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" Επιχειρηματικότητα – Μελέτες Περιπτώσεων" 
  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ:  
 
Η επιχειρηματικότητα είναι νοοτροπία και τρόπος δημιουργίας και ανάπτυξης οικονομικής δραστηριότητας 
μέσω του συνδυασμού της ανάληψης κινδύνου, της δημιουργικότητας και/ ή της καινοτομίας με τη χρηστή 
διαχείριση, στο πλαίσιο ενός νέου ή υφιστάμενου οργανισμού.  
    Η Διοικητική Επιστήμη αποτελεί ένα βασικό συντελεστή για την εφαρμογή του μάνατζμεντ στις σύγχρονες 
ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Ασχολείται με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των αποφάσεων και της 
στρατηγικής ενός οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη πέρα από το επιχειρησιακό περιβάλλον, υπολογιστικά 
μοντέλα, μεθοδολογίες λήψης αποφάσεων, αλλά και τις ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών). 
Ειδικότερα δε, οι ΤΠΕ δημιούργησαν ένα νέο επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς διευκόλυναν και 
υποστηρίζουν σχεδόν όλες τις όψεις της Επιχειρηματικής δραστηριότητας. 
     Οι επιχειρήσεις που στηρίζονται στην έρευνα και τεχνολογία διακρίνονται από τον βαθειά καινοτομικό 
τους χαρακτήρα και τη σχέση τους με τις ΤΠΕ. Χαρακτηριστικό αυτών των επιχειρήσεων είναι επίσης ότι 
απαιτούν μικρό αρχικό κεφάλαιο, έχουν ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης και, λόγω της ίδιας τους της φύσης, 
σχετίζονται κυρίως με τη νεότητα. Η ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας σε αυτόν τον τομέα μπορεί να έχει 
πολλαπλά οφέλη αφού μπορεί να προσανατολίσει προς τη δημιουργία επιτυχημένων Επιχειρήσεων αυτού 
του είδους από άτομα με  τα κατάλληλα προσόντα (γνώσεις, ιδέες, διάθεση ανάληψης επιχειρηματικού 
κινδύνου), που δε βρίσκουν, ωστόσο, κατάλληλη επαγγελματική διέξοδο. 
     Το μάθημα Επιχειρηματικότητα Μελέτες περίπτωσης, εισάγει τους φοιτητές στην έννοια της 
επιχειρηματικότητας μέσα από παρουσίαση πραγματικών μελετών περίπτωσης από το διεθνές 
επιχειρηματικό περιβάλλον.  
     Αρχικά παρουσιάζεται το θέμα της επιχειρηματικότητας και η διαστάσεις του σε Ελληνικό και διεθνές 
επίπεδο. Στη συνέχεια σε κάθε διάλεξη αναλύεται στους φοιτητές ένα θέμα επιχειρηματικότητας μαζί με 
συγκεκριμένες ασκήσεις και μελέτες περίπτωσης που σε συνεργασία με το διδάσκοντα αναλύονται μέσα 
στην αίθουσα και προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα σε θέματα επιχειρηματικότητας. 
   

 
 
ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ 
 

• Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας (Γενικής, Επαγγελματικής/Τεχνικής). Μεταδευτεροβάθμιας 

(ΙΕΚ, ΚΕΚ, άλλες δομές) και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΤΕΙ και ΑΕΙ) με σκοπό την 

ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας και κουλτούρας στο μαθητικό, σπουδαστικό και 

φοιτητικό πληθυσμό. 
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ΜΟΡΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
• Το μάθημα θα παραδοθεί σε μορφή ψηφιακή ως Υλικό Υποστήριξης Διδασκαλίας (ΥΥΔ) 

• Το μάθημα θα παραδοθεί σε μια δεύτερη, προσαρμοσμένη μορφή, κατάλληλο για 

Αυτοδιδασκαλία εξ Αποστάσεως (ΑΔΑ) 

 
 
ΣΤΟΧΟΙ – ΣΚΟΠΟΣ 
Οι στόχοι του συγκεκριμένου μαθήματος είναι:  
  

o Εισαγωγή και εξήγηση της έννοιας της επιχειρηματικότητας. 

