτυξθ
διαφόρων ςυςτθμάτων ποιότθτασ (π.χ. ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 και ISO
28000) και τθν αλλθλεπίδραςθ αυτϊν ςτθν διαχείριςθ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ.

τόχοι
Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ΘΕ ο ςπουδαςτισ είναι ςε κζςθ:


Να κατανοιςουν τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ Διοίκθςθ Ολικισ Ποιότθτασ.



Να χρθςιμοποιοφν και να εφαρμόηουν τισ Σεχνικζσ και τα εργαλεία για τθν
Διοίκθςθ Ποιότθτασ



Να μποροφν να αναλφςουν το κόςτοσ Ποιότθτασ για ζνα προϊόν.



Να κατανοιςει πλιρωσ τισ βαςικζσ αρχζσ διαφόρων ςυςτθμάτων ποιότθτασ.



Να κατανοιςει τθ εφαρμογι των ςυςτθμάτων ποιότθτασ ςτθ διαχείριςθ τθσ
εφοδιαςτικισ αλυςίδασ.



Να αναγνωρίςει τισ κρίςιμεσ διαδικαςίεσ για τθν ανάπτυξθ ςυςτθμάτων
ποιότθτασ.



Να αναλφςει τισ αλλθλοςυνδζςεισ των διαφόρων ςυςτθμάτων ποιότθτασ.



Να αναπτφξει ςφςτθμα ποιότθτασ για μελζτθ περίπτωςθσ εμπορικισ ι
μεταποιθτικισ επιχείρθςθσ.
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Αντικείμενο
Σο περιεχόμενο τθσ ΘΕ κα καλφψει τθν εξισ κεματολογία:


Ειςαγωγι ςτα ςυςτιματα ποιότθτασ - Γενικζσ ζννοιεσ.



Βαςικζσ αρχζσ ςυςτθμάτων ποιότθτασ.



Διοίκθςθ Ολικισ Ποιότθτασ.



Οικονομικι ανάλυςθ τθσ Ποιότθτασ.



χεδιαςμόσ Ποιότθτασ.



Βελτίωςθ Ποιότθτασ.



Σεχνικζσ και εργαλεία για τθν Διοίκθςθ Ποιότθτασ.



Ανάλυςθ κφριων ςθμείων του προτφπου ISO 9001.



Ανάλυςθ κφριων ςθμείων του προτφπου ISO 14001.



Ανάλυςθ κφριων ςθμείων του προτφπου ISO 22000.



Ανάλυςθ κφριων ςθμείων του προτφπου ISO 28000.



Αναγνϊριςθ των αλλθλοςυνδζςεων των υπό εξζταςθ ςυςτθμάτων
ποιότθτασ.

Διδακτικι Μζκοδοσ
Πραγματοποίθςθ εβδομαδιαίων διαλζξεων υποςτθριηόμενεσ από διαφάνειεσ και
άλλο εκπαιδευτικό υλικό. θμαντικό μζροσ τθσ διδαςκαλίασ αποτελεί θ ανάκεςθ
εργαςίασ που αφορά τθν ανάπτυξθ ςυςτιματοσ ποιότθτασ ςφμφωνα με: (α) τθν
Ανάλυςθ Αςτοχίασ, (β) τα εργαλεία Ποιότθτασ, και (γ) τα πρότυπα ISO 9001, ISO
14001, ISO 22000, και ISO 28000.

Μζκοδοσ Αξιολόγθςθσ
Γραπτζσ εξετάςεισ και εκπόνθςθ εργαςίασ (μελζτθ περίπτωςθσ ανάπτυξθσ
ςυςτιματοσ ποιότθτασ ςφμφωνα με τα εργαλεία Ποιότθτασ τα πρότυπα ISO) κατά
τθν διάρκεια του εξαμινου.

Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία


Κζφθσ, Β., Διοίκθςθ Ολικισ Ποιότθτασ: Θεωρία Και Πρότυπα, Εκδ. Κριτικι,
Ακινα 2005.
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Δερβιτςιϊτθσ Κ, Διοίκθςθ Ολικισ Ποιότθτασ, Εκδ. Νομικι Βιβλιοκικθ, Ακινα
2005.



Cianfrani, C.A., Tsiakals, J.G., West, J. E., (2003) Κατανοϊντασ το ISO
9001:2000, Εκδόςεισ Δίαυλοσ, ISBN 9789605311568.



ISO 28000:2007, (2007) Specification for security management systems for
the supply chain, International Organization for Standardization.



ISO 28001:2007, (2007) Security management systems for the supply chain Best practices for implementing supply chain security, assessments and plans
- Requirements and guidance, International Organization for Standardization.



ISO 28004:2007, (2007) Security management systems for the supply chain Guidelines for the implementation of ISO 28000, International Organization
for Standardization.



