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Αρχίζοντας με το σκεπτικό ότι το γνωστικό 
αντικείμενο της επιστήμης της Πληροφορικής 
είναι η συγκέντρωση, ταξινόμηση, επεξεργασία 
και μετάδοση της πληροφορίας, οι σπουδές στο 
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πα
νεπιστημίου Μακεδονίας συνιστούν ένα διεπι
στημονικό αλλά και αυτόνομο σύμπλεγμα της 
Πληροφορικής επιστήμης και των Οικονομικών 
και Διοικητικών επιστημών.
 Αντικειμενικός στόχος των σπουδών στο 
Τμήμα αυτό είναι η αξιοποίηση των δυνατοτή
των που προσφέρει η επιστήμη των ηλεκτρονι
κών υπολογιστών κατά τη διερεύνηση μεθόδων 
ανάλυσης και μελέτης των Οικονομικών και Δι
οικητικών επιστημών, ούτως ώστε, με τη συν
δρομή των Μαθηματικών και της Στατιστικής, 
να αποκτούν αυτές τη λειτουργική τους σπου
δαιότητα.
 Με άλλα λόγια, αποστολή του Τμήματος 
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής είναι η προαγω
γή και η μετάδοση της γνώσης με τη διδασκα
λία και την έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο 
της επιστήμης της Πληροφορικής, με ιδιαίτερη 
έμφαση στην ανάπτυξη συστημάτων για εφαρ
μογές σε Οικονομικές, Διοικητικές και Κοινωνι
κές επιστήμες, με σκοπό την πλήρη επιστημο

νική κατάρτιση στελεχών υψηλού επιπέδου για 
τις ανάγκες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
 Το πρόγραμμα σπουδών οδηγεί στη λήψη 
ενιαίου πτυχίου μετά από επιτυχή παρακολού
θηση των υποχρεωτικών μαθημάτων, που απο
τελούν τον «κορμό», καθώς και σημαντικού 
αριθμού μαθημάτων επιλογής. Μία ώρα διδα
σκαλίας την εβδομάδα, για όλο το εξάμηνο, 
ισοδυναμεί με μία διδακτική μονάδα (δ.μ.), ανε
ξάρτητα αν το μάθημα είναι κορμού ή επιλογής. 
Ο ελάχιστος αριθμός διδακτικών μονάδων 
(δ.μ.) που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου 
του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 
είναι εκατόν εβδομήντα τέσσερις (174) δ.μ., συ
μπεριλαμβανομένων και των δεκαέξι (16) δ.μ. 
του μαθήματος της αγγλικής γλώσσας, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο φοιτητής έχει παρακολουθή
σει επιτυχώς τον ελάχιστο αριθμό των μαθημά
των κορμού (υποχρεωτικών) και επιλογής του 
ισχύοντος Προγράμματος Σπουδών.
 Τα μαθήματα κορμού και επιλογής επιμερί
ζονται σε πέντε (5) γνωστικές περιοχές. Σε κάθε 
γνωστική περιοχή αντιστοιχεί διαφορετικός 
αριθμός διδακτικών μονάδων. Στον παρακάτω 
πίνακα φαίνεται η διάρθρωση του προγράμ
ματος σε γνωστικές περιοχές των μαθημάτων 
κορμού και επιλογής.

Πρόγραμμα Σπουδών
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Πτυχιακή Εργασία

Στην αρχή του 7ου εξαμήνου ανατίθεται προ
αιρετικά σε κάθε φοιτητή θέμα πτυχιακής ερ
γασίας σε μια από τις γνωστικές περιοχές που 
τον ενδιαφέρει. Η εκπόνηση της πτυχιακής 
εργασίας γίνεται σε συνεργασία με ένα μέλος 
Δ.Ε.Π., που ορίζεται ως επιβλέπων. Η πτυχια
κή εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε τρία (3) μα
θήματα, δηλαδή σε έξι (6) δ.μ., ολοκληρώνεται 
και κατατίθεται στον επιβλέποντα στο τέλος 
του 8ου εξαμήνου για αξιολόγηση. Απαραίτητη 
προϋπόθεση για την τελική αξιολόγηση της ερ

ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Μαθήματα Κορμού
Ώρες                      %

Μαθήματα Επιλογής
Ώρες                        %

1. Επιστήμες Η/Υ 76               52,78  48                   41,38

2. Επιστήμες Μαθηματικών
    και Στατιστικής 22                15,28 18                   15,52

3. Οικονομικές, Διοικητικές και 
    Κοινωνικές Επιστήμες 30                20,83 44                   37,93

4. Πτυχιακή Εργασία 0                  0,00 6                      5,17

5. Αγγλικά 16                11,11 0                      0,00

ΣΥΝΟΛΟ 144              100,00 116                 100,00

γασίας είναι η προφορική παρουσίασή της από 
τον φοιτητή ενώπιον Τριμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής.
 Εάν ο φοιτητής δεν επιλέξει την εκπόνηση 
πτυχιακής εργασίας, τότε επιλέγει αντί αυτής 
δύο (2) μαθήματα επιλογής του Ζ’ εξαμήνου 
και ένα (1) μάθημα επιλογής του Η’ εξαμήνου, 
δηλαδή έξι (6) δ.μ. (2 δ.μ. για κάθε μάθημα επι
λογής Χ 3 μαθήματα που αντιστοιχούν για την 
πτυχιακή εργασία = 6 δ.μ.)
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Φροντιστήρια - Εργαστήρια

Οι ώρες διδασκαλίας που αντιστοιχούν σε κάθε 
μάθημα περιλαμβάνουν και τις ώρες εξάσκησης 
σε φροντιστήρια ή εργαστήρια.
 Οι ώρες αυτές ορίζονται από τους διδάσκο
ντες ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερό
τητες του κάθε μαθήματος.

Αγγλική Γλώσσα

Η αγγλική γλώσσα διδάσκεται στα τέσσερα 
πρώτα εξάμηνα του προγράμματος σπουδών 
και είναι υποχρεωτικό μάθημα στο οποίο αντι
στοιχούν δεκαέξι (16) δ.μ. Η επιτυχής παρακο
λούθηση της αγγλικής γλώσσας είναι απαραί
τητη προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου. Η 
αγγλική γλώσσα διδάσκεται σε διαφορετικά 
επίπεδα εμβάθυνσης και οι φοιτητές παρακο
λουθούν εκείνο το επίπεδο που επιτρέπουν οι 
προηγούμενες γνώσεις τους.
 Για να μην υπάρχει άνιση μεταχείριση των 
φοιτητών, οι βαθμοί στην αγγλική γλώσσα δεν 
λαμβάνονται μεμονωμένα υπόψη κατά τον υπο

λογισμό του βαθμού του πτυχίου. Αντίθετα, συ
νυπολογίζεται ο γενικός βαθμός της αγγλικής 
γλώσσας που αντιστοιχεί στο μέσο όρο των επι
μέρους βαθμών των αντίστοιχων τεσσάρων εξα
μήνων επί το συντελεστή βαρύτητας.
 

Βαθμός Πτυχίου

Για τον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου 
πολλαπλασιάζεται ο βαθμός κάθε μαθήματος 
με το συντελεστή βαρύτητας του μαθήματος 
και το άθροισμα των επιμέρους γινομένων διαι
ρείται με το άθροισμα των συντελεστών βαρύ
τητας όλων των μαθημάτων. Μαθήματα με μία 
(1) ή δύο (2) διδακτικές μονάδες έχουν συντε
λεστή βαρύτητας 1,0. Μαθήματα με τρεις (3) ή 
τέσσερις (4) διδακτικές μονάδες έχουν συντε
λεστή βαρύτητας 1,5. Μαθήματα με περισσότε
ρες από τέσσερις (4) διδακτικές μονάδες έχουν 
συντελεστή βαρύτητας 2,0. Η Πτυχιακή Εργα
σία έχει συντελεστή βαρύτητας 3,0 (από 1,0 για 
κάθε ένα από τα τρία μαθήματα επιλογής που 
της αντιστοιχούν).
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Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Συνοπτικός Κατάλογος Μαθημάτων

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 3ω/διδ Γ. Στεφανίδης, Αναπλ. Καθηγητής
Αλ. Χατζηγεωργίου, Επίκ. Καθηγητής

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 4ω/διδ Γ. Πέκος, Καθηγητής 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

4ω/διδ Γ. Πέκος, Καθηγητής 
Γ. Στεφανίδης, Αναπλ. Καθηγητής 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι 4ω/διδ Μ. Σατρατζέμη, Αναπλ. Καθηγήτρια 
ΠΔ 407/80 

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 3ω/διδ Δ. Μπούσιου, Καθηγήτρια 
Ελ. Κατσούλη, Αναπλ. Καθηγήτρια 

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ME C 3ω/διδ Κ. Παπαρρίζος, Καθηγητής 
Αλ. Χατζηγεωργίου, Επίκ. Καθηγητής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι 4ω/διδ Μέλος ΕΕΠ 
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II 4ω/διδ Γ. Πέκος, Καθηγητής

ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 3ω/διδ Μ. Σατρατζέμη, 
Αναπλ. Καθηγήτρια

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

3ω/διδ Μ. Βλαχοπούλου, Καθηγήτρια

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ II (Οπτικός) 3ω/διδ Χ. Γεωργιάδης, Λέκτορας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

3ω/διδ Κ. Παπαρρίζος, Καθηγητής 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 4ω/διδ Αλ. Χατζηγεωργίου, 
Επίκ. Καθηγητής

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ 4ω/διδ Μέλος ΕΕΠ

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

3ω/διδ Γ. Στεφανίδης, Αναπλ. Καθηγητής 
Δ. ΧρήστουΒαρσακέλης, Λέκτορας

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΛΥΣΗ

3ω/διδ Αν. Κάτος, Καθηγητής

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ 3ω/διδ Μ. Ρουμελιώτης, Επίκ. Καθηγητής

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι 4ω/διδ Ι. Παπαδημητρίου, Καθηγητής

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

3ω/διδ Γ. Στεφανίδης, Αναπλ. Καθηγητής 
Αλ. Χατζηγεωργίου, Επίκ. Καθηγητής

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ 4ω/διδ Μέλος ΕΕΠ

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(Επιλέγεται ένα (1) μάθημα)

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ

2ω/διδ Ι. Ρεφανίδης, Επίκ. Καθηγητής

ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 2ω/διδ Ελ. Κατσούλη, Αναπλ. Καθηγήτρια

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι

2ω/διδ Κ. Μαργαρίτης, Καθηγητής

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2ω/διδ ΠΔ 407/80

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

2ω/διδ Γ. Στεφανίδης, Αναπλ. Καθηγητής
Δ. ΧρήστουΒαρσακέλης, Λέκτορας
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Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

3ω/διδ Κ. Παπαρρίζος, Καθηγητής 
Ν. Σαμαράς, Λέκτορας

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 3ω/διδ Αθ. Βαζακίδης, Αναπλ. Καθηγητής
Αντ. Σταυρόπουλος, Λέκτορας

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ 3ω/διδ Δ. Παπαναστασίου, Καθηγητής

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 4ω/διδ Μ. Ρουμελιώτης, Επίκ. Καθηγητής

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

3ω/διδ Ζ. Γεωργαντά, Καθηγήτρια 
Αλ. Χατζηγεωργίου, Επίκ. Καθηγητής

ΑΓΓΛΙΚΑ IV 4ω/διδ Μέλος ΕΕΠ
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(Επιλέγεται ένα (1) μάθημα)

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΗΘΙΚΗ 2ω/διδ Ζ. Γεωργαντά, Καθηγήτρια

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ 2ω/διδ Ευγ. Αλεξανδροπούλου, 
Επίκ. Καθηγήτρια

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 2ω/διδ Αν. Κάτος, Καθηγητής

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι 2ω/διδ Αλ. Βογιατζής, Αναπλ. Καθηγητής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ II

2ω/διδ Κ. Μαργαρίτης, Καθηγητής

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

2ω/διδ Μ. Ρουμελιώτης, Επίκ. Καθηγητής
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E΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι 3ω/διδ Γ. Ευαγγελίδης, Αναπλ. Καθηγητής

ΔΙΚΤΥΑ 3ω/διδ ΠΔ 407/80

ΓΡΑΦΙΚΑ Η/Υ 3ω/διδ Αθ. Μανιτσάρης, Καθηγητής
ΠΔ 407/80

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ III 3ω/διδ Αδ. Χαρίτου, Αναπλ. Καθηγητής

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 3ω/διδ Στ. Τσόπογλου, Καθηγητής
Αθ. Βαζακίδης, Αναπλ. Καθηγητής 
Αντ. Σταυρόπουλος, Λέκτορας
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(Επιλέγονται δύο (2) μαθήματα)

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ II 2ω/διδ Αλ. Βογιατζής, Αναπλ. Καθηγητής

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2ω/διδ Αθ. Βαζακίδης, Αναπλ. Καθηγητής
Αντ. Σταυρόπουλος, Λέκτορας

ΔΙΚΑΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2ω/διδ Ευγ. Αλεξανδροπούλου, 
Επίκ. Καθηγήτρια

ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ 2ω/διδ Μ. Σατρατζέμη, 
Αναπλ. Καθηγήτρια

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΑΟΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 2ω/διδ Γ. Στεφανίδης, Αναπλ. Καθηγητής

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

2ω/διδ Κ. Μαργαρίτης, Καθηγητής 
Ν. Σαμαράς, Λέκτορας

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 2ω/διδ Μ. Ρουμελιώτης, Επίκ. Καθηγητής

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ Ι 2ω/διδ Δ. Μπούσιου, Καθηγήτρια
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ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ II 3ω/διδ Γ. Ευαγγελίδης, Αναπλ. Καθηγητής

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η/Υ 3ω/διδ Ι. Μαυρίδης, Επίκ. Καθηγητής

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

3ω/διδ Βασ. Μάνθου, Καθηγήτρια
ΠΔ 407/80

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 3ω/διδ Μ. Βλαχοπούλου, Καθηγήτρια

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι 3ω/διδ Αν. Κάτος, Καθηγητής 
Ν. Δριτσάκης, Καθηγητής
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(Επιλέγονται δύο (2) μαθήματα)

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

3D ΓΡΑΦΙΚΑ – 
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

2ω/διδ Αθ. Μανιτσάρης, Καθηγητής

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 2ω/διδ ΠΔ 407/80

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 2ω/διδ Ελ. Κατσούλη, Αναπ. Καθηγήτρια

ΑΓΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ  
ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ

2ω/διδ Στ. Τσόπογλου, Καθηγητής

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2ω/διδ Αδ. Χαρίτου, Αναπλ. Καθηγητής

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2ω/διδ Γ. Ευαγγελίδης, Αναπλ. Καθηγητής

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2ω/διδ Ι. Παπαδημητρίου, Καθηγητής 

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ 2ω/διδ Γ. Πέκος, Καθηγητής 
Γ.Στεφανίδης, Αναπλ. Καθηγητής 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

2ω/διδ Αθ. Βαζακίδης, Αναπλ. Καθηγητής
Αντ. Σταυρόπουλος, Λέκτορας
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Z΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

3ω/διδ Βασ. Μάνθου, Καθηγήτρια

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 3ω/διδ Αθ. Μανιτσάρης, Καθηγητής 
ΠΔ 407/80

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ II 3ω/διδ Αν. Κάτος, Καθηγητής
Ν. Δριτσάκης, Καθηγητής

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙOY

3ω/διδ Στ. Τσόπογλου, Καθηγητής 
Αθ. Βαζακίδης, Αναπλ. Καθηγητής 
Αντ. Σταυρόπουλος, Λέκτορας
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(Επιλέγονται τρία (3) μαθήματα και 
η πτυχιακή εργασία. Εάν δεν γίνει 
επιλογή της πτυχιακής εργασίας, 
επιλέγονται πέντε (5) μαθήματα)

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ       
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ  ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

2ω/διδ Ζ. Γεωργαντά, Καθηγήτρια 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

2ω/διδ Μ. Βλαχοπούλου, Καθηγήτρια 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

2ω/διδ Ι. Μαυρίδης, Επίκ. Καθηγητής 

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ II 2ω/διδ Δ. Μπούσιου, Καθηγήτρια

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ι 2ω/διδ Χρ. Κωνσταντοπούλου, 
Καθηγήτρια

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 2ω/διδ Κ. Μαργαρίτης, Καθηγητής  

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ 2ω/διδ Γ. Πέκος, Καθηγητής 
Γ. Στεφανίδης, Αναπλ. Καθηγητής 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΦΑΝΩΝ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

2ω/διδ Ζ. Γεωργαντά, Καθηγήτρια

Αντιστοιχεί με τρία (3) μαθήματα επιλογής.
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Z΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (συνέχεια)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ

2ω/διδ Κ. Παπαρρίζος, Καθηγητής

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 2ω/διδ Δ. Παπαναστασίου, Καθηγητής

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕ 
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

2ω/διδ Δ. Παπαναστασίου, Καθηγητής

ΓΛΩΣΣΕΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ

2ω/διδ ΠΔ 407/80

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 2ω/διδ Ι. Ρεφανίδης, Επίκ. Καθηγητής 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

2ω/διδ ΠΔ 407/80 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

2ω/διδ Δ. ΧρήστουΒαρσακέλης, Λέκτορας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

2ω/διδ Χ. Γεωργιάδης, Λέκτορας 
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Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

3ω/διδ Μ. Σατρατζέμη, Αναπλ. Καθηγήτρια 
Γ. Ευαγγελίδης, Αναπλ. Καθηγήτρια

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 3ω/διδ Αλ. Χατζηγεωργίου, Επίκ. Καθηγητής

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ 
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

4ω/διδ Ν. Σαμαράς, Λέκτορας 

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 
ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

3ω/διδ Ι. Ρεφανίδης, Επίκ. Καθηγητής 



26

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(Επιλέγονται τρία (3) μαθήματα και 
η πτυχιακή εργασία. Εάν δεν γίνει 
επιλογή της πτυχιακής εργασίας 

επιλέγονται τέσσερα (4) μαθήματα)

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 2ω/διδ Μ. Βλαχοπούλου, Καθηγήτρια

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ II 2ω/διδ Χρ. Κωνσταντοπούλου, 
Καθηγήτρια 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2ω/διδ Δ. ΧρήστουΒαρσακέλης, 
Λέκτορας

ΝΕΥΡΟΜΟΡΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 2ω/διδ Ι. Ρεφανίδης, Επίκ. Καθηγητής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
LOGISTICS

2ω/διδ Βασ. Μάνθου, Καθηγήτρια

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ 2ω/διδ Στ. Τσόπογλου, Καθηγητής 
Αθ. Βαζακίδης, Αναπλ. Καθηγητής 
Αντ. Σταυρόπουλος, Λέκτορας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 2ω/διδ Δ. ΧρήστουΒαρσακέλης, 
Λέκτορας

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (συνέχεια)

Αντιστοιχεί με τρία (3) μαθήματα επιλογής.
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2ω/διδ Κ. Μαργαρίτης, Καθηγητής 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΗΧΟΥ ΚΑΙ VIDEO 2ω/διδ Αθ. Μανιτσάρης, Καθηγητής

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ 2ω/διδ Ν. Δριτσάκης, Καθηγητής

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

2ω/διδ Ι. Μαυρίδης, Λέκτορας

ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2ω/διδ Αθ. Μανιτσάρης, Καθηγητής 
Χ. Γεωργιάδης, Λέκτορας
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Ά ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α.1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Γ. Στεφανίδης  Αλ. Χατζηγεωργίου 
Σκοπός μαθήματος
Η επισκόπηση των βασικών θεματικών περι
οχών της επιστήμης των υπολογιστών και η 
εισαγωγή στον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης με 
χρήση της γλώσσας προγραμματισμού C.
Στόχοι μαθήματος
• Να κατανοήσει ο φοιτητής τις εισαγωγικές 

έννοιες βασικών θεματικών περιοχών όπως 
η αναπαράσταση τιμών δεδομένων, η βασική 
δομή ενός υπολογιστή, τα δίκτυα Η/Υ, τα λει
τουργικά συστήματα, οι αλγόριθμοι, οι γλώσ
σες προγραμματισμού, οι δομές δεδομένων, 
οι βάσεις δεδομένων και η ασφάλεια.