o Υποστήριξη για την ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας. 

o Ανάπτυξη Νεανικής Επιχειρηματικότητας. 

o Υποστήριξη Καινοτόμων Επιχειρήσεων για την παροχή Εξειδικευμένων Ψηφιακών 

Υπηρεσιών. 

o Μελέτη περιπτώσεων  (case-studies) σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς, οι οποίες να 

αναδεικνύουν τις σύγχρονες επιχειρηματικές πρακτικές και ευκαιρίες που προκύπτουν 

για δραστηριοποίηση σε εθνικό και  παγκόσμιο επίπεδο.  

 

 
ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - TEACHING & LEARNING METHODS 
Το προτεινόμενο μάθημα θα περιλαμβάνει 12 διακριτές ενότητες – κάθε μια από τις οποίες 

υπολογίζεται περίπου ως ένα τρίωρο ακαδημαϊκό μάθημα.  

Κάθε ενότητα από τις προτεινόμενες 12 θα περιλαμβάνει τα εξής τμήματα: 

 

• Τίτλος ενότητας 

• Σύντομη περιγραφή ενότητας 

• Στόχοι ενότητας 

• Προαπαιτούμενα 

• Κεφάλαια ή υποενότητες που περιλαμβάνονται 

• Βασικό Διδακτικό υλικό προς μελέτη 

• Βιβλιογραφία και Δικτυογραφία 

• Ασκήσεις και μελέτες περίπτωσης 

• Λοιπό υποστηρικτικό Υλικό και πρόσθετο υλικό προς περαιτέρω μελέτη  

• Αρχείο παρουσίασης (ηλεκτρονικών διαφανειών)  

• Ενδεχόμενη ανάθεση εργασίας προς υποβολή 

• Θέματα προς γενικότερο αναστοχασμό 

 

Τα μαθήματα θα είναι αυτόνομα (δε θα απαιτείται πρόσθετο υλικό, αλλά ενθαρρύνεται ο 

εμπλουτισμός του υλικού από τον εκάστοτε διδάσκοντα ή τους σπουδαστές). Τα μαθήματα θα 

είναι πλήρως ψηφιοποιημένα και επικαιροποιημένα. Θα παρέχονται υπηρεσίες συζήτησης (chat), 
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αλλά και ηλεκτρονικού forum (e-forum) στην ομάδα των εκπαιδευομένων.  

 

Εργασία του μαθήματος 

Στα πλαίσια του μαθήματος  θα εξεταστεί η επιχειρηματικότητα και στρατηγικής μεγάλων 

διεθνών επιχειρήσεων. Μέσα από την εργασία αυτή θα αποκομίσουν οι φοιτητές αντίληψη για 

πραγματικά δεδομένα που σχετίζονται με το πώς αντιμετωπίζουν την  επιχειρηματικότητα 

διεθνείς επιχειρήσεις.   Η εργασία θα αποτελείτε από τα παρακάτω βήματα:  

1) Στην κάθε ομάδα θα δοθούν συγκεκριμένες επιχειρήσεις για τις οποίες πρέπει να 

συλλέξει στοιχεία για προηγούμενα έτη (2004-2009 = 6 έτη).  

2) Συλλογή στοιχείων επιχειρήσεων μέσω ετήσιων εκθέσεων προόδου(Annual 

reports) και στοιχείων που αφορούν τον κλάδο από την ιστοσελίδα της κάθε 

επιχείρησης.  

3) Tα παραπάνω στοιχεία θα συλλεχθούν μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας με χρήση 

διαδικτύου (έρευνα σε ιστοσελίδες επιχειρήσεων).   

4) Επιλογή 2-3 επιχειρήσεων από τους φοιτητές από αυτές που έχουν συλλέξει με 

σκοπό να μελετήσουν τα στοιχεία της κάθε επιχείρησης σε σχέση με την 

στρατηγική που ακολουθεί και την επιχειρηματικότητα που αναπτύσσει (π.χ. νέες 

αγορές, νέα προϊόντα ή υπηρεσίες, εξέλιξη προϊόντων ή υπηρεσιών, εξαγορές και 

συγχωνεύσεις κ.α.) 

