
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

1. ΓΕΝΙΚΑ  

ΧΟΛΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ  

ΣΜΗΜΑ  ΔΙΟΙΚΘΘ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & 

ΣΟΤΡΙΜΟΤ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ  

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  1605-210602  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ  6o 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΡΑΣΘΓΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ  

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ   
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά  

μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι  
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των  
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ  
ΩΡΕ  

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ  

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 

ΜΟΝΑΔΕ  

Διαλζξεισ  3  5  

   

   

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 

διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά 

ςτο (δ).  

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,   

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ   
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ειδίκευςθσ γενικϊν γνϊςεων  

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:  

 
Δεν Τπάρχουν  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ:  
Ελλθνικά  

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε  
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)  
 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ  

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ καταλλιλου 
επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.  
Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α   
• Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ  
• Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα 

Β•Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων  



Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ/τρια κα είναι 
ςε κζςθ να:   

1. ΓΝΩΗ: προςδιορίηουν  δεξιότθτεσ  αναλυτικισ  και  κριτικισ  ςκζψθσ  
ςχετικζσ  με  τισ  κεωρίεσ  και τισ προςεγγίςεισ τθσ ςτρατθγικισ 
διοίκθςθσ. Να ςυνδυάςουν ικανοποιθτικζσ γνϊςεισ των διαφορετικϊν 
μοντζλων και εργαλείων τθσ ςτρατθγικισ διοίκθςθσ.   

2. ΚΑΣΑΝΟΗΗ: διακρίνουν τθν αποςτολι, τουσ ςκοποφσ και τουσ 
ςτόχουσ ενόσ οργανιςμοφ.  να εκτιμιςουν και να ςυμπεράνουν τουσ 
παράγοντεσ κλειδιά τθσ επιτυχίασ ενόσ οργανιςμοφ.  

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: να εξετάςουν και να αξιολογιςουν τουσ οργανωςιακοφσ 
πόρουσ και ικανότθτεσ,  τισ  δεξιότθτεσ  κορμοφ  (corecompetencies)  και  
τισ δυναμικζσ ικανότθτεσ και τισ διαφορζσ ςτισ δφο ομάδεσ 
επιχειρθματικϊν πόρων.   

4. ΑΝΑΛΤΗ: Κατανοιςουν και αξιολογιςουν τισ ανταγωνιςτικζσ 
δυνάμεισ ςτθν αγορά και τουσ  διαφορετικοφσ τφπουσ ανταγωνιςτοφ 
πλεονεκτιματοσ.   

5. ΤΝΘΕΗ: να δθμιουργιςουν και να ςυνκζςουν  αξία  μζςω  τθσ 
ςτρατθγικισ  θγεςίασ  κόςτουσ  και  διαφοροποίθςθσ.   

6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: να ςυγκρίνουν και να αξιολογιςουν τθ ςθμαςία τθσ 

δθμιουργικότθτασ και τθσ καινοτομίασ ςτθ ςτρατθγικι επιτυχία.  

Γενικές Ικανότητες  
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.  
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και  Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων   
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων  Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
τεχνολογιϊν   Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον   
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ   
Λιψθ αποφάςεων   
Αυτόνομθ εργαςία   Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ   
Ομαδικι εργαςία   Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον   ……  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον   Άλλεσ… Παράγωγι νζων 

ερευνθτικϊν ιδεϊν   ……. 

• Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, για τισ αγορζσ και τισ 
ςυνκικεσ που επικρατοφν με τθ χριςθ τθσ κατάλλθλθσ μεκοδολογίασ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν    

• Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ    

• Λιψθ αποφάςεων    

• Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον    

• χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων   

• Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ    

• Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

• εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 

• εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον   

• Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ ςε 
κζματα φφλου  

• Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 



3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Σο μάκθμα τθσ τρατθγικισ Διοίκθςθσ εςτιάηει ςτθν κεωρία και πρακτικι τθσ 

ςτρατθγικισ  των επιχειριςεων παρουςιάηοντασ το κεωρθτικό πλαίςιο μζςα από το 

οποίο ο φοιτθτισ κα μπορεί να αναγνωρίηει και να ανταποκρίνεται ςτισ προκλιςεισ 

που αντιμετωπίηουν ςιμερα οι επιχειριςεισ ςε ςτρατθγικό επίπεδο.  

