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Στόχοι του Μαθήµατος: 

Οι κύριοι στόχοι του µαθήµατος είναι να: 

• Εξηγήσει το στρατηγικό ρόλο της διoίκησης διαδικασιών στους οργανισµούς

• Βοηθήσει στην κατανόηση του σχεδιασµού συστηµάτων λειτουργίας τα οποία
να υποστηρίζουν τη στρατηγική του οργανισµού για να αποκτήσει ένα
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην αγορά

• Βοηθήσει στην κατανόηση της σηµασίας του σχεδιασµού και της
αποτελεσµατικής διοίκησης του δικτύου προσφοράς του οργανισµού

• Βοηθήσει στην κατανόηση του ρόλου και των βασικών αποφάσεων του
διευθυντή διαδικασιών (πρόβλεψη προσφοράς, διοίκηση ικανότητας, διοίκηση
αποθεµάτων,  σχεδιασµός κ.λπ.)

• Βοηθήσει στην κατανόηση των επιπτώσεων της αποτελεσµατικής διοίκησης
της ποιότητας και της απόδοσης στους οργανισµούς

• Βοηθήσει στην κατανόηση της ανάγκης για αλλαγή στους οργανισµούς και πώς
να πραγµατοποιείται µία τέτοια αλλαγή

• Αναλύσει µία λειτουργία, να προσδιορίσει τα πλεονεκτήµατα και τα
µειονεκτήµατα της και να προτείνει ένα πρόγραµµα για να υπερνικηθούν τα
µειονεκτήµατα της



Μαθησιακά Αποτελέσµατα:   
 
 
Μετά τη συµπλήρωση του µαθήµατος οι φοιτητές αναµένεται να είναι σε θέση να: 
  

1. Κατανοούν το ρόλο των διαδικασιών σε ένα οργανισµό (οι φοιτητές πρέπει 
να είναι σε θέση να εκτιµήσουν το βασικό ρόλο των διαδικασιών σε ένα 
οργανισµό και τις διάφορες υπάρχουσες αλληλεπιδράσεις µε άλλα τµήµατα 
του οργανισµού) 

 
2. ∆ιατυπώνουν µία κατάλληλη στρατηγική διαδικασιών για να 

υποστηρίζουν τη γενική στρατηγική του οργανισµού (χρησιµοποιώντας µία 
συγκεκριµένη µεθοδολογία οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να εκφράσουν 
τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί από ένα οργανισµό µε συγκεκριµένους 
στόχους λειτουργικής απόδοσης) 

 
3. Σχεδιάζουν ένα σύστηµα διαδικασιών για να υποστηρίζουν µία 

συγκεκριµένη στρατηγική λειτουργία (οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση 
να σχεδιάσουν τα διάφορα στοιχεία ενός συστήµατος διαδικασιών όπως το 
σχεδιασµό επεξεργασίας, το δίκτυο ανεφοδιασµού, την τοποθεσία των 
εγκαταστάσεων, το προκαταρκτικό σχέδιο, την τεχνολογία, το σχεδιασµό 
εργασίας, την ευέλικτη φιλοσοφία κ.λπ.) 

 
4. Κατανοούν τις βασικές διαδικασίες που εµπλέκονται στον 

προγραµµατισµό και τον έλεγχο διαδικασιών (οι φοιτητές πρέπει να είναι 
σε θέση να κατανοούν τις θεµελιώδεις διαδικασίες που εµπλέκονται στον 
προγραµµατισµό και τον έλεγχο διαδικασιών και τη λογική πίσω από τις 
βασικές αποφάσεις του διευθυντή διαδικασιών) 

 
5. Εκτιµούν την ανάγκη για συνεχή βελτίωση και τις µεθοδολογίες για 

αποτελεσµατική αλλαγή (οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν 
τους λόγους που απαιτείται η αλλαγή στις διαδικασίες και πώς να επιφέρουν 
αυτή την αλλαγή τόσο µέσω των σχεδίων όσο και µέσω της συνεχούς 
βελτίωσης) 

 
 
 



Περιεχόµενα του Μαθήµατος: 
 
1.0 Εισαγωγή στους Στόχους ∆ιοίκησης ∆ιαδικασιών και Λειτουργίας 
 
 1.1 ∆ιαδικασίες λειτουργίας 
 1.2 Χαρακτηριστικά διαδικασιών λειτουργίας 
 1.3 Το µοντέλο της διαχείρισης διαδικασιών 
 1.4 Ο στρατηγικός ρόλος των διαδικασιών 
 1.5 Στόχοι απόδοσης διαδικασιών 
 