• Να εξοικειωθεί ο φοιτητής με τον αλγοριθμικό 
τρόπο επίλυσης προβλημάτων

• Να εξοικειωθεί ο φοιτητής με τη γλώσσα προ
γραμματισμού C (τύπους, τελεστές και παρα
στάσεις – δομές ελέγχου – συναρτήσεις – δεί
κτες και πίνακες – δομές)

Πίνακας περιεχομένων μαθήματος
Η πληροφορική σαν επιστήμη. Παράσταση και 
τρόποι αποθήκευσης δεδομένων. Αριθμητικές 
και Λογικές Πράξεις. Υλικό Υπολογιστών: Βα
σική Δομή, Δίκτυα. Λογισμικό Υπολογιστών: 
Λειτουργικά συστήματα, αλγόριθμοι, γλώσσες 
προγραμματισμού, Τεχνολογία Λογισμικού. 
Οργάνωση δεδομένων: Δομές δεδομένων, δο
μές αρχείων, δομές βάσεων δεδομένων. Ειδι
κά Θέματα: Συμπίεση δεδομένων, Ασφάλεια, 
Θεωρία Υπολογισμών. Εισαγωγή στη γλώσσα 
προγραμματισμού C. Τύποι, τελεστές και παρα
στάσεις. Δομές Ελέγχου. Συναρτήσεις. Πίνακες 
και Δείκτες. Χαρακτήρες και Αλφαριθμητικά. 
Χρήση και δημιουργία βιβλιοθηκών. Δομές. 
Αρχεία.

Συνοπτική Περιγραφή Περιεχομένου Μαθημάτων
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Α.2
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
Γ. Πέκος
Αντικείμενο: Εισαγωγή στην Μαθηματική 
ΑνάλυσηΓραμμική Αλγεβρα και εφαρμογές 
στην Οικονομική Επιστήμη.
Περιεχόμενα: Εισαγωγή στη Θεωρία Συναρ
τήσεων. Ειδικές Συναρτησιακές Μορφές. Όρια. 
Πίνακες. Ορίζουσες. Γραμμικά Συστήματα. 
Εφαρμογές σε Θέματα Μίκρο και ΜάκροΟι
κονομίας. Συγκριτική Στατική Ανάλυση. Ανάλυ
ση ΕισροώνΕκροών. Εισαγωγή στο MAPLE.

Α.3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙ-
ΣΤΩΝ
Γ. Πέκος – Γ. Στεφανίδης 
Σκοπός μαθήματος
Η μελέτη διακεκριμένων αντικειμένων και των 
μεταξύ τους σχέσεων.
Στόχοι μαθήματος
• Να κατανοήσει ο φοιτητής τα βασικά σύνολα 

αντικειμένων και τις δομές που ορίζονται σε 
αυτά.

• Να αποκτήσει ο φοιτητής τα μέσα και τις τε
χνικές που απαιτούνται για την κατανόηση 
υπολογιστικών συστημάτων.

• Να κατανοήσει ο φοιτητής τη μεθοδολογία 
της μαθηματικής μοντελοποίησης και τον αλ
γοριθμικό τρόπο σκέψης

Πίνακας περιεχομένων μαθήματος
Εισαγωγή. Λογική και αποδεικτικές μέθοδοι. 

Σύνολα. Σχέσεις. Συνδυαστική Ανάλυση. Δια
κριτή Πιθανότητα. Αναδρομικές Σχέσεις. Γρά
φοι. Δένδρα. Επίλυση προβλημάτων διακριτών 
μαθηματικών με το MAPLE ή το MA THE MA
TICA.

Α.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι
Μ. Σατρατζέμη
Αντικείμενο: Περιβάλλον γλώσσας, ανάπτυξη 
προγράμματος. Σταθερές, μεταβλητές, τύποι 
δεδομένων (integer, real, Boolean). Εντολή από
δοσης τιμής. Εντολές εισόδου / εξόδου. Εντο
λές ελέγχου (if..., φωλιασμένα if, case). Επανα
ληπτικές δομές (While, repeat, for). Δομημένοι 
τύποι (Πίνακες, string, εγγραφές, σύνολα). 
Υποπρογράμματα (διαδικασίες, συναρτήσεις). 
Αρχεία κειμένου, αρχεία με τύπο. Εργαστήριο 
προγραμματισμού.

Α.5
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Δ. Μπούσιου – Ε. Κατσούλη
Αντικείμενο: Εισαγωγή στις βασικές αρχές που 
διέπουν την οικονομική επιστήμη. 
Περιεχόμενα: Θεμελιώδεις έννοιες και μεθο
δολογική προσέγγιση. Οικονομική ανεπάρ
κεια και κοινωνική επιλογή. Το πλαίσιο και ο 
μηχανισμός λειτουργίας της αγοράς. Ο ρόλος 
του κράτους. Εθνικό προϊόν. Ανεργία. Πληθω
ρισμός. Κατανάλωση, αποταμίευση και επεν
δύσεις. Ο προσδιορισμός του εισοδήματος. 
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Ισορροπία εισοδήματος. Νομισματική πολιτική. 
Εξωτερικός τομέας. Οικονομικές πολιτικές. Η 
θεωρία επιλογής και ζήτησης του καταναλωτή. 
Ζήτησης αγαθών. Παραγωγή και κόστος. Μορ
φές αγοράς.

Α.6
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ME C
Κ. Παπαρρίζος – Αλ. Χατζηγεωργίου
1.Σκοπός μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των 
φοιτητών στην αλγοριθμική σκέψη και τις σχετι
κές βασικές έννοιες του υπολογιστικού προβλή
ματος και της υπολογιστικής λύσης καθώς και η 
εξοικείωση των φοιτητών με το δομημένο προ
γραμματισμό, επαναληπτικό και αναδρομικό.

2.Πίνακας περιεχομένων μαθήματος
Α. Εισαγωγικές έννοιες. Ορισμός και χαρα
κτηριστικά αλγορίθμων. Τρόποι περιγραφής 
αλγορίθμων. Οι αλγόριθμοι σαν συναρτήσεις. 
Ανάπτυξη απλών αλγορίθμων (Διαίρεση αριθ
μών, Ρωσικός πολλαπλασιασμός, Μετατροπή 
αριθμού από το δεκαδικό στο δυαδικό σύστημα 
αρίθμησης, Εισαγωγή αριθμού σε ταξινομημένη 
λίστα).

Β. Επαναληπτικοί αλγόριθμοι. Αλγόριθμοι τα
ξινόμησης (Ταξινόμηση με επιλογή, εναλλαγή, 
εισαγωγή). Αλγόριθμοι αναζήτησης (Σειριακή 
αναζήτηση. Δυαδική αναζήτηση), Απλές δομές 
δεδομένων (Στοίβα, Ουρά, Σωρός, Χρήση της 
ουράς στην ταξινόμηση). Ταξινόμηση με πληρο
φόρηση (Ταξινόμηση με μέτρηση, Ταξινόμηση 
radix). Επαναληπτικοί αριθμητικοί αλγόριθμοι 
(Σχήμα Horner, Υπολογισμός μεγίστου κοινού 
διαιρέτη, Δυαδικός πολλαπλασιασμός).
Γ. Αναδρομικοί αλγόριθμοι. Χαρακτηριστικά 
αναδρομικών αλγορίθμων. Απλοί αναδρομικοί 
αλγόριθμοι (Παραγοντικό, Πύργοι του Ανόι, 
Υπολογισμός ελαχίστου στοιχείου). Αρχή του 
διαίρει και βασίλευε. Δέντρα κλήσεων αναδρο
μικών αλγορίθμων. Μετατροπή αναδρομικών 
αλγορίθμων σε επαναληπτικούς. Αναδρομικοί 
αλγόριθμοι ταξινόμησης (Γρήγορη ταξινόμηση, 
Ταξινόμηση με διαμερισμό). Υπολογισμός στα
τιστικών κλίμακας (Ταυτόχρονος υπολογισμός 
μεγίστου και ελαχίστου στοιχείου, Υπολογισμός 
κμεγαλύτερου στοιχείου). Αναδρομικοί αριθ
μητικοί αλγόριθμοι (Πολλαπλασιασμός αριθ
μών, Πολλαπλασιασμός πολυωνύμων, Πολλα
πλασιασμός μητρώων).
Δ. Εργαστήριο. Προγραμματισμός αλγορίθμων 
με τη γλώσσα προγραμματισμού C.
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Β́ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΑ

Β.1
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II
Γ. Πέκος
Αντικείμενο: Στοιχεία Διαφορικού και Ολο
κληρωτικού Λογισμού και εφαρμογές στην Οι
κονομική Επιστήμη.
Περιεχόμενα: Η Παράγωγος (ορισμός, κανό
νες). Μερική Παράγωγος. Μελέτη Συναρτήσε
ων με τη βοήθεια των Παραγώγων (ανάλυση, 
ακρότατα συναρτήσεων χωρίς ή με περιορι
σμούς). Το Ολοκλήρωμα (ορισμοί, κανόνες). 
Υπολογισμός Ολοκληρωμάτων. Στοιχεία Δι
αφορικών Εξισώσεων. Στοιχεία Θεωρίας των 
Διαφορών. Εφαρμογές στις Οικονομικές Επι
στήμες. Επίλυση Προβλημάτων Γραμμικής Αλ
γεβρας με χρήση του MATLAB.

Β.2
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Μ. Σατρατζέμη
Περιεχόμενα: Εισαγωγή στις δομές δεδομέ
νων. Στοίβα (stack), βασικές πράξεις, υλοποί
ηση στοίβας με πίνακα, εφαρμογές με τη χρή
ση στοίβας. Ουρά (queue), βασικές πράξεις, 
υλοποίηση ουράς με πίνακα, εφαρμογές με τη 
χρήση ουράς. Λίστα (list), βασικές πράξεις, 
υλοποίηση λίστας με σειριακή αποθήκευση. 

Συνδεδεμένη λίστα (linked list), υλοποίηση με 
χρήση δεικτών, υλοποίηση στοίβας, ουράς ως 
ΣΛ, εφαρμογές ΣΛ. Δένδρα, Δυαδικά δένδρα 
(ΔΔ, binary trees), βασικές πράξεις, υλοποίη
ση ΔΔ με πίνακα, με δείκτες και με αναδρομή, 
εφαρμογές ΔΔ: κώδικες Huffman. AVLΔΔ, βα
σικές πράξεις. ΒΔΔ, βασικές πράξεις. Β+ ΔΔ. 
Κατακερματισμός (hashing), ανοιχτής διεύθυν
σης (open probing), υλοποίηση hash table.

Β.3
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗ-
ΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Μ. Βλαχοπούλου – Δ. Φωλίνας
Αντικείμενο: Η κατανόηση της σημασίας της 
επιστήμης του Μάνατζμεντ και της Διοίκησης 
των Επιχειρήσεων για τη διοίκηση των πληρο
φοριακών συστημάτων και των νέων τεχνολο
γιών στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλ
λον. 
Περιεχόμενο: Βασικές λειτουργίες / στάδια του 
μάνατζμεντ (προγραμματισμός, λήψη αποφά
σεων, οργάνωση, στελέχωση, διεύθυνση, έλεγ
χος). Η διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 
(ΠΣ) και Νέων Τεχνολογιών (ΝΤ). Η λειτουρ
γία του μάνατζμεντ με τη χρήση ΠΣ και ΝΤ. 
 ΔεδομέναΠληροφορίαΓνώση (πυραμίδα 
γνώ σης / κύκλος γνώσης). Υποστήριξη λήψης 
επιχειρηματικών αποφάσεων. Χρήση των πλη
ροφοριών από τους μάνατζερς στις λειτουργί
ες / στα στάδια της διοίκησης. Διαχείριση των 
πληροφοριών ανά λειτουργικό πεδίο / διεύθυν
ση / τμήμα.
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ΠΣ:  Έννοια, τυπολογία, εφαρμογές (ERP, SCM,  
CRM, SRM, PRM, EAI, GIS, ΚBM). Ολοκλη
ρωμένη διαχείριση επιχειρηματικών ΠΣ. Βάσεις 
δεδομένων   Συστήματα διαχείρισης βάσεων 
δεδομένων  Πληροφοριακά συστήματα δια
χείρισης γνώσης  Εξόρυξη δεδομένων  Επιχει
ρηματική ευφυΐα.
ΝΤ: (EDI, Διαδίκτυο, Μultimedia, Palmtops, 
Smart cards, Barcode,  RFID)  Επιχειρηματι
κές εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών.  
 Ηλεκτρονικό εμπόριο / Ηλεκτρονικό επιχει
ρείν: Υποδομή, περιβάλλον, παρούσα κατάστα
ση, προοπτικές, τεχνολογία. 
 Μεθοδολογίες και Προσεγγίσεις για την Υι
οθέτηση ΠΣ και ΝΤ (π.χ. Outsourcing, Business 
Process Reengineering, Διοίκηση αλλαγής, 
Balanced Scorecard).

B.4
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ II (ΟΠΤΙΚΟΣ)
Χ. Γεωργιάδης
Αντικείμενο: Εισαγωγή στον οπτικό προ
γραμματισμό. Χρήση οπτικών εργαλείων και 
αντικειμενοστρεφούς, καθοδηγούμενου από 
συμβάντα προγραμματισμού για τη σχεδίαση 
μοντέρνων εφαρμογών σε γραφικό περιβάλλον 
διασύνδεσης χρήστη. 
Περιεχόμενα: Γνωστές γλώσσες οπτικού προ
γραμματισμού και η φιλοσοφία τους. Το περι
βάλλον ανάπτυξης εφαρμογών της Visual Basic. 
Αναφορά στις κυριότερες δομές της γλώσσας 
(τύποι μεταβλητών, δομές συνθήκης και επανά
ληψης, πίνακες, υπορουτίνες). Χειριστήρια, ιδι

ότητες, μέθοδοι, συμβάντα. Φόρμες, κουμπιά, 
πλαίσια κειμένου, πτυσσόμενες λίστες, γραμ
μές κύλισης, πλαίσια διαλόγου, χρονόμετρα. 
Σχεδίαση μενού. Γραφικά, ρύθμιση εμφάνισης 
εφαρμογών. Διαχείριση αρχείων. Επεξεργασία 
συμβολοσειρών. Αποσφαλμάτωση εφαρμογών. 
Δημιουργία κλάσεων αντικειμένων.

Β.5
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘ-
ΜΩΝ
Κ. Παπαρρίζος
1. Σκοπός μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των 
φοιτητών στην ανάλυση και σχεδίαση αλγο
ρίθμων και τις βασικές μεθόδους υπολογισμού 
πολυπλοκότητας.
2. Πίνακας περιεχομένων μαθήματος
Α. Εισαγωγικές έννοιες. Σύντομη περιγρα
φή των αλγορίθμων, των τρόπων περιγραφής 
αλγορίθμων και της χρήσης τους σαν συναρ
τήσεις. Στιγμιότυπα υπολογιστικών προβλη
μάτων. Φυσικές διαστάσεις προβλημάτων, bit 
διάσταση. Το μοντέλο των στοιχειωδών βημά
των. Περιγραφή χειρότερης, μέσης και καλύ
τερης περίπτωσης αλγορίθμων. Σημασία της 
ανάλυσης αλγορίθμων. Μαθηματικό υπόβαθρο 
(Υπολογισμός αθροισμάτων, Στοιχεία θεωρίας 
γραφημάτων).
Β. Μεθοδολογίες ανάλυσης χειρότερης πε-
ρίπτωσης. Ορισμός του συμβόλου μεγάλο 
Ο. Ιδιότητες του συμβόλου Ο. Ανάλυση πο
λυπλοκότητας απλών αλγορίθμων (Ρωσικός 
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πολλαπλασιασμός, Μετατροπή αριθμού από 
το δεκαδικό στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης, 
Εισαγωγή αριθμού σε ταξινομημένη λίστα). 
Έκφραση αθροισμάτων με το σύμβολο Ο. Σύ
γκριση αλγορίθμων. Το σύμβολο Ο για πολλές 
διαστάσεις. Σχηματισμός εξισώσεων διαφορών. 
Επίλυση εξισώσεων διαφορών. Χειρισμός πα
τωμάτων και οροφών.
Γ. Πολυπλοκότητα απλών επαναληπτικών 
αλγορίθμων. Ανάλυση χειρότερης περίπτω
σης επαναληπτικών αλγορίθμων ταξινόμησης 
(επιλογή, εναλλαγή, εισαγωγή). Ανάλυση χει
ρότερης περίπτωσης αλγορίθμων αναζήτησης 
(σειριακή, δυαδική). Υπολογισμός πολυπλοκό
τητας πράξεων απλών δομών δεδομένων (στοί
βα, ουρά, σωρός). Ανάλυση του αλγορίθμου της 
ταξινόμησης με σωρούς. Ανάλυση αλγορίθμων 
ταξινόμησης με πληροφόρηση (ταξινόμηση με 
μέτρηση, ταξινόμηση radix). Ανάλυση επανα
ληπτικών αριθμητικών αλγόριθμων (Σχήμα 
Homer, Υπολογισμός μέγιστου κοινού διαιρέ
τη, Δυαδικός πολλαπλασιασμός). 
Δ. Πολυπλοκότητα αναδρομικών αλγορίθ-
μων. Υπολογισμός πολυπλοκότητας απλών 
αναδρομικών αλγορίθμων (Παραγοντικό, Πύρ
γοι του Ανόι, Υπολογισμός ελάχιστου στοιχεί
ου). Ανάλυση αναδρομικών αλγόριθμων τα
ξινόμησης (Γρήγορη ταξινόμηση, Ταξινόμηση 
με διαμερισμό). Πολυπλοκότητα αλγορίθμων 
υπολογισμού στατιστικών κλίμακας (Ταυτό
χρονος υπολογισμός μέγιστου και ελάχιστου 
στοιχείου. Υπολογισμός κμεγαλύτερου στοι
χείου). Ανάλυση αναδρομικών αριθμητικών αλ

γορίθμων (Πολλαπλασιασμός αριθμών, Πολλα
πλασιασμός πολυωνύμων, Πολλαπλασιασμός 
μητρώων).
Ε. Εργαστήριο. Προγραμματισμός αλγορίθμων 
και πραγματοποίηση εμπειρικών υπολογιστι
κών μελετών με το MATLAB.

