
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΘΘ ΟΡΓΑΝΙΜΏΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ- 
Κατεφκυνςθ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σουριςμοφ και 
Φιλοξενίασ 

ΕΠΙΠΕΔΟΠΟΤΔΩΝ (Α’ Κφκλου)  

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 1605-
210620 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 6ο (κατ. 
τουριςμόσ) 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΚΕΡΔΟΤ 
ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 

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, ΕργαςτθριακζσΑςκιςεισ 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  
γενικϊνγνϊςεων, ανάπτυξθσδεξιοτιτων 

ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΟ ΚΑΣΕΤΘΤΝΘ (ΤΚ) 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ 

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. 

Συμβουλευτείτετο 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 

κοπόσ και οι μακθςιακοί ςτόχοι του μακιματοσ είναι οι παρακάτω:  
1. ΓΝΩΗ: να δϊςει ςτουσ φοιτθτζσ το ζναυςμα να αναγνωρίςουν τθ χρθςιμότθτα και τθ 
δομι ενόσ επιχειρθματικοφ ςχεδίου και ςτθ ςυνζχεια να είναι ςε κζςθ να προςδιορίςουν 
τον  κατάλλθλο επιχειρθςιακό ςχεδιαςμό για μια τουριςτικι επιχείρθςθ. Θ προςπάκεια τθσ 
ομάδασ των διδαςκόντων, πζραν τθσ απόκτθςθσ ςυγκεκριμζνων ικανοτιτων εκπόνθςθσ 
οικονομοτεχνικϊν μελετϊν, είναι να ενςτερνιςτοφν οι φοιτθτζσ το πνεφμα τθσ υγειοφσ και 
καλά ςχεδιαςμζνθσ δθμιουργικισ επιχειρθματικότθτασ ςτο χϊρο του τουριςμοφ.  
2. ΤΝΘΕΗ: το μάκθμα κζλει να εξθγιςει το γνωςτικό κενό που αφορά ςτθν εκπόνθςθ 
μελετϊν προγραμματιςμοφ, ελζγχου και λιψθσ απόφαςθσ ςε επιχειριςεισ που ανικουν 
ςτο τουριςτικό κφκλωμα επιχειριςεων (άμεςα ι ζμμεςα ςυνδεόμενων). 
 



3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Θ δομι του μακιματοσ αποςκοπεί ςτο να ανακαλφψει ο φοιτθτισ  τθν 
αναγκαιότθτα εκπόνθςθσ μελετϊν μακροπρόκεςμου ςχεδιαςμοφ. Δίνεται το λογικό 
πλαίςιο και ςτθ ςυνζχεια εξετάηονται κζματα προ-επενδυτικϊν μελετϊν, δθμιουργίασ μιασ 
ςαφοφσ και ςτοχευμζνθσ ςτρατθγικισ  
4. ΑΝΑΛΤΗ: ο φοιτθτισ κα είναι ςε κζςθ να αναπτφξει επιμζρουσ κζματα επιχειρθςιακοφ 
ςχεδιαςμοφ με πρϊτο αυτό τθσ χρθματοοικονομικισ αποτφπωςθσ τθσ επιχείρθςθσ. 
Χρθςιμοποιοφνται και εκπονοφνται αςκιςεισ με πλθκϊρα δεικτϊν, αποςκοπϊντασ ςτθν 
πλθρζςτερθ δυνατι απεικόνιςθ τθσ επιχείρθςθσ. Επίςθσ υπολογίηεται το νεκρό ςθμείο. 
Είναι απαραίτθτο να αναφερκεί ότι οι αςκιςεισ γίνονται χρθςιμοποιϊντασ 
δθμοςιευμζνουσ ιςολογιςμοφσ και αποτελζςματα χριςθσ των επιχειριςεων. 
5. ΤΝΘΕΗ: τθ ςυνζχεια, οι φοιτθτζσ ςυνκζτουν και εξθγοφν δείκτεσ που αναφζρονται 
ςτθν τιρθςθ τθσ φζρουςασ ικανότθτασ. Οι δείκτεσ αφοροφν τόςο ςτα περιβαλλοντικά όρια 
τθσ φζρουςασ ικανότθτασ, όςο και ςτα οικονομικά και κοινωνικά. τα πλαίςια τθσ ομάδασ 
των ςυναντιςεων γίνεται λόγοσ και για τθν πιςτοποίθςθ των καταλυμάτων και 
αναφζρονται - αναλφονται το ςφνολο των υφιςταμζνων κριτιριων και φορζων 
πιςτοποίθςθσ. 
6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ: Με το πζρασ αυτϊν των μακθμάτων, οι φοιτθτζσ υπολογίηουν τουσ 
παράγοντεσ  α) του κόςτουσ εργαςίασ, β) εγκαταςτάςεων γ) προμικειασ πρϊτων υλϊν κλπ 
Σζλοσ, για τθν ολοκλιρωςθ τθσ εκπόνθςθσ του επιχειρθςιακοφ ςχεδίου, αναπτφςςεται ζνα 
marketingplan ςε ςυγκεκριμζνθ ομάδα ςτόχο. Για τθν εφρεςθ τθσ ομάδασ ςτόχου, αλλά και 
για τθν τιμι πϊλθςθ των υπθρεςιϊν  γίνονται αναλφςεισ ελαςτικότθτασ. 
 
