
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DIM -2A2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Δικτυακή και Ψηφιακή οικονομία 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 
Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία 
για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες 
ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 7,5 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας 
και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 
περιγράφονται αναλυτικά στο 4. 
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ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική  

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

 

 
2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 
 

Το μάθημα διαπραγματεύεται ζητήματα που σχετίζονται με το πώς η ψηφιακή τεχνολογία 
επηρεάζει, αλλάζει και μετασχηματίζει τα διοικητικά και επιχειρηματικά μοντέλα  των επιχειρήσεων. 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, αναμένεται οι φοιτητές/φοιτήτριες  να είναι σε θέση 
να: 

• Ορίζουν την έννοια της ψηφιακής οικονομίας και να διακρίνουν τις βασικές ιδιαιτερότητες 
των πληροφοριακών αγαθών 

• Προσδιορίζουν την έννοια του ηλεκτρονικού επιχειρείν, να περιγράφουν τις μορφές του 
ηλεκτρονικού εμπορίου και να διακρίνουν τα επιχειρηματικά μοντέλα ψηφιακών 
επιχειρήσεων 

• Ορίζουν τις βασικές θεωρητικές έννοιες για τη λειτουργία κρυπτονομισμάτων 
(πολυπλοκότητα αλγορίθμων, κρυπτογραφικές συναρτήσεις κατατεμαχισμού και ψηφιακές 
υπογραφές) και να περιγράφουν την αρχιτεκτονική και λειτουργία συγκεκριμένων 
κρυπτονομισμάτων, όπως το bitcoin. 

• Αναγνωρίζουν την έννοια των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (κυρίως σε 
πληροφοριακά αγαθά) και να εξηγούν έννοιες «ανοικτότητας», όπως ανοικτή γνώση, 
ανοικτά δεδομένα, άδειες Creative Commons, Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού 
Κώδικα. 

• Μελετούν περιπτώσεις ψηφιακών επιχειρήσεων και να αναγνωρίζουν στοιχεία του 
επιχειρηματικού τους μοντέλου 

• Δημιουργούν ένα σχέδιο επιχειρηματικού μοντέλου νέας ψηφιακής επιχείρησης με τη 
χρήση του Καμβά Επιχειρηματικού Μοντέλου (Business model canvas) 

• Σχεδιάζουν μία υπηρεσία  βάσει μοντέλων που βασίζονται στην Εμπειρία Χρήστη 



(User Experience – UX) και σε σύγχρονα πρότυπα ποιότητας όπως το ISO25000. 
• Κατασκευάζουν ένα πρωτόλειο ιστότοπου ψηφιακής επιχείρησης με τη χρήση εργαλείων 

Web και ανοικτού περιεχομένου. 
Γενικές Ικανότητες 
 

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

X 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις X 
Λήψη αποφάσεων X 
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων X 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 

 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου 

 

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 

X 
 

 
 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Ψηφιακή Οικονομία, Επιχειρηματικότητα και πληροφοριακά αγαθά. Ηλεκτρονικό Επιχειρήν, 
υπηρεσίες στο διαδίκτυο, το λογισμικό ως υπηρεσία, υπηρεσίες νέφους.               

• Ποιότητα υπηρεσιών και διεθνή πρότυπα ποιότητας  
• Μοντέλα ηλεκτρονικού εμπορίου και δικτυακών επιχειρήσεων. 
• Η έννοια της Εμπειρίας Χρήστη (User Experience – UX). Δημιουργία mochup δικτυακής 

επιχείρησης: Βασικές αρχές δημιουργίας ιστοσελίδων HTML και μορφοποίησής τους με CSS. 
Η δομή των ιστοσελίδων και των αντικειμένων μιας ιστοσελίδας. Βασικές λειτουργίες 
λογισμικού δικτυακής επιχείρησης. 

• Κρυπτονομίσματα και το bitcon:  Βασικές θεωρητικές έννοιες για τη λειτουργία 
κρυπτονομισμάτων: πολυπλοκότητα αλγορίθμων, κρυπτογραφικές συναρτήσεις 
κατατεμαχισμού και ψηφιακές υπογραφές. Η αρχιτεκτονική και λειτουργία του bintoin. 

• Τεχνολογία Block chain. 
 
4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. 

Τάξη X 
Εξ αποστάσεως (ασύγχρονη)  
Εξ αποστάσεως (σύγχρονη)  
Άλλο:  

 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Στη διδασκαλία (διαφάνειες) X 
Στην επικοινωνία με τους 
φοιτητές (e-class) 

X 

Εικονική (προσομοιωμένη) 
εργαστηριακή εκπαίδευση 

 

Άλλο:  
 



 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 
Διαλέξεις 39 
Φροντιστήριο  
Εργαστηριακή Άσκηση  
Συγγραφή εργασίας/εργασιών  
Σεμινάρια  
Ασκήσεις  
Εκπόνηση μελέτης (project)  
Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 

Πρακτική (Τοποθέτηση)  
Κλινική Άσκηση  
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο  
Διαδραστικήδιδσκαλία  
Εκπαιδευτικές επισκέψεις  
Καλλιτεχνική δημιουργία  
Αυτοτελής Μελέτη 86 
Άλλο:  
Σύνολο Μαθήματος 
(25 ώρες φόρτου εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

 

Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα ανάπτυξης 

X θεωρία, σύντομες μελέτες 
περίπτωσης 

Προφορική Εξέταση   
Δημόσια Παρουσίαση   
Επίλυση Προβλημάτων   
Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης 
(συμπερασματική) 

  

Εργαστηριακή εργασία   
Κλινική Εξέταση Ασθενούς   
Πρόοδος με ερωτήματα 
ανάπτυξης (διαμορφωτική) 

  

Καλλιτεχνική Ερμηνεία   
Γραπτή εξέταση με 
ερωτήματα πολλαπλής 
επιλογής 

  

Γραπτή 
έκθεση/αναφορά/εργασία 

  

Πρόοδος με ερωτήματα 
πολλαπλής επιλογής 

  
 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

• Ηλεκτρονικό Εμπόριο 2018, 14η Έκδοση, Laudon Kenneth, Traver Carol Guercio 

• ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

• Η Ψηφιακή Οικονομία, Tapscott Don 

• ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ, DAVE CHAFFEY 

 

https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:32998108/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:50659169/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:50656360/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:50656360/0