Αρχικά παρουςιάηονται οι βαςικζσ ζννοιεσ και θ ορολογία που κεωροφνται 

απαραίτθτα για τθν κατανόθςθ του αντικειμζνου τθσ ςτρατθγικισ, τθσ 

μεκοδολογίασ και των εργαλείων τθσ ςτρατθγικισ ανάλυςθσ μιασ επιχείρθςθσ. τθν 

ςυνζχεια εξετάηει πωσ θ επιχείρθςθ μπορεί να τοποκετθκεί καλφτερα απζναντι 

ςτον ανταγωνιςμό και ςτισ δυνάμεισ τθσ αγοράσ, και πωσ μπορεί να δθμιουργιςει 

τισ μοναδικζσ εκείνεσ ικανότθτεσ που είναι απαραίτθτεσ για να επιτφχει 

ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα και, διατθριςει και βελτιϊςει τθν κζςθ τθσ ςτθν 

αγορά.   

Σζλοσ, εςτιάηει ςτο πϊσ αυτζσ οι ςτρατθγικζσ επιλογζσ ςυνδυάηονται με τισ 

κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ τθσ  επιχείρθςθσ,  ϊςτε  να  δθμιουργθκεί  ζνασ  

οργανιςμόσ  με  ικανότθτα  προςαρμογισ  ςτισ προκλιςεισ, ικανόσ να διαμορφϊνει 

επικερδι επιχειρθματικά μοντζλα.  

Οι ενότθτεσ που παρουςιάηονται κατά τθν διάρκεια των εβδομαδιαίων διαλζξεων 

είναι οι παρακάτω:   

Εβδομάδα 1θ: Ειςαγωγι ςτθ τρατθγικι Διοίκθςθσ και τθν διαδικαςία λιψθσ 

ςτρατθγικϊν αποφάςεων με ςτόχο τθν απόκτθςθ Ανταγωνιςτικοφ Πλεονεκτιματοσ    

Εβδομάδα 2θ: Παρουςίαςθ τθσ ανάλυςθσ του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ με ςτόχο 

τον εντοπιςμό ευκαιριϊν και απειλϊν.  

Εβδομάδα 3θ: Παρουςίαςθ τθσ ανάλυςθσ του εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ. 

Ειςαγωγι ςτθν χολι τθσ ResourceBasedView.  

Εβδομάδα 4θ: Απόκτθςθ και διατιρθςθ του Ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ μζςω 

γενικϊν ςτρατθγικϊν λειτουργικοφ επιπζδου.    

Εβδομάδα 5θ: τρατθγικι τρατθγικισ Μονάδασ-Ειςαγωγι ςτθν προςζγγιςθ τθσ 

ςχολισ τθσ Ανταγωνιςτικισ Σοποκζτθςθσ (Harvard)  

Εβδομάδα 6θ: Επιχειρθματικι ςτρατθγικι και κλαδικό περιβάλλον- Καινοτομία και  

καινοτομία Επιχειρθματικοφ μοντζλου-Κφκλοσ Ηωισ Επιχειρθματικοφ Κλάδου  

Εβδομάδα 7θ: τρατθγικι και τεχνολογία- Επιχειρθματικοί μορφότυποι 

Εβδομάδα 8θ: τρατθγικι ςτο παγκόςμιο επιχειρθματικό περιβάλλον  

Εβδομάδα 9θ: τρατθγικι εταιρικοφ ομίλου- Οριηόντια και κάκετθ ολοκλιρωςθ.  

Εξωτερικζσ ανακζςεισ (Outsourcing).   

Εβδομάδα 10θ: Επιχειρθματικι ςτρατθγικι ςυςχετίςεων: υςχετιςμζνθ και 

αςυςχζτιςτθ Διαφοροποίθςθ και είςοδοσ ςε νζουσ κλάδουσ.  