Προκειμζνου να επιτευχκοφν οι παραπάνω ςτόχοι ο διδάςκων χρθςιμοποιεί πλθκϊρα 
εργαλείων μάκθςθσ και πιο ςυγκεκριμζνα,  

1 χετικά με τθ βζλτιςτθ δυνατι αποτφπωςθ τθσ γνϊςθσ γίνεται προςπάκεια 
ενίςχυςθσ των ακουςτικϊν, των οπτικϊν και του κιναιςκθτικϊν ερεκιςμάτων που 
λαμβάνουν οι φοιτθτζσ/ τριεσ και τοφτο γίνεται μζςω τθσ χρθςιμοποίθςθσ 
λεκτικϊν και μθ λεκτικϊν μεκόδων επικοινωνίασ. Κατά τθ διάρκεια τθσ διάλεξθσ ο 
διδάςκων προςπακεί να αναςφρει μνιμεσ από τουσ φοιτθτζσ και φοιτιτριεσ που 
παρακολουκοφν το μάκθμα, πρακτικζσ και ςυναιςκιματα, εντείνοντασ τθν 
ετοιμότθτα των φοιτθτϊν/ τριϊν να δεχκοφν τθ νζα γνϊςθ.  

2 Θ κατανόθςθ επιτυγχάνεται μζςω ερμθνείασ ερωτιςεων που τίκενται, ενϊ 

χρθςιμοποιοφνται κατά περίπτωςθ ι)θ τεχνικι τθσ αναπλαιςίωςθσ, όπου το 
πρόβλθμα προςαρμόηεται ςτθν κατάςταςθ του ερωτϊμενου, ιι) θ τεχνικι 
τθσ αγκίςτρωςθσ ςε ςθμεία ενδιαφζροντοσ, κακϊσ καιιιι) θ τεχνικι του 
κακρεφτιςμοφ, μζςω τθσ οποίασ οι φοιτθτζσ/ τριεσ καλοφνται να αλλάξουν 
ρόλουσ και να αντιμετωπίςουν υπό διαφορετικό πρίςμα των ερϊτθμα.  

3 Ακολουκϊντασ το μοντζλο μεταφοράσ γνϊςθσ των Nonaka/ Takeuchi ακολουκεί θ 
εφαρμογι και θ ταξινόμθςθ τθσ νζο-προςλθφκείςασ γνϊςθσ ςτο υφιςτάμενο 
γνωςτικό υπόβακρο των φοιτθτϊν/ τριων. ε αυτό το ςτάδιο δίνεται μια 
περιςςότερο πρακτικι εφαρμογι τθσ γνϊςθσ χρθςιμοποιϊντασ παραδείγματα από 
τθν κακθμερινι εργαςιακι πρακτικι. 

4 τθ ςυνζχεια και ςτο πρότυπο του ιδίου μοντζλου μεταφοράσ γνϊςθσ, ακολουκεί 
θ ανάλυςθ και θ βακφτερθ κατανόθςθ του πλαιςίου τθσ δράςθσ και των 
επιπτϊςεων αυτισ. 

5 Θ ςφνκεςθ που ακολουκεί, γίνεται κατά τα πρότυπα τθσ εςωτερίκευςθσ, 
προςαρμογισ και ανα-δθμιουργίασ γνϊςθσ από τθν πλευρά των φοιτθτϊν / τριων 
οι οποίοι καλοφνται να   δθμιουργιςουν, να ςυνκζςουν και κυρίωσ να εξθγιςουν 
φαινόμενα και ςυμπεριφορζσ.  

