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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
Γ.5 Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

ΣΧΟΛΗ: Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστήμων 

ΤΜΗΜΑ: Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Γ5 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: 3 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 2 5 

Ομάδες Εμβάθυνσης  1 

ΤΥΠΟΣ  
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

Μάθημα Γενικής Υποδομής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS: 

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL): 

https://moodle.uniwa.gr/course/view.php?id=674  

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: 
 

▪ Να κατανοούν τις βασικές έννοιες, τις µεθόδους και τις τεχνικές της επιχειρηµατικότητας και της 
καινοτοµίας.  

▪ Να αναλύουν το Επιχειρηματικό Περιβάλλον. 
▪ Να εντοπίζουν επιχειρηματικές ευκαιρίες και τρόπους αξιοποίησης τους. 
▪ Να αναλύουν τα στάδια της επιχειρηµατικής διαδικασίας και της διαδικασίας της καινοτοµίας από την 

σύλληψη της επιχειρηµατικής ιδέας έως και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας.  
▪ Να κατανοούν τις τεχνικές επιχειρηµατικού σχεδιασµού και υλοποίησης των επιχειρηµατικών και 

καινοτοµικών δραστηριοτήτων.  
▪ Να κατανοούν πως να αξιοποιούν τις πηγές χρηµατοδότησης για την εκκίνηση και την ανάπτυξη της 

επιχειρηµατικής και της καινοτοµικής δραστηριότητας.  
▪  Να υποστηρίξουν την πορεία τους στο πρόγραµµα σπουδών. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

▪ Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  

▪ Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
▪ Λήψη αποφάσεων  
▪ Αυτόνομη εργασία 
▪ Ομαδική εργασία 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. Εισαγωγή στην επιχειρηµατικότητα και περιβάλλον: Έννοια, επιχειρηµατικό περιβάλλον, θεσµικό 
πλαίσιο παγκόσµιες και εθνικές αγορές, ∆ιαφορετικές επιχειρηµατικές κουλτούρες.  

2. Η Επιχειρηματική Νοοτροπία στα Άτομα Γνωστική Λειτουργία και Δεοντολογία: εντοπισμός και 
ανάλυση των πιο κοινά αναφερόμενων χαρακτηριστικών των επιτυχημένων επιχειρηματιών, ανάλυση της 
“σκοτεινής πλευράς” της επιχειρηματικότητας, εντοπισμός και περιγραφή των διαφορετικών τύπων του 
ρίσκου που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες, καθώς και των κύριων αιτίων λόγω των οποίων έχουν άγχος, 
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αλλά και των τρόπων αντιμετώπισής του, ανάλυση των ηθικών διλημμάτων που αντιμετωπίζουν οι 
επιχειρηματίες. 

3. Κοινωνική επιχειρηματικότητα και το παγκόσμιο περιβάλλον της επιχειρηματικότητας: εμβάθυνση 
στην έννοια της κοινής αξίας, ανάλυση των προκλήσεων της κοινωνικής επιχείρησης, εισαγωγή στις 
παγκόσμιες ευκαιρίες και προκλήσεις για τους κοινωνικούς επιχειρηματίες. 

4. Καινοτοµία και επιχειρηµατικότητα:  Έννοια, µέθοδοι και εργαλεία, µέγεθος επιχείρησης, δικτυώσεις  
καινοτοµίας (clusters), καινοτοµία στην Ελλάδα. 

5. Αξιολόγηση των Επιχειρηματικών Ευκαιριών: Παρουσίαση των κρίσιμων παραγόντων που σχετίζονται 
με την ανάπτυξη νέων εγχειρημάτων, Εξέταση των λόγων που οδηγούν τα νέα εγχειρήματα σε αποτυχία, 
μελέτη ορισμένων παραγόντων που αποτελούν τη βάση της επιτυχίας των εγχειρημάτων, ανάλυση των 
παραδοσιακών μεθόδων αξιολόγησης των εγχειρημάτων: ανάλυση προφίλ, κριτήρια μελέτης σκοπιμότητας 
και προσέγγιση διεξοδικής μελέτης σκοπιμότητας. 

6. Πορεία προς τη Δημιουργία μιας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας: Ορισµοί και µέτρηση,  
υποδείγµατα σταδίων ανάπτυξης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, εµπόδια στην ανάπτυξη,  
οικογενειακές επιχειρήσεις.  

7. Πηγές χρηµατοδότησης: Xρηµατοδότηση σε όλες φάσεις της επιχειρηµατικής διαδικασίας, δανειακή  
χρηµατοδότηση, δηµόσιες επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις, επιχειρηµατικά κεφάλαια υψηλού κινδύνου  
(Venture Capital), προβλήµατα για επιχειρηµατίες και µικρές επιχειρήσεις.  

8. Νομικές Πτυχές των Επιχειρήσεων: Εξέταση του καθεστώτος προστασίας των διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας (πατεντών), ορισμοί και στάδια προετοιμασίας τους, εξέταση των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας και η σημασία τους για τους επιχειρηματίες, μελέτη των εμπορικών σημάτων και οι επιπτώσεις 
τους στα νέα εγχειρήματα, εξέταση των νομικών μορφών των οργανώσεων –ατομική επιχείρηση, 
προσωπική εταιρία και κεφαλαιουχική εταιρία (οικονομικός συνασπισμός μεγάλων επιχειρήσεων). 

