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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΕΥ1-ΠΣΛΑ8 Διαδίκτυο των Πραγμάτων 

ΣΧΟΛΗ: Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστήμων 

ΤΜΗΜΑ: Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΥ1-ΠΣΛΑ8 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: 8 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Διαδίκτυο των Πραγμάτων 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

ΤΥΠΟΣ  
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

Μάθημα Ειδικότητας 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS: 

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL): 

- 

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στο πλαίσιο του μαθήματος θα εξετάσει το πεδίο του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT), το οποίο είναι κοινώς 
κατανοητό ότι συνεπάγεται τη διασύνδεση των συσκευών στον φυσικό κόσμο με την τοποθέτηση αισθητήρων 
και συσκευές σύνδεσης στο δίκτυο. Θα υπάρχουν αναφορές σε τεχνολογικά θέματα του Διαδικτύου των 
Πραγμάτων αλλά η έμφαση θα δοθεί στο γεγονός ότι το Διαδίκτυο των Πραγμάτων είναι μια ευκαιρία ηγεσίας, 
ένας μηχανισμός για τη μετατροπή των επιχειρήσεων και την προσαρμογή τους στη νέα εποχή. 
Το μάθημα, ως εκ τούτου, στοχεύει να βοηθήσει τους φοιτητές να οραματιστούν και να οδηγήσουν 
μετασχηματισμούς που βασίζονται στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων, όχι μόνο να κατανοήσουν τα τεχνικά 
στοιχεία. Ο στόχος είναι να απομυθοποιήσει την ορολογία του Διαδικτύου των Πραγμάτων έτσι ώστε ως 
μάνατζερ να μπορέσουν να ξεκινήσουν να επιτυγχάνουν το στρατηγικό πλεονέκτημα που μπορεί να προσδώσει 
το Διαδίκτυο των Πραγμάτων. 
Το μάθημα θα παράσχει στους φοιτητές μια εισαγωγή στις απαραίτητες τεχνολογίες, τις αναγκαίες δεξιότητες 
και τους παράγοντες επιτυχίας αλλά και τους περιορισμούς για τη χρήση του Διαδικτύου των Πραγμάτων σε 
μια επιχείρηση. Θα παρέχονται πολλά παραδείγματα όπου το Διαδίκτυο των Πραγμάτων ήδη μεταμορφώνει την 
εμπειρία του πελάτη, τις λειτουργίες και τα επιχειρηματικά μοντέλα. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος 
ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
 
▪ Διακρίνει τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά των εφαρμογών του Διαδικτύου των Πραγμάτων, την 

σύνδεση τους με γενικότερους οικονομικούς και επιχειρησιακούς στόχους του οργανισμού ή της 
επιχείρησης. 

▪ Σχεδιάζει  το μετασχηματισμό που θα φέρει το Διαδίκτυο των Πραγμάτων υιοθετώντας μια ανταγωνιστική 
επιχειρηματική στρατηγική μέσα στον επιχείρηση. 

▪ Αξιοποιεί τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την αλλαγή από την εφαρμογή του Διαδικτύου των 
Πραγμάτων. 

▪ Αναγνωρίζει τις συγκεκριμένες ανάγκες μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. 
▪ Σχεδιάζει τη λύση που βασίζεται στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων σύμφωνα με τις ανάγκες.  
▪ Δημιουργεί ομάδα ανάπτυξης και εφαρμογής της  λύσης η οποία θα διαθέτει τις απαιτούμενες δεξιότητες  
▪ Αξιολογεί εναλλακτικές τεχνολογίες και προσεγγίσεις. 
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▪ Διοικεί την υλοποίηση της λύσης  με στόχο την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου εντός των χρονικών ορίων 
και του προϋπολογισμού. 

▪ Συνδέει το κόστος, την ποιότητα και τον χρόνο υλοποίησης ενός έργου Διαδικτύου των Πραγμάτων μέσω 
αντισταθμίσεων με το βέλτιστο δυνατό τρόπο. 

