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Στοιχεία Επιστημονικού Υπευθύνου  
Ονομ/μο Επιστημονικού 
Υπευθύνου και Ιδιότητα 

Καρκαλάκος Σωτήριος 
Καθηγητής 

Ονομ/μο Ακαδημαϊκού Υπευθύνου  
και Ιδιότητα 

Κοτταρίδη Κωνσταντίνα 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Στοιχεία επικοινωνίας  
(τηλέφωνο, email) 

Τηλέφωνο: 210 4142055 – 210 4142025 
Email: elearnec@unipi.gr 

  

Στοιχεία Εκπαιδευτικού Προγράμματος 
Τίτλος προγράμματος Στρατηγική Επιχειρήσεων για Οικονομική 

Βιωσιμότητα 
Αριθμός Θεματικού Πεδίου 
(Συμβουλευτείτε το Παράρτημα) 

109, 203 

Συνολική διάρκεια προγράμματος 
(μήνες, διδακτικές ώρες) 

Μήνες: 3 
Σύνολο Διδακτικών Ωρών: 210 

Ομάδα στόχος (Σε ποιους 
απευθύνεται) 

 Αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ 
 Στελέχη (και υποψήφια Στελέχη) 

Επιχειρήσεων,  
 Υπεύθυνους Τμημάτων Ανάπτυξης 

Ανθρώπινου Δυναμικού, 
 Φοιτητές Οικονομικών  Σχολών  
 Όλους όσοι παρακολουθούν τις 

εξελίξεις στον τομέα του επιχειρείν, της 
Δημιουργίας και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων  

Γλώσσα υλοποίησης Ελληνικά 
Απαιτούμενα τυπικά προσόντα 
συμμετεχόντων 

 Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
 Δυνατότητα Πρόσβασης στο Διαδίκτυο,  
 Βασικές Γνώσεις & Δεξιότητες Χειρισμού Η/Υ, 
 Κατοχή ηλεκτρονικής διεύθυνσης (προσωπικό 

email) 

Μέθοδος υλοποίησης 

Δια ζώσης 

Μικτό 

Από απόσταση (e-learning) Χ 

Διαδικασία παρακολούθησης  
(π.χ. στα δια ζώσης: παρουσιολόγιο, 
στα e-learning: καταγραφή ωρών 
παρακολούθησης μέσω ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας κ.λπ.) 

καταγραφή ωρών παρακολούθησης μέσω 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

Διδακτικές ενότητες Διάρκεια διδακτικών ενοτήτων 

1. Συνοπτική θεώρηση της 

σημασίας και της έννοιας της 

στρατηγικής για τις ιδιωτικές 

και δημόσιες επιχειρήσεις και 

οργανισμούς – ομοιότητες και 

17 Διδακτικές Ώρες 
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διαφορές ιδιωτικού και 

δημόσιου τομέα 

2. Η έννοια της στρατηγικής και 

προσεγγίσεις –πλαίσιο 

στρατηγικής ανάλυσης 

17 Διδακτικές Ώρες 

3. Ο στρατηγικός σχεδιασμός 

στην πράξη – σχέδιο ή 

διαδικασία; 

17 Διδακτικές Ώρες 

4. Το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα – τύποι 

ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος για τη 

βιωσιμότητα και την ανάπτυξη 

17 Διδακτικές Ώρες 

5. Η σημασία του κόστους και της 

διαφοροποίησης για την 

επίτευξη ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος 

 

17 Διδακτικές Ώρες 

6. Το πλαίσιο της στρατηγικής 

ανάλυσης  

17 Διδακτικές Ώρες 

7. Παραγωγικοί πόροι και 
ικανότητες – αξιολόγηση και 
ανάπτυξη πόρων και 
ικανοτήτων για βιωσιμότητα 
και περαιτέρω μεγέθυνση 

17 Διδακτικές Ώρες 

8. Στρατηγικές ανάπτυξης   17 Διδακτικές Ώρες 

9. Διαδικασίες στρατηγικού 
σχεδιασμού  

17 Διδακτικές Ώρες 

10. Εφαρμογή του στρατηγικού 
σχεδίου 

17 Διδακτικές Ώρες 

11. Μελέτες περιπτώσεων 17 Διδακτικές Ώρες 

12. Εκπόνηση Εργασίας 23 Διδακτικές Ώρες 
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Σκοπός και Στόχοι προγράμματος 

Σκοπός προγράμματος (έως 300 
λέξεις) 

 
Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η 
επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο 
της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Με τα 
προσφερόμενα μαθήματα επικαιροποιούνται 
και εμπλουτίζονται οι γνώσεις των 
σπουδαστών σύμφωνα με τις  ανάγκες τους.  
 
Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί 
τόσο στη βελτίωση της θέσης του σπουδαστή 
στην αγορά εργασίας, όσο και στην διάχυση 
της επιστημονικής γνώσης, καθώς του παρέχει 
εμπειρικές γνώσεις σε Οικονομικά θέματα των 
Αγορών. Ακόμη, προσφέρει στον 
επιμορφούμενο τις βασικές γνώσεις για την  
αναβάθμιση μίας υπάρχουσας επιχείρησης, 
καθιστώντας την βιώσιμη και ανταγωνιστική. 
Στην κατεύθυνση αυτή, είναι γενικά παραδεκτό 
ότι, η στρατηγική αποτελεί παράγοντα κλειδί 
για την επιτυχία σε όλες τις δραστηριότητες. Το 
Πρόγραμμα αυτό, σχεδιάστηκε προκειμένου να 
παρουσιάσει στους ενδιαφερόμενους τις 
μεθόδους και τα εργαλεία του στρατηγικού 
σχεδιασμού ώστε να λαμβάνονται σωστές 
αποφάσεις υπό διαφορετικές συνθήκες. Ο 
στρατηγικός σχεδιασμός παρέχει τις 
κατευθύνσεις που πρέπει να ακολουθηθούν και 
είναι απαραίτητος για τη βιωσιμότητα, την 
ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα τόσο των 
ιδιωτικών, μεγάλων και μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, όσο και των δημόσιων και μη 
κερδοσκοπικών επιχειρήσεων και οργανισμών.  
 

Εκπαιδευτικοί στόχοι προγράμματος 
         Γνωστικές Δεξιότητες 

(γνωστικές, 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του 
προγράμματος οι συμμετέχοντες επιδιώκεται: 
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συμπεριφορές/στάσεις, 
ψυχοκινητικές κ.α.)                                     

(ικανότητα συλλογής, οργάνωσης 
και ανάλυσης δεδομένων μέσα από 
παρατήρηση, σύγκριση, πρόβλεψη, 

ιεράρχησης, πχ να γνωρίζω τι 
σημαίνει κάτι, να αντιλαμβάνομαι τι 

θα προκύψει εάν..., ικανότητα 
αξιοποίησης των γνωστικών και 
ψυχοκινητικών δεξιοτήτων που 
έχουν αποκτηθεί, σε διάφορες 

καταστάσεις και εκτός εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, διαμόρφωση 

νοοτροπίας, ικανότητα χρήσης των 
ερεθισμάτων τα οποία εξελίσσονται 

σε κινητήρια δραστηριότητα, να 
μπορώ να αναλάβω, να επιλέξω, να 

περιγράψω κάτι)  

Α. να γνωρίζουν τη σπουδαιότητα του 
στρατηγικού σχεδιασμού για τις ιδιωτικές και 
δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς 

Β. να κατανοούν τις έννοιες της στρατηγικής, 
τις εναλλακτικές θεωρήσεις και προσεγγίσεις, 
τους τρόπους με τους οποίους αναπτύσσεται 
στην πράξη η στρατηγική 

Γ. να κατανοούν άμεσα το ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα, τις πηγές του και τη βιωσιμότητά 
του 

Δ. να γνωρίζουν μεθόδους και εργαλεία για την 
ανάλυση της στρατηγικής θέσης του 
οργανισμού σε σχέση με το περιβάλλον, τους 
πόρους και τις ικανότητες, τις προσδοκίες των 
ενδιαφερόμενων μερών 

Ε. να γνωρίζουν τεχνικές διάσωσης και 
αναστροφής 

 
  

Αναλυτική παρουσίαση διδακτικών ενοτήτων προγράμματος  

Τίτλος διδακτικής 
ενότητας 

Ώρες Διδασκαλίας 

Α/Α & τίτλος Εκπαιδευτικών 
Υποενοτήτων 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 
(Προσδιορίζονται 
οι βασικές 
ικανότητες που 
δημιουργούνται 
από το πρόγραμμα 
και γίνεται, αν 
είναι δυνατόν, 
διάκριση μεταξύ 
των γενικών και 
ειδικών 
ικανοτήτων, που 
είναι οι πλέον 
σχετικές για το 
προτεινόμενο 
πρόγραμμα.)   