6 το τελικό ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ, διατυπϊνονται τα ςυμπεράςματα και 
επιβεβαιϊνονται είτε από βιβλιογραφικζσ αναφορζσ, είτε με τθ χριςθ 



οπτικοακουςτικϊν μζςω διάδραςθσ. 
 
 
ΓενικέσΙκανότητεσ 
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 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ/ τριεσ αναπτφςςουν γνϊςεισ που 
κα τουσ βοθκιςουν να: 

 Αναηθτιςουν πλθροφορίεσ και δεδομζνα ςχετικά με τθν ικανότθτα ανάλυςθσ 
επιχειρθματικϊν δεδομζνων και δεικτϊν 

 τθν ανάπτυξθ κριτθρίων για τθν άςκθςθ αυτοκριτικισ  

 τθν ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ επαγωγικισ ςκζψθσ, βαςιςμζνθσ ςε δεδομζνα 

 Αναπτφξουν ςυνειδθτότθτα τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθ ζγκαιρθσ 
ανάλθψθσ επιχειρθματικισ ευκφνςθσ 

 Είναι ςε κζςθ κατανόθςθσ των παραγόντων που βελτιϊνουν τθ λιψθ 
απόφαςθσ 

 Κατανοιςουν τθ δομι ςτο ςχεδιαςμό και διαχείριςθ ζργων και κακθκόντων  

 Αναπτφξουν ςθμαντικό επίπεδο ενςυναίςκθςθσ ωσ προσ τθ ςυμπεριφορά 
ςυναδζλφων και διοίκθςθσ 

 Να αναγνωρίςουν και να αποφφγουν φαινόμενα καταχρθςτικισ θγεςίασ και να 
είναι ςε κζςθ να αντιδράςουν κατάλλθλα 

 Κατανοιςουν τθ ςθμαντικότθτα τθσ κοινωνικισ ανοχισ ςτθ διαφορετικότθτα 
των ςυναδζλφων 

 Περιορίςουν τθν ζνταςθ ςυγκροφςεων και να εντείνουν τθν ικανότθτα 
ςυμβιβαςμοφ και διαπραγμάτευςθσ ςε καίρια ηθτιματα εργαςίασ. 

 Να εντείνουν τθν ικανότθτα ανάπτυξθσ ικανοτιτων ςυνεργατικότθτασ ςε κάκε 
επίπεδο εργαςίασ 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

- ΕΒΔΟΜΑΔΑ  1: Γενικι ειςαγωγι ςτο κζμα . Σι είναι επιχειρθςιακόσ 
ςχεδιαςμόσ και ποια θ χρθςιμότθτά του. Αναγκαιότθτα, προςδοκόμενα 
αποτελπεςματα  

- ΕΒΔΟΜΑΔΑ  2-3 : Χρθματοοικονομικοί δείκτεσ αποτφπωςθσ τθσ κατάςταςθσ 
τθσ επιχείρθςθσ 

- ΕΒΔΟΜΑΔΑ  3-4 Δείκτεσ φζρουςασ ικανότθτασ, ωσ προσ το περιβάλλον, τθν 
οικονομία και τθν κοινωνία. Επικζντρωςθςτουσόρουστθσβιϊςιμθσ  καιχωρίσ 
περιοριςμοφσ ανάπτυξθσ 

- ΕΒΔΟΜΑΔΑ  5 :  Πιςτοποίθςθ καταλυμάτων. Φορείσ κριτιρια, awards. 
Ανάλυςθτωνκυριότερων (ecolabel, Green Key, ISO)  

- ΕΒΔΟΜΑΔΑ  6: Ανάλυςθ κόςτουσ. Εργαςιακό κόςτοσ, προμικειεσ, προ 
μελζτεσ καταςκευϊν. 