Β.6
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Αλ. Χατζηγεωργίου
Αντικείμενο: Η παρουσίαση του τρόπου οργά
νωσης και του προγραμματιστικού μοντέλου 
ενός απλού υπολογιστή καθώς και η εισαγωγή 
στον προγραμματισμό με χρήση συμβολικής 
γλώσσας (assembly).
Περιεχόμενα: Ιστορική αναδρομή υλικού 
– λογισμικού. Παράσταση τιμών δεδομένων. 
Εισαγωγή στα συνδυαστικά και ακολουθιακά 
ψηφιακά κυκλώματα. Ανάλυση και Σχεδίαση 
κυκλωμάτων. Παρουσίαση βασικών οικογενει
ών μικροεπεξεργαστών και οργάνωση αντί
στοιχων υπολογιστικών συστημάτων. Προ
γραμματισμός σε επίπεδο γλώσσας μηχανής . 
Προγραμματιστικό μοντέλο ενός απλού υπο
λογιστή. Μορφές εντολών. Μέθοδοι διευ
θυνσιοδότησης. Τύποι εντολών. Ροή ελέγχου. 
Σχεδίαση Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας. 
Εισαγωγή στη Συμβολική Γλώσσα. Διαδικασία 
Συμβολομετάφρασης. Υπορρουτίνες και Ψευ
δοεντολές. 
Εργαστήριο: Υλοποίηση προγραμμάτων γλώσ
σας υψηλού επιπέδου σε συμβολική γλώσσα.
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Γ́  ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Γ.1
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Γ. Στεφανίδης  Δ. ΧρήστουΒαρσακέλης 
Σκοπός μαθήματος
Η μελέτη υπολογιστικών μεθόδων και η υλο
ποίησή τους με τη χρήση τεχνικών αντικειμε
νοστρεφούς προγραμματισμού και ειδικότερα 
με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού C++.
Στόχοι μαθήματος
• Να κατανοήσει ο φοιτητής τα διάφορα σφάλ

ματα κατά τους αριθμητικούς υπολογισμούς 
και πού αυτά οφείλονται.

• Να εξοικειωθεί ο φοιτητής με τον αλγοριθμικό 
τρόπο επίλυσης προβλημάτων μέσα από την 
επίλυση χαρακτηριστικών υπολογιστικών 
προβλημάτων από τη Θεωρία Αριθμών και 
την Άλγεβρα.

• Να εξοικειωθεί ο φοιτητής με τη γλώσσα προ
γραμματισμού C++ μέσα από την υλοποίηση 
μαθηματικών αλγορίθμων της Υπολογιστικής 
Θεωρίας Αριθμών και Άλγεβρας.

Πίνακας περιεχομένων μαθήματος
Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού C++. 
Οργάνωση προγράμματος και δομές ελέγχου. 
Κανόνες της C++ για επιστημονικούς υπολογι
σμούς. Σφάλματα και Υπολογιστική Αριθμητι
κή. Υπολογισμοί με μεγάλους ακέραιους. Κατα
νομές Πιθανότητας – Πιθανοτικοί αλγόριθμοι. 

Εύρεση γεννητόρων και διακριτών λογαρίθμων. 
Αλγόριθμοι παραγοντοποίησης και ελέγχου 
για πρώτο αριθμό. Αριθμητική πολυωνύμων 
και εφαρμογές. Αλγόριθμοι για πεπερασμένα 
σώματα και εφαρμογές.

Γ.2
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Α. Κάτος
Αντικείμενο: Να εισάγει τους φοιτητές σε 
σύγχρο να θέματα της μικροοικονομικής ανά
λυσης. 
Περιεχόμενα: Λειτουργία της αγοράς. Συμπε
ριφορά του καταναλωτή. Επιλογή υπό συνθή
κες αβεβαιότητας. Θεωρία παραγωγής και κό
στους. Μορφές αγοράς. Αγορά συντελεστών 
παραγωγής. Λήψη επενδυτικών αποφάσεων. 
Πληροφόρηση, αποτυχίες αγοράς και κρατική 
παρέμβαση.

Γ.3 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ
Μ. Ρουμελιώτης
Αντικείμενο: Στοιχεία Αρχιτεκτονικής και Αξι
ολόγησης Η/Υ
Περιεχόμενα: Μοντέλα αρχιτεκτονικής, μέθο
δοι αξιολόγησης Η/Υ, γενική και εξειδικευμένη 
αρχιτεκτονική. Ιδεατή μνήμη, κρυφή μνήμη, 
μέθοδοι διασωλήνωσης, αρχιτεκτονική για πα
ράλληλη επεξεργασία, επεξεργαστές διανυσμά
των και πινάκων, αξιολόγηση παράλληλων συ
στημάτων.
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Γ.4
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι
Ι. Παπαδημητρίου
Αντικείμενο: Ο σκοπός είναι να εισάγει τους 
φοιτητές στις βασικές έννοιες της ανάλυσης 
δεδομένων και της θεωρίας πιθανοτήτων. 
Περιεχόμενο: Συλλογή, ταξινόμηση και πα
ρουσίαση στατιστικών δεδομένων. Εμπειρικές 
κατανομές. Μέτρα θέσεως, διασποράς και μορ
φής. Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων: Δειγματι
κός χώρος και ενδεχόμενα. Ορισμοί και βασικές 
ιδιότητες της πιθανότητας ενδεχομένων. Ολική 
πιθανότητα, υπό συνθήκη πιθανότητα. Τύπος 
του Bayes. Τυχαίες μεταβλητές. Κατανομή πι
θανότητας τυχαίας μεταβλητής. Συνάρτηση 
κατανομής. Συναρτήσεις τυχαίων μεταβλητών. 
Αναμενόμενη τιμή τυχαίας μεταβλητής, διακύ
μανση, συνδιακύμανση. Θεωρητικές κατανο
μές. Διακριτές: Δυναμική, Poisson κ.τ.λ. Συνε
χείς: κανονική, ομοιόμορφη, γάμα, βήτα κ.τ.λ. 
Παράγωγες κατανομές.

Γ.5
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-
ΤΙΣΜΟΣ
Γ. Στεφανίδης – Αλ. Χατζηγεωργίου 
Σκοπός μαθήματος
Η κατανόηση του αντικειμενοστρεφούς τρόπου 
σκέψης για τη μοντελοποίηση και επίλυση προ
βλημάτων καθώς και η εισαγωγή στις βασικές 
δομές αντικειμενοστρεφών γλωσσών προγραμ
ματισμού (Java, C++).
 

Στόχοι μαθήματος
• Να κατανοήσει ο φοιτητής τις θεμελιώδεις έν

νοιες του αντικειμενοστρεφούς προγραμματι
σμού (κλάσεις,  αντικείμενα,   ενσωμάτωση,  
απόκρυψη πληροφορίας, κληρονομικότητα, 
πο λυμορφισμός).

• Να εξοικειωθεί ο φοιτητής με τον αντικειμε
νοστρεφή τρόπο ανάλυσης και σχεδίασης.

• Να κατανοήσει ο φοιτητής τη χρήση της ενο
ποιημένης γλώσσας μοντελοποίησης (UML) 
ως μέσο για την αναπαράσταση της στατικής 
και δυναμικής άποψης ενός συστήματος

• Να εξοικειωθεί ο φοιτητής με τη γλώσσα προ
γραμματισμού και τις βιβλιοθήκες της Java.

Πίνακας περιεχομένων μαθήματος
Εισαγωγή στον αντικειμενοστρεφή τρόπο σκέ
ψης. Αντικείμενα και Κλάσεις. Εισαγωγή στη 
γλώσσα προγραμματισμού Java: Χαρακτηριστι
κά της γλώσσας, μεταβλητές, τύποι δεδομένων 
και παραστάσεις. Δομές ελέγχου. Χρήση των 
βιβλιοθηκών της Java. Δημιουργία κλάσεων και 
κατασκευή αντικειμένων. Συσχετίσεις μεταξύ 
κλάσεων. Η έννοια της αναφοράς. Κληρονομι
κότητα και Πολυμορφισμός. Μικροεφαρμογές 
και αυτόνομα προγράμματα. Γραφική Διασύν
δεση Χρήση (GUI) και χειρισμός συμβάντων. 
Εξαιρέσεις. Αντικειμενοστρεφής Ανάλυση και 
Σχεδίαση με UML. Διαφορές μεταξύ Java και 
C++.
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Γ.6
ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑ-
ΤΩΝ
Ι. Ρεφανίδης
Σκοπός μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν 
οι φοιτητές με τα διάφορα αφηρημένα μοντέ
λα υπολογισμών και τις υπολογιστικές τους 
δυνατότητες. Οι φοιτητές θα μάθουν να περι
γράφουν προβλήματα με τυπικό τρόπο και να 
ξεχωρίζουν τις διάφορες κλάσεις προβλημάτων 
και τις υπολογιστικές απαιτήσεις αυτών. Τε
λικά οι φοιτητές θα πρέπει να αποκτήσουν το 
απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο που θα τους 
βοηθήσει να κατανοήσουν βαθύτερα τον τρόπο 
λειτουργίας των σημερινών υπολογιστών, τις 
δυνατότητες και τους περιορισμούς τους.
Στόχοι μαθήματος
Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές που 
ολοκληρώνουν το μάθημα με επιτυχία:
• Να γνωρίσουν τα διάφορα αφηρημένα μοντέ

λα υπολογιστών.
• Να διακρίνουν τις διάφορες κλάσεις προβλη

μάτων και τις υπολογιστικές απαιτήσεις καθε
μιάς εξ αυτών.

• Να αποκτήσουν ικανότητα τυπικής περιγρα
φής.

Πίνακας περιεχομένων μαθήματος
Αλφάβητα και γλώσσες. Κανονικές εκφρά
σεις. Πεπερασμένα αυτόματα. Ντετερμινιστικά 
και μηντετερμινιστικά αυτόματα. Παραλλα

γές πεπερασμένων αυτομάτων. Μη κανονικές 
γλώσσες. Γραμματικές χωρίς συμφραζόμενα. 
Αυτόματα στοίβας. Μηχανές Turing. Θέση του 
Church. Turing αποφασίσιμες και αποδεκτές 
γλώσσες. Γραμματικές χωρίς περιορισμούς. Πα
γκόσμια μηχανή Turing. Μη υπολογισιμότητα. 
Μη επιλύσιμα προβλήματα.

Γ.7
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥ-
ΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι
Κ. Μαργαρίτης
Αντικείμενο: Εισαγωγή στη διαχείριση και 
προγραμματισμό σύγχρονων λειτουργικών συ
στημάτων Unix/Linux και Windows NT/2000 
σε περιβάλλον τοπικού δικτύου και διαδικτύου. 
Σκοπός: Στα σύγχρονα επιχειρησιακά περιβάλ
λοντα τα υπολογιστικά συστήματα φαίνονται 
όλο και πιο σύνθετα, ετερογενή και αλληλοε
ξαρτώμενα. Από τη μια πλευρά έχουμε τα τοπι
κά δίκτυα και το διαδίκτυο που συνδέουν υπο
λογιστές διαφόρων λειτουργικών συστημάτων, 
κυρίως Windows 95/98, Windows NT/2000 
αλλά και Unix/Linux. Από την άλλη πλευρά τα 
λογισμικά που χρησιμοποιούνται στα διάφορα 
επιμέρους υπολογιστικά συστήματα γίνονται 
όλο και πιο περίπλοκα και αλληλοεξαρτώμενα. 
Παραδείγματα οι εφαρμογές διαδικτύου με αρ
χιτεκτονική clientserver και αλληλοεπίδραση 
με βάσεις δεδομένων, διαθέτες ηλεκτρονικού 
εμπορίου κ.τ.λ. Ο σκοπός του μαθήματος εί
ναι να δώσει στους φοιτητές την ευκαίρια να 
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εκπαιδευτούν ως υπεύθυνοι διαχείρισης και 
προγραμματισμού συστημάτων εφαρμόζοντας 
στην πράξη τις γνώσεις τους στον προγραμμα
τισμό εφαρμογών και στα λειτουργικά συστή
ματα. 
Περιεχόμενο: Εισαγωγή σε Unix/Linux και 
στον προγραμματισμό με scripts. Εισαγω
γή στον προγραμματισμό και διαχείριση σε 
Windows NT/2000. Σύγχρονες αρχιτεκτονικές 
πολυπεπίπεδων συστημάτων.

Γ.8
ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Ελ. Κατσούλη
Αντικείμενο: Βασικές αρχές της Διεθνούς οικο
νομικής ανταλλαγής και των Διεθνών νομισμα
τικών σχέσεων.
Περιεχόμενο: Διεθνής οικονομική ανταλλαγή 
(θεωρίες του διεθνούς εμπορίου, δασμοί και 
προστασία, διαμόρφωση του θεσμικού πλαι
σίου της διεθνούς συναλλαγής, πολυεθνικές 
επιχειρήσεις). Διεθνείς νομισματικές σχέσεις 
(αγορά συναλλάγματος, καθορισμός ισοτιμίας, 
ισοζύγιο πληρωμών, μηχανισμοί προσαρμογής 
του ισοζυγίου πληρωμών, διεθνές νομισματικό 
σύστημα). Τρέχοντα διεθνή προβλήματα.

Γ.9
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΔ 407/80
Αντικείμενο: Βασικές αρχές της Διεθνούς οικο
νομικής ανταλλαγής και των Διεθνών οικονο
μικών σχέσεων. 
Περιεχόμενο: Παραγωγικότητα  και  ανταγω
νιστικότητα, πρόβλεψη ζήτησης, σχεδιασμός 
προϊόντος και εξυπηρέτησης, προγραμματισμός 
θέσης και χωροταξική διάταξη, σχεδιασμός δια
δικασίας και προγραμματισμός δυναμικότητας, 
διαχείριση αποθεμάτων, προγραμματισμός ερ
γασιών, έλεγχος ποιότητας και προηγμένες τε
χνολογίες για τη διοίκηση παραγωγής.

Γ.10
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
Γ. Στεφανίδης 
Σκοπός μαθήματος
Η μελέτη εφαρμογών των Υπολογιστικών Μα
θηματικών στα χρηματοοικονομικά συστήματα.
Στόχοι μαθήματος
• Να κατανοήσει ο φοιτητής τις βασικές έννοιες 

των χρηματοοικονομικών μαθηματικών και 
τις μαθηματικές μεθόδους ανάλυσης χρημα
τοοικονομικών συστημάτων.

• Να εξοικειωθεί με τις βασικές τεχνικές    απο
τίμησης    παράγωγων    συμβολαί ων (deri va
tives).

• Να εξοικειωθεί με τη χρήση υπολογιστικών 
περιβαλλόντων, όπως το MA THE MATICA ή 
το MATLAB, στα χρηματοοικονομικά.
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Πίνακας περιεχομένων μαθήματος
Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των χρηματο
οικονομικών μαθηματικών. Μαθηματικός φορ
μαλισμός εννοιών. Αποτίμηση συμβολαίων 
μελλοντικής εκπλήρωσης και προθεσμιακών 
συμβάσεων. Υπόδειγμα BlackScholes και γενι
κεύσεις του.

Δ́  ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δ.1
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Κ. Παπαρρίζος  Ν. Σαμαράς
1.Σκοπός μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των 
φοιτητών στις τεχνικές επίλυσης προβλημάτων 
δικτυακού προγραμματισμού καθώς και ο προ
γραμματισμός σχετικών αλγορίθμων.

2.Πίνακας περιεχομένων μαθήματος
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Ιστορική 
αναδρομή. Βασικές έννοιες γραφημάτων και 
δέντρων. Τρόποι αποθήκευσης  γραφημάτων  
και δέντρων. Μήτρα πρόπτωσης  κόμβωντό
ξων. Μήτρα πρόσπτωσης  κόμβωνκόμβων. Συν
δεδεμένες  λίστες. Αστεροειδής αποθήκευση. 
Αλγόριθμοι αναζήτησης (Αναζήτηση συνεκτι
κότητας, Εντοπισμός προσανατολισμένων κύ
κλων).
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ: Προβλήματα ροής ελαχί
στου κόστους (ΠΡΕΚ). Μαθηματική μορφοποί
ηση ΠΡΕΚ. Μηισοζυγισμένα και ισοζυγισμένα 
ΠΡΕΚ. Ειδικές περιπτώσεις του ΠΡΕΚ. Κλασ
σικά προβλήματα δικτύων. Μετασχηματισμοί 
προβλημάτων δικτύων (απαλοιφή αρνητικών 
τόξων, απαλοιφή άνω χωρητικοτήτων). Συνθή
κες βελτιστότητας του ΠΡΕΚ. 
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ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ 
ΔΡΟ ΜΩΝ: Μαθηματική μορφοποίηση προ
βλημάτων εύρεσης ελαχίστων δρόμων. Εφαρμο
γές προβλημάτων ελαχίστων δρόμων. Συνθήκες 
βελτιστότητας. Αλγόριθμος εύρεσης ελαχίστων 
δρόμων σε άκυκλα δίκτυα, Βηματική περιγρα
φή του αλγόριθμου, Αιτιολόγηση του αλγόριθ
μου. Αλγόριθμος εύρεσης ελαχίστων δρόμων 
σε δίκτυα με μη αρνητικά τόξα, Βηματική πε
ριγραφή του αλγόριθμου Dijkstra, Αιτιολόγηση 
του αλγόριθμου, Αποτελεσματική υλοποίηση 
του αλγόριθμου Dijkstra. Αλγόριθμος εύρεσης 
ελαχίστων δρόμων σε δίκτυα χωρίς αρνητικά 
προσανατολισμένους κύκλους, Βηματική περι
γραφή του αλγόριθμου, Αιτιολόγηση του αλγό
ριθμου. 
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΥΡΕΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΡΟΗΣ: 
Μαθηματική μορφοποίηση προβλημάτων εύρε
σης μεγίστης ροής. Εφαρμογές προβλημάτων 
μεγίστης ροής. Συνθήκες βελτιστότητας. Αλ
γόριθμος των αυξανόντων δρόμων, Βηματική 
περιγραφή του αλγόριθμου, Αιτιολόγηση του 
αλγόριθμου. 
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΕ-
ΝΤΡΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ: Έννοιες και ορι
σμοί. Μαθηματική μορφοποίηση προβλημάτων 
εύρεσης ελαχίστων δέντρων καλυμμάτων. Συν
θήκες βελτιστότητας. Αλγόριθμος του Kruscal, 
Βηματική περιγραφή του αλγόριθμου, Αιτιολό
γηση του αλγόριθμου. Αλγόριθμος του Prim, 
Βηματική περιγραφή του αλγόριθμου, Αιτιολό
γηση του αλγόριθμου.

