
Τίτλος Μαθήματος  
Στρατηγική Επιχειρήσεων   

Κωδικός Μαθήματος  BUD400 

Τύπος  Υποχρεωτικό  

Επίπεδο  Πτυχίο (1ος Κύκλος) 

Έτος/ Εξάμηνο  
4ο Έτος/7ο Εξάμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα   
Θα ανακοινωθεί 

ECTS 
6 Διαλέξεις/ 

Εβδομάδες  
Μέχρι 
και 6 
τηλεσυν
αντήσεις 

Εργαστήρια/ 
Εβδομάδα 

Κανένα 

Σκοπός και Στόχοι 
Μαθήματος  

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να μεταδώσει την 

βασική κατανόηση της διαδικασίας της στρατηγικής 

διοίκησης και των εταιρικών πολιτικών στους σύγχρονους 

οργανισμούς. κατανοώντας πώς οι περιβαλλοντικές 

δυνάμεις μεταβάλλονται στο δυναμικό περιβάλλον 

δημιουργώντας καινούρια δεδομένα και ευκαιρίες για έναν 

οργανισμό. Παράλληλα στο μάθημα δίνει έμφαση  στην 

παγκοσμιοποίηση και στις στρατηγικές συμμαχίες καθώς 

και στις  διαφορετικές πολιτισμικές προοπτικές και 

προσεγγίσεις στην εταιρική στρατηγική. Το μάθημα 

αναλύει και αξιολογεί διάφορες προσεγγίσεις στη 

διαμόρφωση της στρατηγικής διαχείρισης και στα στάδια 

εφαρμογής της , όπως και στις εφαρμογές της σε διεθνές 

περιπτώσεις  μελέτης. 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές 

θα είναι σε θέση να:  

 Διεκπεραιώσουν μία εξωτερική και εσωτερική 
ανάλυση χρησιμοποιώντας κατάλληλα εργαλεία, με 
σκοπό την αναγνώριση των στρατηγικών 
δυνατοτήτων ενός οργανισμού σε σχέση με τις 
μεταβαλλόμενες συνθήκες. Περιπτωσιολογικές 
μελέτες χρησιμοποιούνται για να αξιολογήσουν αυτή 
την ικανότητα. 

 Βιώσουν την διαδικασία ανάπτυξης και 
πραγματοποίησης στρατηγικής και τις συνέπειες για 
τον οργανισμό. 



 Αναπτύξουν ολιστικές, διαγνωστικές ικανότητες 
επίλυσης προβλημάτων και λήξης αποφάσεων σε 
καταστάσεις που εμπλέκουν όλο τον οργανισμό. 

 Εξηγήσουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των 
διαφόρων ανταγωνιστικών στρατηγικών υπό 
μεταβαλλόμενες συνθήκες. 

 Αναλύσουν τη διαδικασία σχεδιασμού, ανάπτυξης και 
εφαρμογής της στρατηγικής και των επιπτώσεων για 
την οργάνωση. 

 Αξιολογούν με κριτικό πνεύμα τις θεωρητικές βάσεις 
της στρατηγικής και της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων , εξετάζοντας τη συνάφεια αυτών των 
θεωριών με την πραγματική πρακτική 

Προαπαιτούμενα  Τελειόφοιτοι 
Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενα  
Μαθήματος  

 Τι είναι η στρατηγική; Εισαγωγή στη στρατηγική 
διαχείριση 

 Ανάλυση στο εσωτερικό περιβάλλον: Πόροι, 
ικανότητες 

 Ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος: 

 Στρατηγικές Επιπέδου Επιχειρήσεων 

 Στρατηγικές εταιρικού επιπέδου 

 Διεθνείς Στρατηγικές 

 Αξιολόγηση Σχεδιασμού Σενάριο και Σενάρια 

 Αβεβαιότητα και Αξιολόγηση στο πλαίσιο της 
διαδικασίας ανάπτυξης στρατηγικής 

 Διαδικασία ανάπτυξης στρατηγικής: από την 
ανάλυση έως την επιλογή στρατηγικών επιλογών 

 Οργανωτικός σκοπός – Οραματισμός 

 Ενσωμάτωση των θεμάτων -Προγραμματισμός της 
στρατηγικής στην πράξη 

 Στρατηγική σε Ρυθμιζόμενα περιβάλλοντα  

 Στρατηγικοί πόροι και δυνατότητες 

 Οργανωτική κουλτούρα και αλλαγή 

 Στρατηγική Διαχείριση Γνώσης 

 Καινοτομία και στρατηγική 

 Ομιλητής από  βιομηχανία  
 

Μέθοδος 
Διδασκαλίας  

Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 

Προτεινόμενη 
Βιβλιογραφία   
 

 Παπαδάκης, Βασίλης, (Τελευταία έκδοση), 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ελληνική και 
διεθνή εμπειρία. Εκδόσεις Μπένου 



 Wheelen, T and Hunger, D:    (Latest Edition) 

Essentials of strategic managmenet, latest edition, 

New York: Prentice Hall International. (also, Greek 

edition) Grant, R (Latest Edition Contemporary 

Strategy Analysis, Blackwell.   

 Mintzberg, H. (Latest Edition), The Rise and Fall of 

Strategic Planning, London: Prentice-Hall. 

 Mintzberg, H. Lampel, J. Quinn, J. B. and S. Goshal 

(Latest Edition), The strategy Process: concepts, 

contexts, cases, London: Prentice Hall 

 Johnson G, Whittington R, and Scholes K, (Latest 

Edition), Exploring Strategy Text and Cases plus 

MyStrategyLab and The Strategy Experience 

simulation 

Τρόπος  
Αξιολόγησης   

 

Τελική Εξέταση 50% 

Εργασίες/Συνεχιζόμενες 
Δραστηριότητες Αξιολόγησης 

50% 

 100% 
 

Γλώσσα   
Ελληνικά  

 

https://www.amazon.com/Gerry-Johnson/e/B001ITTR88/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Richard+Whittington&search-alias=books&field-author=Richard+Whittington&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Kevan+Scholes&search-alias=books&field-author=Kevan+Scholes&sort=relevancerank

