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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

Οι σκοποί αυτοί επιδιώκονται τόσο μέσα από τη διεξαγωγή των διαλέξεων 

του μαθήματος όσο και με την συστηματική ανάλυση και μελέτη 

σημαντικού αριθμού πραγματικών περιπτώσεων, την παρουσία 

προσκεκλημένων ομιλητών/στελεχών επιχειρήσεων ή/και επισκέψεων σε 

επιχειρήσεις, καθώς και την ενασχόληση των φοιτητών/φοιτητριών με επί 

μέρους αντικείμενα του μαθήματος ως θέματα εργασιών. 

  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση 
να 

 αναζητούν, αναλύουν και να  εκτιμούν  τις συνθήκες του εξωτερικού 
και εσωτερικού περιβάλλοντος, όπως και τις βασικές προϋποθέσεις 
κάτω από τις οποίες πρέπει να λαμβάνονται οι στρατηγικής 
σημασίας αποφάσεις καθώς και  τα διάφορα επίπεδα και είδη 
εναλλακτικών στρατηγικών μεταξύ των οποίων η επιχείρηση έχει τη 
δυνατότητα να επιλέξει ώστε να επιτύχει τη διατήρηση του 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, 

 αξιολογούν μεθόδους, συστήματα, υποδείγματα και διαδικασίες 
του Στρατηγικού Σχεδιασμού με σκοπό τη δυνατότητα αξιοποίησής 
τους κατά τo σχεδιασμό, την εφαρμογή και αξιολόγηση της 
επιλεγόμενης στρατηγικής. 

 να καταστρώνουν ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο ειδικά για τον κλάδο 
της ενέργειας λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες 
ανταγωνισμού και επιχειρηματικότητας 

  

  

ΤΡΟΠΟΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 

Παραδόσεις στον πίνακα και παρουσιάσεις με Η/Υ σε power point, Επίδειξη 

πειραματικών διατάξεων και πραγματοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων. 

Ανάπτυξη θεμάτων από τους φοιτητές και παρουσίαση των εργασιών μέσω 

Η/Υ σε power point. Χρήση οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο, ντοκιμαντέρ 

κ.α.). Συζήτηση/σχολιασμός μελετών περίπτωσης, Υποστήριξη μαθησιακής 



διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class του ΤΕΙ ΔΜ.  

  

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΎΛΗ  (ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ) 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1: 
 

- Στρατηγική, ορισμός, αποφάσεις, επίπεδα.  

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2: 

 
 

- Στρατηγική Ανάλυση: Εξωτερικού περιβάλλοντος  επιχείρησης, 
κλάδου ή ανταγωνισμού, ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης. 
Εναλλακτικές στρατηγικές επιλογές που μπορεί να ακολουθήσει μια 
επιχείρηση. Ποιες είναι οι πιο αποτελεσματικές; Ποιες ενδείκνυνται 
για την επίτευξη (διατηρήσιμου) ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος; 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 3: 

-  Στρατηγική Ανάλυση: Ενδο-επιχειρησιακού περιβάλλοντος, 
ανάλυση πόρων και ικανοτήτων, αλυσίδας αξίας, συγκριτική 
ανάλυση πόρων. Πώς μπορεί η επιχείρηση να αναπτύξει και να 
συνδυάσει τους πόρους και τις ικανότητες εκείνες που απαιτούνται 
για να πετύχει, να διατηρήσει και να βελτιώσει την θέση της στην 
αγορά.  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 4: 

- Διαμόρφωση και Επιλογή Στρατηγικής.  Στρατηγική σε επίπεδο 
αγοράς ή κλάδου  

 
 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 5: 

Ηγεσία κόστους, διαφοροποίησης, εστίασης. Μακροπρόθεσμοι και 
βραχυχρόνιοι στόχοι. Σύγχρονα εργαλεία ώστε να λάβει η 
επιχείρηση πιο αποτελεσματικά στρατηγικής φύσης αποφάσεις 
(Balanced Scorecard, στρατηγικοί χάρτες, Business Model Canvas, 
Benchmarking)  

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 6: 

- Αποτελεσματική υλοποίηση της στρατηγικής που διαμορφώθηκε. Σε 
τι βαθμό η επιχειρησιακή στρατηγική επηρεάζει/ διαμορφώνει την 
στρατηγική μάρκετινγκ, πωλήσεων, παραγωγής, ανθρώπινων πόρων 
κλπ; Κατάλληλη οργανωτική δομή, κουλτούρα και στυλ ηγεσίας για 
την πιο αποτελεσματική υλοποίηση της στρατηγικής.  

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 7: 
- Έλεγχος και Αξιολόγηση Στρατηγικής 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 8: 
- Οικονομικές προβλέψεις – Απαιτήσεις χρηματοδότησης 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 9: 
- Μεθοδολογίες Στρατηγικού Σχεδιασμού 



ΕΒΔΟΜΑΔΑ 10: 

- Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 11: 
- Ανταγωνισμός στις ενεργειακές αγορές  

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 12: 
              Πρακτικές Εφαρμογές 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 13: 
- Στρατηγική, ορισμός, αποφάσεις, επίπεδα.  

  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 
Ανάπτυξη θεμάτων από τους φοιτητές με παρουσίαση power point (40%) 

Επίσημη Εξέταση στο Τέλος του Εξαμήνου (60%) 
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