
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & 
ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 1605-

210305 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 3ο  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Διαχείριςθ Δεδομζνων και Πλθροφοριϊν 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά 

μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ κεωρίασ 2 5 

Εργαςτιριο 1  

   

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά 
ςτο (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Γενικοφ υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι και Αγγλικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ναι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://exams-

sod.the.ihu.gr/course/view.php?id=256 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

1.  Γνϊςθ: Με τθν παρακολοφκθςθ του μακιματοσ, ο φοιτθτισ κα αναγνωρίηει τισ 
ζννοιεσ που ςχετίηονται με τθ διαχείριςθ των θλεκτρονικϊν δεδομζνων. 
2. Κατανόθςθ: Ο φοιτθτισ κα μπορεί να διακρίνει τουσ τφπουσ προβλθμάτων και 
να εκτιμά τισ τεχνικζσ απόκτθςθσ, διαχείριςθσ και αξιοποίθςθσ τθσ πλθροφορίασ 
που προςφζρονται για προβλιματα λιψθσ αποφάςεων και βελτιςτοποίθςθσ τθσ 
διοίκθςθσ. 
3. Εφαρμογι: Ο φοιτθτισ κα εξοικειωκεί με εργαλεία πλθροφορικισ και τθν 
εφαρμογι τουσ ςτθ διαχείριςθ δεδομζνων και τθν εξαγωγι πλθροφορίασ. 
4. Ανάλυςθ: Ο φοιτθτισ κα μπορεί να μελετάει τισ ανάγκεσ μιασ επιχείρθςθσ και να 



ςχεδιάηει κατάλλθλα μοντζλα. 
5. φνκεςθ: Ο φοιτθτισ κα μπορεί να δθμιουργιςει μια εφαρμογι βάςεων 
δεδομζνων. 
6. Ο φοιτθτισ διδάςκεται τισ βαςικζσ αρχζσ και καλζσ πρακτικζσ για τθν 
αποτελεςματικι οργάνωςθ, αποκικευςθ και αξιοποίθςθ δεδομζνων ςε Η/Τ, ϊςτε 
να μπορεί να διαχειρίηεται ςωςτά τα δεδομζνα μιασ επιχείρθςθσ αξιοποιϊντασ τα 
κατάλλθλα εργαλεία πλθροφορικισ. 
 
 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

Ο φοιτθτισ αποκτά τισ γενικζσ ικανότθτεσ τθσ αναηιτθςθσ, ανάλυςθσ και ςφνκεςθσ 
δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν. Πιο 
ςυγκεκριμζνα,  διδάςκεται τθ μεκοδολογία ςχεδιαςμοφ μιασ απλισ εφαρμογισ 
βάςεων δεδομζνων και εξοικειϊνεται με τθ χριςθ λογιςμικοφ υλοποίθςθσ βάςεων 
δεδομζνων (π.χ. Microsoft Access ι LibreOffice Base), ϊςτε να είναι ςε κζςθ να 
δθμιουργιςει μια ολοκλθρωμζνθ και αποτελεςματικι εφαρμογι διαχείριςθσ 
δεδομζνων διοίκθςθσ. 
 
Επιπλζον ςτόχοσ είναι θ γνωριμία με τα κεμζλια τθσ επιχειρθματικισ ευφυΐασ, θ 
κατανόθςθ τθσ ςθμαςίασ και των ιδιαιτεροτιτων των δεδομζνων ωσ μια από τισ 
βαςικζσ τεχνολογίεσ πλθροφορικισ και θ ικανότθτα αποτελεςματικισ χριςθσ 
τεχνολογιϊν που βαςίηονται ςε δεδομζνα (π.χ. πλθροφοριακά ςυςτιματα 
διοίκθςθσ, ανάλυςθ δεδομζνων). 
 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΘΕΩΡΙΑ 
1. Οι ζννοιεσ των δεδομζνων, τθσ πλθροφορίασ και τθσ γνϊςθσ, θ διαχείριςθ 

και θ αξιοποίθςι τουσ ςε μια επιχείρθςθ. 
2. Βαςικζσ αρχζσ οργάνωςθσ και αποκικευςθσ δεδομζνων ςε Η/Τ. 
3. Οι ζννοιεσ του μοντζλου δεδομζνων και τθσ Βάςθσ Δεδομζνων. 
4. Σο ςχεςιακό μοντζλο. Διαγράμματα οντοτιτων-ςυςχετίςεων. 
5. χεδιαςμόσ μιασ Βάςθσ Δεδομζνων με ςφνκεςθ. 
6. χεδιαςμόσ με διάςπαςθ. 
7. Ερωτιματα για αναηιτθςθ και ενθμζρωςθ δεδομζνων. 
8. Σα ερωτιματα ωσ εργαλείο για τθν εξαγωγι πλθροφορίασ από δεδομζνα. 
9. Αναφορζσ και φόρμεσ. 
10. Εγκυρότθτα δεδομζνων. 
11. Εξαγωγι γνϊςθσ από δεδομζνα. 
12. Θζματα ποιότθτασ δεδομζνων και δεοντολογίασ. 



13. Αςκιςεισ επανάλθψθσ 
 
ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ 

1. Παρουςίαςθ λογιςμικοφ Βάςεων δεδομζνων  
2-13  ειρά εργαςτθριακϊν αςκιςεων ςε λογιςμικό Βάςεων Δεδομζνων ςτο 

ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ απλϊν εφαρμογϊν για τθν αποτελεςματικι 
διαχείριςθ και αξιοποίθςθ δεδομζνων. 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Διαλζξεισ κεωρίασ πρόςωπο με πρόςωπο ι μζςω 

ςφγχρονθσ τθλε-εκπαίδευςθσ 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ ςε αίκουςα Η/Τ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Ηλεκτρονικζσ παρουςιάςεισ (π.χ. Powerpoint). 
Χριςθ λογιςμικοφ Βάςεων Δεδομζνων (MS-
Access ι Libre Office) 
Πλατφόρμα τθλε-εκπαίδευςθσ ςτο διαμοιραςμό 
εκπαιδευτικοφ υλικοφ και αςφγχρονθσ μάκθςθσ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δρασηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ κεωρίασ 26 

Εργαςτιριο 13 

Επίλυςθ εργαςτθριακϊν 
αςκιςεων 

61 

Μελζτθ 50 

  

  

  

  

φνολο 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 
Γραπτι εξζταςθ κεωρίασ (50%) 
Εξζταςθ εργαςτθρίου (50%) 
 
 
 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία 

 
1. Διαχείριςθ δεδομζνων και επιχειρθματικι ευφυΐα, ταλίδθσ, Γ., Καρδαράσ, Δ., *θλεκτρ. 



βιβλ.+ Ακινα:φνδεςμοσ Ελλθνικϊν Ακαδθμαϊκϊν Βιβλιοκθκϊν, 2015, Διακζςιμο 
ελεφκερα ςτο: http://hdl.handle.net/11419/1161 

2. χεςιακζσ βάςεισ δεδομζνων - Νζα ανακεωρθμζνθ ζκδοςθ, Κεχρισ Ευάγγελοσ, 
Εκδόςεισ Κριτικι *Κωδ 41955665] 

3. Βαςικζσ Αρχζσ υςτθμάτων Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων, Gillenson Mark, Εκδόςεισ 
Broken Hill *Κωδ 77107302+ 

4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ MICROSOFT ACCESS 2010, ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ, JOYCE COX, JOAN LAMBERT, 
Εκδόςεισ Κλειδάρικμοσ *Κωδ 12278008+ 
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