Δ.2 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Αθ. Βαζακίδης – Αντ. Σταυρόπουλος 
Αντικείμενο: Εισαγωγή στη Λογιστική με έμφα
ση στην  προετοιμασία  Χρηματοοικονομικών    
Καταστάσεων. 
Περιεχόμενα: Περιεχόμενο,  Σκοποί και Κλάδοι  
Λογιστικής. Παραδοχές και Αρχές της Λογιστι
κής. Διπλογραφικό Σύστημα. Αποτίμηση απο
θεμάτων. Αποσβέσεις. Προετοιμασία Χρηματο
οικονομικών Καταστάσεων (Ημερολόγιο, Γενικό 
Καθολικό, Προσωρινό Ισοζύγιο, Ισολογισμός, 
Αποτελέσματα Χρήσεως). Προσαρμογή, Συ
γκέντρωση και Κλείσιμο Λογαριασμών. Ανά
πτυξη και χρήση λογισμικού στη Λογιστική για 
βιβλία Β΄ κατηγορίας.

Δ.3 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ II
Δ. Παπαναστασίου
Αντικείμενο: Αποτελεί εισαγωγή στη βασική 
θεωρία της εκτιμητικής και ελέγχου υποθέσεων 
στη στατιστική.
Περιεχόμενο: Νόμος μεγάλων αριθμών, κε
ντρικό οριακό θεώρημα. Σημειακή εκτίμηση:
βασικές έννοιες. Η μέθοδος των ροπών. Η 
μέθοδος της μεγίστης πιθανοφάνειας. Παρα
δείγματα. Διαστήματα εμπιστοσύνης για μέσο, 
αναλογία, διακύμανση, διαφορά μέσων, διαφο
ρά αναλογιών και λόγο διακυμάνσεων. Έλεγχοι 
υποθέσεων: βασικές έννοιες. Έλεγχοι για μέσο, 
αναλογία, διακύμανση, διαφορά μέσων, διαφο
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ρά αναλογιών και ισότητα διακυμάνσεων. Χ2
έλεγχος και καλή προσαρμογή, ομοιογένεια.
Μηπαραμετρικοί έλεγχοι. Εφαρμογές με το 
SPSS.

Δ.4
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Μ. Ρουμελιώτης
Αντικείμενο: Σχεδίαση και ανάλυση σύγχρο
νων λειτουργικών συστημάτων.
Περιεχόμενα: Τύποι λειτουργικών συστημά
των. Διαχείριση του επεξεργαστή, χρονοδρο
μολόγηση διεργασιών, επικοινωνία διεργασιών, 
σηματοφόροι. Διαχείριση της μνήμης, στατική 
και δυναμική διαχείριση, ιδεατή μνήμη με σελι
δοποίηση και τμηματοποίηση. Διαχείριση αρ
χείων, ιεραρχικά συστήματα αρχείων, υλοποίη
ση καταλόγων, μέθοδοι αποθήκευσης στο DOS 
και Unix. Διαχείριση Εισόδου / Εξόδου, διαχεί
ριση συσκευών, αδιέξοδα και αποφυγή τους.

Δ.5
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Ζ. Γεωργαντά
Αντικείμενο: Ο σκοπός του μαθήματος είναι να 
κάνει κατανοητό στους φοιτητές ότι η μακροοι
κονομική λογική αποτελεί ισχυρό εργαλείο για 
τον σχεδιασμό ορθών οικονομικών πολιτικών 
στους δύο μεγάλους τομείς της εθνικής οικο
νομίας, τον εγχώριο και τον εξωτερικό. 

Περιεχόμενα: Επισκόπιση της ελληνικής οι
κονομίας σε σχέση με τις οικονομίες των χω
ρών της Ε.Ε. Εθνικοί Λογαριασμοί. Έννοιες και 
Μετρήσεις. Εθνικοί Λογαριασμοί της Ελλάδας 
και των χωρών της Ε.Ε. Θεωρία Αριθμοδει
κτών. Αριθμοδείκτες της ελληνικής οικονομίας. 
Μακρο-οικονομικά μοντέλα: Έννοια, Εξειδί
κευση, Εκτίμηση, Αξιολόγηση, Χρησιμοποίη
ση. Μοντέλα εθνικής ιδιωτικής κατανάλωσης, 
Μοντέλα επενδύσεων, Μοντέλα εισαγωγών και 
εξαγωγών, Μοντέλα ISLM, Μοντέλα αγοράς 
εργασίας. Απλά πολυτομεακά μοντέλα και χρη
σιμοποίηση τους για διαμόρφωση πολιτικής.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Δ.6
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΗΘΙΚΗ
Ζ. Γεωργαντά 
Αντικείμενο: Ο σκοπός του μαθήματος είναι η 
εισαγωγή της ηθικής στην ανάλυση των οικο
νομικών φαινομένων στην εποχή της δικτυακής 
οικονομίας και η διασύνδεση της οικονομικής 
επιστήμης με θέματα ανθρωπίνων δικαιωμά
των, όπως είναι η ελευθερία, η εκπαίδευση, η 
απασχόληση κοκ. 
Περιεχόμενα: Μικροοικονομική ηθική, Κυβερ
νητική ηθική. Ορθολογικότητα και κοινωνική 
ευημερία, ελευθερία, ισότητα και δικαιοσύνη. 
Διαδικτυακή ηθική, Θεσμική ηθική, Μελέτες 
περίπτωσης.
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Δ.7
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ευγ. Αλεξανδροπούλου
Περιεχόμενα: Έννοια Δικαίου. Διάκριση από 
την Ηθική και την Εθιμοτυπία. Νόμος, Έθιμο.
Έννοια και διακρίσεις των δικαιωμάτων. Κτήση, 
αλλοίωση, απώλεια δικαιώματος. Προστασία 
δικαιώματος. Παραγραφή. Φυσικά πρόσωπα, 
Νομι κά πρόσωπα. Δικαιοπραξίες (πώληση, δω
ρεά, μίσθωση). Οικογενειακές και κληρονομι
κές σχέσεις.

Δ.8
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Α. Κάτος
Αντικείμενο: Εισαγωγή σε μεθόδους για την 
διαχείριση  και τον  έλεγχο  της  ολικής  ποι
ότητας.
Περιεχόμενο: Ορισμός ποιότητας (με βάση το 
προϊόν ή την υπηρεσία, την παραγωγική διαδι
κασία, το χρήστη του προϊόντος ή της υπηρε
σίας). Διαστάσεις ποιότητας. Προσδιοριστικοί 
παράγοντες της ποιότητας υπηρεσιών. Σχέση 
ποιότηταςπαραγωγικότητας. Στοιχεία κόστους  
ποιότητας. Είδη δειγματοληψίας. Στατιστικός, 
ποιοτικός έλεγχος. Θεωρία στατιστικού ελέγ
χου διεργασιών. Διαφορές διασφάλισης ποιό
τηταςδιοίκηση ολικής ποιότητας.

Δ.9 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι
Αλ. Βογιατζής 
Αντικείμενο: Στοιχεία αγροτικής οικονομικής. 
Ο αγροτικός τομέας στην ελληνική οικονομία. 
Εφαρμογές της πληροφορικής στην αγροτική 
οικονομία. Στοιχεία τουριστικής οικονομικής. 
Περιεχόμενα: Οι διαστάσεις του αγροτικού το
μέα στην Ελλάδα και συγκρίσεις με τον αγρο
τικό τομέα στις χώρες τις Ε.Ε. Διαχείριση αγρο
τικών μονάδων (σχεδιασμός, εφαρμογή και 
έλεγχος, παράγοντες κέρδους και αξιολόγηση 
επενδύσεων). Εμπορία προϊόντων γεωργικής 
προέλευσης (οικονομικό περιβάλλον, χαρα
κτηριστικά, ανάλυση, οργάνωση). Το σύστημα 
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εμπορίας στην Ελλάδα. Αγροτική πολιτική στην 
Ε.Ε. Εφαρμογές συστημάτων πληροφορικής 
στην αγροτική οικονομία (σε εθνική και διεθνή 
βάση). Στοιχεία τουριστικής οικονομικής.

Δ.10
ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩ-
ΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
Μ. Ρουμελιώτης 
Αντικείμενο: Σχεδίαση, υλοποίηση και οργά
νωση στοιχειώδους υπολογιστή.
Περιεχόμενο: Λογικά κυκλώματα και άλγεβρα 
Boole. Λογικές συναρτήσεις και μέθοδοι απλο
ποίησης. Συνδυαστικά κυκλώματα. Σύγχρονα 
ακολουθιακά κυκλώματα. Ολοκληρωμένα κυ
κλώματα. Υλοποίηση στοιχειώδους υπολογι
στή.

 
Δ.11
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥ-
ΣΤΗΜΑΤΩΝ II
Κ. Μαργαρίτης
Περιεχόμενα: Βασική διαχείριση συστήματος 
(διαχείριση χρηστών και ομάδων, διαχείριση 
συστημάτων αρχείων και συσκευών, διαχείριση 
δικτύου, διαχείριση δαιμόνων, διαχείριση πυρή
να). Διασύνδεση συστημάτων (εργαλεία NFS 
και SAMBA). Ασφάλεια δικτύων.

Έ  ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ε.1
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι
Γ. Ευαγγελίδης 
Αντικείμενο: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. 
Περιεχόμενα: Βάσεις Δεδομένων και Χρήστες 
Βάσεων Δεδομένων. Έννοιες και Αρχιτεκτονι
κή Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων. Μοντε
λοποίηση δεδομένων με χρήση του μοντέλου 
ΟντοτήτωνΣχέσεων. Το Σχεσιακό μοντέλο δε
δομένων και η Σχεσιακή Αλγεβρα. SQL. Συναρ
τησιακές Εξαρτήσεις και Κανονικοποίηση για 
Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων. Παραδοσιακά 
Μοντέλα δεδομένων.

Ε.2 
ΔΙΚΤΥΑ
ΠΔ 407/80
Αντικείμενο: Εισαγωγή στα δίκτυα Η/Υ με τις 
βασικές αρχές μετάδοσης δεδομένων. 
Περιεχόμενα: Εισαγωγή στις επικοινωνίες Η/
Υ, παράμετροι επικοινωνίας, το μοντέλο OSI, 
πρωτόκολλα και επίπεδα του μοντέλου. Το 
φυσικό επίπεδο, μετάδοση δεδομένων, μέσα 
μετάδοσης, modems, ταχύτητα μεταφοράς δε
δομένων, ανίχνευση λαθών, τηλεπικοινωνιακά 
συστήματα, ISDN. To επίπεδο σύνδεσης δεδο
μένων. Πρωτόκολλα Aloha, Ethernet και πρω
τόκολλα CSMA.
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Ε.3 
ΓΡΑΦΙΚΑ Η/Υ
Αθ. Μανιτσάρης 
Περιεχόμενα: Εισαγωγή στα γραφικά υπο
λογιστών (Υλικό, Λογισμικό, Εφαρμογές).  
Γεωμετρικοί Μετασχηματισμοί (Συστήματα 
συντεταγμένων στους χώρους, δύο και τριών 
διαστάσεων). Γεωμετρικά Μοντέλα γραφικών 
δύο διαστάσεων (2D). ΒιβλιοθήκεςΣυστήμα
τα γραφικών (CGM, CKS, PHIGS, PostScript). 
Ανάπτυξη λογισμικού: Αλληλεπιδραστικά δισ
διάστατα γραφικά με Οπτικό ή Αντικειμενο
στρεφή Προγραμματισμό.

Ε.4 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ III
Αδ. Χαρίτου
Αντικείμενο: Ανάλυση της Διακύμανσης και 
είδη Γραμμικών Μοντέλων.
Περιεχόμενα: Διαδικασίες της ανάλυσης της 
διακύμανσης για τα διαφορετικά είδη τυχαιο
ποιημένων σχεδίων. Όλες οι περιπτώσεις ανα
λύσεως των Λατινικών τετραγώνων. Έλεγχοι 
και διαστήματα εμπιστοσύνης για όλα τα τυ
χαιοποιημένα σχέδια και τα διαφορετικά είδη 
Λατινικών τετραγώνων. Απλά και πολλαπλά 
γραμμικά μοντέλα, έλεγχοι και διαστήματα 
εμπιστοσύνης αυτών, κατάλοιπα.

Ε.5 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Στ. Τσόπογλου  Αθ. Βαζακίδης  Αντ. Σταυρό
πουλος 
Αντικείμενο: Ανάλυση της χρηματοοικονο
μικής λειτουργίας των επιχειρήσεων και λήψη 
σχετικών αποφάσεων.
Περιεχόμενα: Ανάλυση του χρηματοοικονο
μικού περιβάλλοντος λειτουργίας της επιχεί
ρησης. Χρονική Αξία του Χρήματος  Βασικές 
Σχέσεις Ανατοκισμού. Ανάλυση Χρηματοοικο
νομικών Καταστάσεων (Χρηματοοικονομικοί 
Δείκτες, Πληθωρισμός, Κόστος  Έξοδο, Από
σβεση). Πηγές και Διάθεση Κεφαλαίων. Πηγές 
Βραχυπρόθεσμης Χρηματοδότησης. Πηγές Μα
κροπρόθεσμης Χρηματοδότησης. Ταμειακός 
Προϋπολογισμός. Προϋπολογισμός Κεφαλαί
ου. Αποδοτικότητα και Παραγωγικότητα Κεφα
λαίου.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ε.6
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ II
Αλ. Βογιατζής
Αντικείμενο: Στοιχεία τουριστικής οικονομι
κής. Ο τουριστικός τομέας στην ελληνική οικο
νομία. 
Περιεχόμενα: Η τουριστική οικονομική ως 
κλάδος οικονομικής δραστηριότητας και οι 
βασικές εισαγωγικές έννοιες. Ανάλυση της οι
κονομικής σημασίας και των τάσεων του του
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ρισμού. Συμπεριφορά του τουρίστα ως κατα
ναλωτή και ζήτηση τουριστικών αγαθών. Οι 
βασικές αρχές παραγωγής του τουρισμού και 
οι βασικοί συντελεστές παραγωγής του τουρι
στικού προϊόντος. Το κόστος παραγωγής και 
η προσφορά τουριστικών αγαθών. Η μέτρηση 
και η πρόβλεψη της τουριστικής ζήτησης και η 
προσαρμογή της προσφοράς σε αυτήν. Προσ
διορισμός της τιμής και της ποσότητας ισορ
ροπίας στην αγορά ενός τουριστικού αγαθού. 
Η ανάπτυξη της τουριστικής οικονομίας και ο 
προγραμματισμός της.

Ε.7
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Αθ. Βαζακίδης  Αντ. Σταυρόπουλος 
Αντικείμενο: Φ.Π.Α. επιχειρήσεων και εργατι
κό δίκαιο.
Περιεχόμενα: Το μάθημα παρακολουθεί την 
εφαρμογή του ΦΠΑ σε επιχειρήσεις με βιβλία 
Α΄, Β΄, Γ΄ κατηγορίας και κυρίως τις εισαγωγές 
και εξαγωγές με τρίτες χώρες, όπως επίσης τις 
ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις με 
χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης. Επίσης αναλύο
νται ορισμένα θέματα εργατικού δικαίου, όπως: 
πρόσληψη, μισθοδοσία, άδεια, επίδομα αδείας, 
επίδομα Χριστουγέννων και Πάσχα, μητρότη
τα, απόλυση κλπ.

Ε.8
ΔΙΚΑΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ευγ. Αλεξανδροπούλου

Περιεχόμενα: Μέρος Α΄: Επεξεργασία προσω
πικών δεδομένων και νομική προστασία τους 
στην ελληνική και διεθνή έννομη τάξη. Νόμος 
Σένγκεν. Απλά και ευαίσθητα προσωπικά δεδο
μένα. Νόμιμες προϋποθέσεις επεξεργασίας δε
δομένων. Δικαιώματα υποκειμένου των επεξερ
γαζόμενων προσωπικών δεδομένων. Επιβολή 
κυρώσεων. Γενική νομοθετική ρύθμιση για την 
προστασία της προσωπικότητας. Νομοθεσία 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μέρος Β΄: Συμβάσεις (παροχής ειδών και υπη
ρεσιών) πληροφορικής. Συμβαλλόμενα μέρη. 
Περιεχόμενο και νομική φύση συμβάσεων πλη
ροφορικής. Ενδεικτικό περιεχόμενο σύμβασης 
παροχής ειδών και υπηρεσιών πληροφορικής 
σε μεγάλη επιχείρηση.

