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Ανακοίνωση - Εξεταστική Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 

Τα μαθήματα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Εξαμήνου Ζ’ (Θεωρία) και 

(Εργαστήριο) θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως με παράδοση εργασίας, 

συγκεκριμένα: 

 

1. Η εξέταση της Θεωρίας του μαθήματος Πληροφοριακά Συστήματα 

Διοίκησης, θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως με παράδοση εργασίας στις 

17/01/2021. 

 

Η εξέταση και η παρουσίαση της εργασίας (που παραδόθηκε στις 17/01/2021) θα 

πραγματοποιηθεί στις 21/01/2021, και ώρα 12.00 μμ με 15.00 μμ, δια μέσου της 

πλατφόρμας MS Teams με τους κωδικούς που ήδη έχετε για την παρακολούθηση του 

μαθήματος. Σε περίπτωση που ξεχάσατε τον κωδικό του μαθήματος μπορείτε να 

κάνετε εισαγωγή στο e-Class του μαθήματος στο ακόλουθο link: 

http://accfin.teiep.gr/eclass/modules/announcements/?course=TMA262 

(απαιτείται η εγγραφή  σας με το ιδρυματικό e-mail και τον κωδικό σας) για την 

ανεύρεση (στα Ενεργά Εργαλεία στην ενότητα Ανακοινώσεις) του κωδικού του 

μαθήματος. 

 

Η εργασία θα έχει ως αντικείμενο «Η Συμβολή των Πληροφοριακών Συστημάτων 

Διοίκησης στην Ανάπτυξη της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων», θα είναι 

δομημένη, περιλαμβάνοντας πρόλογο, κυρίως θέμα, επίλογο και βιβλιογραφία, η οποία 

θα έχει χρησιμοποιηθεί στο κυρίως θέμα της εργασίας με μέγεθος 10-15 σελίδων, σε 

αρχείο κειμένου (π.χ. Word). Η παρουσίαση της εργασίας θα πραγματοποιηθεί δια 

μέσου της εφαρμογής του Microsoft Power Point και θα αποσταλούν (η εργασία και το 

PowerPoint της εργασίας) στη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου του κ. Κιτσαντά Θ. 

th.kitsantas@uoi.gr. 

 

2. Η Εξέταση των Εργαστηρίων του μαθήματος Πληροφοριακά Συστήματα 

Διοίκησης, θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως με παράδοση εργασίας στις 

17/01/2021. 

 

http://accfin.teiep.gr/eclass/modules/announcements/?course=TMA262
mailto:th.kitsantas@uoi.gr


Η εξέταση και η παρουσίαση της εργασίας (που παραδόθηκε στις 17/01/2021) θα 

πραγματοποιηθεί δια μέσου της πλατφόρμας MS Teams με τους κωδικούς που ήδη 

έχετε για την παρακολούθηση του εργαστηριακού μαθήματος. Σε περίπτωση που 

ξεχάσατε τον κωδικό του μαθήματος μπορείτε να κάνετε εισαγωγή στο e-Class του 

μαθήματος στο ακόλουθο link: 

http://accfin.teiep.gr/eclass/modules/announcements/?course=TMA262 

(απαιτείται η εγγραφή  σας με το ιδρυματικό e-mail και τον κωδικό σας) για την 

ανεύρεση (στα Ενεργά Εργαλεία στην ενότητα Ανακοινώσεις) του κωδικού του 

Εργαστηριακού μαθήματος. 

 

Η εξέταση και η παρουσίαση της εργασίας του Εργαστηρίου, θα πραγματοποιηθεί 

σύμφωνα με το Εργαστήριο που παρακολουθείτε: 

 

Τμήμα 1 Εργαστήριο: 9:00  - 12:00 Τρίτη 19/01/21      Κιτσαντάς Θ. 

Τμήμα 2 Εργαστήριο:12:00 - 15:00 Τρίτη 19/01/21      Παππάς Θ. 

Τμήμα 3 Εργαστήριο: 9:00  - 12:00 Πέμπτη 21/01/21   Κιτσαντάς Θ. 

 

Η προς διόρθωση εργασία θα περιλαμβάνει μία ολοκληρωμένη βάση δεδομένων σε 

MS Access καθώς και την περιγραφή της σε αρχείο κειμένου (π.χ. Word) και θα 

αποσταλεί στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κ. Παππά Θ. 

thpappas@uoi.gr για το Εργαστήριο 2, και αντίστοιχα για τα Εργαστήρια 1 & 3 στον 

κ. Κιτσαντά Θ. στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου th.kitsantas@uoi.gr.  

 

Ο Διδάσκων 

 

Κιτσαντάς Θωμάς 
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