
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΡΧΕ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ 
1.ΓΕΝΙΚΑ  

ΧΟΛΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ  

ΣΜΗΜΑ  ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & 

ΣΟΤΡΙΜΟΤ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ  

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  1605-210715  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ  7o 

(κατ.Διοίκθςθσ 

Οργανιςμϊν) 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

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 

ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΟ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:  

 
ΟΧΙ  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 

ΕΞΕΣΑΕΩΝ:  
Ελλθνικά  

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε  
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

 

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 ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ κα μπορεί:   

1. Γνώςη: Γνωρίηουν το περιεχόμενο, τθν ιςτορία και τα κεμζλια τθσ ζννοιασ τθσ 
ΚΑΟ. Γνωρίηουν τισ βαςικζσ κεωρθτικζσ – επιςτθμολογικζσ παραδοχζσ και τα 
κεντρικά επιχειριματα των ςφγχρονων προςεγγίςεων τθσ ΚΑΟ. Γνωρίηουν και 
να προςεγγίηουν κριτικά τισ ςφγχρονεσ κεωρίεσ των κοινϊν. Γνωρίηουν τισ 
διαφορετικζσ προςεγγίςεισ τθσ πολιτικϊν ανάπτυξθσ και να διακρίνουν τισ 
χωρικζσ τουσ παραμζτρουσ. Γνωρίηουν τισ διαφορετικζσ προςεγγίςεισ τθσ 
κοινωνικισ καινοτομίασ. Γνωρίηουν τθν ιςτορικότθτα τθσ πολιτικισ διαμάχθσ 
που εξελίςςεται με επίκεντρο τθν ΚΑΟ. Γνωρίηουν τισ πρόςφατεσ οικονομικζσ 
– τεχνολογικζσ εξελίξεισ και να αποτιμοφν τον αντίκτυπο που ζχουν αυτζσ 
ςτθν ΚΑΟ. Γνωρίηουν τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που πρζπει να 
πλθροφνται για τθν δθμιουργία διαφορετικϊν τφπων ομάδασ κακϊσ και τα 
ςτάδια τθσ ανάπτυξθσ τουσ. Γνωρίηουν τουσ παράγοντεσ που διαμορφϊνουν 
τθν δυναμικι τθσ ομάδασ. 

2. Κατανόηςη: Προςδιορίηουν τισ χρθματοδοτικζσ/χρθματοοικονομικζσ ανάγκεσ 
μιασ επιχείρθςθσ τθσ ΚΑΟ. Οργανϊνουν τισ διοικθτικζσ λειτουργίεσ μιασ 
επιχείρθςθσ τθσ ΚΑΟ. Προτείνουν τεχνικζσ επίλυςθσ των ςυγκροφςεων που 
προκφπτουν ςτο πλαίςιο μιασ ομάδασ. 

3. Εφαρμογή: Εκτιμοφν τουσ πικανοφσ κινδφνουσ που ενζχουν οι εναλλακτικζσ 
πθγζσ χρθματοδότθςθσ των επιχειριςεων τθσ ΚΑΟ για τθν ικανοποίθςθ των 
επιμζρουσ ςτόχων τουσ. υντονίηουν με ςυλλογικό τρόπο τουσ/τισ 
εργαηόμενουσ/εσ ςε φορείσ τθσ ΚΑΟ. 

4. Ανάλυςη: Τποςτθρίηουν τα μζλθ των εγχειρθμάτων τθσ ΚΑΟ ςτο ςχεδιαςμό και 
ςτθν εφαρμογι μοντζλων λιψθσ αποφάςεων και διακυβζρνθςθσ. 

5. φνθεςη: Προγραμματίηουν και να παρακολουκοφν τθν υλοποίθςθ του ςχεδίου 
τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ. χεδιάηουν διαδικαςίεσ αναςτοχαςμοφ και 
αυτό-αξιολόγθςθσ ομαδικϊν εγχειρθμάτων. 

6. Aξιολόγηςη: Λαμβάνουν αποφάςεισ ςε κακεςτϊσ αβεβαιότθτασ και κινδφνου 
ελζγχοντασ τθν επενδυτικι ετοιμότθτα τθσ επιχείρθςθσ τθσ ΚΑΟ. Αναηθτοφν 
και να αξιολογοφν τισ διακζςιμεσ εναλλακτικζσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ των 
επιχειριςεων τθσ ΚΑΟ. 

