
Τίτλος Μαθήματος Διεύθυνση Μικροεπιχειρήσεων 

Κωδικός Μαθήματος MGD300 

Τύπος μαθήματος Επιλογής 

Επίπεδο Πτυχίο (1ος Κύκλος) 

Έτος / Εξάμηνο 
φοίτησης 

3ο Έτος/6ο Εξάμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα Θα ανακοινωθεί 

ECTS 6 Διαλέξεις / 
εβδομάδα 

Μέχρι και 
6 
τηλεσυνα
ντήσεις 

Εργαστήρια / 
εβδομάδα 

Κανένα 

Στόχος Μαθήματος 
Να αναπτύξει ο σπουδαστής μια καλύτερη εκτίμηση και αντίληψη 

του σημαντικού ρόλου των μικροεπιχειρήσεων στην οικονομία και 

να εξερευνήσει σε βάθος σημαντικά θέματα και προκλήσεις στη 

διεύθυνση των μικροεπιχειρήσεων. 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι διδασκόμενοι αναμένεται 

να είναι σε θέση να:  

 Επεξηγούν την σημαντικότητα του οικονομικού και 
κοινωνικού περιβάλλοντος στη διεύθυνση 
μικροεπιχειρήσεων και να αντιλαμβάνονται ορθά τα 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτών όπως επίσης και 
τα κριτήρια για επιτυχία στη διεύθυνση μικροεπιχειρήσεων. 

 Καταγράφουν και να επεξηγούν ευκαιρίες επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας στις μικροεπιχειρήσεις ως ιδιοκτήτες-
διευθυντές ή υπάλληλοι σε αυτές. 

 Δημιουργούν ένα αποτελεσματικό επιχειρησιακό πλάνο 
(βιωσιμότητας).  

 Εντοπίζουν και να αξιολογούν επιχειρησιακές ευκαιρίες για 
έναρξη ή επέκταση της μικροεπιχείρησης.   

 Αναλύουν και να επιλύουν αποτελεσματικά προβλήματα 
σχετικά με τις διάφορες λειτουργίες της μικροεπιχείρησης. 

 

Προαπαιτούμενα MGD100, 
MRD100, AED110 

Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Φύση μικροεπιχειρήσεων: Ορισμός, ρόλος στην οικονομία, τάσεις 

και γεγονότα/στατιστικές, παραδείγματα μικροεπιχειρήσεων σε 

διάφορους τομείς, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της 



απόκτησης και διεύθυνσης μικροεπιχείρησης, χαρακτηριστικά για 

επιτυχία, κύριοι λόγοι αποτυχίας στις μικροεπιχειρήσεις.  

Οικογενειακές μικροεπιχειρήσεις: Ορισμός, οι προκλήσεις, τα 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, οργανική δομή και στρατηγικό 

σχέδιο διαδοχής. 

Αγορά υπάρχουσας μικροεπιχείρησης: Πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα, τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την αγορά, εκτίμηση 

τιμής αγοράς. 

Έναρξη νέας επιχείρησης από μηδενική βάση: Στρατηγικός 

προγραμματισμός, ανάλυση αγοράς, πλάνο εφαρμογής. 

Δικαιόχρηση (Franchise): Τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις, η 

συμφωνία και οι λεπτομέρειες της, τάσεις και πλεονεκτήματα-

μειονεκτήματα. 

Πηγές κεφαλαίου: Αρχικό κεφάλαιο, Είδη κεφαλαίων, Ισορροπία 

χρηματοδότησης, προβλήματα ρευστότητας σε Κυπριακές 

μικροεπιχειρήσεις, βασικές πηγές άντληση κεφαλαίων. 

Τοποθεσία και σχεδιασμός: Παράγοντες για ορθή επιλογή 

τοποθεσίας, σχεδιασμός σύμφωνα με το είδος της επιχείρησης. 

Νομικές μορφές μικροεπιχειρήσεων: Ομόρρυθμος, ετερόρρυθμος,  

κεφαλαιουχική εταιρία, φορολογικό περιβάλλον. 

Διεύθυνση μικροεπιχειρήσεων: Προγραμματισμός, οργάνωση, 

κατεύθυνση, έλεγχος, προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων, Νεκρό 

σημείο, ιδιαιτερότητες στη διεύθυνση μικροεπιχειρήσεων. 

Διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού στις μικροεπιχειρήσεις: 

Στρατολόγηση, επιλογή, αξιολόγηση, αμοιβές, ιδιαιτερότητες του 

θέματος στις μικροεπιχειρήσεις, ηθικό εργατικού δυναμικού, 

διεύθυνση μέσο στόχων. 

Μάρκετινγκ: Εξεύρεσης συγκεκριμένου τμήματος αγοράς, 

εξέτασης της συγκεκριμένης αγοράς, έρευνα αγοράς, τιμολόγηση, 



διαφήμιση και πωλήσεις, τιμολόγηση για κέρδος, ψυχολογία 

πελατών, διαδικασία πώλησης. 

Χρηματοοικονομικά μεγέθη εταιρίας και λογιστικά βιβλία: 

Κατάσταση ισοζυγίου και κερδοζημιών. 

Χρηματοοικονομική ανάλυση: Χρηματοοικονομικοί-αριθμητικοί 

δείκτες, προϋπολογισμός πωλήσεων, διαδικασία αγορών και 

πολιτικές αυτών, έλεγχος αποθήκευσης. 

Το διαδύκτιο   και οι μικροεπιχειρήσεις: Διαφημίσεις και πωλήσεις 

μέσο διαδυκτίου. 

Κοινωνική ευθύνη και εργασιακό έγκλημα στις μικροεπιχειρήσεις: 

Κωδικός ηθικής συμπεριφοράς, πιστωτικές κάρτες, επιταγές και 

ηλεκτρονικό έγκλημα και απάτες. 

Σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις στη διεύθυνση μικροεπιχειρήσεων.  

Μεθοδολογία 
Διδασκαλίας 

Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 

Βιβλιογραφία Επιχειρηματικότητα & Μικρές Επιχειρήσεις, Deakins David, Freel 
Mark, Πέκκα Οικονόμου Βικτώρια, Χατζηδημητρίου Ιωάννης, 
Ροσίλι, Τελευταία Έκδοση 

Norman Scarborough, Effective Small Business Management, 
Pearson Education Limited, Latest Edition 

Mary Janes Byrd, Small Business Management, Mc Graw Hill, 
Latest Edition 

 

Αξιολόγηση 
 

Τελική Εξέταση 50% 

Εργασίες/Συνεχιζόμενες 
Δραστηριότητες Αξιολόγησης 

 
50% 

       100% 
 

Γλώσσα Ελληνικά 

 