5) Σύνταξη μιας αναφοράς που θα περιέχει συμπεράσματα που προκύπτουν από την 

παραπάνω ανάλυση και αφορούν την στρατηγική και επιχειρηματικότητα της κάθε 

επιχείρησης. 

Η εργασία πρέπει να ολοκληρωθεί σε συγκεκριμένα στάδια και τα αποτελέσματα της θα 

παρουσιαστούν στο τελευταίο μάθημα στην αίθουσα. Η εργασία σε κάθε στάδιο θα συζητείται 

στην αίθουσα και η πρόοδος της θα ανεβαίνει στο Compus σε διακριτές ενότητες.    

 
 
 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ENΔEIKTIKH ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - RECOMMENDED TEXTBOOK(S) 

• Λαμπρόπουλος Π., Επιχειρηματικότητα (2008), Εκδόσεις Προπομπός,  

• Σαμαρά Ε.,  Βάλβη  Θ., 2010.Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Θεωρία – Πράξη, 

Εκδόσεις Σοφία 

• Σκουλάς, Ν. (2002) Το Εγχειρίδιο του Μικρού και Μεσαίου Επιχειρηματία: 

Πρακτικός οδηγός για μια κερδοφόρα μικρή και μεσαία επιχείρηση, Ελληνικά 

Γράμματα, Αθήνα. 

• Χατζηκωνσταντίνου Γ. & Γωνιάδης Η. 2009. Επιχειρηματικότητα και καινοτομία. 

Από την ίδρυση στη διοίκηση και την επιβίωση της νέας επιχείρησης, Εκδόσεις 

Gutenberg 

• James A. Christiansen, Διαχείριση της ανταγωνιστικής καινοτομίας, Εκδόσεις 
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Επίκεντρο, 2009 

• Burns, P. and Dewhurst, J. (1996) Small Business and Entrepreneurship, 2nd 

Edition, Macmillan Press Ltd., Basingstoke. 

• Innovation and Entrepreneurship, Peter F. Drucker, Harper Paperbacks 

• Competitive Advantage: Creating and sustaining superior performance, Porter, 

M.E. ,The Free Press, USA. 

• Living in the corporate zoo, life and work in 2010, Scase, R. Capstone 

Publishing, UK. 

• Harvard Business Review on Entrepreneurship, Harvard Business School Press 

• Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management, Norman M. 

Scarborough, Prentice Hall 

• Entrepreneurship, William D. Bygrave, Andrew Zacharakis, Wiley  

• Entrepreneurship, Hisrich R. & Peters M., 5th Edition, McGraw Hill, 2002 

• Entrepreneusrhip: Theory, Process, Practice, Kuratko Donald & Hodgetts 

Richard,  6th ed., Thomson South-Western, 2004  

• Understanding the Small Business Sector, Storey, D.J.  Thomson Learning, 

London. 

• Deakins, D., (Μετάφραση στα Ελληνικά από Ρούσσο Ν.) (2007), 

Επιχειρηματικότητα, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, Αθήνα. 

• Μουρδουκούτας Π., Παπαδημητρίου Σ., Ιωαννίδης Α. (2004), 

Επιχειρηματικότητα: Θεσμοί & Πολιτικές, Εκδόσεις Κλειδάριθμος. 

• Λαμπρόπουλος Π. (2002), Εγχειρίδιο Επιχειρηματικότητας: Οργάνωση, Διαχείριση 

Ατομικών & Μικρών Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Προπομπός. 

• Γεωργίου Α., Οικονόμου Γ. και Τσιότρα Γ. (2006), Μελέτες περιπτώσεων 

Επιχειρησιακής Έρευνας, Τόμος Α, Εκδόσεις Μπένου. 

• Laguna M., Marklund J., (2005), Business Process Modeling, Simulation and 

Design, των, Prentice Hall. 

