
   
 

    Σελίδα 1 από 8 Course Outline v.2 14-5-2021 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕ59 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε’ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

 4 6 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

- 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Επιστημονικής Περιοχής – Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.duth.gr/courses/428274/ 

 
(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγραφή μαθήματος 
Στο συγκεκριμένο μάθημα εξετάζονται φαινόμενα που αφορούν την καινοτομία και τη διαχείριση 
αλλαγής σε μάκρο, μέσο και μίκρο επίπεδο. Η οπτική που αφομοιώνει η συγκεκριμένη εξέταση 
αποσκοπεί στην κατανόηση εκ μέρους των φοιτητών ότι η καινοτομία είναι το αποτέλεσμα του 
ενοποιημένου χώρου σε κάθε κοινωνικοοικονομικό οργανισμό. Αυτές οι καινοτομικές διαδικασίες 
προϋποθέτουν αποτελεσματική διαχείριση αλλαγής για να δημιουργηθούν, να διαχυθούν και να 
οδηγήσουν στη σύσταση μίας βιώσιμης τροχιάς ανάπτυξης όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 
δράσης. Το μάθημα στοχεύει στο να κατανοήσουν σε βάθος οι φοιτητές τον τρόπο με τον οποίο 
συναρθρώνονται και συνεχώς μετασχηματίζονται τα επιμέρους καινοτομικά φαινόμενα στο 
εσωτερικό της σύγχρονης δυναμικής της παγκοσμιοποίησης. 
 
Μαθησιακά αποτελέσματα 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν αναπτύξει τις απαιτούμενες γνώσεις και 
δεξιότητες, σε σχέση με: 

• Tο ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο της διαχείρισης αλλαγής και της καινοτομίας στα 
διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα σε όλα τα ενοποιημένα επίπεδα του 
χώρου. 

• Τα σύγχρονα μοντέλα σχεδιασμού και εφαρμογής της οργανωσιακής αλλαγής σε μάκρο, 
μέσο και μίκρο επίπεδο. 

• Την καινοτομία και των αντίστοιχων μηχανισμών διαχείρισης αλλαγής που απαιτούνται για 
το ξεπέρασμα κάθε κοινωνικοοικονομικής κρίσης και την ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας των επιμέρους φορέων δράσης, εστιάζοντας στην τρέχουσα δυναμική 
αναδιάρθρωσης της παγκοσμιοποίησης. 

• Την αντίληψη των καινοτομικών διαδικασιών με μία συνδυαστική οπτική που συνθέτει τις 
σφαίρες της στρατηγικής, της τεχνολογίας, και του μάνατζμεντ των διάφορων 
κοινωνικοοικονομικών οργανισμών (προσέγγιση Stra.Tech.Man). 

https://eclass.duth.gr/courses/428274/
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Γενικές Ικανότητες 

• Ικανότητα προσαρμοστικότητας σε συνθήκες αλλαγής. 

• Ικανότητα κατανόησης του τρόπου σύλληψης, επίτευξης και εφαρμογής της οργανωσιακής 
αλλαγής. 

• Ικανότητα ολοκληρωμένης αντίληψης και διάγνωσης των οργανωσιακών προκλήσεων, 
ευκαιριών και απειλών που δημιουργούνται κατά την προσπάθεια αντιμετώπισης της 
αλλαγής και της καινοτομίας. 

• Ικανότητα διεπιστημονικής οπτικής για την οργάνωση και λειτουργία και τις προκλήσεις 
εφαρμογής της οργανωσιακής αλλαγής σε όλους τους κοινωνικοοικονομικούς 
οργανισμούς. 