Θ
ε
ω

ρ
ία

 

Π
ρ

α
κ
τ
ικ

ή
 

Δ
ια

 ζ
ώ

σ
η

ς
 δ

ιδ
α

σ
κ

α
λ
ία

 σ
τ
η

ν
 τ

ά
ξ
η

 

Α
π

ό
 α

π
ό

σ
τ
α

σ
η

  
(
e
-l

e
a
rn

in
g

)
 

1. Συνοπτική 

θεώρηση της 

σημασίας και 

της έννοιας της 

στρατηγικής για 

τις ιδιωτικές και 

δημόσιες 

επιχειρήσεις και 

 17  

Αναγνώριση 

στρατηγικών 

διαφορών 

ανάμεσα σε 

δημόσιες και 



5 

 

οργανισμούς – 

ομοιότητες και 

διαφορές 

ιδιωτικού και 

δημόσιου τομέα 

ιδιωτικές 

επιχειρήσεις 

2. Η έννοια της 

στρατηγικής και 

προσεγγίσεις –

πλαίσιο 

στρατηγικής 

ανάλυσης 

   17  

3. Ο στρατηγικός 

σχεδιασμός 

στην πράξη – 

σχέδιο ή 

διαδικασία; 

   17  

4. Το 

ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα – 

τύποι 

ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος 

για τη 

βιωσιμότητα και 

την ανάπτυξη 

   17  

Εξοικείωση με 

θέματα 

ανταγωνιστικότητας 

και στρατηγικής 

ανάλυσης 

5. Η σημασία του 

κόστους και της 

διαφοροποίησης 

για την επίτευξη 

ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος 

 

   17  

6. Το πλαίσιο της 

στρατηγικής 

ανάλυσης  

   17  

7. Παραγωγικοί 
πόροι και 
ικανότητες – 
αξιολόγηση και 
ανάπτυξη 
πόρων και 
ικανοτήτων για 
βιωσιμότητα και 
περαιτέρω 
μεγέθυνση 

   17  

Διαχείριση πόρων 

και οργανωτικού 

σχεδιασμού 
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8. Στρατηγικές 
ανάπτυξης   

   17  

9. Διαδικασίες 
στρατηγικού 
σχεδιασμού  

   17  

10. Εφαρμογή του 
στρατηγικού 
σχεδίου 

   17  
Εμπειρική  

απεικόνιση σχεδίων 
11. Μελέτες 

περιπτώσεων 
   17  

12. Εκπόνηση 
Εργασίας 

   23  Αποτίμηση 

μαθησιακών 

αποτελεσμάτων 

Προγράμματος 

  

                                                                   

Αξιολόγηση Μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Τρόπος αξιολόγησης  μαθησιακών 
αποτελεσμάτων 

Συγγραφή συνθετικής εργασίας 
έκτασης 700-1000 λέξεων 
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Εκπαιδευτές 
Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτών Κοτταρίδη Κωνσταντίνα 
Ιδιότητες εκπαιδευτών Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Προσόντα εκπαιδευτών Διδακτορικό Δίπλωμα 

 

Χορήγηση Πιστοποιητικού 
Τύπος Πιστοποιητικού ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Βαθμοί ECVET   
(προαιρετικά εφόσον υπάρχουν) 

8,4 

 

Κόστος συμμετοχής – Εκπτωτική πολιτική 
Κόστος συμμετοχής 380,00€ 

Εκπτωτική πολιτική - 
Τρόπος καταβολής τελών (Άπαξ /Δόσεις) Άπαξ ή 2 ισόποσες δόσεις των 190,00€ 

(Α’ δόση με την εγγραφή, Β’ δόση έναν 
μήνα μετά την έναρξη των μαθημάτων) 

 

Συνεργασίες 

Συνεργαζόμενοι φορείς  
(εφόσον υπάρχουν) 

 

 

 


