
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΑΕΙ 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2019-2020 

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

1
Ο
 ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ– Οι φοιτήτριες και 

οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει το εργαστήριο σε προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος 

(χωρίς να έχουν κοπεί λόγω απουσιών) θα μπορούν να εξεταστούν σε αυτό κανονικά. Οι 

φοιτήτριες και οι φοιτητές που δεν παρακολούθησαν τελικά το εργαστήριο, ενώ το είχαν 

δηλώσει σε προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, θα αναμένουν σχετική απόφαση του 

Υπουργείου Παιδείας για τον τρόπο εξέτασης. 

 

3
Ο
 ΕΞΑΜΗΝΟ: Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του 3

ου
 εξαμήνου έχουν τη δυνατότητα 

(σύμφωνα με τον νόμο) να δηλώσουν μαθήματα του 1
ου 

και του 3
ου

 εξαμήνου (έως 38 

ΔΜ) του Νέου Προγράμματος Σπουδών. Συνίσταται η κατά προτεραιότητα δήλωση των 

εργαστηριακών μαθημάτων. 

 

5
Ο
 ΕΞΑΜΗΝΟ: Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του 5

ου
 εξαμήνου έχουν τη δυνατότητα 

(σύμφωνα με τον νόμο) να δηλώσουν μαθήματα του 1
ου

, του 3
ου

 και του 5
ου 

εξαμήνου 

(έως 38 ΔΜ) του Νέου Προγράμματος Σπουδών. Συνίσταται η κατά προτεραιότητα 

δήλωση των εργαστηριακών μαθημάτων. 

Προσοχή:  

1. Στο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 από τα μαθήματα επιλογής «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» και «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΕΤΑΙΡΙΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ» θα προσφερθεί μόνο το μάθημα «ΕΤΑΙΡΙΚΗ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ». 

2. Σύμφωνα με τον αναθεωρημένο οδηγό σπουδών, το μάθημα 

«ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» δεν περιλαμβάνει εργαστηριακές 

ασκήσεις. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει το 

εργαστήριο το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος (χωρίς να έχουν κοπεί λόγω 

απουσιών) θα μπορούν να εξεταστούν σε αυτό κανονικά. Οι φοιτήτριες και οι 

φοιτητές που δεν παρακολούθησαν τελικά το εργαστήριο, ενώ το είχαν δηλώσει 

στο προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, θα αναμένουν σχετική απόφαση του 

Υπουργείου Παιδείας για τον τρόπο εξέτασης. 

 

7
Ο
 ΕΞΑΜΗΝΟ: Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του 7

ου
 εξαμήνου έχουν τη δυνατότητα 

(σύμφωνα με τον νόμο) να δηλώσουν μαθήματα του 1
ου

, του 3
ου

, του 5
ου 

και του 



7
ου 

εξαμήνου (έως 38ΔΜ) του Νέου Προγράμματος Σπουδών. Συνίσταται η κατά 

προτεραιότητα δήλωση των εργαστηριακών μαθημάτων. 

Προσοχή:  

1. Στο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 από τα μαθήματα επιλογής «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ» και «ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ & MARKETING ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 

θα προσφερθεί μόνο το μάθημα «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ». 

2. Στο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 από τα μαθήματα επιλογής «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΡΙΣΕΩΝ» και «ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ» θα προσφερθεί μόνο το 

μάθημα «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ». 

3. Σύμφωνα με τον αναθεωρημένο οδηγό σπουδών, το μάθημα «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» δεν περιλαμβάνει εργαστηριακές ασκήσεις.  
  



ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ στις ακόλουθες αλλαγές λόγω μετάβασης από το Παλαιό στο Νέο 

Πρόγραμμα Σπουδών 

 Οι αλυσίδες μαθημάτων για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Παλαιού 

Προγράμματος σπουδών έχουν καταργηθεί. 

 Το μάθημα «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» του 1
ου

 εξαμήνου δε θα 

προσφέρεται πλέον. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που δεν παρακολούθησαν τελικά το 

εργαστήριο, ενώ το είχαν δηλώσει σε προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, θα αναμένουν 

σχετική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για τον τρόπο εξέτασης.  