 
(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Η προσέγγιση της καινοτομίας σε όρους Stra.Tech.Man (Strategy-Technology-Management) 
2. Η προσέγγιση της διαχείρισης αλλαγής και της καινοτομίας σε όρους Stra.Tech.Man (Strategy-

Technology-Management) 
3. Διαχείριση αλλαγής και καινοτομία στη «ζωντανή οργάνωση»: Η προσέγγιση Stra.Tech.Man 

(Strategy-Technology-Management) 
4. Μεθοδολογικοί αναπροσανατολισμοί για μία εξελικτική προσέγγιση στο εξωτερικό περιβάλλον 

της επιχείρησης 
5. Εννοιολογικές σημειώσεις σχετικά με την ανάλυση του εσωτερικού επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος και η σύνθεση Stra.Tech.Man 
6. Προς μία αναδιάρθρωση της συμβατικής ανάλυσης SWOT 
7. Ο πίνακας στοχοθέτησης Stra.Tech.Man 
8. Αντίληψη και εφαρμογή της στρατηγικής σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις λιγότερο 

ανεπτυγμένων επιχειρηματικών οικοσυστημάτων: Ο τομέας υπηρεσιών της Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης 

9. Καινοτομία Stra.Tech.Man, διαχείριση ανθρωπίνων πόρων και αντίληψη των εκπαιδευτικών 
αναγκών σε λιγότερο αναπτυγμένα επιχειρηματικά οικοσυστήματα: η περίπτωση των 
επιχειρήσεων λιανικής στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη  

10. Πολιτική επιχειρηματικών οικοσυστημάτων σε όρους Stra.Tech.Man: Η περίπτωση της 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

11. Προς μια εξελικτική κατανόηση της τρέχουσας παγκόσμιας κοινωνικοοικονομικής κρίσης και 
αναδιάρθρωσης: από μια συγκυριακή σε μια δομική και εξελικτική οπτική 

12. Επανάληψη 
13. Παρουσίαση εργασιών 

 
(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Διαλέξεις στο αμφιθέατρο 

ΧΡΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eclass.duth.gr: 

• Η επικοινωνία με τον διδάσκοντα, πέρα από τα μαθήματα στο 
αμφιθέατρο, γίνεται μέσω eclass. 

• Το eclass είναι το αποκλειστικό εργαλείο για να ενημερώνεται ο 
φοιτητής σχετικά με το μάθημα και οφείλει να παρακολουθεί 
συστηματικά τις ανακοινώσεις του διδάσκοντα. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

13 Διαλέξεις 52 Ώρες 

Παρακολούθηση οπτικοακουστικού 
υλικού και εξέταση μελετών 

περίπτωσης 

29 ώρες 

Αυτοτελής μελέτη των διαφανειών του 
μαθήματος και των προτεινόμενων 

συγγραμμάτων 

69 Ώρες 



   
 

    Σελίδα 3 από 8 Course Outline v.2 14-5-2021 

Σύνολο μαθήματος 150 Ώρες 

Συν προαιρετική εργασία 30 ωρών επεξεργασίας 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Εργασία (υποχρεωτική ή προαιρετική) 
Με επιλογή που καθορίζεται από τον διδάσκοντα ανά περίπτωση, στους 
φοιτητές ανατίθεται εργασία προαιρετικού ή υποχρεωτικού χαρακτήρα για 
το τρέχον διδακτικό εξάμηνο. 
Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου 

• Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες 

• Η εξέταση του μαθήματος γίνεται με ανοιχτές έντυπες σημειώσεις. 
Απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων. 

• Η εξέταση καλύπτει το υλικό των διαφανειών, των παραδόσεων και 
των συγγραμμάτων. 

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης οι φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει να έχουν 
υπόψη τα εξής:  

• Οι επιτηρητές είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για τις θέσεις των 
εξεταζόμενων. Οι επιτηρητές δεν επιτρέπεται να δώσουν καμία 
οδηγία ή βοήθεια σχετική με οποιοδήποτε θέμα των εξετάσεων.  

• Τα κινητά τηλέφωνα πρέπει να είναι απενεργοποιημένα. Χρήση 
κινητού τηλεφώνου ή οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής 
επισύρει μηδενισμό γραπτού. 

