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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΕΥ2-ΔΜΥΠ8 Κοινωνική Οικονομία 

ΣΧΟΛΗ: Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστήμων 

ΤΜΗΜΑ: Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΥ2-ΔΜΥΠ8 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: 8 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κοινωνική Οικονομία 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

ΤΥΠΟΣ  
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

Ειδικότητας/Επιλογής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS: 

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL): 

- 

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Σκοπός του μαθήματος είναι η πρόσληψη γνώσεων από τους φοιτητές που αφορούν στον τομέα της κοινωνικής 
οικονομίας, στοχεύοντας παράλληλα στην εκμάθηση δεξιοτήτων διαχείρισης των μονάδων και υπηρεσιών 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Η διδακτέα ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στις 
βασικές έννοιες της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, στις διαστάσεις, 
χαρακτηριστικά και διαφοροποιήσεις του τομέα της κοινωνικής οικονομίας, στη διασαφήνιση των όρων της 
κοινωνικής οικονομίας, του τρίτου τομέα και του μη κερδοσκοπικού τομέα, στα κριτήρια ταξινόμησης και 
διαμόρφωση αντίστοιχων τυπολογιών για τους φορείς και τις δραστηριότητες του τομέα της Κοινωνικής 
Οικονομίας σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, στην έννοια και το ρόλο του κοινωνικού κεφαλαίου, στις μορφές και 
πρακτικές ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της κοινωνικής ενσωμάτωσης και 
καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού, της τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής 
γενικών και ειδικών ομάδων του πληθυσμού. Με αυτήν την έννοια το μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων στους φοιτητές που αφορούν στη διοίκηση-διαχείριση μονάδων κοινωνικής επιχειρηματικότητας και 
εξοικείωσης με τη σχετική μεθοδολογία.  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι 
σε θέση να: 
 

▪ Κατανοούν τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά της κοινωνικής οικονομίας και του κοινωνικού 
κεφαλαίου.   

▪ Διακρίνουν τη σύνδεση της κοινωνικής οικονομίας με τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, τον μη κερδοσκοπικό 
και τον τρίτο τομέα της οικονομίας.   

▪ Έχουν γνώση των μεθοδολογικών εργαλείων και των τεχνικών οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης των 
κοινωνικών επιχειρήσεων.   

▪ Χρησιμοποιούν τις μεθοδολογίες σχεδιασμού και ανάπτυξης των κοινωνικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο 
της κοινωνικής ενσωμάτωσης, της τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής του πληθυσμού. 

▪ Διακρίνουν τους βασικούς ρόλους σε μία μελέτη περίπτωσης μιας κοινωνικής επιχείρησης και να 
αξιολογούν το ρόλο των ενδιαφερομένων μελών καθώς και το ρόλο των τρίτων μερών του εξωτερικού της 
περιβάλλοντος.  

▪ Συνεργάζονται με τους συμφοιτητές τους για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα σχέδιο σε μια 
μελέτη περίπτωσης σύστασης, εκκίνησης και βιώσιμης ανάπτυξης μιας κοινωνικής επιχείρησης που 
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περιλαμβάνει την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, τους στόχους, την οργάνωση, 
την ανάλυση επιμέρους δράσεων και ενεργειών, το χρονοπρογραμματισμό και τον προϋπολογισμό.   

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 
▪ Σχεδιασμός και Διαχείριση  Κοινωνικών Επιχειρήσεων 
▪ Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
▪ Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
▪ Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
▪ Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
▪ Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. Εισαγωγή στην Κοινωνική Οικονομία  
2. Διασαφήνιση και εννοιολογικός προσδιορισμός των όρων: Κοινωνική Οικονομία, Τρίτος Τομέας, Μη 

Κερδοσκοπικός Τομέας 
3. Κριτήρια ταξινόμησης και διαμόρφωση αντίστοιχων τυπολογιών για τους φορείς και τις δραστηριότητες του 

τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας 
4. Διαστάσεις, χαρακτηριστικά και διαφοροποιήσεις του τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας σε διεθνές επίπεδο 

