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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
Υ2-ΠΣΛΑ5 Ηλεκτρονικό επιχειρείν 

ΣΧΟΛΗ: Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστήμων 

ΤΜΗΜΑ: Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ2-ΠΣΛΑ5 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ηλεκτρονικό επιχειρείν 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

ΤΥΠΟΣ  
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

Μάθημα Ειδικής Υποδομής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS: 

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL): 

- 

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν αποτελεί ένα σύγχρονο επιστημονικό πεδίο που πλαισιώνει των ψηφιακό 
μετασχηματισμό των επιχειρήσεων μεταφέροντας. Σκοπός του μαθήματος είναι να επιδείξει το εύρος των 
επιπτώσεων του ψηφιακού μετασχηματισμού που προκαλεί η τεχνολογία και να κατανοήσει ο φοιτητής την 
σημασία της αρμονικής διαχείρισης μεταξύ των επιχειρησιακών θεμάτων και της τεχνολογικής προόδου.  
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
 

▪ Ορίσει τις επιδράσεις της ηλεκτρονικής επικοινωνίας στις επιχειρήσεις, να περιγράφει και να συζητάει 
πρωτοβουλίες επιχειρήσεων και καλές πρακτικές του ηλεκτρονικού επιχειρείν. 

▪ Περιγράφει το ηλεκτρονικό λιανικό (Β2C) και εταιρικό (Β2Β) εμπόριο, να διακρίνει τα χαρακτηριστικά τους, 
και να προσδιορίζει τα κύρια επιχειρηματικά μοντέλα.  

▪ Κατανοεί και να αναγνωρίζει παράγοντες του μάκρο-περιβάλλοντος και του επιπέδου της  εσωτερικής 
ωριμότητας της επιχείρησης ώστε να αντιλαμβάνεται τις ευκαιρίες και επιλογές στο ηλεκτρονικό επιχειρείν. 

▪ Ορίζει τις απαιτούμενες μεταβολές που θα πρέπει να γίνουν για την αποδοτικότερη προετοιμασία της 
επιχείρησης για να ενεργοποιηθεί στο χώρο του ηλεκτρονικού επιχειρείν. 

▪ Αναγνωρίζει τα επιχειρηματικά μοντέλα και τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι ΤΠΕ για την βελτίωση του 
οικοσυστήματος συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων. 

▪ Συνθέτει ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης και λειτουργίας μιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας που εξυπηρετεί 
τις ανάγκες του ηλεκτρονικού επιχειρείν λαμβάνοντας υπόψη διοικητικά και τεχνολογικά θέματα. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

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

▪ Λήψη αποφάσεων 
▪ Αυτόνομη εργασία 
▪ Ομαδική εργασία 
▪ Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
▪ Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
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3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. Εισαγωγικά 
2. Ανάλυση αγοράς για δραστηριότητες Ηλεκτρονικού Εμπορίου 
3. Διαχείριση υποδομής και ψηφιακού επιχειρείν 
4. Ηλεκτρονικό περιβάλλον 
5. Στρατηγική Ηλεκτρονικού Εμπορίου 
6. Επιχειρηματικά μοντέλα 
7. Ηλεκτρονικές προμήθειες 
8. Business Model Canvas 
9. Επιχειρηματικό Πλάνο Εφαρμογής Ηλεκτρονικού Επιχειρείν 
10. Νομικά θέματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου 
11. Πρακτικά θέματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου 
12. Προώθηση  εφαρμογών Ηλεκτρονικού Επιχειρείν 
13. Επανάληψη Μαθήματος 
 
Τα περιεχόμενα του μαθήματος καλύπτουν την παρακάτω θεματολογία: 
 
▪ Εισαγωγικά – Βασικές έννοιες ηλεκτρονικού επιχειρείν 
▪ Αγορές ηλεκτρονικού επιχειρείν – Επιχειρηματικά Μοντέλα 
▪ Διαχείριση υποδομών ηλεκτρονικού επιχειρείν 
▪ Παράγοντες μακροπεριβάλλοντος για το ηλεκτρονικό επιχειρείν 
▪ Στρατηγικές ηλεκτρονικού επιχειρείν – Business Canvas 
▪ Η εφοδιαστική αλυσίδα από την οπτική του ηλεκτρονικού επιχειρείν 
▪ Ηλεκτρονικές Προμήθειες – Μοντέλα δημοπρασιών 
▪ Διαχείριση επιχειρησιακών αλλαγών για το ψηφιακό μετασχηματισμό 
▪ Βασικές αρχές ανάλυσης και σχεδιασμού συστημάτων για το ηλεκτρονικό επιχειρείν  

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Διδασκαλία στην τάξη και υποστήριξη (forum, chat) μέσα από το 
Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Τάξης του Ιδρύματος. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε στη Διδασκαλία: Λογισμικό Διαχείρισης 
Ηλεκτρονικής Τάξης για την υποστήριξη της μαθησιακής 
διαδικασίας.  
Χρήση Τ.Π.Ε στην Επικοινωνία : Η επικοινωνία με τους φοιτητές 
επιτυγχάνεται μέσα από τη χρήση : Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, 
Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Τάξης, της Ιστοσελίδας του 
Μαθήματος – Διδάσκοντα. Cloud file sharing εφαρμογές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Ομαδική Εργασία  36 

Αυτοτελής Μελέτη 50 

Σύνολο  
(25 Ώρες Φόρτου Εργασίας 

ανά Πιστωτική Μονάδα) 
125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:  Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνικά 
Γραπτή τελική εξέταση (70%) η οποία περιλαμβάνει. ερωτήσεις 
σύντομης απάντησης και κριτική τοποθέτηση του εξεταζόμενου σε 
μια μελέτη περίπτωσης. 
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Ομαδική Εργασία (30%). Επιχειρηματικό πλάνο (business plan) 
για την ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας με την αξιοποίηση 
του business canvas. 
 
Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο site του μαθήματος 
και για κάθε ενέργεια αξιολόγησης. 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 
Ελληνική 
 
▪ Dave Chaffey (2016), Ψηφιακές επιχειρήσεις και ηλεκτρονικό εμπόριο: Στρατηγική, υλοποίηση και 

εφαρμογές, Έκτη έκδοση, Κλειδάριθμος 
 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά 
 

▪ Electronic Markets 
▪ Electronic Commerce Research and Applications 
▪ European Journal of Information Systems 
▪ International Journal of Electronic Commerce 
▪ International Journal of Electronic Business 
▪ Technovation 

 

 