 Το μάθημα «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» του 3
ου

 

εξαμήνου δε θα προσφέρεται πλέον. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που το οφείλουν θα 

πρέπει να το δηλώσουν στην τρέχουσα δήλωση μαθημάτων. Οι φοιτήτριες και οι 

φοιτητές που το έχουν παρακολουθήσει θα εξεταστούν σε αυτό στην εξεταστική 

περίοδο του χειμερινού εξαμήνου κατόπιν οδηγιών που θα λάβουν από τον υπεύθυνο 

εξέτασης του εργαστηρίου. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που δεν το έχουν 

παρακολουθήσει θα πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν στο μάθημα 

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» (4
ου

 εξαμήνου) του Νέου 

Προγράμματος Σπουδών που θα προσφερθεί κατά το εαρινό εξάμηνο 2019-20. 

Προσοχή: οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Παλαιού Προγράμματος Σπουδών που 

κατά το εαρινό εξάμηνο 2018-2019 παρακολούθησαν και εξετάστηκαν στο μάθημα 

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ», οφείλουν να προσθέσουν στην 

ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου 2019-2020, το μάθημα 

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ». 

 Το μάθημα «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» του 3
ου

 

εξαμήνου δε θα προσφέρεται πλέον. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που το οφείλουν θα 

πρέπει να το δηλώσουν στην τρέχουσα δήλωση μαθημάτων. Οι φοιτήτριες και οι 

φοιτητές που το έχουν παρακολουθήσει θα εξεταστούν σε αυτό στην εξεταστική 

περίοδο του χειμερινού εξαμήνου κατόπιν οδηγιών που θα λάβουν από τον υπεύθυνο 

εξέτασης του εργαστηρίου. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που δεν το έχουν 

παρακολουθήσει θα αναμένουν σχετική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για τον 

τρόπο εξέτασης. 

 Το μάθημα «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» του 5
ου

 

εξαμήνου αντιστοιχίζεται πλήρως με το ομότιτλο μάθημα του 3
ου

 εξαμήνου του Νέου 

Προγράμματος Σπουδών. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει το 

εργαστήριο μπορούν να εξεταστούν σε αυτό στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού 



εξαμήνου. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που οφείλουν το εργαστήριο και δεν το έχουν 

παρακολουθήσει οφείλουν να ενταχθούν σε τμήμα του μαθήματος «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» του 3
ου

 εξαμήνου του Νέου 

Προγράμματος Σπουδών και να το παρακολουθήσουν για να έχουν δικαίωμα 

εξέτασης. 

 Το μάθημα «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» του 5
ου

 

εξαμήνου αντιστοιχίζεται πλήρως με το ομότιτλο μάθημα του 5
ου

 εξαμήνου του Νέου 

Προγράμματος Σπουδών. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει το 

εργαστήριο μπορούν να εξεταστούν σε αυτό στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού 

εξαμήνου. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που οφείλουν το εργαστήριο και δεν το έχουν 

παρακολουθήσει οφείλουν να ενταχθούν σε τμήμα του μαθήματος «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» του 5
ου

 εξαμήνου του Νέου 

Προγράμματος Σπουδών και να το παρακολουθήσουν για να έχουν δικαίωμα 

εξέτασης. 

 Το μάθημα «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» του 7
ου

 εξαμήνου του Παλαιού Προγράμματος Σπουδών 

αντιστοιχίζεται με το μάθημα «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» του 7
ου

 εξαμήνου του Νέου Προγράμματος 

Σπουδών. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει το εργαστήριο 

μπορούν να εξεταστούν σε αυτό στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου. Οι 

φοιτήτριες και οι φοιτητές που οφείλουν το εργαστήριο και δεν το έχουν 

παρακολουθήσει οφείλουν να ενταχθούν σε τμήμα του μαθήματος 

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» του 5
ου

 

εξαμήνου του Νέου Προγράμματος Σπουδών και να το παρακολουθήσουν για να 

έχουν δικαίωμα εξέτασης. 

 

  

  

 