Εβδομάδα 11θ: Εταιρικι διακυβζρνθςθ, Κοινωνικι Ευκφνθ και Θκικι   



Εβδομάδα 12θ: Τλοποίθςθ τθσ ςτρατθγικι μζςα από τθν οργάνωςθ. Οργανωςιακι 

αρχιτεκτονικι-Οργανωτικι δομι- Οργανωςιακι κουλτοφρα   

Εβδομάδα 13θ: φνοψθ μακιματων και βαςικϊν εννοιϊν 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ  
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο διαλζξεισ  

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν  

 

Γίνεται ανάρτθςθ των διαφανειϊν των διαλζξεων 

ςτθν ιςτοςελίδα του μακιματοσ ςτθν πλατφόρμα 

moodle  του Σμιματοσ  

 
μζκοδοι διδαςκαλίασ.  
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,  
Άςκθςθ  Πεδίου,  Μελζτθ  & ανάλυςθ  

 
Εργαςτιριο,  Διαδραςτικι
 διδαςκαλία, Εκπαιδευτικζσ 
επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ (project), 
Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, Καλλιτεχνικι 
δθμιουργία, κ.λπ.  
 

 
ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα με 

τισ αρχζσ του ECTS  

 

Δραςτθριότθτα   Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμινου  

Διαλζξεισ   39  

Φροντιςτιριο     

Εργαςτθριακι Άςκθςθ     

υγγραφι εργαςίασ / 

εργαςιϊν    

40  

εμινάρια     

Αςκιςεισ     

Εκπόνθςθ μελζτθσ  

(project)    

 

 

 

 

Μελζτθ & ανάλυςθ  

βιβλιογραφίασ  

  

Πρακτικι (Σοποκζτθςθ)     

Αυτοτελισ Μελζτθ   71  

Άλλο:      

φνολο Μακιματοσ    150  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ   
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ  
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία  
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,  
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ  
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 

από τουσ φοιτθτζσ.  

Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν γίνεται με ςυμμετοχι 
τουσ ςε γραπτζσ εξετάςεισ και γραπτι εργαςία 
(προαιρετικι, θ οποία παρουςιάηεται ςτθν αίκουςα), 
που προςαυξάνει τθ βακμολογία τθσ τελικισ εξζταςθσ.   
Θ γραπτι τελικι εξζταςθ (100%) που περιλαμβάνει:  

- Ζλεγχο γνϊςεων κεωρίασ   

- Επίλυςθ προβλθμάτων  

- υγκριτικι αξιολόγθςθ ςτοιχείων κεωρίασ  
Θ τελικι βακμολόγθςθ είναι άκροιςμα των διαμορφωτικϊν 

και ςυμπεραςματικϊν αξιολογιςεων των φοιτθτϊν. Σα 

κριτιρια αξιολόγθςθσ ζχουν να κάνουν αφενόσ ςτισ εργαςίεσ 

ςτο βακμό ςτον οποίο οι φοιτθτζσ προχωροφν ςτθν 

εκπόνθςθ τθσ εργαςίασ και διεκπεραιϊνουν τα ενδιάμεςα 

τεχνικά ηθτοφμενα ςτθ δε τελικι εξζταςθ ςτθν επίτευξθ των 

Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων που περιγράφονται 

παραπάνω. Για κάκε Μ.Α. θ βακμολογία διακρίνεται δίπλα 



ςτθν ερϊτθςθ και είναι γνωςτι ςτουσ φοιτθτζσ. Μετά τθν 

ζκδοςθ των βακμϊν οι φοιτθτζσ μποροφν να προςζλκουν ςε 

ϊρεσ γραφείου και να δουν το γραπτό τουσ. 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

Προτεινόμενη βιβλιογραφία  

• τρατθγικό Μάνατημεντ-Μια Ολοκλθρωμζνθ Προςζγγιςθ -Θεωρία και Μελζτεσ  

Περίπτωςθσ, Ζκδοςθ 1θ/2018 υγγραφείσ HillW.L. Charles, Schilling A. Melissa, Jones R. 
Gareth, Εκδόςεισ BROKENHILL 

• ΣΡΑΣΘΓΙΚΟ ΜΑΝΑΣΗΜΕΝΣ, Ζκδοςθ 1θ/2021, υγγραφζασ: αρμανιϊτθσ Χριςτοσ, 
Εκδόςεισ ΜΑΡΚΟΤ ΚΑΙ ΙΑ Ε.Ε.  

Συναφή επιςτημονικά περιοδικά  

• StrategicManagement Journal  

• Academy of Management Review  

• LongRangePlanning 

• HarvardBusiness Review  

• MITSloanManagement Review  

• Journal of BusinessStrategy 

 


