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Σύντομο ιστορικό 

Διδάσκεται για πρώτη φορά το έτος 2010-2011 από το  

Βασίλη Δαγδιλέλη, Αναπληρωτή Καθηγητή του ΕΚΠ 
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Στόχοι και σκοποί 

Τι θα γνωρίζουν οι σπουδαστές με το πέρας του μαθήματος;  
 
Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, το μάθημα θα επικεντρωθεί στις 
σχέσεις των νέων ψηφιακών τεχνολογιών και τις επιχειρήσεις 
παροχής online υπηρεσιών. 
 
Έτσι, οι στόχοι για την ακαδημαϊκή περίοδο του εαρινού εξαμήνου 
2011-2012 θα είναι οι εξής: 
 
Εξοικείωση των σπουδαστών με τις επιχειρήσεις παροχής 
υπηρεσιών (ως χαρακτηριστικό παράδειγμα και υπόδειγμα θα 
χρησιμεύσουν οι επιχειρήσεις παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών) 

 
Κατανόηση του ρόλου των ΤΠΕ στην ανάπτυξη της 
Επιχειρηματικότητας 
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Χαρακτηριστικά του μαθήματος 

 

Κάθε Τετάρτη, 12:00 – 15:00 στην αίθουσα 6 (και 

εναλλακτικά στην αίθουσα 11 τηλεδιάσκεψης), εκτός από 1 ή 

2 μαθήματα που θα υλοποιηθούν στο εργαστήριο του 

Τμήματος. 

 

Το μάθημα έχει κυρίως θεωρητικό χαρακτήρα αν και 

προβλέπονται 2 τουλάχιστον μαθήματα εργαστηριακού 

χαρακτήρα. 
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Αναλυτικό περιεχόμενο του 
μαθήματος Ι 

Περιλαμβάνει τα εξής: 

 
  Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα. Ορισμός και «διδάξιμο» 
της Επιχειρηματικότητας.  

 
Εισαγωγή στη σχέση ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και 
Επικοινωνιών) και επιχειρήσεων/επιχειρηματικότητας. 

 
 «Ο κόσμος είναι επίπεδος». Το νέο τεχνο-οικονομικό πεδίο, σε 
διεθνές επίπεδο και οι επιπτώσεις του στο επιχειρείν και την 
επιχειρηματικότητα. 
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Αναλυτικό περιεχόμενο του 
μαθήματος ΙΙ 

 Does IT Matters ? Tα σχετικά πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα του νέου επιχειρηματικού τοπίου και η σχέση 
του με τιςΤΠΕ.   

 
 Εισαγωγή στη σχέση ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και 
Επικοινωνιών) και επιχειρήσεων/επιχειρηματικότητας.   

 
«Ο κόσμος είναι επίπεδος». Το νέο τεχνο-οικονομικό πεδίο, 
σε διεθνές επίπεδο και οι επιπτώσεις του στο επιχειρείν και 
την επιχειρηματικότητα. 

 
 Επιχειρείν και Business Plan. Παρουσίαση και «πρακτική 
άσκηση» δημιουργίας ενός επιχειρηματικού σχεδίου. 
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Αναλυτικό περιεχόμενο του 
μαθήματος ΙΙΙ 

 Τα νέα μοντέλα επιχειρήσεων και το Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό 
Ανοιχτού Κώδικα. 
 

 Μελέτες περιπτώσεων Νέας Επιχειρηματικότητας και νέας 
«ψηφιακής οικολογίας»: οι φορητές και οι υπερ-φορητές συσκευές. 
 

 Μελέτες περιπτώσεων Νέας Επιχειρηματικότητας και νέας 
«ψηφιακής οικολογίας»: Μελέτες περίπτωσης Επιτυχημένων και μη-
Επιτυχημένων Επιχειρήσεων Παγκόσμιου Βεληνεκούς: τι 
διδασκόμαστε;  (Υahoo, Google, YouTube, FaceΒook, MySpace 
κλπ). Aνάλυση των θετικών και αρνητικών στοιχείων των 
ψηφιακών επιχειρήσεων Παγόσμιου Βεληνεκούς. 
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Αναλυτικό περιεχόμενο του 
μαθήματος ΙV 

 Στρατηγικές καινοτομίας και η «γραμματική» της καινοτόμου 
σκέψης και της καινοτομίας. 
 

 Καινοτομία και επιχειρηματικός περίγυρος: Το «δίλημμα της 
καινοτομίας» και η «λύση του διλήμματος της καινοτομίας».  
 

 Μελέτες περιπτώσεων από τη Νέα Επιχειρηματικότητα και το web 
2.0: ανάπτυξη επιχειρήσεων παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών. 
 

 Η νέα Επιχειρηματικότητα, τα νέα μοντέλα επιχειρήσεων και τα 
περιβάλλοντα Κοινωνικής Δικτύωσης. «Κοινωνική» και «πράσινη» 
Επιχειρηματικότητα. Mashups. 
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Μέθοδοι διδασκαλίας του μαθήματος 

 

Διαλέξεις, παρουσιάσεις και συζητήσεις. 

 

Εργαστηριακό μάθημα - 2 διαλέξεις. 

ANAΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ 
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Αξιολόγηση 
 

Αξιολόγηση με εργασίες (βιβλιογραφικού χαρακτήρα, 

εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου κ.ά.) 
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Βιβλιογραφία και δικτυογραφία 
 

Ένα τμήμα της έχει ήδη δοθεί στα προτεινόμενα για εργασίες 

κείμενα. 

Κατά την πρόοδο του μαθήματος και ανάλογα με τα ιδιαίτερα 

ενδιαφέροντα των σπουδαστών, θα δοθεί πρόσθετη 

βιβλιογραφία και δικτυογραφία/ιστογραφία. 
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