
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΜ0021 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
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ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 
 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ/AΓΓΛΙΚΗ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.aegean.gr/courses/TNEY230/ 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

Σκοπός του μαθήματος είναι η επίτευξη όλων των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Το 
διδασκαλία του μαθήματος επιδιώκει: 
1. Την απόκτηση νέας γνώσης 

2. Την κατανόηση και ερμηνεία προβλημάτων 

3. Εφαρμογή της νέας γνώσης 

4. Την ανάλυση – κατανόηση και διάκριση ενός προβλήματος στα δομικά συστατικά του 

5. Την σύνθεση – κατασκευή νέας δομής  

6. Την Αξιολόγηση – διατύπωση αξιολογικών κρίσεων 

Όλα τα ανωτέρω μαθησιακά αποτελέσματα επιτυγχάνονται μέσω του μαθήματος.  
Γενικές Ικανότητες 



 

 

 

  

Η διδασκαλία του μαθήματος έχει σκοπό να αναπτύξει τις ακόλουθες γενικές ικανότητες: 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 

των απαραίτητων τεχνολογιών  

 Λήψη αποφάσεων  

 Αυτόνομη εργασία  

 Ομαδική εργασία  

 Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

 Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Κατά τους D. Sexton & N. Bowman-Upton, 1991: «Ως επιχειρηματικότητα προσδιορίζεται η 
διαδικασία του εντοπισμού ευκαιριών μέσα σε μια αγορά, της οργάνωσης των πόρων προκειμένου 
να γίνει εκμετάλλευση αυτών των ευκαιριών και του κατάλληλου συνδυασμού των ενεργειών και 
των πόρων προκειμένου να γίνει αξιοποίηση των ευκαιριών με τον ελάχιστο δυνατό 
χρηματοοικονομικό κίνδυνο για μακροχρόνιο προσωπικό όφελος / κέρδος». 
 
Προκειμένου να εξασφαλιστεί το ανωτέρω αποτέλεσμα απαιτείται η λήψη αποφάσεων από τον 
επιχειρηματία. Άλλες από αυτές κατά την λήψη τους δεν επηρεάζουν ούτε επηρεάζονται από τις 
αποφάσεις των άλλων, για άλλες το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώνεται με βάση τις αποφάσεις των 
άλλων. 
 
Το μάθημα πραγματεύεται σχεδόν όλα όσα μπορούσαν να ενταχθούν στην θεωρία αποφάσεων από 
την κλασική θεωρία βελτιστοποίησης έως την θεωρία παιγνίων. Στόχος είναι να καλυφθεί όλη η 
γκάμα των αποφάσεων που καλείται να λάβει ένας επιχειρηματίας. Συγκεκριμένα εξετάζει το 
πρόβλημα της βελτιστοποίησης, παίγνια δύο ατόμων, παίγνια στρατηγικής, διαδοχικές αποφάσεις 
και λήψη απόφασης σε συνθήκες αβεβαιότητας, παίγνια διαδοχικών κινήσεων με πλήρη ή ελλιπή 
πληροφόρηση, διαδοχική ορθολογικότητα και διαπραγματεύσεις.  Οι διαλέξεις υποστηρίζονται από 
ασκήσεις και μελέτη περιπτώσεων καθώς και βιωματικές ασκήσεις (Οικονομικά πειράματα). 

Οι διαλέξεις εμπλουτίζονται με μελέτες περιπτώσεων.  
Τα θέματα των διαλέξεων αναφέρονται κάτωθι: 

1. Εισαγωγή στην λήψη αποφάσεων με πολλούς λήπτες απόφασης. Πίνακες απόδοσης. 

Εφαρμογές. 

2. Θεωρητικό Υπόβαθρο. 

3. Διαδοχική λήψη απόφασης ενός και δύο παικτών με πλήρη πληροφόρηση. Εφαρμογές 

4. Κυρίαρχες στρατηγικές. Cournot duopoly game. Απόφαση εισόδου σε αγορά. Το von 

Stackelberg game. Εφαρμογές. 

5. Διαδοχική λήψη απόφασης ενός και δύο παικτών με μερική πληροφόρηση. Ισοδύναμοι 

κόμβοι λήψης απόφασης. Εφαρμογές. 

6. Πρόταση «αλλαγής». Πρόταση «αλλαγής» υπό συνθήκες αβεβαιότητας. 

7. Η αγορά των «λεμονιών». Εφαρμογές. 

8. Η Τραγωδία των πόρων κοινής χρήσης. 

9. Παίγνια μικτής στρατηγικής. Εφαρμογές. 

10. Nash Bargaining Axiom. Εφαρμογές. 

11. Διαπραγματεύσεις. 

12. Συνασπισμοί. Διαπραγματεύσεις πολλαπλών ληπτών απόφασης. 

13. The Shapley Value. Εφαρμογές. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή 
Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 
 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 ώρες 



Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

20 ώρες 

Μελέτη περιπτώσεων 36 ώρες 

Ασκήσεις 30 ώρες 

  

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  
 

Γλώσσα Αξιολόγησης: Ελληνική 
Μέθοδοι αξιολόγησης:  

 Ασκήσεις: Παράδοση 10 Ασκήσεων  (15%) 

 Παρουσίαση κύριων σημείων στις μελέτες 

περιπτώσεων. (20%) 

 Γραπτή Εξέταση (65%) 

Τα κριτήρια αναφέρονται αναλυτικά στην 
ιστοσελίδα του μαθήματος στο 
www.eclass.aegean.gr. 
 
Στην γραπτή εξέταση, η αξία κάθε θέματος 
αναφέρεται στο κείμενο των θεμάτων εξέτασης. 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

1. Σημειώσεις Μαθήματος 
2. Γ. Βαρουφάκης (2007). Θεωρία Παιγνίων: Η θεωρία που φιλοδοξεί να ενοποιήσει 

τις κοινωνικές επιστήμες [Game Theory: The theory which is meant to unify the 
social sciences], Athens: Gutenberg 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
 

 

 

 

http://www.eclass.aegean.gr/