• Δεν επιτρέπεται διάλειμμα κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 
Κανείς/καμία φοιτητής/φοιτήτρια δεν επιτρέπεται να φύγει από 
την αίθουσα εξέτασης πριν παρέλθουν 30 λεπτά από την έναρξη 
της.  

• Σε περίπτωση αντιγραφής ή συνεργασίας, μηδενίζονται τα γραπτά 
όλων των φοιτητών/φοιτητριών που συμμετείχαν, ακόμα και αν 
αυτές οι πράξεις γίνουν αντιληπτές μετά την ολοκλήρωση της 
εξέτασης.  

• Όταν ο διδάσκων αναθέτει εργασία, ο βαθμός της λαμβάνεται 
υπόψιν μόνο για το τρέχον εξάμηνο. Σε περίπτωση επαναληπτικής 
εξέτασης δεν λαμβάνεται υπόψιν η εργασία. 

 
(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Βασική βιβλιογραφία 

• Οικονομική της Ανάπτυξης, 12 Έκδοση 
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 33155988 
Έκδοση: 12η/2014 
Συγγραφείς: Todaro M. P. - Smith St. C. 
ISBN: 978-960-418-452-1 
Τύπος: Σύγγραμμα 
Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε. 

• Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 59382654 
Έκδοση: 3η Έκδοση/2016 
Συγγραφείς: Bessant J. -Tidd J., Κουλουριώτης Δημήτρης (επιμ.) 
ISBN: 978-960-418-603-7 
Τύπος: Σύγγραμμα 
Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε. 

• Στρατηγική Διοίκηση Καινοτομίας 
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68389614 
Έκδοση: 1/2017 
Συγγραφείς: Tidd Joe, Bessant John 
ISBN: 9789963274703 
Τύπος: Σύγγραμμα 
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Διαθέτης (Εκδότης): BROKEN HILL PUBLISHERS LTD  
 
Συμπληρωματική βιβλιογραφία 

• Vlados, Ch., & Chatzinikolaou, D. (2019a). Crisis, institutional innovation and change 
management: Thoughts from the Greek case. Journal of Economics and Political Economy, 
6(1), 58–77.  
http://www.kspjournals.org/index.php/JEPE/article/view/1854 

• Vlados, Ch., Deniozos, N., & Chatzinikolaou, D. (2018). Global crisis, innovation and change 
management: Towards a new systemic perception of the current globalization restructuring. 
International Business Research, 11(8), 9–29.  
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ibr/article/view/75988 

• Vlados, Ch., Katimertzopoulos, F., Chatzinikolaou, D., Deniozos, N., & Koutroukis, T. (2019). 
Crisis, innovation, and change management in less developed local business ecosystems: The 
case of Eastern Macedonia and Thrace. Perspectives of Innovations, Economics and Business, 
19(2), 114–140.  
https://academicpublishingplatforms.com/article.php?journal=PIEB&number=34&article=26
41 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά 

• Industry and Innovation 

• Innovation: Organization & Management 

• European Journal of Innovation Management 

• Economics of Innovation and New Technology 

• The International Journal of Entrepreneurship and Innovation 

• Journal of Change Management 

• Journal of Organizational Change Management 

 

http://www.kspjournals.org/index.php/JEPE/article/view/1854
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ibr/article/view/75988
https://academicpublishingplatforms.com/article.php?journal=PIEB&number=34&article=2641
https://academicpublishingplatforms.com/article.php?journal=PIEB&number=34&article=2641
https://www.tandfonline.com/toc/ciai20/current
https://www.tandfonline.com/toc/rimp20/current
https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/ejim?id=EJIM
https://www.tandfonline.com/toc/gein20/current
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/international-journal-of-entrepreneurship-and-innovation/journal202559#:~:text=The%20International%20Journal%20of%20Entrepreneurship%20and%20Innovation,%20an,all%20disciplines%20within%20the%20social%20sciences%20and
https://www.tandfonline.com/toc/rjcm20/current
https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/jocm?id=JOCM
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

Εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης μαθήματος σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης 

 

Τμήμα: Οικονομικών Επιστημών 

Μάθημα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

Κωδικός Μαθήματος ΝΕ59 

Διδάσκων: Χαράλαμπος Βλάδος 

Τρόπος επικοινωνίας 
με διδάσκοντα 

Μήνυμα στο Eclass του μαθήματος 

Επόπτες/Επιτηρητές: Δημοσθένης Χατζηνικολάου, Φώτης Κατιμερτζόπουλος 

Εξάμηνο:  5ο  

Επίπεδο σπουδών: ΠΠΣ 

Τρόποι εξέτασης: Γραπτή εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους 

Οδηγίες υλοποίησης 

εξέτασης: 

• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 
Ανακοινώνεται από τη γραμματεία. 

• ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ: Η εξέταση 
πραγματοποιείται μέσα από την ενότητα 
«Εργασίες» στο Eclass.  

• ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ: Οι 
φοιτητές/τριες υποβάλουν το κείμενο των 
απαντήσεων τους αποστέλλοντας ένα αρχείο 
μορφής Word (ή άλλου επεξεργαστή κειμένου) 
μέσα στον προκαθορισμένο χρόνο. 

• ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η τελική εξέταση 
βαθμολογείται στην κλίμακα του 10, ενώ όσοι 
φοιτητές/τριες έχουν ήδη υποβάλει και 
παρουσιάσει εργασία μέσα στον κύκλο των 
μαθημάτων που θα έχουν υλοποιηθεί, στον 
βαθμό τους συνυπολογίζεται αντίστοιχα η 
επίδοση τους. Σημειώνεται ότι για να περαστεί ο 
βαθμός, χρειάζεται ο φοιτητής/τρια να έχει ήδη 
δηλωμένο το μάθημα, όπως προβλέπεται. 

• ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΙΑΒΛΗΤΟΥ ΤΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Η τελική εξέταση πραγματοποιείται 
στο περιβάλλον «Εργασίες» του Eclass, 
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αξιοποιώντας το ενσωματωμένο εργαλείο 
λογοκλοπής Turnitin, στο οποίο δημιουργείται για 
κάθε αρχείο μία αναφορά ομοιότητας του 
κειμένου. Το κείμενο κάθε φοιτητή/τριας οφείλει 
να είναι πρωτότυπο και να μην έχει αντιγραφεί 
από οποιαδήποτε πηγή.  

• ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Η χρονική 
διάρκεια της εξέτασης είναι 2 ώρες. 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ 

• Απαραίτητη είναι η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και η χρήση του Firefox ή 

Google Chrome. 

• Έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε μόνο ένα αρχείο, για αυτό πρέπει να 

ακολουθήσετε με προσοχή τα παρακάτω βήματα. 

1. Στην ενότητα «Εργασίες», πατάτε κλικ στον σύνδεσμο, ο οποίος θα έχει το όνομα «ΤΕΛΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗ» 

 
2. Στο παράθυρο που ανοίγει, πατάτε κλικ στο κουμπί «Upload 
Submission»
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3. Στο επόμενο παράθυρο, πατάτε κλικ στο 
«Αναζήτηση»

 
4. Αφού έχετε επιλέξει από τον υπολογιστή σας το αρχείο που έχετε δημιουργήσει, πατάτε στο 
κουμπί «Upload and 
Review»

 
5. Στο επόμενο βήμα πατάτε στο κουμπί «Submit to Turnitin». Έπειτα, δεν πατάτε τίποτε άλλο, 
απλώς 
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περιμένετε

 
6. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας θα είναι όπως φαίνεται στην 
εικόνα.

 
 


