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ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 

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 και Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ 5 5 

   

   
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 

ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΠΟΒΑΘΡΟΤ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

- 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

http://ommt.ihu.gr/wp-

content/uploads/courses21/210402_Per_Hlektroniko-

epixeirein.pdf 

1. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μακθςιακά Αποτελζςματα 

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 

κοπόσ του μακιματοσ είναι να δείξει ςτουσ φοιτθτζσ ότι μζςα από ζναν παγκόςμιο δικτυακό ιςτό 
ςε ςυνδυαςμό με νζεσ τεχνολογικζσ υποδομζσ και επιχειρθματικά μοντζλα παρζχονται ευκαιρίεσ 
για νζεσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ, αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ διεπιχειρθςιακϊν 
διαδικαςιϊν, άμεςθ δια-δραςτικι επικοινωνία αλλά και διεκπεραίωςθ ςυναλλαγϊν με 
επιχειρθματικοφσ πελάτεσ, καταναλωτζσ και πολίτεσ με θλεκτρονικά μζςα 
Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ/τριεσκα είναι ςε κζςθ να: 

1. ΓΝΩΗ: Αναγνωρίηουν τισ επιπτϊςεισ που επιφζρει θ τεχνολογία και ιδιαίτερα το διαδίκτυο 
ςτισ  ςφγχρονεσ επιχειριςεισ και να προςδιορίηουν τισ βαςικζσ αρχζσ του Ηλεκτρονικοφ 
Eπιχειρείν και Ηλεκτρονικοφ Εµπορίου. 

2. ΚΑΣΑΝΟΗ: Διακρίνουν τορόλο τθσ Διοίκθςθσ μζςα ςτο πλαίςιο τθσ e‐Επιχειρθματικότθτασ 
3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Εξετάηουν νζα επιχειρθματικά μοντζλα Ηλεκτρονικοφ Eπιχειρείν 
4. ΑΝΑΛΤΗ: Συνδυάζουν τα ςυςτατικά ςτοιχεία που ςυνκζτουν μια ςφγχρονθ επιχείρθςθ 

Ηλεκτρονικοφ Εµπορίου όπωσ: επιλογι πλατφόρμασ (eCommercePlatform), εμπειρία του 



χριςτθ (UserExperience), πλθρωμζσ (Payments), CRM&ERP, DigitalMarketing, κακιζρωςθ 
επωνυμίασ (Branding), ψθφιακι διαφιμιςθ (DigitalAdvertisement), SEO, Social Media, 
AffiliateMarketing, Web Analytics. 

5. ΤΝΘΕΗ: Δθμιουργοφν και να οργανώνουν ζνα πρωτότυπο (prototype) θλεκτρονικό 
κατάςτθμα με ζτοιμα εργαλεία & υπθρεςίεσ του διαδικτφου 

6. ΑΝΑΛΤΗ: Αξιολογοφν και να μετροφν τθν απόδοςθ ενόσ websiteκαι ενόσ θλεκτρονικοφ 
καταςτιματοσ 

Γενικζσ Ικανότθτεσ 
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… 
……. 
 

 
• Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ 

δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ 
και των απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

• Ομαδικι Εργαςία 

• Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 
• χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργο 

 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
το κεωρθτικό μζροσ κα παρουςιαςτοφν οριςμοί και ιςτορικά ςτοιχεία για τθν ανάπτυξθ του 

Διαδικτφου και του θλεκτρονικοφ επιχειρείν και εμπορίου, βαςικά επιχειρθματικά μοντζλα, 

λειτουργίεσ ενόσ θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ, τεχνολογίεσ που χρθςιμοποιοφνται, κζματα 

αςφάλειασ και προςταςίασ, νομικά κζματα, κλπ. Αναλφονται επιχειρθματικά πρότυπα του 

θλεκτρονικοφ επιχειρείν, οι ποικίλεσ εφαρμογζσ του (θλεκτρονικό κατάςτθμα, θλεκτρονικι 

δθμοπραςία, θλεκτρονικό εμπορικό κζντρο, θλεκτρονικι τραπεηικι), το νομικό πλαίςιό του, κζματα 

τεχνολογίασ και αςφάλειασ του Διαδικτφου, και παρζχονται απαντιςεισ ςε ερωτιματα 

επιχειρθματικισ ςτρατθγικισ. 