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   ……. 



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

 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    

 Λιψθ αποφάςεων    

 Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον    

 χεδιαςμό και διαχείριςθ ζργων   

 Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  

 Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ 

 χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων 

 Ομαδικι εργαςία 

 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

1. Εννοιολογικζσ διευκρινίςεισ τθσ Κοινωνικισ και Αλλθλζγγυασ Οικονομίασ. 

2. Κλαςικζσ και ςφγχρονεσ προςεγγίςεισ τθσ Κοινωνικισ και Αλλθλζγγυασ Οικονομίασ. 

3. Μορφζσ και τφποι επιχειριςεων τθσ Κοινωνικισ και Αλλθλζγγυασ Οικονομίασ. 

4. Μορφζσ και τφποι αμοιβισ εργαςίασ ςτθν Κοινωνικι και Αλλθλζγγυα Οικονομία. 

5. Μορφζσ και τφποι ςυναλλαγϊν ςτο πλαίςιο τθσ Κοινωνικισ και Αλλθλζγγυασ Οικονομίασ. 

6. Βαςικζσ ζννοιεσ και κεωρίεσ των Κοινϊν. 

7. Ψθφιακά κοινά και Δίκτυα: Σεχνολογίεσ διακυβζρνθςθσ, οικονομία και καινοτομία. 

8. Πολιτικζσ κεωρίεσ των κοινϊν. 

9. Εναλλακτικζσ προςεγγίςεισ τθσ χωρικισ ανάπτυξθσ και θ ςχζςθ τουσ με τθν Κοινωνικι και 

Αλλθλζγγυα οικονομία. 

10. Προςεγγίςεισ τθσ κοινωνικισ καινοτομίασ και οι ςχζςεισ τθσ με τθν Κοινωνικι και 

Αλλθλζγγυα Οικονομία και τθ χωρικι ανάπτυξθ. 

11. Χωρικζσ διαςτάςεισ και ςχεδιαςμόσ τθσ Κοινωνικισ και Αλλθλζγγυασ Οικονομίασ για 

τθν παραγωγι κοινωνικισ καινοτομίασ ςτο πλαίςιο τθσ χωρικισ ανάπτυξθσ. 

12. Θεςμικά πλαίςια για τθν Κοινωνικι και Αλλθλζγγυα Οικονομία. 

13. Πολιτικζσ απαςχόλθςθσ και κοινωνικισ προςταςίασ και Κοινωνικι και Αλλθλζγγυα 

Οικονομία. 

.  

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ  
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο διαλζξεισ ςτθν αίκουςα 

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    

 

εμινάρια     

Αςκιςεισ     

Εκπόνθςθ μελζτθσ  

(project)    

 

Μελζτθ & ανάλυςθ  

βιβλιογραφίασ  

 

Πρακτικι (Σοποκζτθςθ)     

Αυτοτελισ Μελζτθ   111  

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.  

Η αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν γίνεται με ςυμμετοχι τουσ 
ςε γραπτζσ εξετάςεισ οι απαντιςεισ των οποίων 
περιζχονται ςτα προτεινόμενα ςυγγράμματα. 

 

 

 

 

 

 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

Προτεινόμενη βιβλιογραφία  

1. Καβουλάκοσ Κ., Γριτηάσ Γ., (2015). Εναλλακτικοί Οικονομικοί και Πολιτικοί χϊροι , Ακινα, 

φνδεςμοσ Ελλθνικϊν Ακαδθμαϊκϊν Βιβλιοκθκϊν. 

2. Κλιμθ-Καμινάρθ, Ο., και Παπαγεωργίου, Κ., (2010). Κοινωνικι Οικονομία: Μια πρώτθ προςέγγιςθ, 

Ακινα, Ελλθνοεκδοτικι. 

 

υναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

1. Annales. Histoire, Sciences Sociales 

2. Capital and Class 

3. Revue Européenne des Sciences Sociales  

4. American Sociological Review 

5. American Journal of Sociology 

6. Επικεϊρθςθ Κοινωνικϊν Ερευνϊν 

 


