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ΜΔΣΟΓΔΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΙΔΥΘΥΝΣΗΣ 

Πεπιγπαθή Μαθήμαηορ  

1. Τίηλορ Μαθήμαηορ Δπισειπημαηικόηηηα και Καινοηομία 

2. Κωδικόρ Μαθήμαηορ ΔΠΚ408 

3. Τύπορ Μαθήμαηορ Δπιλογήρ  

4. Δπίπεδο Μαθήμαηορ Μεηαπηςσιακψ  

5. Έηορ  Σποςδών 2
ο
  

6. Δνόηηηα 4
η
  

7. Πιζηωηικέρ Μονάδερ (ECTS)  5 

8. Όνομα Διζηγηηή Γιϊπγορ Κψκος 

9. Μαθηζιακά Αποηελέζμαηα 

Με ηην ολοκλήπυζη ηος μαθήμαηορ οι ζςμμεηέσονηερ αναμένεηαι: 

 να αναπηωξοςν μια ζωγσπονη ανηίλητη και νοοηποπία υρ ππορ ηην έννοια ηηρ 

επισειπημαηικψηηηαρ με παπονομαζηέρ ηην καινοηομία και ηη ζςνεσή επισειπηζιακή 

βεληίυζη για απψκηηζη ανηαγυνιζηικοω πλεονεκηήμαηορ   

 να αθομοιϊζοςν ηα ζηάδια απψ ηη ζωλλητη μιαρ επισειπημαηικήρ ιδέαρ μέσπι ηην 

ππακηική εθαπμογή ηηρ  

 να είναι ζε θέζη να ανισνεωζοςν και να επεξεπγαζηοων επισειπημαηικέρ ιδέερ 

μεηοςζιϊνονηάρ ηιρ ζε επισειπημαηικέρ καινοηψμερ πποηάζειρ, αναπηωζζονηαρ   

παπάλληλα δεξιψηηηερ επισειπημαηικοω ζσεδιαζμοω 

 να είναι ζε θέζη να εθαπμψζοςν ηεσνικέρ δικηωυζηρ και ανάπηςξηρ 

δεξιοηήηυν δημιοςπγικψηηηαρ και καινοηομίαρ 

 να βεληιϊζοςν ηην κπιηική, καινοηομική και παπαγυγική ζκέτη και να διεςπωνοςν ηιρ 

γνϊζειρ πος έσοςν αποκηήζει ζε άλλα ζςναθή μαθήμαηα ζηη Γιοίκηζη Δπισειπήζευν 

10.  Τπόπορ Παπάδοζηρ 

Ππψζυπο με Ππψζυπο 
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11. Ππο-απαιηούμενα και Σςν-απαιηούμενα 

Γεν ςπάπσοςν  

12.  Πεπιεσόμενο Μαθήμαηορ (Σηόσορ, Πεπιεσόμενο)  

Σηόσορ: 

Παποσή ηυν απαπαίηηηυν γνϊζευν για απψκηηζη ικανοηήηυν για επιηςσημένη ανάπηςξη 

επισειπημαηικϊν δπάζευν και εκμεηάλλεςζη επισειπημαηικϊν εςκαιπιϊν με παπονομαζηή ηην 

καινοηομία. Σο μάθημα επικενηπϊνεηαι ζηην αναγνϊπιζη ηηρ ζημαζίαρ ηηρ ζωνδεζηρ 

επισειπημαηικψηηηαρ και καινοηομίαρ και ζηην εξοικείυζη ηυν εκπαιδεςομένυν με ηιρ 

ζωγσπονερ ππακηικέρ πος ακολοςθοωνηαι για ενίζσςζη ηος ανηαγυνιζηικοω πλεονεκηήμαηορ 

μιαρ επισείπηζηρ.Δπιππψζθεηορ ζηψσορ είναι η διεωπςνζη ηηρ ικανψηηηαρ για οπθολογιζηική 

ανάλςζη ηηρ αγοπάρ και ηος ανηαγυνιζμοω ζε ζςνδςαζμψ με ηην καηάλληλη διασείπιζη ηυν 

εζυηεπικϊν πψπυν ηηρ επισείπηζηρ και η καηάπηιζη ενψρ αποηελεζμαηικοω επισειπημαηικοω 

ζσεδίος. 

Πεπιεσόμενο: 

ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

Η έννοια ηος αςθενηικοω και Βιϊζιμος Δπισειπείν  

ηάδια ηηρ επισειπημαηικήρ διαδικαζίαρ 

Δίδη και μοπθέρ επισειπημαηικψηηηαρ 

Γςναικείo Δπισειπείν: Δμπψδια και πποοπηικέρ 

Πρακηική εθαρμογή και δραζηηριόηηηες ζε ομάδες  

ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

Δίδη και μοπθέρ Καινοηομίαρ: Καινοηομία Πποφψνηορ και Καινοηομία Γιαδικαζίαρ 

Γείκηερ μέηπηζηρ ηηρ Καινοηομίαρ  

ςζηήμαηα καινοηομίαρ και Δπισειπημαηικψηηηα 

Μελέηες περιπηώζεων: Καινοηόμα επιχειρημαηικά εγχειρήμαηα 

ΔΝΑΡΞΗ ΝΔΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΗ 

Πηγέρ ενηοπιζμοω εςκαιπιϊν και μέθοδοι αναγνϊπιζηρ και αξιολψγηζηρ 

Πηγέρ και εναλλακηικέρ μοπθέρ σπημαηοδψηηζηρ / επιδψηηζηρ 

Κπιηήπια επιλογήρ ηοποθεζίαρ 

ςγκπιηική Αξιολψγηζη και Βέληιζηερ Ππακηικέρ 

Δπιλογέρ ζωζηαζηρ, οπγάνυζη, κπίζιμα ζημεία και πποχποθέζειρ 

Μελέηες περιπηώζεων και δραζηηριόηηηες ζε ομάδες 
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ΠΑΡΟΥΗ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΟ ΓΙΚΑΙΟΥΡΗΗ / ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ 

