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ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  6 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ) 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ N1-

8130 
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψηφιακά Συστήματα Ροής Εργασιών και Διαχείρισης 
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 

Διαλέξεις   3 4 
Εργαστήριο    

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο (δ). 

3 4 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  
ειδικού υποβάθρου, 

ειδίκευσης  
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

ΜΕΥ  Μαθήματα Ειδικού Υπόβαθρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
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(1) 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 φοιτητές/τριες είναι σε θέση να κατανοήσουν ειδικά θέματα πάνω στη 

διοίκηση, με έμφαση σε θέματα επιχειρηματικότητας, νέων τεχνολογιών και 

επιχειρησιακών λειτουργιών. 

 Οι φοιτητές/τριες είναι σε θέση να  αναλύουν  θέματα επιχειρηματικότητας και 

λειτουργικότητας της επιχείρησης. 



 
Ταχεία προτυποποίηση & πλασματικά πρωτότυπα. 
- Διοικητικές διαδικασίες: Προγραμματισμός, οργάνωση, διεύθυνση και έλεγχος. 
- Συστήματα λειτουργίας επιχειρήσεων. Διοίκηση συστημάτων παραγωγής. Συζήτηση 
πρακτικών παραδειγμάτων και σύγχρονων τάσεων και εξελίξεων 
- Το σύγχρονο εργοστάσιο – Το μοντέλο Industry 4.0. και η εφαρμογή του στις γραφικές 
τέχνες 
- Ανάλυση μοντέλων Print 4.0, Paper 4.0, Finishing 4.0, Packaging 4.0 
- Συστήματα Lean Manufacturing 
- Μοντέλα και εφαρμογές Internet of Things, Cycle Production και Big data management 
στη βιομηχανία των γραφικών τεχνών και της συσκευασίας 
- Εισαγωγή-μοντέλα αποθεμάτων με στατική ζήτηση, μοντέλα με δυναμική ζήτηση, 
αποθέματα με εκπτώσεις ποσοτήτων, σχεδιασμός παραγωγής, ανάμειξη προϊόντων, 
προβλήματα μεγέθους παραγωγής, συστήματα πρόβλεψης, κινούμενος μέσος όρος, 
ελάχιστο μέσο τετράγωνο 
- Προγραμματισμός -ν εργασίες, 1 μηχανή -ν εργασίες, 2 μηχανές, προγραμματισμός για 

 Οι φοιτητές/τριες είναι σε θέση να  αναλύουν  θέματα  και να μελετάνε 

περιπτώσεις επιχειρηματικού κινδύνου, βιοτεχνικής ανάπτυξης και βιομηχανικής 

μετεγκατάστασης. 

 Οι φοιτητές/τριες είναι σε θέση να  αντιλαμβάνονται τη σημασία της ροής και του 

κύκλου εργασιών, μέσα από την ανάθεση στόχων. 

 Οι φοιτητές/τριες είναι σε θέση να κατανοούν  εμπράκτως τον κύκλο ζωής 

προϊόντος, περιέκτη και περιεχομένου. 

 
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 την χρήση και 
των απαραίτητων τεχνολογιών 

 Λήψη αποφάσεων 

 Αυτόνομη εργασία 
 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

 Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
 Σεβασμός στο περιβάλλον 
 Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας στον εργασιακό 

χώρο 
 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 Τεχνική σκέψη και προσφορά εφαρμοσμένων προτάσεων και λύσεων στην 
παραγωγική διαδικασία  

 



την ελαχιστοποίηση κόστους προετοιμασίας, απαιτούμενες ακολουθίες εργασιών. 
  
Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος 
Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει εκπαίδευση στο εργαστήριο με:   

 Αναφορά (επίδειξη) λειτουργικών ενοτήτων (modules) των συστημάτων του πεδίου 
 Δημιουργία και επεξεργασία ολοκληρωμένων projects, με θεματολογία: Συστήματα 

διαχείρισης εργασιών Γραφικών Τεχνών (MIS Management Information Systems) 
(με εφαρμογή, εκτός άλλων, νέων προτύπων τεχνολογιών Διαδικτύου - τεχνολογίες 
υπολογιστικής νέφους), Συστήματα  Web-to Print , Δομή ψηφιακών συστημάτων 
ροής εργασιών και διαχείρισης. 

(2) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Φυσική παρουσία  στην αίθουσα διδασκαλίας, γραπτή 

εξέταση 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση Υπολογιστών για : 
Α) Τη διδασκαλία του θεωρητικού μέρους 
Β) Την εκτέλεση των απαραίτητων ασκήσεων 
Γ) Την επικοινωνία με τους φοιτητές και τη χρήση της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

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 
  

  
Σύνολο 
Μαθήματος  

   100 
 

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. 

Ελληνικά, 
Α. Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις σύντομης 
απάντησης και σύντομης ανάπτυξης - επίλυσης 
προβλημάτων (θεωρητικό μέρος), 
Β. Αναφορές επί του αντικειμένου των ασκήσεων, 
Τεστ ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και σύντομης 
ανάπτυξης θεμάτων  
 
Εργαστήριο 
Eκπόνηση σύνθετων εργασιών-μελετών  
(ολοκληρωμένα projects) 

(3) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
1. Michael Murphy : Μάνατζμεντ Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων (Small Business 



Management), ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, Αθήνα.  
2. Παπαλεξανδρή Νάνσυ, Μπουραντάς Δημήτρης (2016). Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, 

Εκδόσεις Μπένου Γ., Αθήνα.  
3. Σημειώσεις Διδάσκοντα 
 
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ  
1. Batemann Shell : Διοίκηση Επιχειρήσεων 
2. Klaus Schwab (2017):The Fourth Industrial Revolution, New York, US 
3. Heidelberg USA (2016): “Industry 4.0: The New Age of Prosperity for Printing” 
4. i-scoop (2016):The fourth industrial revolution – guide to Industrie 4.0 
5. Drexler, S.(2016): The 5 Factors of Industry 4.0, On digitizing Industry and Infrastructure, 
Industrial 
6. IoT/Industrie 4.0 
 

 

 
 

 

 