στην Ελλάδα 
5. Σχέσεις μεταξύ Δημόσιου, Ιδιωτικού Κερδοσκοπικού και Μη Κερδοσκοπικού Τομέα 
6. Η έννοια και ο ρόλος του κοινωνικού κεφαλαίου 
7. Μορφές και πρακτικές ανάπτυξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 
8. Κοινωνική Ευθύνη των επιχειρήσεων ή Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
9. Εφαρμογές της Κοινωνικής Οικονομίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση και 

της διαδικασίας της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης 
10. Εμπειρία και αποτελέσματα από την εφαρμογή του θεσμού των Κοινωνικών Επιχειρήσεων στην 

καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
11. Κοινωνική Οικονομία και Τοπική Ανάπτυξη 
12. Ο ρόλος των φορέων του τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας στην παροχή Κοινωνικών Υπηρεσιών 
13. Δραστηριότητες του τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας για τη βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Διδασκαλία στην τάξη υπό μορφή διαλέξεων. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε στη Διδασκαλία : Λογισμικό Διαχείρισης 
Ηλεκτρονικής Τάξης για την υποστήριξη της μαθησιακής 
διαδικασίας.  
Χρήση Τ.Π.Ε στην Επικοινωνία : Η επικοινωνία με τους φοιτητές 
επιτυγχάνεται μέσα από τη χρήση : Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 49 

Διαδραστική  διδασκαλία με 
μελέτες περίπτωσης που 
εστιάζουν στην εφαρμογή 

μεθοδολογιών και τεχνικών 
ανάλυσης 

36 

Αυτοτελής Μελέτη 40 

Σύνολο  
(25 Ώρες Φόρτου Εργασίας 

ανά Πιστωτική Μονάδα) 
125 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:  Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνικά 
Γραπτή Τελική Εξέταση (50%) η οποία περιλαμβάνει: Ερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής, Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών 
σε σύντομη μελέτη περίπτωσης, Επίλυση προβλημάτων σχετικών 
με ποσοτικά δεδομένα και Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων 
θεωρίας. 
▪ Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών 

στοιχείων του μαθήματος. 
▪ Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια 

και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων. 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 
▪ Χρυσάκης Μ., Ζιώμας Δ., Καραμητοπούλου Δ., Χατζαντώνης Δ.., (2002): Προοπτικές απασχόλησης στον 

τομέα της κοινωνικής οικονομίας, Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα 
▪ Picque C., (2001): Economie Sociale: Enjeux conceptuels, insertion par le travail et services de proximite, 

De Boeck Universite, Bruxelles 
▪ Borzaga C., Santuari A., (2000): The innovative trends in the Non - Profit Sector in Europe: The emergence 

of Social Entrepreneurship , O.E.C.D., conference 
▪ European Parliament & European Commission, (2000): Third System Organizations and their role in 

developing Employment, Brussels 
▪ Hellenic Business Network for Social Cohesion, (2000): Objectives, Good Practices - Case Studies, Funding 

Members 
▪ Defourny J., (1999): A new entrepreneurship in the Social Economy, στο EMES, 1999 
▪ Defourny J., Develtere P., Fonteneau B. (Eds), (1999): L’ economie sociale au Nord et au Sud, De Boeck 

Universite, Paris, Bruxelles 
▪ Demoustier D., Pezzini E., (1999): Economie sociale et creation d’ emplois dans les pays occidentaux, στο 

Defourny e.a. (eds) 
▪ E.M.E.S. European Network, (1999): The Emergence of Social Enterprises in Europe: A short overview, 

Bruxelles 
▪ Jeantet T., (1999): L’ Economie Sociale Europeenne:  Ou  la tentation de la democratie en toute choses, 

CIEM Editions, Paris. 
▪ O.E.C.D., (1999): Social Enterprises, Paris 
▪ Palmer J., (1999): Job creation through the Third Sector: The role of the Corporate Sector, European Policy 

Centre 

 