 
 
OUTLINE – SYLLABUS 12 ΕΝΟΤΗΤΩΝ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
#1 
 
 

Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα 
 

• Μελέτη περιπτώσεων διαφόρων σύγχρονων μορφών επιχειρηματικότητας  

• Νεανική επιχειρηματικότητα 

• Γυναικεία επιχειρηματικότητα 

ΕΝΟΤΗΤΑ  
#2 

Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 
 

• Εξέταση θεμάτων επιχειρηματικότητας κάτω από το πρίσμα και τις ιδιαιτερότητες 

στην Ελλάδα 
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ΕΝΟΤΗΤΑ  
#3 

Γιατί είναι Αναγκαία η Προώθηση της Επιχειρηματικότητας στη 
Σύγχρονη Κοινωνία μας; 

 
• Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα  

• Επιχειρηματικότητα και χρηματοδότηση  

ΕΝΟΤΗΤΑ 
#4 

Ανάλυση Μελετών Περίπτωσης – Αλλαγές στο επιχειρηματικό 
περιβάλλον 

 

• Ανάλυση επιχειρήσεων BP & Ballard 

• Παραδοσιακοί χώροι ανταγωνισμού και αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ  
#5 

Ανάλυση Μελετών Περίπτωσης – Τεχνολογικές επιχειρήσεις 
 

• Ανάλυση επιχειρήσεων Toshiba & Quantas Computers 

• Επιχειρήσεις στον χώρο της τεχνολογίας και ευκαιρίες που προκύπτουν από την 

εξέλιξη της 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ  
#6 

Ανάλυση Μελετών Περίπτωσης – Μαζική παραγωγή και 
αυτοματισμός 
 

• Ανάλυση επιχειρήσεων Reneult και United Jonshon Controls 

• Επιχειρήσεις στον χώρο του αυτοματισμού και ανάλυση της μαζικής παραγωγής  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ  
#7 

Ανάλυση Μελετών Περίπτωσης – Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα 
 

• Ανάλυση επιχειρήσεων Yahoo! & Facebook 

• Επιχειρήσεις στον χώρο του διαδικτύου και ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ  
#8 

Ανάλυση Μελετών Περίπτωσης – Συνεχής εξέλιξη 
 

• Ανάλυση επιχειρήσεων Unilever & United Natural Foods. 

• Επιχειρήσεις στο χώρο του λιανεμπορίου. Κατανοώντας τις ανάγκες των πελατών 

ΕΝΟΤΗΤΑ  
#9 

Ανάλυση Μελετών Περίπτωσης - Καινοτομία 
 

• Ανάλυση επιχείρησης 3M 

• Επιχειρήσεις με καινοτόμα προϊόντα, ξεπερνώντας τον ανταγωνισμό 

ΕΝΟΤΗΤΑ  
#10 

Ανάλυση Μελετών Περίπτωσης – Διαφοροποίηση  
 

• Ανάλυση επιχείρησης Visa. 

• Επιχειρήσεις στο χρηματοοικονομικό χώρο, παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες 

ΕΝΟΤΗΤΑ  
 #11 

Ανάλυση Μελετών Περίπτωσης - Διεθνοποίηση 
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• Ανάλυση επιχείρησης Vodafone. 

• Επιχειρήσεις στον χώρο των τηλεπικοινωνιών, Διεθνοποίηση και στρατηγικές 

επέκτασης σε αναπτυσσόμενες χώρες 

ΕΝΟΤΗΤΑ  
 #12 

Ανάλυση Μελετών Περίπτωσης – Πράσινη Επιχειρηματικότητα 
 

• Ανάλυση επιχειρήσεων Calpine & Evergreen. 

• Επιχειρήσεις με έμφαση στην πράσινη επιχειρηματικότητα 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ  
 #13 

Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας 
 

• Παρουσίαση ομαδικών εργασιών από φοιτητές  

• Η μια ομάδα θα αξιολογεί την παρουσίαση της άλλης και θα γίνεται διάλογος σχετικά 

με τα πλεονεκτήματα & μειονεκτήματα 

 