Ε.9
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ Ι
Δ. Μπούσιου
Αντικείμενο: Μελέτη, ανάπτυξη και αξιολό
γηση των μέσων και μεθόδων διδασκαλίας με 
έμφαση στη σύγχρονη τεχνολογία μετάδοσης 
πληροφοριών.
Περιεχόμενα: Βασικές έννοιες. Θεωρίες μάθη
σης. Ανάλυση περιεχομένου των μαθημάτων 
της ειδικότητας. Αντικειμενικοί σκοποί. Μέθο
δοι διδασκαλίας. Αξιολόγηση. Εποπτικά μέσα 
διδασκαλίας. Σχεδίαση μαθημάτων ειδικότη
τας. Ανάπτυξη και αξιολόγηση της διδασκαλί
ας. Χρησιμοποίηση του Η/Υ στη διδασκαλία. 
Μικροδιδασκαλίες από τους φοιτητές πάνω σε 
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θέματα της ειδικότητάς τους (θέματα που εμπε
ριέχονται στα Αναλυτικά Προγράμματα της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

Ε.10
ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ
Μ. Σατρατζέμη
Βασικές έννοιες της θεωρίας γραφημάτων, τρό
ποι παράστασης γραφήματος σε Η/Υ. Δένδρα, 
δένδρο κάλυμμα, θεμελιώδεις κύκλοι, ελάχιστο 
δένδρο κάλυμμα (ΕΔΚ), αλγόριθμοι για τον 
προσδιορισμό των (ΕΔΚ). Συντομότερα μονο
πάτια (ΣΜ), αλγόριθμοι για τον προσδιορισμό 
ΣΜ. Μονοπάτια & κύκλοι Euler & Hamilton, 
οι αντίστοιχοι αλγόριθμοι. Το πρόβλημα του 
περιοδεύοντος αντιπροσώπου και του κινέζου 
ταχυδρόμου, οι αντίστοιχοι αλγόριθμοι. Ανε
ξάρτητα και κυρίαρχα σύνολα, οι αντίστοιχοι 
αλγόριθμοι. Κέντρα και διάμεσοι γραφήματος. 
Διάσχιση γραφήματος πρώτα σε πλάτος (BFS) 
και πρώτα σε βάθος (DFS), οι αντίστοιχοι αλ
γόριθμοι. Χωματισμός γραφήματος, χαρτών, 
αλγόριθμοι για το χρωματισμό κορυφών γρα
φήματος.

Ε.11
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
Μ. Ρουμελιώτης
Αντικείμενο: Εισαγωγή στην προσομοίωση 
στοχαστικών συστημάτων με Η/Υ.
Περιεχόμενα: Προσομοίωση και εξομοίωση, 
συστήματα και μοντέλα συστημάτων, μηχανι

σμοί ροής χρόνου. Τυχαίοι και ψευδοτυχαίοι 
αριθμοί, γεννήτριες τυχαίων αριθμών, μέθο
δοι δειγματοληψίας, μέθοδος Monte Carlo. 
Ανάπτυξη μοντέλων διακριτών συστημάτων, 
προσομοίωση γεγονότων, προσομοίωση δρα
στηριοτήτων. Ανάπτυξη προγραμμάτων προ
σομοίωσης, εξειδικευμένες γλώσσες προσομοί
ωσης. Ανάλυση αποτελεσμάτων, επικύρωση και 
επαλήθευση των αποτελεσμάτων.

Ε.12
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ
Κ. Παπαρρίζος  Ν. Σαμαράς
1. Σκοπός μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των 
φοιτητών στις βασικές αρχές των επιστημονι
κών υπολογισμών καθώς και η εφαρμογή τους 
στη γλώσσα προγραμματισμού Fortran 90/95.
2. Πίνακας περιεχομένων μαθήματος
Ιστορική αναδρομή. Κατηγορίες λογισμικών 
για επιστημονικούς υπολογισμούς. Αναπαρά
σταση Αριθμών και Σφάλματα. Προσεγγιστική 
αποτίμηση συναρτήσεων. Πολυωνυμική παρεμ
βολή. Σειρές Taylor. Αραιές μήτρες. Αποθήκευ
ση αραιών μήτρων. Υπολογισμοί με αραιές μή
τρες. Επίλυση γραμμικών συστημάτων. Ειδικοί 
τύποι γραμμικών συστημάτων. Επαναληπτικές 
μέθοδοι για την επίλυση γραμμικών συστημά
των. Χρήση της Fortran 90/95. Παρουσίαση 
βιβλιοθηκών UNPACK και LAPACK. Τεχνικές 
ανάλυσης και βελτίωσης απόδοσης πηγαίου 
κώδικα: Benchmarking, Profiling.
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Ε.13
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΑΟΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
Γ. Στεφανίδης 
Αντικείμενο: Εισαγωγή στις θεωρίες του χάους. 
Περιεχόμενο: Αντιστοιχίες, συναρτήσεις, απει
κονίσεις, μηχανές ανάδρασης, εισαγωγικές 
έννοιες της θεωρίας του χάους. Ορισμοί: σύ
στημα, δυναμικό σύστημα, μαθηματική περι
γραφή των δυναμικών συστημάτων, χώρος των 
φάσεων. Απεικόνιση, σημεία ισορροπίας, ελ
κυστές, σημεία απώθησης, σαγματικά σημεία, 
περιοδικά σημεία, γραμμικές απεικονίσεις, μη 
γραμμικές απεικονίσεις, ευαισθησία στις αρχι
κές συνθήκες, μαθηματικός ορισμός του χάους, 
τομή Poincare. Μελέτη μοντέλων δυναμικών 
συστημάτων. Λογιστική εξίσωση, Cobwebplot. 
Bifurcation, οικογένεια λογιστικών εξισώσεων. 
Fractals, παράξενοι ελκυστές, μετρήσιμοι δεί
κτες του χάους. Μελέτη χρονοσειρών. Εφαρμο
γές της θεωρίας σε οικονομικά μοντέλα.

ΣΤ́  ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΣΤ.1
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ II
Γ. Ευαγγελίδης
Αντικείμενο: Θέματα δομής και λειτουργίας 
Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων. 
Περιεχόμενα: Αποθήκευση Εγγράφων και 
Πρωτεύουσες Οργανώσεις Αρχείων. Δομές 
Ευρετηρίων για Αρχεία. Ο Κατάλογος του Συ
στήματος. Επεξεργασία και Βελτιστοποίηση Αι
τημάτων. Έννοιες Επεξεργασίας Δοσοληψιών. 
Τεχνικές Ελέγχου Συνδρομικότητας. Τεχνικές 
Ανάκαμψης. Ασφάλεια και Δικαιοδοσία σε Βά
σεις Δεδομένων. Αντικειμενοστραφείς Βάσεις 
Δεδομένων, Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων 
και Αρχιτεκτονική Εξυπηρέτηση serverclient 
Εξυπηρετούμενου. Δεικτοδότηση Χωρικών Δε
δομένων.

ΣΤ.2
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - Η/Υ
Ι. Μαυρίδης 
Αντικείμενο: Βασικές έννοιες και ανάλυση των 
ζητημάτων που αφορούν τη διαδικασία επικοι
νωνίας ανθρώπου και υπολογιστή στα πλαίσια 
της ανάλυσης, σχεδίασης, υλοποίησης και αξιο
λόγησης της διεπιφάνειας χρήσης.
Περιεχόμενα: Εισαγωγή  Βασικές έννοιες. Η 
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σημασία της Διεπιφάνειας Χρήστη. Θεωρητι
κή θεμελίωση (Γνωσιακά μοντέλα, Αισθητή
ρια αντίληψη, Προσοχή και μνήμη, Οργάνωση 
γνώσης). Συσκευές και Τεχνολογίες Αλληλεπί
δρασης (Είσοδος/έξοδος δεδομένων, Στυλ αλ
ληλεπίδρασης, Παραθυρικά συστήματα, Πολυ
μέσα & εικονική πραγματικότητα, Συστήματα 
συνεργασίας, Προσαρμοστικά διαδραστικά συ
στήματα, Συστήματα ΑΜΕΑ, Οπτικοποίηση 
πληροφορίας). Ανάλυση και σχεδιασμός δια
δραστικών συστημάτων (Μέθοδοι προσανατο
λισμένες στο χρήστη, Τεχνική ΗΤΑ, Μοντέλα 
GOMS). Κανόνες ευχρηστίας. Οδηγίες σχε
διασμού. Ανάπτυξη διαδραστικών συστημά
των (Διαγράμματα Μετάβασης Καταστάσεων 
(STD), Μέθοδοι περιγραφής διαλόγου (UAN). 
Γρήγορη πρωτοτυποποίηση και σχετικά εργα
λεία ανάπτυξης. Αξιολόγηση διαδραστικών 
συστημάτων. Αναλυτικές μέθοδοι (Ανάλυση 
πληκτρολογήσεων (KLM), Γνωστικό περιδιά
βασμα, Ευρετική αξιόλογηση, Έλεγχος συμβα
τότητας), Πειραματικές μέθοδοι, Διερευνητικές 
μέθοδοι. Αρχές κατασκευής ερωτηματολογίων. 
Τεχνικές στατιστικής επεξεργασίας και μέθοδοι 
ανάλυσης δεδομένων αξιολόγησης. Μελέτες 
περιπτώσεων ανάπτυξης και αξιολόγησης δια
δραστικών συστημάτων στην εκπαίδευση και 
στο Διαδίκτυο.

ΣΤ.3
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ-
ΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
Βασ. Μάνθου – ΠΔ 407/80

Αντικείμενο: Μεθοδολογίες Ανάλυσης και Σχε
δίασης Πληροφοριακών Συστημάτων
Περιεχόμενα: Πληροφοριακά Συστήματα και 
Συστημική Θεωρία. Προσεγγίσεις στον Κύκλο 
Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων. Με
θοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές ανάπτυξης 
Πληροφοριακών Συστημάτων. Ανάλυση και 
Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων (εν
νοιολογική προσέγγιση, προσδιορισμός, συ
γκέντρωση και ανάλυση απαιτήσεων, εργαλεία 
Case Tools). Δομημένη προσέγγιση (Διαγράμ
ματα Ροής Δεδομένων), Αντικειμενοστρεφής 
προσέγγιση (Διαγράμματα UML). Σύγχρονες 
πρακτικές και μεθοδολογίες ανάπτυξης Πλη
ροφοριακών Συστημάτων (Ευέλικτη  Αgile και 
Ενοποιημένη  Unified προσέγγιση). 

ΣΤ.4 
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Μ. Βλαχοπούλου 
Αντικείμενο: Διοικητικό Μάρκετινγκ, Κατάρ
τιση προγράμματος Μάρκετινγκ.
Περιεχόμενα: Εννοιολογικός προσδιορισμός 
του μάρκετινγκ  (Διοίκηση μάρκετινγκ, έρευνα  
μάρκετινγκ, στρατηγική μάρκετινγκ, πρόγραμ
μα μάρκετινγκ, μίγμα μάρκετινγκ). Πεδία 
εφαρμογής του μάρκετινγκ. Η διαδικασία του 
μάρκετινγκ  μάνατζμεντ. Ο ρόλος του μάρκε
τινγκ στην επιχείρηση. Καθορισμός αγοράς
στόχου, τμηματοποίηση αγοράς, τοποθέτηση 
προϊόντος. Συμπεριφορά αγοραστών. Το μίγμα 
μάρκετινγκ: στρατηγική προϊόντος, τιμολόγη
σης, προβολής, διανομής. Κατάρτιση προγράμ
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ματος μάρκετινγκ. Μοντέλα μάρκετινγκ, συ
στήματα Διαχείρισης πελατειακών σχέσεων 
CRM (Customer Relationship Management), 
Emarketing, Internet marketing. Πρακτικές 
εφαρμογές.

ΣΤ.5 
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι
Αν. Κάτος  Ν. Δριτσάκης
Αντικείμενο: Εισαγωγή στις βασικές έννοι
ες της οικονομετρίας. Ανάλυση του κλασικού 
γραμμικού υποδείγματος της παλινδρόμησης.
Περιεχόμενα: Απλή και πολλαπλή παλινδρό
μηση. Βασικές υποθέσεις υποδειγμάτων πα
λινδρόμησης. Ιδιότητες των εκτιμητών των 
υποδειγμάτων παλινδρόμησης. Στατιστική επα
γωγή (συντελεστές παλινδρόμησης, γραμμή 
παλινδρόμησης). Προβλέψεις. Ειδικές περιπτώ
σεις παλινδρόμησης και η μέθοδος της μέγιστης 
πιθανοφάνειας. Παραβίαση των βασικών υπο
θέσεων της παλινδρόμησης (πολυσυγγραμμι
κότητα, ετεροσκεδαστικότητα, αυτοσυσχέτιση, 
λαθεμένη εξειδίκευση). Εφαρμογές με τη χρήση 
οικονομετρικών πακέτων (π.χ. SORITEC, TSP, 
GIVE, DFIT).

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΣΤ.6
3D ΓΡΑΦΙΚΑ - ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ
Αθ. Μανιτσάρης
Περιεχόμενα: Γεωμετρικά Μοντέλα τριών δια

στά σεων (3D). Στοιχεία της Fractal γεωμετρίας 
(Γραμμι κά, Μηγραμμικά, Τυχαία). Αλγόριθμοι 
απαλοιφής κρυμμένων γραμμών, επιφανει
ών. Rendering (Χρώμα, Φωτισμός, Σκίαση). 
Τεχνικές  Κίνησης. Ανάπτυξη λογισμικού: Αλ
ληλεπιδραστικά τρισδιάστατα γραφικά και 
κίνηση με Οπτικό ή Αντικειμενοστραφή Προ
γραμματισμό.

ΣΤ.7
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΠΔ 407/80
Αντικείμενο: Τα ανωτέρω επίπεδα του OSI και 
η σχεδίαση ενός δικτύου.
Περιεχόμενα: Το επίπεδο μεταφοράς, πρωτό
κολλα μεταφοράς και ποιότητα εξυπηρέτησης. 
Το επίπεδο συνόδου και το επίπεδο παρουσία
σης. Κρυπτογράφηση και ασφάλεια δεδομένων. 
Το επίπεδο εφαρμογής, ηλεκτρονικό ταχυδρο
μείο, ιδεατά τερματικά Internet και μέθοδοι 
προσπέλασης σε απομακρυσμένα δεδομένα.

ΣΤ.8
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
Ελ. Κατσούλη
Αντικείμενο: Η θεωρία της οικονομικής ενσω
μάτωσης. Οι οικονομικές ενώσεις στην πράξη. 
Μελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Περιεχόμενο: Θεωρία της οικονομικής ολο
κλήρωση (μορφές, στάδια, θεωρία των τελω
νειακών ενώσεων, επιδράσεις από τη δημιουρ
γία κοινής αγοράς). Ίδρυση και επέκταση της 
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Ε.Ε (ιστορία, θεσμοί, όργανα). Ευρωπαϊκές 
πολιτικές και τα προβλήματά τους (μακροοικο
νομικές πολιτικέςπροϋπολογισμός, ευρωπαϊκό 
νομισματικό σύστημα, περιφερειακή πολιτική, 
εξωτερικές σχέσεις, μικροοικονομικές πολιτι
κές, κοινή αγροτική πολιτική, κοινωνική πολι
τική). Μέτρηση των αποτελεσμάτων από την 
ενσωμάτωση. Η Ε.Ε. και ο υπόλοιπος κόσμος.

ΣΤ.9
ΑΓΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ
Στ. Τσόπογλου
Αντικείμενο: Ανάλυση χρηματοικονομικών αγο
ρών και διαχείριση χαρτοφυλακίων. 
Περιεχόμενα: Αγορές και θεσμοί επενδύσεων. 
Υπολογισμός αξίας ομολόγων (κρατικών και 
ιδιωτικών) και μετοχών. Χρηματιστηριακοί δεί
κτες. Θεωρία κεφαλαιαγορών. Παράγοντες που 
επηρεάζουν τις τιμές μετοχών. Στρατηγικές κα
τασκευής και διαχείρισης χαρτοφυλακίων. Εξέ
λιξη τιμών χρεωγράφων. Εταιρίες επενδύσεων 
και αμοιβαίων κεφαλαίων. Διάρθρωση και ορ
γάνωση του τραπεζικού συστήματος.

ΣΤ.10
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕ-
ΝΩΝ
Αδ. Χαρίτου
Αντικείμενο: Περιγραφική και συμπερασματι
κή ανάλυση των διατεταγμένων δεδομένων. 
Περιεχόμενο: Εισαγωγή, περιγραφική και συ

μπεράσματα για δισδιάστατους πίνακες συ
νάφειας. Μοντέλα δισδιάστατων δρώσων με
ταβλητών. Λογαριθμογραμμικά μοντέλα και 
μοντέλα logic. Κατασκευή και εφαρμογές λο
γοριθμογραμμικών μοντέλων. Χρήση ηλεκτρο
νικού υπολογιστή (πακέτα) για ανάλυση διατε
ταγμένων δεδομένων.

ΣΤ. 11
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕ-
ΔΟΜΕΝΩΝ
Γ. Ευαγγελίδης
Αντικείμενο: Βάσεις δεδομένων στο διαδίκτυο, 
υποστήριξη λήψης αποφάσεων, εξόρυξη πλη
ροφορίας από δεδομένα.
Περιεχόμενο: Δικτυακοί τόποι με περιεχόμενο 
βάσεων δεδομένων. ΧΜΙ και XML DTDs. Ανα
ζήτηση σε αρχεία XML. Ημιδομημένα δεδομέ
να. Ανεστραμμένα αρχεία. Αρχεία υπογραφών. 
Data warehousing. OLAP. Διαδραστικά αιτήμα
τα. Εξόρυξη πληροφορίας από δεδομένα.

ΣΤ.12
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ι. Παπαδημητρίου
Αντικείμενο: Θεωρία της αναλύσεως στατιστι
κών δεδομένων.
Περιεχόμενα: Απαραίτητες έννοιες από την 
γραμμική άλγεβρα. Χαρακτηριστικές τιμές και 
χαρακτηριστικά διανύσματα πίνακα. Εφαρμογές  
των γενικών αρχών της γραμμικής άλγεβρας 
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στην ανάλυση δεδομένων. Η αδράνεια στην 
ανάλυση δεδομένων. Πίνακες συμπτώσεων. 
Ανάλυση σε κύριες συνιστώσεις (A.C.P.). Πα
ραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών (A.F.C.). 
Αυτόματη κατάταξηταξινόμηση.

ΣΤ. 13 
ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ
Γ. Πέκος – Γ. Στεφανίδης 
Σκοπός μαθήματος
Η μελέτη μαθηματικών τεχνικών που στοχεύ
ουν στην εξασφάλιση της ασφάλειας μετάδο
σης της πληροφορίας και τη διασφάλιση του 
αδιάβλητου της πληροφορίας.
Στόχοι μαθήματος
• Να κατανοήσει ο φοιτητής τις θεμελιώδεις 

έννοιες της κρυπτογραφίας και της κρυπτα
νάλυσης.

• Να εξοικειωθεί ο φοιτητής με τους διάφορους 
αλγόριθμους κρυπτογράφησης και της υλο
ποίησής τους σε κάποια γλώσσα προγραμμα
τισμού.

Πίνακας περιεχομένων μαθήματος
Κλασική Κρυπτογραφία  Απλά κρυπτοσυστή
ματα. Κρυπτανάλυση. Κρυπτογραφικές Συναρ
τήσεις. Συμμετρική Κρυπτογραφία. Ασύμμετρη 
Κρυπτογραφία. Διαχείριση κλειδιών. Ψηφιακές 
υπογραφές. Κρυπτογραφικά πρωτόκολλα.