Μοπθέρ, πλεονεκηήμαηα και παπάμεηποι 

Μελέηες περιπηώζεων 

ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΙΑΝΟΗΣΙΚΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ  

Γίπλυμα  Δςπεζιηεσνίαρ - Δμποπικψ ήμα - Πνεςμαηική Ιδιοκηηζία:                                                              

Οπιζμοί, Έννοιερ και Πλαίζιο 

Απομιμήζειρ και ππακηικέρ αποθάππςνζηρ  

Μελέηες περιπηώζεων 

ΣΤΠΟΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΔΡΓΑΙΩΝ  

ςζηάδερ και εηαιπικέρ ζςμππάξειρ 

Δπισειπημαηικά δίκηςα ζςνεπγαζιϊν: Κίνηηπα και οθέλη 

Άζκηζη ζε ομάδες: Ταινία“The Founder” 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ημαζία, ενψηηηερ και παπάμεηποι  

Δπγαλεία ανάλςζηρ επισειπημαηικοω πεπιβάλλονηορ 

Αναγνϊπιζη πποκλήζευν και ηάζευν απψ εξυγενείρ παπάγονηερ  

ηπαηηγική εξψδος 

Πρακηική εθαρμογή και δραζηηριόηηηες ζε ομάδες 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ 

Παπαδείγμαηα επισειπημαηικϊν εγσειπημάηυν: Παποςζιάζειρ απψ Start-ups / Entrepreneurs 

13.  Πποηεινόμενη Βιβλιογπαθία  

Δλληνική Βιβλιογπαθία 

Βαζιλειάδηρ, Λ. (2017). Δπισειπημαηικψηηηα και Καινοηομία - Βαζικέρ έννοιερ και 

ζωγσπονερ ηάζειρ, Δκδψζειρ Σζψηπαρ 

Κψκκινος, Α. (2015). Δςπυπαφκέρ επισειπήζειρ και καινοηομική επισειπημαηικψηηηα. 

[ηλεκηπ. βιβλ.] Αθήνα: ωνδεζμορ Δλληνικϊν Ακαδημαφκϊν Βιβλιοθηκϊν                         

Γιαθέζιμο ζηο: http://hdl.handle.net/11419/1331 

Γκαγκάηζιορ, Ι. (2011). Καινοηομία–Δπισειπημαηικψηηηα–Δπισειπήζειρ. Αθήνα:                           

Κένηπα Για βίος Μάθηζηρ  

Μπακοωπορ, Ι. και Ηλίαρ Καπαγιάννηρ (2010). Καινοηομία και Δπισειπημαηικψηηηα: 

http://www.protoporia.gr/author_info.php?authors_id=972248&osCsid=adpii76n3ra578lt08g1o0ovc0
http://www.protoporia.gr/author_info.php?authors_id=973044&osCsid=adpii76n3ra578lt08g1o0ovc0
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Θευπία και Ππάξη. Δκδψζειρ οθία  

Πιπεπψποςλορ, Π. (2008). Δπισειπημαηικψηηηα, Καινοηομία και Business Clusters.  

Δκδψζειρ ηαμοωλη   

Ξένη Βιβλιογπαθία 

Nambisan, S., Siegel, D., and Kenney, M. (2018). On open innovation, platforms, and 

entrepreneurship. Strategic Entrepreneurship Journal, vol. 12(3), 354–368 

Carayannopoulos S. (2017). Small, young firm flexibility and performance in the context of 

disruptive innovations. International Journal of Entrepreneurship and Innovation 

Management, Inderscience Enterprises Ltd, vol. 21(1/2), 105-118 

Bygrave, W., and Zacharakis, A. (2017). Entrepreneurship, Wiley 

Rebecca Pera and Giampaolo Viglia (2015). Turning ideas into products: subjective well-

being in co-creation. The Service Industries Journal, vol. 35 (7-8), 388-402 

Carayannis, E., and Grigoroudis, E. (2014). Linking innovation, productivity, and 

competitiveness: implications for policy and practice. The Journal of Technology Transfer,                  

vol. 39(2), 199-218 

14.  Σσεδιαζμένερ Μαθηζιακέρ Γπαζηηπιόηηηερ και Γιδακηικέρ Μέθοδοι 

Γιαλέξειρ, μελέηη πεπιπηϊζευν, μάθηζη Γιαλογικήρ μοπθήρ, διεπεςνηηική μέθοδορ, 

βιυμαηική μάθηζη 

15.  Μέθοδοι Αξιολόγηζηρ και κπιηήπια 

Σελική Δξέηαζη: 50% 

Κωπια Δπγαζία (2-3 άηομα): 40% 

ςμμεηοσή/Παποςζία: 10% 

16.  Γλώζζα Γιδαζκαλίαρ 

Δλληνικά 

17.  Ππακηική Άζκηζη 

Πποαιπεηική 

 