ISO 9001:2008, (2008) Quality management systems - Requirements,
International Organization for Standardization.



ISO 14001:2004, (2004) Environmental management systems - Requirements
with guidance for use, International Organization for Standardization.

Ειδικά θζματα εφοδιαςτικήσ και ςφγχρονεσ εξελίξεισ ςτην εφοδιαςτική
Σαυτότθτα
Σίτλοσ Θεματικισ Ενότθτασ: Ειδικά κζματα εφοδιαςτικισ και ςφγχρονεσ εξελίξεισ
ςτθν εφοδιαςτικι
ΑΑ: 10ο
Διδακτικζσ Μονάδεσ: 5

Περιγραφι
Θ ΘΕ προςεγγίηει μια ποικιλία κεμάτων, εξελίξεων και προβλθμάτων που καλοφνται
να αντιμετωπίςουν οι διοικθτζσ εφοδιαςτικισ (logistics managers) και διαχειριςτζσ
εφοδιαςτικϊν αλυςίδων (supply chain managers) που δραςτθριοποιοφνται ςτο
τρζχον επιχειρθματικό, οικονομικό και πολιτιςτικό περιβάλλον. Επίςθσ, το ΘΕ
ειςάγει τον ςπουδαςτι ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ διαχείριςθσ, αποκικευςθσ και
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μεταφοράσ επικίνδυνων εμπορευμάτων και τον εξοικειϊνει με τισ υφιςτάμενεσ
Οδθγίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και το γενικότερο νομικό πλαίςιο που διζπει το
αντικείμενο.

τόχοι
Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ΘΕ ο ςπουδαςτισ είναι ςε κζςθ:


Να κατανοιςει τισ τρζχουςεσ εξελίξεισ ςτο χϊρο τθσ διαχείριςθσ
εφοδιαςτικισ και εφοδιαςτικϊν αλυςίδων.



Να εξοικειωκεί με νζεσ και αναδυόμενεσ ζννοιεσ του χϊρου των logistics.



Να εξοικειωκεί με καινοτόμεσ μεκόδουσ διαχείριςθσ και τεχνολογίεσ
υποςτιριξθσ των λειτουργιϊν εφοδιαςτικισ.



Να γνωρίςει τθν διεκνϊσ επικρατοφςα κατάςταςθ ςε κζματα μεταφοράσ
επικίνδυνων εμπορευμάτων.



Να γνωρίςει τθν επικρατοφςα κατάςταςθ ςε κζματα μεταφοράσ
επικίνδυνων εμπορευμάτων ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και τθν Ελλάδα.



Να εξοικειωκεί με το υφιςτάμενο κεςμικό πλαίςιο (κϊδικασ μεταφορϊν
ΟΘΕ, ςυμφωνίεσ ADR και RID για τισ οδικζσ και ςιδθροδρομικζσ μεταφορζσ,
καλάςςιεσ και αεροπορικζσ μεταφορζσ επικίνδυνων εμπορευμάτων).



Να κατανοιςει τισ βαςικζσ μεκόδουσ αναγνϊριςθσ και εκτίμθςθσ κινδφνων.



Να κατανοιςει τισ βαςικζσ διαδικαςίεσ αντιμετϊπιςθσ των κινδφνων.



Να

εξοικειωκεί

με

τισ

βαςικζσ

αρχζσ

αποκικευςθσ

επικίνδυνων

εμπορευμάτων.

Αντικείμενο
Θ διδαςκαλία τθσ ΘΕ βαςίηεται ςε ειςθγιςεισ που πραγματοποιοφνται από
προςκεκλθμζνουσ ομιλθτζσ, ειδικοφσ ςε αντικείμενα διαχείριςθσ εφοδιαςτικισ και
εφοδιαςτικϊν αλυςίδων. Θ επιλογι των κεμάτων, των ειςθγθτϊν και ο ςυνολικόσ
προγραμματιςμόσ κα είναι αρμοδιότθτα του ςυντονιςτι-διδάςκοντοσ τθσ ΘΕ. Σα
αντικείμενα προσ ειςιγθςθ κα μεταβάλλονται και κα επιλζγονται ανάλογα με τισ
τρζχουςεσ εξελίξεισ ςτο χϊρο τθσ εφοδιαςτικισ, πάνω ςτισ οποίεσ κα ενθμερϊνεται
μζςω ζρευνασ ο διδάςκων. Ενδεικτικά κζματα προσ ειςιγθςθ είναι τα εξισ:
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Διαχείριςθ παγκόςμιων εφοδιαςτικϊν αλυςίδων.



Θζματα θκικισ και εταιρικισ υπευκυνότθτασ ςτθ διαχείριςθ εφοδιαςτικϊν
αλυςίδων.



Τπθρεςίεσ Fourth Party Logistics (4PL).