ΣΤ.4
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Αθ. Βαζακίδης  Αντ. Σταυρόπουλος 
Αντικείμενο: Επίλυση φορολογικών θεμάτων 
σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. 
Περιεχόμενα: Το μάθημα συνδυάζει πρακτικά 
και θεωρητικά τα θέματα φορολογίας φυσικών 
και νομικών προσώπων, τα οποία μεταβάλλο
νται με γρήγορους ρυθμούς λόγω των νέων 
οικονομικών συνθηκών και λόγω της προσαρ
μογής της χώρας μας προς τη νομοθεσία – φο
ρολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



52

Ζ́  ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ζ.1
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟ-
ΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
Βασ. Μάνθου
Αντικείμενο: Σκοπός του μαθήματος είναι η 
μελέτη της επίδρασης των Πληροφοριακών Συ
στημάτων (ΠΣ) και της Πληροφοριακής Τεχνο
λογίας (ΠΤ) στη λειτουργία των επιχειρήσεων, 
καθώς και η διερεύνηση του ρόλου τους όσον 
αφορά στη διαμόρφωση της στρατηγικής τους. 
Περιεχόμενα: Σύγχρονο επιχειρηματικό πε
ριβάλλον και μετασχηματισμός των επιχειρή
σεων. Στρατηγική διοίκηση και σχεδιασμός. 
Μοντέλο στρατηγικού σχεδιασμού. Συστατικά 
στρατηγικού σχεδιασμού. Ο ρόλος των ΠΣ στο 
στρατηγικό σχεδιασμό. Στρατηγική ανάλυση, 
επιλογή στρατηγικής, εφαρμογή στρατηγικής. 
Στρατηγικός σχεδιασμός των ΠΣ. Εργαλεία 
στρατηγικού σχεδιασμού ΠΣ (SWOT, μοντέλα 
του Porter, γεννήτρια στρατηγικών επιλογών, 
κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας κ.ά.). Πλαίσια 
ενοποίησης στρατηγικής ΠΣ με την επιχειρη
σιακή στρατηγική. Στρατηγική ηλεκτρονικού 
επιχειρείν. ΠΣ, ανταγωνισμός και επιχείρηση 
(BPR, ERP, outsourcing, διοίκηση αλλαγής). 
Μελέτες περιπτώσεων.

 

Ζ.2
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
Αθ. Μανιτσάρης
Περιεχόμενα: HypertextHypermedia Συστή
ματα (Γενικά, Αρχιτεκτονική, Ανάλυση,  Πλο
ήγηση, Χρησιμότητα, Δημιουργία). Υλικό
Λογισμικό ( Ήχου, Εικόνας, Κίνησης, Vi deo, 
Γραφικών)Πλατφόρμες (Windows, XWin
dows) Πολυμέσων. Κατανεμημένα Multimedia 
Συστήματα (Δίκτυα, Αρχιτεκτονική, Πρω
τόκολλα, Video Conferencing). Ανάπτυξη 
Εφαρμογών Πολυμέσων με Οπτικό ή Αντι
κειμενοστραφή Προγραμματισμό, Συστήματα 
Συγγραφής. Ανάπτυξη λογισμικού με τη χρή
ση πολυμέσων (σε εκπαίδευση, επιχειρήσεις 
κ.λπ.).

Ζ.3
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ II
Αν. Κάτος  Ν. Δριτσάκης 
Αντικείμενο: Επεκτάσεις στο γραμμικό κλασι
κό υπόδειγμα παλινδρομήσεως. Υποδείγματα   
ταυτόχρονων εξισώσεων.
Περιεχόμενο: Η γενικευμένη μέθοδος των 
ελαχίστων τετραγώνων. Η μέθοδος των τεχνη
τών μεταβλητών. Η μέθοδος των κυρίων συνι
σταμένων. Η μέθοδος της ταυτόχρονης χρησι
μοποίησης διαστρωματικών και διαχρονικών 
στοιχείων. Υποδείγματα ταυτόχρονων εξισώσε
ων (υποθέσεις, μορφές, ταυτοποίηση). Μέθοδοι 
εκτίμησης υποδειγμάτων ταυτόχρονων εξισώ
σεων (ΙΙ5, 2SLS, Kclass, LIML, FIML). Εφαρ
μογές με τη χρήση οικονομετρικών πακέτων.
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Ζ.4
ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Στ. Τσόπογλου  Αθ. Βαζακίδης  Αντ. Σταυρό
πουλος
Αντικείμενο: Ανάπτυξη και χρήση λογισμικού 
στη λογιστική.
Περιεχόμενα: Λογιστική τυποποίηση. Περι
γραφή λογιστικού σχεδίου. Εφαρμογές γενικής 
/ αναλυτικής λογιστικής με υπολογιστή. Οργά
νωση στοιχείων Αποθήκης, Πελατών, Προμη
θευτών, Αξιογράφων, Πωλήσεων και Αγορών 
σε αρχεία. Λογιστικά σφάλματα (πρόληψη, ανα
ζήτηση, διόρθωση). Κλείσιμο χρήσης. Προετοι
μασία λογιστικών καταστάσεων.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ζ.5
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΠΑ-
ΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
Ζ. Γεωργαντά
Αντικείμενο: Το μάθημα αποσκοπεί στην κατα
νόηση, μέτρηση, εκτίμηση και χρησιμοποίηση 
για επίλυση πρακτικών προβλημάτων των εν
νοιών της παραγωγικότητας, της καινοτομίας 
και του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε 
μικρο και μακροοικονομικό επίπεδο.
Περιεχόμενο: Συναρτήσεις παραγωγής. Συνο
λική και μερική παραγωγικότητα των συντε
λεστών παραγωγής. Μέθοδος της λογιστικής 
αύξησης. Μοντέλα επιχειρηματικής καινοτο
μίας. Μοντέλα ανταγωνιστικών στρατηγικών, 
Εφαρμογές.

Ζ.6
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕ-
ΤΙΝΓΚ 
Μ. Βλαχοπούλου 
Αντικείμενο: Συστήματα Διαχείρισης Πληρο
φοριών στη λήψη αποφάσεων μάρκετινγκ – e
Marketing, Διαδικτυακό Μάρκετινγκ.
Περιεχόμενα: Η υποστήριξη της λήψης απο
φάσεων μάρκετινγκ με τη βοήθεια των συστη
μάτων της πληροφορικής. Πηγές άντλησης 
πληροφοριών.  Έρευνα μάρκετινγκ. Συστήμα
τα αναφορών, στήριξης αποφάσεων, έμπειρα 
συστήματα.  Database Marketing και συστή
ματα διαχείρισης πελατών CRM (Customer 
Relationship Management). Η χρήση των Γε
ωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων στο 
μάρκετινγκ. Ηλεκτρονικά συστήματα αναγνώ
ρισης – συλλογής πληροφοριών μάρκετινγκ. 
Μάρκετινγκ και πολυμέσα. 
 Μάρκετινγκ και διαδίκτυο (online marke
ting). Σχέδιο ανάπτυξης διαδικτυακού μάρ
κετινγκ, διαδικτυακή προβολή / διαφήμιση, 
ιογενές μάρκετινγκ. Συστήματα ανάλυσης κυ
κλοφορίας ιστοχώρου, συστήματα διαχείρισης 
πελατών και συνεργατών. Διαχείριση γνώσης 
μάρκετινγκ. Πρακτικές εφαρμογές.

Ζ.7
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗ-
ΜΑΤΩΝ
Ι. Μαυρίδης
Αντικείμενο: Θεμελιώδεις έννοιες και προβλή
ματα, βασικές τεχνικές προστασίας και νέες 
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κατευθύνσεις ανάπτυξης της ασφάλειας πλη
ροφοριακών συστημάτων. 
Περιεχόμενα: Εισαγωγή  Βασικές Έννοιες (Πα
ραβάσεις Ασφάλειας, Ευπάθειες, Απειλές, Μέ
τρα Προστασίας, Απαιτήσεις Ασφάλειας ΠΣ). 
Αναγκαιότητα και Σκοπιμότητα της Ασφάλει
ας. Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. 
Πολιτικές και Μοντέλα Ασφάλειας ΠΣ. Πολιτι
κές Ασφάλειας Υψηλού Επιπέδου. Αναγνώριση 
και Αυθεντικοποίηση. Έλεγχος Προσπέλασης. 
Κακόβουλα Προγράμματα. Ανάλυση Κινδύνων. 
Ασφάλεια Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων. 
Αξιολόγηση της Ασφάλειας Υπολογιστικών 
Συστημάτων.

Ζ.8
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ II
Δ. Μπούσιου
Αντικείμενο: Αρχιτεκτονική της Διδασκαλίας, 
Διδακτικά Υποδείγματα και Διερεύνηση Προ
βλημάτων σε μαθήματα ειδικότητας. 
Περιεχόμενα: Θεωρίες Μάθησης. Ταξινόμηση 
Διδακτικών Στόχων. Διδακτικά Υποδείγματα 
και Εφαρμογές στη διδασκαλία θεμάτων της 
ειδικότητας. Συσχετισμοί μέσων και μεθόδων 
διδασκαλίας. Προέννοιες και παρανοήσεις στο 
περιεχόμενο των μαθημάτων της ειδικότητας 
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με ιδιαίτερη 
έμφαση στα μαθήματα βασικών αρχών. Προκα
ταρκτικές διδασκαλίες των φοιτητών. Διδασκα
λίες σε σχολεία.

Ζ.9 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ι
Χρ. Κωνσταντοπούλου
Σκοπός του μαθήματος: Είναι η πληρέστερη 
κατανόηση του φαινομένου της επικοινωνίας 
γενικά (δεδομένου ότι οι Η/Υ και τα δίκτυα 
έχουν επιφέρει ριζικές αλλαγές στο «επικοινω
νιακό φαινόμενο»  που αποτελεί και τον πυ
ρήνα κάθε κοινωνίας). Οι σύγχρονες κοινωνίες 
«χαρακτηρίζονται» από τη μαζική εισαγωγή  
των  Η/Υ με σημαντικές επιπτώσεις σε όλους 
τους τομείς της κοινωνικής δραστηριότητας. 
Το μάθημα «Επικοινωνία Ι» αποτελεί μια γενι
κή εισαγωγή σ’ αυτήν τη σχέση αλληλεπίδρα
σης  «κοινωνίας» / «τεχνολογιών επικοινωνίας» 
(στις οποίες ειδικεύονται κατά βάση οι φοιτη
τές του τμήματος)
Στόχοι του μαθήματος: Το μάθημα στοχεύει να 
δώσει στους φοιτητές τις απαραίτητες εκείνες 
γνώσεις ώστε 1) να κατανοήσουν  τη μεγάλη 
επιρροή του «κοινωνικού παράγοντα» στην τε
χνολογική εξέλιξη, 2) να αποδεσμευτούν από 
τις κυρίαρχες κοινωνικές προϊδεάσεις τόσο σε 
σχέση με τις νέες τεχνολογίες όσο και σε σχέση 
με το επικοινωνιακό φαινόμενο, 3) να αποκτή
σουν μια ολοκληρωμένη γνώση σε σχέση με 
την έννοια της «γνώσης» (βασικού παράγοντα 
επικοινωνίας) στη σύγχρονη εποχή.
 Πιο αναλυτικά τα βασικότερα σημεία του 
συγκεκριμένου μαθήματος είναι τα εξής:
• Η έννοια της «επικοινωνίας» από κοινωνιο

λογική άποψη
• Σύμβολα και επικοινωνία
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• Ο ρόλος της τεχνολογίας, νέες τεχνολογίες 
και επικοινωνία στη δυτική κοινωνία

• Αξίες της βιομηχανικής κοινωνίας
• Μαζική επικοινωνία, κοινή γνώμη, διαφημί

σεις
• Μαζικά Μέσα ενημέρωσης, Κινηματογράφος 

και Τηλεόραση
• Τεχνική Νοημοσύνη και Γνωστικές Επιστή

μες
• Η επικοινωνία στα δίκτυα
•  Η «μεταμοντέρνα επικοινωνία» (αξίες της με

ταβιομηχανικής εποχής και επικοινωνία)
• Μέθοδοι διδασκαλίας
Αξιολόγηση φοιτητών
Ο τελικός βαθμός διαμορφώνεται από
1) Συμμετοχή στο μάθημα (10%)
2) Εργασίες (οι οποίες συνήθως προσθέτουν 

κάποιες μονάδες στη γραπτή εξέταση στο 
τέλος του εξαμήνου αλλά μπορεί  να είναι 
και απαλλακτικές από την τελική γραπτή 
εξέταση, όταν αποτελέσουν πολύ συγκροτη
μένη έρευνα πάνω στο θέμα που διερευνούν 
–συντελεστής εργασίας από 20% και πάνω)

3) Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου 
(από 70% έως 90%)

Περιεχόμενα του μαθήματος
• Κοινωνιολογία της σύγχρονης επικοινωνίας
• Επικοινωνία,  επικοινωνιακά σύμβολα (γνώ

σης: «λέξεις» και «πράγματα») και «δρώμενα» 
(επικοινωνία και «σχέση»)

• Τεχνολογία: νέα προσωπεία, παλιές συμπερι
φορές;

• Οι αξίες της «μοντέρνας» κοινωνίας

• Μαζική επικοινωνία (εκδημοκρατισμός της 
γνώσης, «κοινή γνώμη», μαζικά πολιτιστικά 
πρότυπα –διαφημίσεις)

• Μαζικά Μέσα Επικοινωνίας (από το σύστημα 
των αστέρων στην πολιτιστική βιομηχανία, 
κινηματογράφος και τηλεόραση)

• Νόηση: στον ιστό της μηχανιστικής σκέψης 
(τεχνική νοημοσύνη)

• Επικοινωνία στα δίκτυα
• Οι αξίες της «μεταμοντέρνας» επικοινωνίας 

και ο «ανύπαρκτος άλλος»

Ζ.10
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Κ. Μαργαρίτης
Αντικείμενο: Σχεδίαση παράλληλων αλγορίθ
μων, προγραμματισμός σε περιβάλλον παράλ
ληλης επεξεργασίας. 
Περιεχόμενα: Εισαγωγή στην Παράλληλη 
Επεξεργασία (Υλικό και Λογισμικό). Παραλλη
λισμός Δεδομένων. Αρχιτεκτονική Συστημάτων  
Διαμοιραζόμενης Μνήμης. Επικοινωνία Διερ
γασιών. Μοίρασμα Δεδομένων. Σύγχρονος 
Παραλληλισμός. Αρχιτεκτονική Συστημάτων 
Κατανεμημένης Μνήμης. Προγραμματισμός 
Περάσματος Μηνυμάτων. Επιμερισμός Δεδομέ
νων. Αντίγραφα Εργαζομένων. Κατανεμημένη 
Ανίχνευση Τερματισμού.
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Ζ.11
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΦΑΝΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
Ζ. Γεωργαντά
Αντικείμενο: Το μάθημα αποσκοπεί στο:
• Να προκαλέσει το ενδιαφέρον των φοιτητών 

στην οικονομετρική   διερεύνηση   κοινωνι
κοοικονομικών φαινομένων που λόγω της 
φύσης τους δεν μπορούν να μετρηθούν, όπως 
είναι η ποιότητα ή η φιλοδοξία.

• Να κάνει κατανοητές τις οικονομετρικές με
θόδους που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση 
και ερμηνεία τέτοιων φαινομένων.

Περιεχόμενα: Μοντέλα αφανών μεταβλητών. 
Μοντέλα πιθανοτικής δομής. Εμπειρικές εφαρ
μογές.

Ζ.12
ΕΙΔΙΚά ΘέΜΑΤΑ ΠΟΛΥΠΛΟΚόΤΗΤΑΣ
Κ. Παπαρρίζος
Στόχος:  Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικεί
ωση των φοιτητών με προχωρημένα θέματα 
ανάλυσης πολυπλοκότητας αλγορίθμων και τις  
εφαρμογές τους στον παγκόσμιο ιστό, στο ηλε
κτρονικό εμπόριο και στην ανάπτυξη λογισμι
κού εικονικών επιχειρήσεων. 
Ύλη: Α) Θεωρία. Αλγόριθμοι διάσχισης και 
ελέγχου συνεκτικότητας σε δίκτυα, Αλγόριθ
μοι επεξεργασίας κειμένου (αναγνώρισης προ
τύπων, συμπίεση δεδομένων  κωδικοποίηση  
Huffman), Αλγόριθμοι ηλεκτρονικού εμπορίου 
και εκτίμησης προτιμήσεων πελατών.
 B) Εργαστήριο. Προγραμματισμός Αλγο
ρίθμων, Χρήση αλγορίθμων στην ανάπτυξη λο

γισμικού εικονικών επιχειρήσεων, Ανάπτυξη ει
κονικών επιχειρήσεων με τη χρήση λογισμικού 
ανοικτού κώδικα, Χρήση εικονικών επιχειρήσε
ων στην ανάπτυξη ερευνητικών προτάσεων και 
αναζήτησης συνεργατών σε επιλεγμένες ερευ
νητικές περιοχές (Τεχνολογίες Καινοτομίας, Τε
χνολογίες Πληροφοριών και Τηλεπικοινωνια
κών Συστημάτων, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες).   

Ζ.13
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
Δ. Παπαναστασίου
Αντικείμενο: Σκοπός του μαθήματος είναι να 
εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της 
στατιστικής ανάλυσης Χρονολογικών σειρών 
(ΧΣ), και στις κύριες τεχνικές πρόβλεψης ΧΣ.
Περιεχόμενα: Ορισμός, παραδείγματα και γρα
φική παρουσίαση ΧΣ. Παραδοσιακός διαμερι
σμός ΧΣ και προβλέψεις. Απλοϊκές Τεχνικές 
πρόβλεψης ΧΣ (εκθετική εξομάλυνση, μέθοδος 
Holt μέθοδος Winters, κλπ) Στάσιμες σειρές και 
συνάρτηση αυτοσυσχετίσεων. 
Υποδείγματα ARIMA: Ορισμοί, ιδιότητες, 
προσέγγιση Box και Jenkins για αναγνώριση, 
εκτίμηση, διαγνωστικούς ελέγχους και προβλέ
ψεις. Το υπόδειγμα Χώρου Κατάστασης και το 
φίλτρο του Kalman. Υποδείγματα ΧΣ σε μορφή 
Χώρου Κατάστασης. 
Ειδικά θέματα: Τιμές που λείπουν, μηγραμ
μικές ΧΣ, φασματική ανάλυση. Εφαρμογές σε 
πραγματικές σειρές με SPSS, STAMP, SPlus.
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Z.14
ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
Ι. Ρεφανίδης 
Σκοπός μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος εί
ναι η γνωριμία των φοιτητών με τη θεωρία και 
τις εφαρμογές της Θεωρίας Παιγνίων, με έμφα
ση στις εφαρμογές του διαδικτύου (ηλεκτρονι
κές δημοπρασίες, ηλεκτρονικό εμπόριο κλπ).
Στόχοι μαθήματος: Στόχος του μαθήματος εί
ναι οι φοιτητές που ολοκληρώνουν το μάθημα 
με επιτυχία να έχουν αποκτήσει:
• Ικανότητα αναγνώρισης καταστάσεων αντι

παλότητας.
•  Ικανότητα μοντελοποίησης παιχνιδιών.
• Ικανότητα επίλυσης παιχνιδιών, δηλαδή εύ

ρεσης εκείνων των συνδυασμών στρατηγικών 
που οδηγούν σε ισορροπία.