2.0 Στρατηγική ∆ιαδικασιών 
 
 2.1 Οι τέσσερεις προοπτικές στη στρατηγική διαδικασιών 
 2.2 Μεθοδολογία της διατύπωσης στρατηγικής λειτουργίας 
 2.3 Ισορροπώντας συγκρουόµενους στόχους λειτουργίας 
 
3.0 Σχεδιασµός ∆ικτύου ∆ιαδικασίας και Προσφοράς 
 
 3.1 Στοιχεία του σχεδιασµού διαδικασίας 
 3.2 Τύποι διαδικασίας 
 3.3 Χαρτογράφηση διαδικασίας 
 3.4 Σχεδιασµός δικτύου προσφοράς 
 3.5 Κάθετη ολοκλήρωση 
 3.6 Εξωτερική ανάθεση 
 3.7 Θέση των εγκαταστάσεων 
 
4.0 Σχεδιάγραµµα διαδικασιών, τεχνολογία και σχεδιασµός εργασίας 
 
 4.1 Τύποι σχεδιαγράµµατος 
 4.2 Τεχνολογία επεξεργασίας υλικών 
 4.3 Τεχνολογία επεξεργασίας πληροφοριών 
 4.4 Τεχνολογία επεξεργασίας πελατών 
 4.5 Εργονοµία 
 4.6 Καταµερισµός εργασίας 
 4.7 Σχεδιασµός για δέσµευση εργασίας 
 
5.0 Προγραµµατισµός & έλεγχος ικανότητας 
 
 5.1 Φύση προγραµµατισµού και ελέγχου 
 5.2 Οι δραστηριότητες του προγραµµατισµού και ελέγχου 
 5.3 Επιµέτρηση ικανότητας 
 5.4 Πρόβλεψη ζήτησης 
 5.5 Προσεγγίσεις στον προγραµµατισµό και τον έλεγχο ικανότητας 
 
6.0 Αποθέµατα & Προγραµµατισµός Αλυσίδας Προσφοράς & Έλεγχος 
 
 6.1 Ορισµός και χρήση των αποθεµάτων 
 6.2 Πόσα να παραγγελθούν; 
 6.3 Πότε να γίνει µία παραγγελία; 
 6.4 Ανάλυση αποθεµάτων & συστήµατα ελέγχου 
 6.5 ∆ιοικητικές δραστηριότητες αλυσίδας προσφοράς 
 6.6 Σχέσεις αλυσίδας προσφοράς 
 6.7 ∆υναµική αλυσίδα προσφοράς 
 
 
 



7.0 Προγραµµατισµός των Επιχειρηµατικών Πόρων & Ευέλικτες Λειτουργίες 
 
 7.1 Προγραµµατισµός προµηθειών υλικού (MRP) 
 7.2 Προγραµµατισµός πόρων µεταποίησης 
 7.3 Προγραµµατισµός επιχειρηµατικών πόρων 
 7.4 Η ευέλικτη φιλοσοφία 
 7.5 Τεχνικές ακριβώς στην ώρα (just-in-time – JIT) 
 7.6 Ακριβώς στην ώρα & Προγραµµατισµός προµηθειών (JIT & MRP) 
 
8.0 Ποιοτικός Προγραµµατισµός & Έλεγχος 
 
 8.1 Ορισµός της Ποιότητας 
 8.2 Προσαρµογή στην προδιαγραφή 

8.3 Στατιστικός έλεγχος διεργασίας (SPC) 
8.4 Παραλλαγή διαδικασίας 
8.5 ∆ειγµατοληψία αποδοχής 

 
9.0 Επιµέτρηση της Απόδοσης και Βελτίωση ∆ιαδικασιών  
 
 9.1 Επιµέτρηση και βελτίωση της απόδοσης 
 9.2 Προτεραιότητες βελτίωσης 
 9.3 Προσεγγίσεις στη βελτίωση 
 9.4 Τεχνικές βελτίωσης 

 
10.0 Προγραµµατισµός και Έλεγχος Προγράµµατος 
 
 10.1 Κατανόηση του προγράµµατος περιβάλλοντος 
 10.2 Ορισµός προγράµµατος 
 10.3 Προγραµµατισµός προγράµµατος 
 10.4 Έλεγχος προγράµµατος 
 10.5 Ζωντανή πληροφόρηση 
 
11.0 Η Πρόκληση ∆ιαδικασιών 
 
 11.1 Παγκοσµιοποίηση 
 11.2 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) 
 11.3 Περιβαλλοντική ευθύνη 
 11.4 Τεχνολογία 
 11.5 ∆ιαχείριση γνώσης 
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