Ανάπτυξθ και διαχείριςθ αλυςίδασ αξιϊν (value chain management).



Διαχείριςθ αειφόρων εφοδιαςτικϊν αλυςίδων (sustainable supply chain
management).



Μεταφορζσ επικίνδυνων εμπορευμάτων διεκνϊσ, ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
και ςτθν Ελλάδα.



Σο

κεςμικό

πλαίςιο

μεταφορϊν

επικίνδυνων

εμπορευμάτων

ςτθν

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και ςτθν Ελλάδα.


Αναγνϊριςθ και εκτίμθςθ κινδφνων.



Επιπτϊςεισ και ςυνζπειεσ ατυχθμάτων.



Βαςικζσ αρχζσ αποκικευςθσ επικίνδυνων χθμικϊν υλικϊν.

Διδακτικι μζκοδοσ
Πραγματοποίθςθ διαλζξεων και ειςθγιςεων από προςκεκλθμζνουσ ομιλθτζσ,
υποςτθριηόμενεσ από διαφάνειεσ και άλλο εκπαιδευτικό υλικό. Θ διδαςκαλία
περιλαμβάνει πζρα από τθν ανάλυςθ των ςθμαντικότερων νομικϊν κειμζνων
ςχετικϊν με τθν διακίνθςθ των επικίνδυνων εμπορευμάτων, επίςθσ μεκόδουσ
εξοικείωςθσ με τισ βαςικζσ ζννοιεσ και τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ του αντικειμζνου.

Μζκοδοσ αξιολόγθςθσ


Γραπτζσ εξετάςεισ επί τθσ διδακτζασ φλθσ.



Παρουςίαςθ και εξζταςθ ατομικισ ι/και ομαδικισ εργαςίασ.

Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία


Ποφλιοσ, Κ., Βαγιόκασ, Ν., Σςιρϊνθσ, Ι., Χατηισ, Χρ. (2007) Μεταφορζσ
Επικίνδυνων Εμπορευμάτων, Α’ ζκδοςθ, Ελλθνικό Ινςτιτοφτο Τγιεινισ και
Αςφάλειασ τθσ Εργαςίασ.
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Κδρυμα Ευγενίδου - Τπ. Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν, (1990) Οδικι
μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων - Βαςικι Εκπαίδευςθ, Κδρυμα
Ευγενίδου.



Κϊνςτασ, Α., (1995) Διαςφάλιςθ Οδθγϊν από επικίνδυνα εμπορεφματα που
μεταφζρονται οδικϊσ ςφμφωνα

με τθν Ευρωπαϊκι

Οδθγία

ADR,

Παπαςωτθρίου, Ακινα.

Πράςινη εφοδιαςτική αλυςίδα
Σαυτότθτα
Σίτλοσ Θεματικισ Ενότθτασ: Πράςινθ εφοδιαςτικι αλυςίδα
ΑΑ: 11ο
Διδακτικζσ Μονάδεσ: 5

Περιγραφι
Θ ςυγκεκριμζνθ ΘΕ προςεγγίηει τα διάφορα κζματα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τα
οποία ςυνδζονται άμεςα και ζμμεςα με τθ διαχείριςθ διαδικαςιϊν logistics κακϊσ
και τθ διαχείριςθ εφοδιαςτικϊν αλυςίδων. Εξετάηονται τόςο το αντικείμενο τθσ
περιβαλλοντικισ επιβάρυνςθσ από τισ διαδικαςίεσ

logistics, όςο και θ

περιβαλλοντικι διαχείριςθ ωσ μζροσ τθσ ςυνολικισ εταιρικισ ςτρατθγικισ κακϊσ
και τθσ διαχείριςθσ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ.

τόχοι
Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ΘΕ ο ςπουδαςτισ είναι ςε κζςθ:


Να κατανοιςει πλιρωσ τθ ςθμαςία τθσ περιβαλλοντικισ διάςταςθσ.



Να εξοικειωκεί με τθν εφαρμογι περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ.



Να κατανοιςει ότι θ πράςινθ επιχειρθςιακι ςτρατθγικι αποτελεί αναπόςπαςτθ
παράμετρο ςτισ ςφγχρονεσ παγκοςμιοποιθμζνεσ εφοδιαςτικζσ αλυςίδεσ.

Αντικείμενο
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Ειςαγωγι ςτθ περιβαλλοντικι διαχείριςθ διαδικαςιϊν.



Πράςινθ επιχειρθςιακι ςτρατθγικι.



Θ ζννοια τθσ πράςινθσ εφοδιαςτικισ (green logistics).



Σα παράδοξα τθσ πράςινθσ εφοδιαςτικισ (green logistics paradoxes).