- ΕΒΔΟΜΑΔΑ  7-8: Αςκιςεισ εφρεςθσ κόςτουσ, ανάλυςθ άμεςου και ζμμεςου 
κόςτουσ. Τπολογιςμόσνεκροφςθμείου 



- ΕΒΔΟΜΑΔΑ  9-10: Ομάδα τόχοσ. Εφρεςθ και ανάλυςθ τθσ ομάδασ ςτόχου 
χρθςιμοποιϊντασ τθ μεκοδολογία υπολογιςμοφ τθσ ελαςτικότθτασ  

- ΕΒΔΟΜΑΔΑ  11-12: Εκπόνθςθ marketingplan,ςφμφωνα με τθν ομάδα ςτόχο.  
- ΕΒΔΟΜΑΔΑ 13-14-15: Αςκιςεισ επανάλθψθσ 

 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

τθντάξθ 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

● Χριςθ διαφανειϊν με βιντεοπροβολζα (Powerpoint), 
και διαδικτφου κατά τθ διδαςκαλία 

 
 
● e-mail / Zoom/ MICROSOFT Team 
 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ 
ςφμφωνα με τισ αρχζσ του ECTS 

 

Δρας 
ηριότητα 

ΦόρτοσΕργαςίασ 
Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

ΑςκιςεισΠράξεισ 26 

Ομαδικι Εργαςία ςε 
μελζτθ περίπτωςθσ 
αναφορικά με τον 
επιχειρθματικό ςχεδιαςμό 
και τθ διαχείριςθ κζρδουσ 

15 
 

Αςκιςεισ Πράξθσ που 
εςτιάηουν ςτθν εφαρμογι 
μεκοδολογιϊν και 
ανάλυςθ μελετϊν 
περίπτωςθσ ςε μικρότερεσ 
ομάδεσ φοιτθτϊν 

20 

Ατομικζσεργαςίεσεξάςκθς
θσ 

20 

Αυτοτελιμελζτθ 30 

  

  

  

Σφνολο Μαθήματοσ  
(25 ώρεσ φόρτου 
εργαςίασ ανά πιςτωτική 
μονάδα) 

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 
 

 
. Γραπτι τελικι εξζταςθ και γραπτι εργαςία (προαιρετικι, 

θ οποία παρουςιάηεται ςτθν αίκουςα), που προςαυξάνει τθ 

βακμολογία τθσ τελικισ εξζταςθσ.  

Θ γραπτι τελικι εξζταςθ (100%) που περιλαμβάνει: 

- Αςκιςεισ  

- Επίλυςθ προβλθμάτων 



Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι 
προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. - υγκριτικι αξιολόγθςθ ςτοιχείων κεωρίασ 

Θ εξεταςτζα φλθ αναρτάται ςτο moodle και 
αφιερϊνεται χρόνοσ πριν από τθν εξζταςθ ςτθν 
επίλυςθ αποριϊν ςχετικά με τθν εξεταςτζα φλθ. 
Διατθρείται αρχείο τεκμθρίων εξζταςθσ φοιτθτϊν 
μζχρι τθν λιψθ του πτυχίου τουσ. 
Μετά τθν εξζταςθ διατίκεται χρόνοσ ςε κάκε 
φοιτθτι για διευκρίνιςθ των λακϊν του και 
εξιγθςθ τθσ βακμολογίασ του. 
 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
ΔΙΔΑΚΣΙΚΑ ΤΓΓΡΑΜΜΑΣΑ  

Βιβλίο 1:  Σο επιχειρθματικό όραμα ςε BusinessPlan, Κωδικόσ Βιβλίου ςτον Εφδοξο: 11807, 
Ζκδοςθ: 1θ ζκδ./2009, υγγραφείσ: Κζφθσ Βαςίλειοσ Ν.,Παπαηαχαρίου Πζτροσ, ISBN: 978-960-
218-605-3, Σφποσ: φγγραμμα, Διακζτθσ (Εκδότθσ): ΕΚΔΟΕΙ ΚΡΙΣΙΚΘ ΑΕ 

Βιβλίο 2ο: Επιχειρθματικότθτα και Επιχειρθματικό χζδιο, Κωδικόσ Βιβλίου ςτον Εφδοξο: 
102071542, Ζκδοςθ: 1θ/2022, υγγραφείσ: αρρι Κατερίνα, Λαςπίτα ταυροφλα, Κζφθσ 
Βαςίλθσ, ISBN: 978-960-418-917-5, Σφποσ: φγγραμμα, Διακζτθσ (Εκδότθσ): ΕΚΔΟΕΙ Α. ΣΗΙΟΛΑ 
& ΤΙΟΙ Α.Ε. 
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