το εργαςτθριακό μζροσ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ κα διαδαχκοφν τον τρόπο με τον οποίο οι 

τεχνολογίεσ Διαδικτφου μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςιμερα ϊςτε να δθμιουργθκοφν πετυχθμζνα 

επιχειρθματικά μοντζλα και μια επιχείρθςθ να μετατραπεί ςε e-επιχείρθςθ και κα μελετθκοφν 

πετυχθμζνα και αποτυχθμζνα παραδείγματα θλεκτρονικϊν καταςτθμάτων  και διαφόρων άλλων 

επιχειρθματικϊν μοντζλων (case studies).Σζλοσ οι φοιτθτζσ κα ςχεδιάηουν και κα αναπτφςςουν ζνα 

πρωτότυπο (prototype) θλεκτρονικό κατάςτθμα με ζτοιμα εργαλεία & υπθρεςίεσ του διαδικτφου 

Θεωρθτικό μζροσ: 
 

1θ Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ Ηλεκτρονικό Εμπόριο & Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 
2θ Ευκαιρίεσ του θλεκτρονικοφ επιχειρείν 

-Κίνδυνοι του θλεκτρονικοφ επιχειρείν 
-Ποια θ διαφορά μεταξφ θλεκτρονικοφ εμπορίου και θλεκτρονικοφ επιχειρείν; 

3θ Επιχειρθματικά ι καταναλωτικά μοντζλα για ςυναλλαγζσ θλεκτρονικοφ εμπορίου 
4θ Αποδοχι των ψθφιακϊν τεχνολογιϊν από τουσ καταναλωτζσ - Μοχλοί τθσ αποδοχισ 

του Διαδικτφου από τουσ καταναλωτζσ- Εμπόδια ςτθν αποδοχι του Διαδικτφου από 
τουσ καταναλωτζσ- Εμπόδια ςτθν αποδοχι του θλεκτρονικοφ επιχειρείν και του 
θλεκτρονικοφ εμπορίου 



5θ Ειςαγωγι ςτισ επιχειριςεισ Β2Β και Β2C 
6θ Απόκριςθ του μάνατημεντ ςτο θλεκτρονικό εμπόριο και επιχειρείν- τρατθγικι και 

εφαρμογζσ 
7θ Κατθγορίεσ και Μοντζλα Ηλεκτρονικοφ Επιχειρείν (eBusinessModels) 
8θ υςτατικά τοιχεία Ηλεκτρονικοφ Εμπορίου (eCommerceComponents) 
9θ Σεχνολογίεσ, Πρότυπα και Εφαρμογζσ Διαδικτφου 
10θ Επιλογι Πλατφόρμασ (eCommercePlatform), Εμπειρία του Χριςτθ (UserExperience), 

Προμθκευτζσ & Προϊόντα (Suppliers&Productmix), Αποκικθ ( Warehouse), Αποςτολι & 
Επιςτροφζσ (Shipping &returns), Πλθρωμζσ (Payments), CRM&ERP, CallCenter, 
DigitalMarketing, Personnel, Νομικά Θζματα (Legal) 

11θ Κινθτό εμπόριο (m-commerce) 
12θ Ηλεκτρονικό Επιχειρθματικό/Επιχειρθςιακό Πλάνο (e-BusinessPlan) 
13θ Μελζτεσ Περίπτωςθσ (CaseStudies) 

 
Εργαςτθριακό μζροσ: 

1θ υςτιματα διαχείριςθσ περιεχομζνου 
2θ Εγκατάςταςθ του joomla 
3θ Ειςαγωγι ςτο joomla 
4θ Δθμιουργία ςελίδων ςτο joomlacms 
5θ Προςαρμογι τθσ  ιςτοςελίδασ 
6θ Αςκιςεισ ςτο joomla! 
7θ Virtuemart 
8θ Oλοκλθρωμζνο ςενάριο 
9θ Εγκατάςταςθ του Wordpress 
10θ Ειςαγωγι ςτο Wordpress 
11θ Δθμιουργίαιςτολογίου ςτο Wordpress 
12θ Δθμιουργία ιςτοςελίδασ ςτο Wordpress 
13θ Άλλα κζματα διαχείριςθσ 

3. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ 
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Ειςθγιςεισ με διδαςκαλία ςτθν τάξθ και υποςτιριξθ (forum, chat) μζςα 

από το φςτθμα Διαχείριςθσ Ηλεκτρονικισ Σάξθσ του Ιδρφματοσ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, 

