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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
Υ1-ΔΕ8 Διοίκηση Μικρομεσαίων  και Οικογενειακών Επιχειρήσεων 

ΣΧΟΛΗ: Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστήμων 

ΤΜΗΜΑ: Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ1-ΔΕ8 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: 8 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Διοίκηση Μικρομεσαίων  και Οικογενειακών Επιχειρήσεων 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 2 5 

Ασκήσεις Πράξης 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=997 

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

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

▪ Αξιολογήσει τη συμβολή της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σε έναν οργανισμό . 
▪ Περιγράψει τα στοιχεία του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 
▪ Αναλύσει τις επιπτώσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στα πλαίσια της διοικητική διαχείριση ενός 

οργανισμού. 
▪ Κατανοήσει το τι είναι ακριβώς η Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων  και ποιος είναι ο ρόλος που 

διαδραματίζει ένα στέλεχος σε μια εταιρεία. 
▪ Γνωρίζει τη σημασία του προγραμματισμού και του ελέγχου στο πλαίσιο ενός οργανισμού , καθώς και τα 

εργαλεία που απαιτούνται για να κάνουν αποτελεσματικά αυτά. 
▪ Αναπτύξει μια συστηματική προσέγγιση για τον εντοπισμό επιχειρηματικών ευκαιριών. 
▪ Γνωρίζει για τις απαραίτητες επιχειρησιακές λειτουργίες που χρειάζονται για να διευθύνει μια επιτυχή 

επιχείρηση : το μάρκετινγκ , τα χρηματοοικονομικά /η λογιστική , η παραγωγή , οι πωλήσεις και οι 
ανθρώπινους πόρους. 

▪ Αναπτύξει τις απαραίτητες δεξιότητες σε θέματα επικοινωνίας και ηγεσίας. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

▪ Ομαδική Εργασία. 
▪ Αυτόνομη Εργασία. 
▪ Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών. 
▪ Άσκηση κριτικής & αυτοκριτικής. 
▪ Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. Τι είναι επιχείρηση, και μορφές επιχειρήσεων -Ιστορική αναδρομή 
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2. Ίδρυση επιχείρησης 
3. Οργάνωση επιχείρησης 
4. Υποχρεώσεις της επιχείρησης - Στοιχεία δικαίου 
5. Ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων 
6. Διερεύνηση επιχειρηματικών ευκαιριών 
7. Πολιτικές για την επιχειρηματικότητα και φορείς υποστήριξης 
8. Επιχειρησιακές διαδικασίες - Ο ρόλος της ποιότητας στην επιχείρηση 
9. Εργασιακές σχέσεις, προσλήψεις κλπ 
10. Διοίκηση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού (προσλήψεις, Εκπαίδευση, αμοιβές) 
11. Συνεταιρισμοί και τα προβλήματά τους - Συνεταιρικές σχέσεις και κρίσεις μεταξύ εταίρων 
12. Επιχείρηση και οικογένεια - Επιχείρηση και προσωπική ζωή - Επιχείρηση και φύλο 
13. Επιχείρηση και τοπική κοινωνία 
14. Οικονομική διαχείριση: Η έννοια των Οικονομικών Οργανισμών - Μορφές, Κατηγορίες και Είδη των 

Οικονομικών Οργανισμών 
15. Χρηματοδότηση για την εκκίνηση νέων επιχειρήσεων: venture capital, δανεισμός, επιχειρηματικοί άγγελοι 

κλπ. 
16. Μεγέθυνση - χρηματοδότηση – απώλεια ελέγχου 
17. Διαδοχή 
18. Βασικές αρχές μάρκετινγκ ΜΜΕ 
19. Διοίκηση ολικής ποιότητας στις ΜΜΕ – Το ευρωπαϊκό μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας στις ΜΜΕ 

 

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, 
Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Τάξης, της Ιστοσελίδας του 
Μαθήματος – Διδάσκοντα, Δικτύων κοινωνικής Δικτύωσης 
(Facebook, Twitter,MSN) 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Μελέτες Περίπτωσης  26 

Ομάδες εμβάθυνσης 13 

Ομαδική Εργασία – 
Συγγραφή Εργασίας 

20 

Αυτοτελής Μελέτη 40 

Σύνολο  
(25 Ώρες Φόρτου Εργασίας 

ανά Πιστωτική Μονάδα) 
125 

 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:  Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνικά 
Γραπτή Τελική Εξέταση (60%) η οποία περιλαμβάνει:  
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή σωστού-λάθους.  
Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη μελέτη 
περίπτωσης 
Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας 

▪ Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών 
στοιχείων του μαθήματος. 
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▪ Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια 
και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων. 

 
Ομαδική Εργασία (30%).  
▪ Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος των δεξιοτήτων που 

ανέπτυξαν οι σπουδαστές σε εργαλεία και υπηρεσίες και η 
ικανότητά τους να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα έργο 
ομαδικά. 

▪ Κριτήρια αξιολόγησης: o βαθμός ικανοποίησης των 
παρακάτω: Υιοθέτηση των ρόλων και των αρμοδιοτήτων της 
ομάδας, ανάπτυξη των διαπραγματευτικών και ηγετικών 
ικανοτήτων, επίδειξη δημιουργικής σκέψης στην επίλυση των 
προβλημάτων, συνεχής ανατροφοδότηση από τα μέλη της 
ομάδας, αποτελεσματική διαχείριση και επίλυση των 
συγκρούσεων, στοιχεία αμφίδρομης επικοινωνίας, κατάλληλη 
οργάνωση και διαχείριση του χρόνου και των προδιαγραφών 
που τέθηκαν, δέσμευσή για συμμετοχή στις ομαδικές 
διαδικασίες, συμμετοχή κατά τη συλλογή και την αναζήτηση 
πληροφοριών, καθώς και στη προετοιμασία των γραπτών 
κειμένων, η γραπτή έκθεση, το περιεχόμενο, ο σχεδιασμός και 
η παρουσίαση αυτής. 
 

Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (10 %). 
 

▪ Σκοπός αξιολόγησης: Η δημόσια παρουσίαση της ομαδικής 
εργασίας από το σύνολο των συμμετεχόντων της ομάδας σε 
κοινό  

▪ Κριτήρια αξιολόγησης: Η χρήση σύγχρονου λογισμικού 
παρουσιάσεων, η ενημέρωση για δεδομένα, συμπεράσματα  
και θέσεις ομάδας σε ερευνητικά ερωτήματα, χρήση γλώσσας 
με άνεση εκφοράς, ορθό τόνο και σαφή ειρμό κατάλληλα για 
παρουσίαση, ετοιμότητα και πληρότητα απαντήσεων στις 
ερωτήσεις και τα σχόλια του κοινού. 

 

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

 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 

Ελληνική 
 
▪ Κριεμάδης, Αθανάσιος, ( 2011) Επιχειρηματικότητα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, 

ΕΚΔ.  Νομική Βιβλιοθήκη 
▪ Ματσατσίνης,Ν , Ε.  Γρηγορούδης, Κ. Ζοπουνίδης,Χ. Γαγάνης (2010) Ανάπτυξη και λειτουργία 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων Κλειδάριθμος 
 

Ξενόγλωσση 
 

▪ Scarborough, N., 2014 Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management, 7/E, Prentice Hall 
 
-Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά: 
 
▪ Harvard Business Review 
▪ Sloan Management review 
▪ California Management Review 
▪ McKinsey Quarterly 

 