▪ Αξιολογεί τις επιπτώσεις μιας λύσης Διαδικτύου των Πραγμάτων στη λειτουργία της επιχείρησης. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

▪ Αυτόνομη εργασία  
▪ Ομαδική εργασία  
▪ Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
▪ Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
▪ Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. Διαδίκτυο των Πραγμάτων – Βασικές Έννοιες 
2. Μετασχηματισμός διαδικασιών με χρήση του Διαδικτύου των Πραγμάτων 
3. Διαχείριση της αλλαγής σε επιχειρήσεις και οργανισμούς 
4. Τεχνολογίες του Διαδικτύου των Πραγμάτων 
5. Αξιολόγηση τεχνολογιών 
6. Δεξιότητες που συνδέονται με το Διαδίκτυο των Πραγμάτων 
7. Σχεδίαση έργου Διαδικτύου των Πραγμάτων 
8. Διοίκηση ανάπτυξης έργου Διαδικτύου των Πραγμάτων 
9. Διαχείριση της λειτουργίας εφαρμογών  Διαδικτύου των Πραγμάτων 
10. Διαχείριση κινδύνων 
11. Εφαρμογές Διαδικτύου των Πραγμάτων σε περιβάλλον γραφείου 
12. Εφαρμογές Διαδικτύου των Πραγμάτων στη βιομηχανική παραγωγή 
13. Εφαρμογές Διαδικτύου των Πραγμάτων στην αγροτική παραγωγή 
14. Εφαρμογές Διαδικτύου των Πραγμάτων στις μεταφορές 
15. Εφαρμογές Διαδικτύου των Πραγμάτων στο αστικό περιβάλλον 
16. Εφαρμογές Διαδικτύου των Πραγμάτων στην ιατρική 

 

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 Αποτύπωσης Ροών  MS 
Visio, Λογισμικό Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Τάξης για την 
υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας. Για τη διεξαγωγή των 
παρουσιάσεων γίνεται χρήση Video projector. 
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. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Ατομική εργασία 25 

Ομαδική Εργασία  25 

Αυτοτελής Μελέτη 36 

Σύνολο  
(25 Ώρες Φόρτου Εργασίας 

ανά Πιστωτική Μονάδα) 
125 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:  Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνικά 
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Ατομική Εργασία (50%). Ανάλυση τεχνολογιών και εφαρμογών 
Διαδικτύου των Πραγμάτων. 
▪ Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος των δεξιοτήτων που 

ανέπτυξαν οι φοιτητές για την κατανόηση και την αξιολόγηση 
τεχνολογιών και εφαρμογών Διαδικτύου των Πραγμάτων. 

▪ Κριτήρια αξιολόγησης: Ο βαθμός κατανόησης της διαδικασίας 
αξιολόγηση τεχνολογιών και εφαρμογών Διαδικτύου των 
Πραγμάτων, η γραπτή έκθεση, το περιεχόμενο, ο σχεδιασμός 
και η παρουσίαση αυτής. 

 
Ομαδική Εργασία (50%). Σχεδίαση ενός έργου Διαδικτύου των 
Πραγμάτων. 
▪ Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος των δεξιοτήτων που 

ανέπτυξαν οι φοιτητές σε μεθόδους και εργαλεία 
μοντελοποίησης και σχεδίασης Διαδικτύου των Πραγμάτων. 

▪ Κριτήρια αξιολόγησης: Ο βαθμός κατανόησης της διαδικασίας 
μοντελοποίησης, η ικανότητα αντίληψης των πραγματικών 
διαστάσεων ενός έργου Διαδικτύου των Πραγμάτων, η 
ικανότητα αποτελεσματικής εφαρμογής μεθόδων σχεδίασης 
έργων, η ικανότητα χρήσης εργαλείων αποτύπωσης 
διαδικασιών, η γραπτή έκθεση, το περιεχόμενο, ο σχεδιασμός 
και η παρουσίαση αυτής. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο site του μαθήματος 
και για κάθε ενέργεια αξιολόγησης. 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 

 
Ξενόγλωσση 
 
▪ Kranz M., Building the Internet of Things: Implement New Business Models, Disrupt Competitors, Transform 

Your Industry, Εκδόσεις WILEY, 2016 
▪ daCosta F., Rethinking the Internet of Things: A Scalable Approach to Connecting Everything, Εκδόσεις 

Apress Media, 2013. 
▪ Simões D., Barbosa B., FilipeS., Smart Marketing With the Internet of Things, Εκδόσεις IGI Global, 2018 – 
▪ Waher P., Learning Internet of Things”, Εκδόσεις Packt Publishing, 2015. 
 
Επιλεγμένα άρθρα από τα παρακάτω περιοδικά: 
 
▪ Internet of Things Journal – IEEE 
▪ Internet of Things; Engineering Cyber Physical Human Systems - Elsevier 
▪ Advances in Internet of Things - Scientific Research, An Academic Publisher 
▪ Journal of Urban Technology - Taylor & Francis 

 