ςτθν Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, 
ςτθν Επικοινωνία με τουσ 

φοιτθτζσ 

Λογιςμικό Δθμιουργίασ Ηλεκτρονικοφ Καταςτιματοσ (CMS), Λογιςμικό 
Διαχείριςθσ Ηλεκτρονικισ Σάξθσ για τθν υποςτιριξθ τθσ μακθςιακισ 
διαδικαςίασ (Moodle) 

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 

Δραςτηριότητα 
ΦόρτοσΕργαςίασ 

Εξαμθνου 

Διαλζξεισ  39 

ΕργαςτθριακζσΑςκιςεισ 15 

Ατομικζσ 
εργαςίεσ/παρουςιάςεισ 

16 

Προετοιμαςία Ομαδικισ 
Εργαςίασ 

40 

ΑυτοτελισΜελζτθ 40 

  

φνολοΜακιματοσ 150 
 



του ECTS 

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. 

Ι. Γραπτι τελικι εξζταςθ (60%)  θ οποία περιλαμβάνει: 
- Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ  
- Μελζτεσ Περίπτωςθσ  
κοπόσ αξιολόγθςθσ: Ο ζλεγχοσ κατανόθςθσ των βαςικϊν ςτοιχείων 
του μακιματοσ. 
Κριτιρια αξιολόγθςθσ: Η ορκότθτα, θ πλθρότθτα, θ ςαφινεια και θ 
κριτικι αξιολόγθςθ των απαντιςεων. 
 
ΙΙ. Ομαδικι Εργαςία (30%):  

1. χεδίαςθ και Ανάπτυξθ Ηλεκτρονικοφ Καταςτιματοσ με 
ζτοιμα εργαλεία και υπθρεςίεσ του Διαδικτφου.    ι  

2. Ψθφιακόσ μεταςχθματιςμόσ 
κοπόσ αξιολόγθςθσ:  
Οι ικανότθτεσ που ανζπτυξαν οι φοιτθτζσ ςτθ ςχεδίαςθ και ανάπτυξθ 
μιασ τεκμθριωμζνθσ λφςθσ θλεκτρονικοφ εμπορίου,  ο ζλεγχοσ των 
δεξιοτιτων που ανζπτυξαν ςε εργαλεία και υπθρεςίεσ του διαδικτφου 
και θ ικανότθτά τουσ να ςχεδιάηουν και να υλοποιοφν ζνα ζργο 
ομαδικά. 
Κριτιρια αξιολόγθςθσ: Η τεκμθρίωςθ, θ πλθρότθτα τθσ, θ ποιότθτα και 
θ επίκαιρθ βιβλιογραφία, θ οργάνωςθ και διαχείριςθ τθσ ομαδικισ 
εργαςίασ και θ παρουςίαςι τθσ. 
 

ΙΙΙ. υμμετοχι και Ατομικι προφορικι Δοκιμαςία  (10%) 
Αφοράκζματαπουζχουνκαλυφκεί ςτισ 
κεωρθτικζσδιαλζξεισκαιςταεργαςτθριακάμακιματα.Ηδοκιμαςίαγίνεται 
μζςαςτθν αίκουςα ςτο τζλοσ του εξαμινου και πριν τισ τελικζσ γραπτζσ 
εξετάςεισ. κοπόσ αξιολόγθςθσ: Ο ζλεγχοσ τθσ πορείασ των 
ςπουδαςτϊν ςε ςχζςθ με τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ, 
ανατροφοδότθςθ και ενδεχόμενθ τροποποίθςθ τθσ 
διδαςκαλίασ(finetuning) 
 

4. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία 

Laudon Kenneth, Traver Carol Guercio (2018). ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, Εκδόςεισ Α. 

ΠΑΠΑΩΣΗΡΙΟΤ & ΙΑ Ι.Κ.Ε., Κωδικόσ Βιβλίου ςτον Εφδοξο: 77112547. 

Turban Efraim, Outland Jon, King David (2020). ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΕΜΠΟΡΙΟ-

ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΙΟΙΚΗΗΚΑΙΑΞΙΟΠΟΙΗΗΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΔΙΚΣΤΩΝ, BROKEN HILL 

PUBLISHERS LTD,ΚωδικόσΒιβλίουςτονΕφδοξο: 94643838 

Συμπληρωματικθ βιβλιογραφία   
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