Πίνακας περιεχομένων μαθήματος
Εισαγωγή. Ιστορική αναδρομή. Παραδείγματα 
παιχνιδιών. Κανονική (ή στρατηγική) μορφή 
αναπαράστασης παιχνιδιών. Κυριαρχία στρα
τηγικών. Επιλυσιμότητα κυριαρχίας. Ισορροπία 
Nash. Δυοπώλιο Cournot. Καρτέλ. Η τραγω
δία των κοινών. Χρησιμότητα και αναμενόμε
νη χρησιμότητα. Αποστροφή ρίσκου. Μικτές 
στρατηγικές. Ισορροπία Nash με μικτές στρα
τηγικές. Εκτατική μορφή παιχνιδιών. Προς τα 
πίσω επαγωγή. Τέλεια ισορροπία Nash για υπο
παίγνια. 
Επαναλαμβανόμενα παιχνίδια: Πεπερασμένα 
και άπειρα. Στρατηγική ενεργοποίησης. Επιει
κείς στρατηγικές. Το κοινό θεώρημα. Δυναμικά 
παιχνίδια. Ηθικός κίνδυνος και θεωρίες κινή
τρων. 

Παιχνίδια με ελλειπή πληροφόρηση. Ισορ-
ροπία Bayes-Nash: Καθαρές και μικτές στρα
γηγικές. Σχεδίαση μηχανισμών. Αρχή της απο
κάλυψης. Δημοπρασίες. Θεωρία παιγνίων και 
διαδίκτυο.

Ζ.15
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ    ΜΕΘΟΔΟΙ    ΜΕ    ΕΝΤΑΤΙ-
ΚΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ
Δ. Παπαναστασίου
Αντικείμενο: Σκοπός του μαθήματος είναι να 
εισάγει στις βασικές έννοιες και πεδία εφαρμο
γών των τεχνικών bootstrap, cross validation 
και jackknife. Επίσης, το μάθημα περιλαμβάνει 
εισαγωγή στο περιβάλλον στατιστικού προ
γραμματισμού SPlus. 
Περιεχόμενα: Εισαγωγή στο SPlus: Δημιουρ
γία αντικειμένων, χειρισμοί στα αντικείμενα, 
κατασκευή διαγραμμάτων, βασικές εντολές 
υπολογισμών, δημιουργία συναρτήσεων, επι
κοινωνία με FORTRAN και C. Στατιστικές μέ
θοδοι: Βασικές έννοιες της τεχνικής Bootstrap, 
εκτίμηση μεροληψίας, τυπικού σφάλματος. 
Παραμετρικό και μηπαραμετρικό bootstrap. 
Εκτίμηση ποσοστιμορίων, διαστημάτων εμπι
στοσύνης, tστατιστικών, έλεγχοι υποθέσεων. 
Εφαρμογές σε παλινδρόμηση και δυναμικά 
υποδείγματα. Εκτιμήσεις μεροληψίας και τυπι
κών σφαλμάτων με jackknife. Επιλογή υποδείγ
ματος με crossvalidation
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Ζ.16
ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ-
ΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ
ΠΔ 407/80
Αντικείμενο: Αρχές, Τεχνικές και Εργαλεία 
Μεταγλωττιστών.
Περιεχόμενα: Εισαγωγικές έννοιες στο Με
ταγλωττισμό. Λεκτική ανάλυση (Αυτόματα, 
Κανονικές εκφράσεις). Συντακτική Ανάλυση 
(Γραμματικές). Σημασιολογική ανάλυση (Ορι
σμοί Κατευθυνόμενοι  από τη Σύνταξη). Έλεγ
χος τύπων. Διαχείριση μνήμης. Παραγωγή ενδι
άμεσου κώδικα. Παραγωγή Κώδικα Μηχανής. 
Βελτιστοποίηση Κώδικα.

Ζ.17
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑ-
ΓΩΓΗΣ
Δ. Χρήστου  Βαρσακέλης
Αντικείμενο: Σχεδίαση και παραγωγή με τη βο
ήθεια Η/Υ.
Περιεχόμενα: Εισαγωγή στα ολοκληρωμένα 
συστήματα παραγωγής. Αριθμητικός έλεγχος, 
σχεδίαση με τη βοήθεια Η/Υ (CAD), παραγωγή 
με βοήθεια Η/Υ (CAM). Ρομποτική. Λογισμι
κό και γλώσσες προγραμματισμού ρομποτικής. 
Αισθητήρια, όραση, κίνηση ρομπότ. Ευέλικτα 
συστήματα παραγωγής και αποθήκευσης. Ποι
οτικός έλεγχος και υλοποίηση σε πραγματικό 
χρόνο. Παρουσίαση βιομηχανικών εφαρμογών.

Ζ.18
ΣΥΣΤήΜΑΤΑ ΣΤήΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦάΣΕΩΝ
Δ. ΧρήστουΒαρσακέλης 
Αντικείμενο: Εισαγωγή στα βασικά μοντέλα 
και τεχνικές λήψης αποφάσεων σε δομημένα 
και ημιδομημένα προβλήματα.
Περιεχόμενα:  Δομή των συστημάτων στήριξης 
αποφάσεων. Ανάπτυξη συστημάτων στήριξης 
αποφάσεων, δέντρα αποφάσεων και μελέτες 
περιπτώσεων. Θεωρία χρησιμότητας. Στοχαστι
κά μοντέλα αποφάσεων. Αλυσίδες Μαρκόβ. Δι
αδικασίες αποφάσεων Μαρκόβ. Βέλτιστη λήψη 
αποφάσεων σε δυναμικά προβλήματα αποφά
σεων.
 Καθοδηγούμενη χρήση του λογισμικού 
MAT LAB.

Ζ.19
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ  ΥΠΗ-
ΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Χ. Γεωργιάδης 
Αντικείμενο: Οι Τεχνολογίες Διαδικτυακών 
Υπηρεσιών και Συναλλαγών (ΤΔΥΣ) αφορούν 
το σύνολο υποδομών, δραστηριοτήτων και 
προγραμματιστικών τεχνικών που εμπλέκονται 
στην ορθή σχεδίαση, ανάπτυξη και υποστήριξη 
των κατανεμημένων στο Διαδίκτυο εφαρμο
γών ηλεκτρονικού εμπορίου (HE). To μάθημα 
καλύπτει τις βασικές αρχές αξιοποίησης των 
προηγμένων υπηρεσιών Ιστού (γνωστές και ως 
XML Web υπηρεσίες), οι οποίες προωθούν την 
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επαναληπτική χρήση λογισμικού σε κατανε
μημένα συστήματα, καθώς και άλλα τρέχοντα 
θέματα τεχνολογιών αιχμής, όπως τα ψηφιακά 
συστήματα πληρωμών, οι ιδιαιτερότητες στα 
συστήματα κινητού εμπορίου αλλά και ζητήμα
τα αποτελεσματικής παρουσίας – ευχρηστίας 
των Διαδικτυακών υπηρεσιών και συναλλαγών 
(σχεδίαση των διεπιφανειών χρήστη στο Web 
και/με υποστήριξη πολυμέσων σε τόπους HE, 
χρήση τεχνικών προσωποποίησης και υπο
στήριξη συστημάτων συστάσεων). Μέσω της 
ολοκλήρωσηςενοποίησης μεμονωμένων τε
χνολογιών και εργαλείων ανάπτυξης διαδικτυ
ακών εφαρμογών, επιχειρείται η εξυπηρέτηση 
των αυξημένων απαιτήσεων των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών & συναλλαγών ενός τόπου HE.
Περιεχόμενο: Η υποδομή του Διαδικτύου και 
του HE. Ψηφιακά συστήματα πληρωμών και 
ασφάλεια HE. Κινητό εμπόριο (mcommerce) 
και τα πρότυπα WAP, iMode και xHTML. Ερ
γαλεία για την ανάπτυξη τόπων HE. Πρότυπο 
XML (γλώσσα XML, σχήματα XML, μετασχη
ματισμοί XSLT). Η πλατφόρμα J2EE  JWSDP 
υποστήριξης XML Web υπηρεσιών. Η πλατ
φόρμα .ΝΕΤ υποστήριξης XML Web υπηρεσι
ών. Ανάπτυξη εφαρμογών HE. Ανάλυση, σχε
δίαση και υλοποίηση ενδεικτικών περιπτώσεων 
μελέτης. Χρήση τεχνολογιών πολυμέσων για 
αποτελεσματικές υπηρεσίες στο Διαδίκτυο.

Ή  ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Η.1
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Μ. Σατρατζέμη  Γ. Ευαγγελίδης 
Αντικείμενο: Δημιουργία μικροεφαρμογών. 
Γραφικά, η βιβλιοθήκη awt. Γραφικό περιβάλ
λον διασύνδεσης, τα βασικά συστατικά (κουμπί, 
ετικέτα, λίστα, πλαίσια ελέγχου & επιλογής), 
μενού επιλογής, πεδία κειμένου, περιοχή κει
μένου). Γεγονότα, το μοντέλο αποστολής γε
γονότος (γεγονότα κουμπιού, πεδίου κειμένου, 
ράβδου κύλισης, ποντικιού, πληκτρολογίου). 
Διαχειριστές διάταξης. Γραφικό περιβάλλον δια
σύνδεσης (περισσότερα συστατικά). Νήματα. 
Ήχος, εικόνες, κίνηση. Τεχνικές Ε/Ε. Βάσεις 
δεδομένων και Java (JDBC, ODBC). Servlets. 
Εργαστήριο προγραμματισμού.

Η.2
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Αλ. Χατζηγεωργίου
Αντικείμενο: Η παρουσίαση των βασικών αρ
χών που διέπουν την ανάπτυξη μεγάλων έργων 
λογισμικού και η μελέτη όλων των φάσεων της 
διαδικασίας ανάπτυξης.
Περιεχόμενα: Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού. 
Προβλήματα στην ανάπτυξη έργων λογισμικού. 
Διαφορές από άλλα τεχνικά έργα. Χαρακτηρι
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στικά προϊόντων και διαδικασίας ανάπτυξης. 
Διαχείριση έργων λογισμικού. Μοντέλα κύκλου 
ζωής. Ανάλυση και καθορισμός απαιτήσεων. 
Τυπικές μέθοδοι περιγραφής απαιτήσεων (Pre
post conditions, FSM, Petri Nets, Αλγεβρικές 
προδιαγραφές, Γλώσσα Ζ). Δομημένη Ανάλυ
ση. Ανάλυση αντικειμενοστραφών συστημάτων 
με χρήση της UML. Αρχιτεκτονική Σχεδίαση 
λογισμικού. Τμηματοποίηση, σύζευξη  συνε
κτικότητα. Δομημένη Σχεδίαση. Σχεδίαση Αντι
κειμενοστρεφών Συστημάτων. Κωδικοποίηση. 
Έλεγχος, Θεωρητική Θεμελίωση του Ελέγχου. 
Τεκμηρίωση.
 Εκτίμηση κόστους ανάπτυξης, τεχνική 
COCOMO.
 Μετρικές Λογισμικού. Εργαλεία ανάπτυξης 
λογισμικού (CASE tools).
 Εφαρμογές με UML και C++/Java. Μελέτη 
περίπτωσης: ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου 
έργου λογισμικού.

Η.3
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟ-
ΠΟΙΗΣΗΣ
Ν. Σαμαράς
1. Σκοπός μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος Αλγόριθμοι Γραμμι
κής Βελτιστοποίησης (Linear Optimization 
Algorithms) είναι η εισαγωγή των φοιτητών 
στους αλγόριθμους επίλυσης ενός από τα πιο 
εφαρμοσμένα προβλήματα, αυτό του Γραμμι
κού Προβλήματος (Linear problem), καθώς 

και στις εφαρμογές του στην πληροφορική και 
στον επιστημονικό τρόπο λήψης πολύπλοκων 
οικονομικών και διοικητικών αποφάσεων.
2. Πίνακας περιεχομένων μαθήματος
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Ιστορική 
αναδρομή. Εισαγωγή στο γραμμική βελτιστο
ποίηση. Αντικείμενο μελέτης της γραμμικής 
βελτιστοποίησης. Το μαθηματικό πρότυπο. 
Βασικές έννοιες και ορισμοί της γραμμικής 
βελτιστοποίησης. Μερικά κλασικά γραμμικά 
προβλήματα. Εφαρμογές μορφοποίησης του 
γραμμικού προβλήματος. Λεκτική περιγρα
φή του γραμμικού προβλήματος. Μορφές του 
γραμμικού προβλήματος (κανονική, τυποποι
ημένη, γενική). Μετασχηματισμοί μεταξύ των 
διαφορετικών μορφών.
 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ. Διανύσματα κίνησης. Βελ
τιώνουσες κατευθύνσεις. Γεωμετρική επίλυση 
στο χώρο των περιορισμών. Γεωμετρική επί
λυση στο χώρο των μεταβλητών. Ιδιότητες 
αντίστροφης μήτρας. Αποτελεσματικοί τρόποι 
υπολογισμού της αντίστροφης μήτρας για προ
βλήματα γραμμικής βελτιστοποίησης. Χρήση 
Etaμητρών.
 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΤΥΠΟΥ SIMPLEX. Γενικά 
χαρακτηριστικά αλγορίθμων τύπου simplex. 
Υπολογισμός δυϊκών και δυϊκών χαλαρών με
ταβλητών. Συνθήκες βελτιστότητας. Μεθοδο
λογία αλγορίθμων τύπου simplex. Γενική βημα
τική περιγραφή. Ο αναθεωρημένος πρωτεύων 
αλγόριθμος simplex. Αιτιολόγηση του αλγό
ριθμου simplex. Ανάλυση διαφορετικών κα
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νόνων περιστροφής (αντικύκλωσης, μεγίστου 
δείκτη, της πιο κατηφορικής ακμής). Επίλυση 
γενικών γραμμικών προβλημάτων (αλγόριθμος 
δυο φάσεων και αλγόριθμος του μεγάλου Μ). 
Αποτελεσματική υλοποίηση αλγορίθμων τύπου 
simplex.
 ΔΥΪΚΗ ΘΕΩΡΙΑ. Σχέσεις πρωτεύοντος και 
δυϊκού γραμμικού προβλήματος. Μετασχηματι
σμός από πρωτεύων σε δυϊκό. Ισχυρή δυϊκότη
τα. Θεώρημα συμπληρωματικής χαλαρότητας.
Κατηγοριοποίηση αλγορίθμων. Ο αναθεωρη
μένος δυϊκός αλγόριθμος simplex. Γεωμετρική 
ερμηνεία. Επίλυση γενικών γραμμικών προβλη
μάτων (αλγόριθμος του μεγάλου Μ).
 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ. Μεταλυτικές 
διαδικασίες. Κλασική ανάλυση ευαισθησίας. 
Αλλαγές στους συντελεστές κόστους. Αλλαγή 
στο δεξιό μέρος. Προσθήκη μεταβλητής από
φασης. Διαγραφή μεταβλητής απόφασης. Προ
σθήκη τεχνολογικού περιορισμού. Διαγραφή 
τεχνολογικού περιορισμού.

Η.4
ΤΕΧΝΗΤΗ  ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ  -  ΕΜΠΕΙΡΑ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Ι. Ρεφανίδης 
Σκοπός μαθήματος: Με τον όρο «Τεχνητή Νο
ημοσύνη» αναφερόμαστε σε ένα σύνολο τε
χνικών και τεχνολογιών που σκοπό έχουν να 
αυξήσουν την ικανότητα των υπολογιστικών 
συστημάτων να συμπεριφέρονται κατά τρόπο 
που μπορεί να χαρακτηριστεί ευφυής. Τα ευ

φυή συστήματα διακρίνονται για την αυξημένη 
τους αυτονομία, φιλικότητα, λειτουργικότητα 
και αποδοτικότητα. Οι τεχνολογίες της Τεχνη
τής Νοημοσύνης και των ευφυών συστημάτων 
βρίσκονται στην αιχμή των προσπαθειών έρευ
νας και ανάπτυξης διεθνώς, ενώ οι εφαρμογές 
τους πολλαπλασιάζονται και εισέρχονται στην 
καθημερινή ζωή με γοργό ρυθμό. Το μάθημα 
της Τεχνητής Νοημοσύνης και Έμπειρων Συ
στημάτων σκοπό έχει να εξοικειώσει τους φοι
τητές με τις βασικές τεχνικές και τεχνολογίες 
του επιστημονικού αυτού πεδίου, καλύπτοντας 
τόσο θέματα βασικής θεωρίας, όσο και εξειδι
κευμένες εφαρμογές.
Στόχοι μαθήματος: Στόχος του μαθήματος εί
ναι οι φοιτητές που ολοκληρώνουν το μάθημα 
με επιτυχία να έχουν αποκτήσει:
• Ικανότητα μοντελοποίησης προβλημάτων.
• Γνώση και αξιολόγηση των διαφόρων αλγο

ρίθμων αναζήτησης.
• Δυνατότητα αναπαράστασης γνώσης σε με

γάλη κλίμακα.
• Γνωριμία και αντιμετώπιση πραγματικών προ

βλημάτων, όπως σχεδιασμός, αναγνώριση λό
γου κλπ.

• Εξοικείωση με διάφορα εργαλεία αναπαρά
στασης γνώσης (π.χ. ανάπτυξη οντολογιών) 
και επίλυσης προβλημάτων (π.χ. πλατφόρμες 
ανάπτυξης έμπειρων συστημάτων, γλώσσες 
λογικού προγραμματισμού κλπ).