τάςθ καταναλωτϊν απζναντι ςτθν περιβαλλοντικι ςυμπεριφορά των
επιχειριςεων.



Πράςινεσ μεταφορζσ.



Μζκοδοι πράςινθσ διαχείριςθσ λειτουργιϊν εφοδιαςτικισ.



Αντίςτροφθ εφοδιαςτικι (reverse logistics).



Διαχείριςθ αντίςτροφων εφοδιαςτικϊν αλυςίδων.

Διδακτικι μζκοδοσ


Παρουςιάςεισ από το διδάςκοντα με χριςθ PowerPoint.



Μελζτθ περιπτϊςεων (business case studies) και ςυηιτθςθ ςτθν αίκουςα.



Ανάκεςθ ατομικισ ι/και ομαδικισ εργαςίασ.

Μζκοδοσ αξιολόγθςθσ


Γραπτζσ εξετάςεισ επί τθσ διδακτζασ φλθσ.



Παρουςίαςθ και εξζταςθ ατομικισ ι/και ομαδικισ εργαςίασ.

Προτεινόμενθ βιβλιογραφία
θμειϊςεισ διδάςκοντοσ.

Μεθοδολογία ζρευνασ
Σαυτότθτα
Σίτλοσ Θεματικισ Ενότθτασ: Μεκοδολογία ζρευνασ
ΑΑ: 12ο
Διδακτικζσ Μονάδεσ: 5

Πρόηαζη Μεηαπηστιακού Προγράμμαηος ζηην Επιζηήμη ηης Εθοδιαζηικής (Logistics)

Περιγραφι
Σο ςυγκεκριμζνο ΘΕ αφορά ςτισ μεκόδουσ ανάκτθςθσ πλθροφορίασ κακϊσ και ςτθν
οργάνωςθ, διαχείριςθ και αξιολόγθςθ τθσ πλθροφορίασ που ανακτάται μζςα από
δευτερογενι ι/και πρωτογενι ζρευνα, με ςκοπό τθν επίλυςθ προβλθμάτων και
αντιμετϊπιςθ αναγκϊν που προκφπτουν κατά τθ λειτουργικι ι/και ςτρατθγικι
διαχείριςθ διαδικαςιϊν εφοδιαςτικισ.

τόχοι
Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ΘΕ ο ςπουδαςτισ είναι ςε κζςθ:


Να εξοικειωκεί με τθν εφαρμογι λογικϊν μεκοδολογιϊν ςχεδιαςμοφ
ζρευνασ.



Να εξοικειωκεί με τθν εφαρμογι πρωτογενοφσ και δευτερογενοφσ ζρευνασ.



Να αξιολογεί και να διαχειρίηεται επαρκϊσ πλθροφορίεσ χριςιμεσ ςε
ακαδθμαϊκό όςο και εφαρμοςμζνο-επαγγελματικό επίπεδο.



Να πραγματοποιιςει το πρϊτο ςτάδιο (βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ) τθσ
τελικισ διπλωματικισ του εργαςίασ.

Αντικείμενο


Ειςαγωγι ςτισ ζννοιεσ τθσ πρωτογενοφσ και δευτερογενοφσ ζρευνασ.



Ζρευνα ςε επιςτθμονικζσ βάςεισ δεδομζνων.



Αξιολόγθςθ, ιεράρχθςθ και διαχείριςθ τθσ πλθροφορίασ.



Οι ζννοιεσ τθσ βιβλιογραφικισ αναςκόπθςθσ, τθσ ερευνθτικισ υπόκεςθσ και
τθσ μεκοδολογίασ ζρευνασ.



υγγραφι βιβλιογραφικισ αναςκόπθςθσ και διατφπωςθ ερευνθτικϊν
υποκζςεων.



χεδιαςμόσ μεκοδολογίασ ζρευνασ.



χεδιαςμόσ εργαλείων ζρευνασ.



Βαςικζσ αρχζσ μιασ πετυχθμζνθσ παρουςίαςθσ.



Πρακτικι εξάςκθςθ ςτθν παρουςίαςθ ερευνθτικισ μελζτθσ.

Πρόηαζη Μεηαπηστιακού Προγράμμαηος ζηην Επιζηήμη ηης Εθοδιαζηικής (Logistics)

Διδακτικι μζκοδοσ


Παρουςιάςεισ από το διδάςκοντα με χριςθ PowerPoint.



Μελζτθ περιπτϊςεων (business case studies) και ςυηιτθςθ ςτθν αίκουςα.



Ανάκεςθ ατομικισ ι/και ομαδικισ εργαςίασ.

Μζκοδοσ αξιολόγθςθσ


Παρουςίαςθ και εξζταςθ ατομικισ ι/και ομαδικισ εργαςίασ.

Προτεινόμενθ βιβλιογραφία
θμειϊςεισ διδάςκοντοσ.

