
Τίτλος Μαθήματος Αγορές και Προμήθειες  

Κωδικός 
Μαθήματος LOGS208 

Τύπος μαθήματος Θεωρητικό 

Επίπεδο Δίπλωμα / Ανώτερο Δίπλωμα 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 2ο Έτος/ 3ο Εξάμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα Κωνσταντίνου Μαρίνα 

ECTS 6 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 3 Εργαστήρια / 

εβδομάδα - 

Στόχοι Μαθήματος 

Ο στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν  οι φοιτητές την βασική 
διαχείριση των αγορών και προμηθειών συμπεριλαμβανομένου των 
συστημάτων αναπλήρωσης αποθέματος και της μεθόδου οικονομικής 
ποσότητας παραγγελίας. 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να: 

• Γνωρίζουν πρακτικές και έννοιες των αγορών και προμηθειών 
• Αποκτήσουν βασικές γνώσεις της διαχείρισης αγορών και 

προμηθειών  
• Αποκτήσουν βασικές γνώσεις της διαχείριση προμηθευτών  
• Γνωρίζουν βασικά στοιχεία των συμφωνιών για αγορές και 

προμήθειες 
• Γνωρίζουν βασικές αρχές διαπραγμάτευσης  
• Κατανοoύν τις ηλεκτρονικές προμήθειες και αγορές  
• Γνωρίζουν τα συστήματα αναπλήρωσης αποθέματος  
• Κατανοούν την μέθοδο οικονομικής ποσότητας παραγγελίας 

Προαπαιτούμενα  Συναπαιτούμενα  

Περιεχόμενα 
Μαθήματος 

• Πρακτικές και έννοιες αγορών και προμηθειών  
• Διαχείριση αγορών και προμηθειών 
• Διαχείριση προμηθευτών 
• Κριτήρια επιλογής προμηθευτών  
• Συμφωνίες αγορών και προμηθειών (όροι, απαιτήσεις) 
• Διαπραγματεύσεις (συλλογή πληροφοριών, προετοιμασία)  
• Ηλεκτρονικές προμήθειες 
• Συστήματα αναπλήρωσης αποθέματος 
• Σύστημα περιοδικής ανατροφοδότησης (periodic review system) 
• Σύστημα σταθερού σημείου(fixed point reorder system) 
• Απόθεμα ασφαλείας 
• Οικονομική ποσότητα παραγγελίας (economic order quantity-EOQ) 

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις, βίντεο, αναγνωστικό υλικό και ασκήσεις 
μικρών ομάδων, μελέτες περίπτωσης και συζητήσεις. 
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Αξιολόγηση 

 Παρουσία και Συμμετοχή 10% 
 Εργασία    10% 
 Ενδιάμεση Εξέταση  30% 
 Τελική Γραπτή Εξέταση 50% 

Γλώσσα Ελληνική ή Αγγλική 

 