Πίνακας περιεχομένων μαθήματος: Εισαγωγή. 
Ιστορική αναδρομή. Ευφυείς πράκτορες. Επίλυ
ση προβλημάτων. Τυφλή αναζήτηση. Πληροφο
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ρημένη αναζήτηση. Προβλήματα ικανοποίησης 
περιορισμών. Παιχνίδια. Γνώση και συλλογιστι
κή. Προτασιακή λογική. Λογική πρώτης τάξης. 
Αναπαράσταση γνώσης. Οντολογίες. Σημασι
ολογικός ιστός. Έμπειρα Συστήματα. Σχεδια
σμός. Επεξεργασία φυσικής γλώσσας. Μηχανι
κή όραση. Ρομποτική. Φιλοσοφικά θέματα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η.5
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
Μ. Βλαχοπούλου 
Αντικείμενο: Στρατηγική και εφαρμογές του 
Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ΗΕ) και Ηλεκτρονι
κού Επιχειρείν. Ολοκληρωμένη θεώρηση διαδι
κασίας ανάπτυξης Ηλεκτρονικής  Επιχειρηματι
κής Δράσης (eBusiness plan).
Περιεχόμενα: Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Ηλε
κτρονική επιχείρηση, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, 
mcommerce. Παράγοντες  επιδράσεις στα 
πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, στον 
προγραμματισμό και τη στρατηγική των επιχει
ρήσεων, στις αγορές και τους επιμέρους κλά
δους επιχειρησιακής δραστηριότητας. 
 Νέα επιχειρηματικά μοντέλα στο ηλεκτρο
νικό εμπόριο/επιχειρείν (Electronic Business 
Models), αλλαγές επιχειρηματικών διαδικασι
ών μέσα από το Internet, βήματα ανάπτυξης και 
εφαρμογής της στρατηγικής του ΗΕ. Εφαρμο
γές σε επιχειρηματικούς κλάδους (υγεία, διακυ
βέρνηση, εκπαίδευση, τουρισμός, αγροδιατρο
φικός τομέας κ.ά).

 Η διευρυμένη επιχείρηση, ανάπτυξη συνερ
γιών, δημιουργία επιχειρηματικών δικτύων και 
διαχείριση ηλεκτρονικής εφοδιαστικής αλυσί
δας. Εικονικές οργανώσεις / επιχειρήσεις. 
 Σχεδίαση ηλεκτρονικής επιχειρηματικής 
δράσης (eBusiness plan), στρατηγικές ανάπτυ
ξης και διαχείρισης ιστοσελίδας, εταιρικού site, 
ηλεκτρονικού καταστήματος, πύλης, κόμβου.

Η.6 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΙ
Χρ. Κωνσταντοπούλου
Προαπαιτούμενα μαθήματα: Επικοινωνία Ι
Σκοπός του μαθήματος: Είναι η εμβάθυνση θε
μάτων επικοινωνίας που εντοπίζονται στα σύγ
χρονα μαζικά μέσα επικοινωνίας καθώς και η 
επιρροή του «μαζικού ψυχισμού» στις επικοινω
νιακές δομές της σύγχρονης κοινωνίας. Αυτή η 
εμβάθυνση είναι απαραίτητη διότι δείχνει τόσο 
την επιρροή του «κοινωνικού παράγοντα» (ο 
οποίος παραβλέπεται από τις κυρίαρχες από
ψεις που θέλουν να ερμηνεύσουν τα πάντα 
«αντικειμενικά», άρα δεν προσδίδουν σημασία 
στους  παράγοντες που δεν εξηγούνται εύκολα 
από τα κυρίαρχα πρότυπα), όσο και την ανάγκη 
ενασχόλησης της επιστήμης με αυτόν. 
Στόχοι του μαθήματος: Το μάθημα προσπαθεί 
μέσα από την ερευνητική ανάλυση των σύγ
χρονων προγραμμάτων στα Μέσα Μαζικής 
Επικοινωνίας να δείξει ότι: 1) ο επικοινωνια
κός πολιτισμός που επικρατεί είναι πολιτισμός 
συνεύρεσης  τεχνολογίας και ανθρωπολογίας, 
2) χαρακτηρίζεται από την «οθόνη» (κινημα
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τογράφος, τηλεόραση, Η/Υ και κινητά), άρα 
από το «βλέμμα» (που εκφράζεται πολύ συχνά 
με φαινόμενα οπτικού κανιβαλισμού και πρω
τόγονης βαρβαρότητας), 3) χαρακτηρίζεται 
επίσης από έντονη «μεσοποίηση»  του κόσμου 
(δίνεται δηλαδή μεγαλύτερη έμφαση στα τεχνι
κά επικοινωνιακά μέσα με έντονη τάση «σκη
νοθεσίας του εγώ»), 4) παρόλο που υπάρχουν 
άπειρα μέρη δυνατότητας άμεσης συνεύρεσης 
(εμπορικά κέντρα, μέσα μεταφοράς, χώροι δια
σκέδασης κλπ), δεν υπάρχει ουσιαστικό νόημα 
σ’ αυτές τις χωρίς κοινωνική αλληλεγγύη επι
φανειακές «σχέσεις», ενώ η κυρίαρχη «διασύν
δεση» είναι η εμπορική συναλλαγή.
Αξιολόγηση φοιτητών
Ο τελικός βαθμός διαμορφώνεται από:
1) Συμμετοχή στο μάθημα (10%)
2) Εργασίες (που συνήθως προσθέτουν κάποιες 

μονάδες στη γραπτή εξέταση στο τέλος του 
εξαμήνου – μπορεί όμως μια εργασία να είναι 
απαλλακτική  από την τελική γραπτή εξέτα
ση αν αποτελέσει εμπεριστατωμένη έρευνα 
πάνω στο θέμα – συνήθης συντελεστής ερ
γασίας από 20% και πάνω)

3) Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου 
(70% έως 90%)

Περιεχόμενα μαθήματος
• Επικοινωνιακά χαρακτηριστικά της σύγχρο

νης κοινωνίας
• Αφηγηματική γλώσσα της σύγχρονης εποχής
 Η αφήγηση του 20ου αιώνα: σύγχρονο επι

κοινωνιακό στυλ, μαζική κουλτούρα, πολιτι
στική βιομηχανία, κινηματογράφος, διακει
μενικότητα, κόμικς και κινούμενα σχέδια

• Σύγχρονη «εικονική» συνεύρεση
Η τηλεόραση ως «παγκόσμιο εικονικό καφε
νείο»: σύγχρονη ενημέρωση, η «άλλη πλευ
ρά» των ειδήσεων, αρχαϊκή λογική, βία της 
πληροφόρησης / επικαιρότητας, αποδιοπο
μπαία διαφορετικότητα και στιγματισμένη 
διαφορά

• Μελέτη εκδηλώσεων «μαζικού ψυχισμού»
Η έκθεση του «εαυτού» και τα reality shows:  
σχεσιακά πειράματα στην τηλεόραση: το κυ
νήγι του φυγά, το παιχνίδι των προκλήσεων, 
ο στιγματισμός της αποκλίνουσας συμπε
ριφοράς,  η «ανάδειξη» των ταλέντων και η 
συμμετοχή των τηλεθεατών

Η.7
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Δ. Χρήστου  Βαρσακέλης
Αντικείμενο: Βασικές αρχές που διέπουν το 
διοικητικό προγραμματισμό έργων Πληροφορι
κής. 
Περιεχόμενα: Πλαίσιο οργάνωσης έργων Πλη
ροφορικής. Οργανωμένη διαχείριση του έργου. 
Χρονοπρογραμματισμός των εργασιών. Προ
γραμματισμός απασχόλησης των πόρων. Θέμα
τα σύνταξης, αξιολόγησης, επιλογής προσφο
ρών, διαδικασίες επιλογής αναδόχου.

Η.8
ΝΕΥΡΟΜΟΡΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
Ι. Ρεφανίδης 
Σκοπός μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος 
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είναι η γνωριμία των φοιτητών με θέματα στα
τιστικής μάθησης, με έμφαση στα νευρωνικά 
δίκτυα.
Στόχοι μαθήματος: Στόχος του μαθήματος εί
ναι οι φοιτητές που ολοκληρώνουν το μάθημα 
με επιτυχία να έχουν αποκτήσει:
• Ικανότητα αναγνώρισης προβλημάτων μηχα

νικής μάθησης.
• Ικανότητα κατασκευής και εκπαίδευσης δια

φόρων αρχιτεκτονικών νευρωνικών δικτύων.
• Γνώση βασικών εργαλείων για νευρωνικά δί

κτυα.
• Προετοιμασία δεδομένων και χρήση τους για 

εκπαίδευση νευρωνικών δικτύων.
• Επισκόπηση άλλων μεθόδων μηχανικής μά

θησης και σύγκρισή τους με τα νευρωνικά 
δίκτυα.

Πίνακας περιεχομένων μαθήματος: Μησυμ
βολική τεχνητή νοημοσύνη. Μηχανική μάθηση. 
Μοντέλο τεχνητού νευρώνα. Μάθηση με επί
βλεψη. Perceptron. Ο κανόνας Δέλτα. Δίκτυα με 
προς τα εμπρός τροφοδότηση. Δίκτυα πολλών 
επιπέδων και ανάστροφη διάδοση σφάλματος. 
Δίκτυα με ανατροφοδότηση. Δίκτυα Hopfield. 
Μάθηση χωρίς επίβλεψη. Δίκτυο Kohonen. 
Ακτινικά δίκτυα. Γραμμικά φίλτρα. Γενετικοί 
αλγόριθμοι. Αναπαράσταση υποψήφιων λύσε
ων. Συνάρτηση καταλληλότητας. Διασταύρω
ση και μετάλλαξη. Επαγωγική μάθηση. Δένδρα 
απόφασης. Κανόνες κατηγοριοποίησης. Κανό
νες συσχέτισης.

Η.9
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ LOGI STI-
CS
Βασ. Μάνθου
Αντικείμενο: Πληροφοριακά συστήματα logi
stics και η σημασία τους στη σύγχρονη επιχεί
ρηση.
Περιεχόμενα: Προσδιορισμός του ρόλου των 
πληροφοριακών συστημάτων logistics στη 
σύγ χρονη επιχείρηση. Λειτουργίες διοίκησης 
logistics. Η επίδραση των πληροφοριακών συ
στημάτων logistics στις επιχειρησιακές και δι
οικητικές λειτουργίες. Τεχνολογίες logistics. 
Εφοδιαστική αλυσίδα και logistics. Αντίστροφη 
εφοδιαστική αλυσίδα. Διαχείριση πληροφοριών 
logistics. Διαδίκτυο και logistics. Εικονικές επι
χειρήσεις. Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας.  
Logistics και outsourcing (3PL, 4PL).

Η.10 
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ
Στ. Τσόπογλου  Αθ. Βαζακίδης  Αντ. Σταυρό
πουλος
Αντικείμενο: Ανάλυση της διαδικασίας μέ
τρησης, υπολογισμού και παρουσίασης του 
κόστους προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και 
λήψη σχετικών αποφάσεων.
Περιεχόμενα: Έννοιες κόστους και κοστολό
γησης. Διάκριση του κόστους σε σταθερό και 
μεταβλητό. Κοστολόγηση κατά έργο ή παραγ
γελία και κοστολόγηση κατά φάση. Κέντρα κό
στους, πλήρης και οριακή κοστολόγηση. Ιστο
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ρικό και πρότυπο κόστος. Λήψη κοστολογικών 
και τιμολογιακών αποφάσεων. Εφαρμογές κο
στολόγησης με υπολογιστή.

Η.11
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚή ΕΡΕΥΝΑ
Δ. ΧρήστουΒαρσακέλης
Αντικείμενο: Εισαγωγή στις βασικές τεχνικές 
της Επιχειρησιακής Έρευνας  Ντετερμινιστικά 
και στοχαστικά μοντέλα. 
Περιεχόμενα: Εισαγωγή. Βελτιστοποίηση βαθ
μωτών συναρτήσεων. Μηγραμμική βελτιστο
ποίηση σε διανυσματικούς χώρους. Πολλαπλα
σιαστές Lagrange. Γραμμικός προγραμματισμός. 
Δυναμικός προγραμματισμός. Μοντέλα ουράς. 
Εφαρμογές σε προβλήματα οικονομικής και δι
οικητικής φύσης.
 Καθοδηγούμενη χρήση του λογισμικού 
MATLAB.

Η.12
ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Κ. Μαργαρίτης
Αντικείμενο: Σχεδίαση, υλοποίηση και διαχεί
ριση κατανεμημένων συστημάτων. 
Περιεχόμενα: Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων 
συστημάτων, συσχέτιση με το μοντέλο επικοι
νωνιών OSI. Το μοντέλο Πελάτη  Εξυπηρετητή 
(Client  Server) και ορισμένες υλοποιήσεις του 
(Unix sockets, Remote Procedure Call). Νήμα
τα (Threads) και εφαρμογές τους. Παραδείγμα

τα κατανεμημένων λειτουργικών συστημάτων. 
Κατανεμημένα συστήματα αρχείων και βάσεων 
δεδομένων (ODBC, COBRA). Κατανεμημένα 
πληροφοριακά συστήματα. Διαδίκτυο, Εταιρικά 
δίκτυα και εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό.

Η.13
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΗΧΟΥ ΚΑΙ VIDEO
Αθ. Μανιτσάρης
Αντικείμενο: Εισαγωγή. Αντίληψη ήχου. Επε
ξεργασία ήχου (λήψη και καταγραφή ηχητικών 
σημάτων, ψηφιοποίηση ήχων, τεχνικές ανά
λυσης ηχητικών σημάτων, ψηφιακές τεχνικές 
συμπίεσης, λογισμικό και υλικό επεξεργασίας 
ήχων, υπολογιστική μουσική). Αναγνώριση φω
νής.

Η.14
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ
Ν. Δριτσάκης
Αντικείμενο: Βασικός σκοπός του μαθήματος 
είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έν
νοιες της στασιμότητας και συνολοκλήρωσης 
των χρονικών σειρών καθώς και τον προσδιο
ρισμό των σχέσεων αιτιότητας. 
Περιεχόμενα: Οι χρονικές σειρές στην οικονο
μετρία. Κίβδηλες παλινδρομήσεις. Στασιμότητα 
των χρονικών σειρών. Έλεγχοι της στασιμό
τητας (διαδικασία των συντελεστών αυτοσυ
σχέτισης, μοναδιαίες ρίζες). Ολοκληρωμένες 
χρονικές σειρές. Έλεγχοι για μοναδιαίες ρίζες 
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(έλεγχος D  F, επαυξημένος έλεγχος D  F). 
Επιλογή του αριθμού των χρονικών υστερήσε
ων (Akaike, Schwarz Bayesian). Συνολοκλήρω
ση. Έλεγχοι συνολοκλήρωσης (Engle Granger, 
Johansen). Εκτίμηση μηχανισμού διόρθωσης 
σφάλματος. Εκτίμηση βαθμού συνολοκλήρω
σης. Εκτίμηση VAR μοντέλου. Προσδιορισμός 
σχέσεων αιτιότητας.

Η.15
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ-
ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Ι. Μαυρίδης
Αντικείμενο: Προστασία σύγχρονων συστημά
των πληροφορικής και επικοινωνιών. Ασφάλεια 
των πληροφοριών κατά την τηλεπεξεργασία 
και ηλεκτρονική μεταφορά τους στο διαδίκτυο. 
Περιεχόμενα: Μελέτη προβλημάτων ασφάλει
ας δικτύων και διαδικτύου. Ασφάλεια διαχείρι
σης δικτύων. Περιμετρική προστασία δικτύων 
 Firewalls. Εισαγωγή στα βασικά κρυπτογρα
φικά συστήματα και τεχνικές. Εφαρμογές της 
κρυπτογραφίας για την ασφάλεια των δικτύ
ων (ταυτοποίηση, μυστικότητα, ακεραιότητα, 
έλεγχος προσπέλασης, μηαπάρνηση και διαχεί
ριση κλειδιών). Πρωτόκολλα ασφάλειας δικτύ
ων (Kerberos, SSL, IPsec, TLS, PGP, S/MIME 
κ.ά.). Ψηφιακές υπογραφές. Ψηφιακά πιστο
ποιητικά. Υποδομές Πιστοποίησης και σχετικές 
υπηρεσίες. Έξυπνες κάρτες. Θέματα ασφάλειας 
ηλεκτρονικών συναλλαγών (iKP, SET, SWIFT, 
κ.ά.). Συστήματα ανίχνευσης εισβολών. Ζητή
ματα ιδιωτικότητας στον Παγκόσμιο Ιστό.

H.16
ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Αθ. Μανιτσάρης  Χ. Γεωργιάδης 
Αντικείμενο: Επιπλέον της υποστήριξης των 
συμβατικών λειτουργιών βάσεων δεδομένων, 
μια πολυμεσική βάση δεδομένων (ΠΒΔ) πρέ
πει να αντιλαμβάνεται τον τρόπο για να εξάγει 
εσωτερικά στοιχεία των πολυμεσικών στοι
χείωναντικειμένων που αποθηκεύει, ώστε να 
παρέχει ανακτήσεις που βασίζονται στο περι
εχόμενο (ανάλυση περιεχομένου πολυμέσων). 
Επίσης θα πρέπει να είναι αποτελεσματική σε 
συναρτήσεις μέσων που καταναλώνουν μεγάλο 
υπολογιστικό χρόνο. Το μάθημα καλύπτει προ
ηγμένα μοντέλα δεδομένων και μηχανισμούς 
δημιουργίας ευρετηρίων, αναζήτησης, ανάκτη
σης και αναπαράστασης πολυμεσικών δεδομέ
νων (όπως εικόνες και βίντεο). Η εστίαση δίνε
ται στις κατάλληλες προσαρμογές/προεκτάσεις 
που απαιτούνται σε ένα τυπικό αντικειμενο
στρεφές ή/και σχεσιακό μοντέλο για την υπο
στήριξη πολυμεσικής πληροφορίας. Επιπρό
σθετα θέματα περιλαμβάνουν την εξέταση των 
διεπιφανειών χρήστη των ΠΒΔ, καθώς και τη 
παρουσίαση εμπορικών πολυμεσικών βάσεων 
δεδομένων.
Περιεχόμενο: Εισαγωγικά Θέματα για Πολυ
μεσικές Βάσεις Δεδομένων (ΠΒΔ). Διαχείριση 
ΠΒΔ. Ανάλυση Περιεχομένου Πολυμέσων. Μο
ντέλα Δεδομένων στις ΠΒΔ. Διαχείριση Με
ταδεδομένων Πολυμέσων. Βάσεις Δεδομένων 
ΚειμένωνΕικόναςVideoΉχου. Αρχιτεκτονική 
και Απόδοση ΠΒΔ. ΠΒΔ στο Διαδίκτυο. Συ
στήματα Κατανεμημένων ΠΒΔ.