9. Προκλήσεις του Μάρκετινγκ για τις Επιχειρήσεις: Προσδιορισμός των βασικών στοιχείων της 
αποτελεσματικής έρευνας αγοράς, Παρουσίαση των παραγόντων που εμποδίζουν τη χρήση του 
μάρκετινγκ, παρουσίαση της αυξανόμενης χρήσης του μάρκετινγκ με ηλεκτρονική κοινωνική δικτύωση 
(social media marketing) και του μάρκετινγκ μέσω κινητών συσκευών (mobile marketing), προσδιορισμός 
των επιχειρηματικών τακτικών στην έρευνα του μάρκετινγκ 

10. Ανάπτυξη ενός Αποτελεσματικού Επιχειρηματικού Σχεδίου1: περιγραφή των εμποδίων που 
επηρεάζουν την ανάπτυξη των επιχειρηματικών σχεδίων των νέων εγχειρημάτων, εξήγηση του καμβά 
επιχειρηματικού μοντέλου ως το αρχικό βήμα στη διαδικασία του σχεδιασμού, καθορισμός του 
επιχειρηματικού σχεδίου και ανάδειξη της αξίας του. 

11. Ανάπτυξη ενός Αποτελεσματικού Επιχειρηματικού Σχεδίου2: περιγραφή των εμποδίων που 
επηρεάζουν την ανάπτυξη των επιχειρηματικών σχεδίων των νέων εγχειρημάτων, εξήγηση του καμβά 
επιχειρηματικού μοντέλου ως το αρχικό βήμα στη διαδικασία του σχεδιασμού, καθορισμός του 
επιχειρηματικού σχεδίου και ανάδειξη της αξίας του. 

12. Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρηματικών Εγχειρημάτων: Επεξήγηση των βασικών 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων που είναι απαραίτητες για κάθε επιχειρηματικό εγχείρημα: του 
ισολογισμού, της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης και της κατάστασης ταμειακών ροών, περιγραφή 
της διαδικασίας προετοιμασίας ενός προϋπολογισμού, ανάλυση της φύσης των ταμειακών ροών και 
οδηγίες σύνταξης ενός τέτοιου εγγράφου, προετοιμασία προβλεπόμενων λογιστικών καταστάσεων, 
εξήγηση του τρόπου χρήσης των επενδυτικών προγραμμάτων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

13. Στρατηγική Συγκομιδής Κερδών των Νέων Εγχειρημάτων Εστίαση στο Μέλλον: Παρουσίαση της 
έννοιας της «συγκομιδής κερδών» ως ένα σχέδιο για το μέλλον, εξέταση των βασικών παραγόντων σχετικά 
με τη διαδικασία διαδοχής ενός νέου εγχειρήματος, αναγνώριση και περιγραφή κάποιων εκ των 
σημαντικότερων πηγών διαδοχής. 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Διδασκαλία στην τάξη και υποστήριξη (forum, chat) μέσα από το 
Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Τάξης του Ιδρύματος. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε στη Διδασκαλία: Λογισμικό Διαχείρισης 
Ηλεκτρονικής Τάξης για την υποστήριξη της μαθησιακής 
διαδικασίας. Για τη διεξαγωγή των παρουσιάσεων γίνεται χρήση 
Video projector. 
Χρήση Τ.Π.Ε στην Επικοινωνία : Η επικοινωνία με τους φοιτητές 
επιτυγχάνεται μέσα από τη χρήση : Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, 
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Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Τάξης, της Ιστοσελίδας του 
Μαθήματος – Διδάσκοντα. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Μελέτες Περίπτωσης και 
Αυτό-αξιολόγησης 

28 

Αυτοτελής Μελέτη 58 

Σύνολο  
(25 Ώρες Φόρτου Εργασίας 

ανά Πιστωτική Μονάδα) 
125 

 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:  Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνικά 
 
Ι. Γραπτή Τελική Εξέταση (60%) η οποία περιλαμβάνει- 
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
ΙΙ. Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (20%)- παρουσίαση 
επιχειρηματικής ιδέας με τη μορφή business plan 
 
III. Συνέντευξη (20%)-ομαδική εργασία- συνέντευξη από στελέχη 
της αγοράς για την επίδραση των τρεχουσών συνθηκών στην 
εξέλιξη της επιχείρησής τους. 
 

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο site του 
μαθήματος και για κάθε ενέργεια αξιολόγησης. 

 
5.  ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 
Ελληνική 
 
▪ Kuratko F. Donald (2018), Επιχειρηματικότητα - Aπό τη Θεωρία στην Πράξη, Broken Hill Publishers Ltd 
▪ Bessant, J and J Tidd, Καινοτομια και Επιχειρηματικότητα, 3η Εκδ. Τζιόλα 
▪ Deakins David and Freel (2017). Επιχειρηµατικότητα, εκδόσεις ROSILLI, Αθήνα.  
▪ Stutely Richard (2003), Το ιδανικό επιχειρηµατικό σχέδιο, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα. 
 
Ξενόγλωσση 
 
▪ Zimmerer, W. Thomas, Scarborough M. Norman, Wilson Doug (2007). Essentials of  
▪ Entrepreneurship and Small Business Management, Prentice Hall.  
▪ Carter Sara and Jones-Evans Dylan (2006). Enterprise and Small Business. Principles, practice and policy, 

Prentice Hall.  
▪ Hisrich R. & Peters M. (2002). Entrepreneurship, McGraw Hill.  

 
-Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά: 
 
▪ Entrepreneurship theory and practice 
▪ Journal of Small Business and Entrepreneurship 
▪ Journal of Business Venturing 
▪ McKinsey Quarterly 

 
 
 

https://www.bookworld.gr/gr/books/writer/Kuratko%20F.%20Donald

