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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΠΑ) 

Διεύθυνση: Πατησίων 76, T.K. 104 34, Αθήνα  

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30‐210‐8203911 

Ιστοσελίδα: https://www.aueb.gr 

e‐mail: webmaster@aueb.gr  

Facebook: https://www.facebook.com/auebgreece 

Twitter: https://twitter.com/aueb 

 

 

ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου αποτελούνται από τον Πρύτανη και τους 
Αντιπρυτάνεις ως ακολούθως:  
 
Πρύτανης 
Καθηγητής Δημήτριος Μπουραντώνης 
 
Αντιπρυτάνεις 
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού 
Καθηγητής Βασίλειος Βασδέκης 
 
Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης 
Καθηγητής Γεώργιος Λεκάκος 
 
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών 
Καθηγητής Κωνσταντίνος Δράκος 
 
Αντιπρύτανης Διεθνούς Συνεργασίας & Ανάπτυξης  
Καθηγητής Βασίλειος Παπαδάκης  

  
 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

Κοσμήτορας:  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αγγελική Πουλυμενάκου 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων: Πρόεδρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Κασιμάτης 

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής: Πρόεδρος Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος 
Χαλαμανδάρης 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ  

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών  

Σχολή Χημικών Μηχανικών  
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Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών  

 

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ATHENS MBA 

Διευθύντρια:  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελένη Σαλαβού  

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

 
Διεύθυνση: Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα, Γραμματεία Athens MBA ΟΠΑ 
Τηλέφωνο Γραμματείας: +30‐210‐8203690  
Ηλ. Ταχυδρομείο Γραμματείας:  athensmba@aueb.gr 
 
Διεύθυνση: Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Κτίριο Μηχανολόγων, Γραμματεία Athens MBA 
ΕΜΠ Τηλέφωνο Γραμματείας: +30‐210‐7723695    
Ηλ. Ταχυδρομείο Γραμματείας:  athensmba@central.ntua.gr 
 
Ιστοσελίδα:  athensmba.aueb.gr 
Facebook: https://www.facebook.com/AthensMBA 

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/athensmba 

 
  Ημερομηνίες ακαδημαϊκού έτους/εξαμήνων ή και ακαδημαϊκών περιόδου 

Χειμερινό εξάμηνο :  
 1η Περίοδος μαθημάτων : 26/09/2022 – 11/11/2022 
 Περίοδος εξετάσεων μαθημάτων 1ης Περιόδου: 14 ‐ 25/11/2022 
 2η Περίοδος μαθημάτων : 28/11/2022 – 27/1/2023 
 Περίοδος εξετάσεων μαθημάτων 2ης Περιόδου: 30/1/2023 – 3/2/2023 
 Περίοδος επαναληπτικών εξετάσεων: 6 ‐ 10/2/2023 

Εαρινό Εξάμηνο:  
 3η Περίοδος μαθημάτων : 13/2/2023 – 31/3/2023 
 Περίοδος εξετάσεων μαθημάτων 3ης Περιόδου: 3 ‐ 7/4/2023 & 24 ‐ 28/4/2023 
 4η Περίοδος μαθημάτων : 2/5/2023 – 16/6/2023 
 Περίοδος εξετάσεων μαθημάτων 4ης Περιόδου: 19 ‐ 23/6/2023 
 Περίοδος επαναληπτικών εξετάσεων: 26 ‐ 30/6/2023 

 
Αργίες – Εορτές (βάσει ακαδημαϊκού ημερολογίου ) 
 Εθνική Εορτή      28/10/2022 
 Γιορτή Πολυτεχνείου    17/11/2022 
 Διακοπές Χριστουγέννων  24/12/2022‐6/1/2023 
 Τριών Ιεραρχών     30/1/2023 
 Καθαρή Δευτέρα    27/2/2023 
 Εθνική Εορτή       25/3/2023 
 Διακοπές Πάσχα    10‐23/4/2023 
 Πρωτομαγιά      1/5/2023 
 Αγίου Πνεύματος    5/6/2023 
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ  ΟΠΑ 

Η οργάνωση και η λειτουργία του Ιδρύματος διέπεται από την κείμενη νομοθεσία όπως ισχύει. 
Το  Οικονομικό  Πανεπιστήμιο  Αθηνών  υπάγεται  στην  εποπτεία  του  Υπουργείου  Παιδείας  και 
Θρησκευμάτων. Τα όργανα διοίκησης των Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις είναι 

α) το Συμβούλιο Διοίκησης, 
β) η Σύγκλητος, 
γ) ο Πρύτανης, 
δ) οι Αντιπρυτάνεις, 
ε) ο Εκτελεστικός Διευθυντής. 
 
Έως τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης ανά Α.Ε.Ι. και την ανάληψη των καθηκόντων 
του, οι αρμοδιότητές του  ασκούνται από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Ε.Ι. 
 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ  ΟΠΑ 

Το  Οικονομικό  Πανεπιστήμιο  Αθηνών  διαρθρώνεται  από  ακαδημαϊκές  μονάδες  δύο  (2) 
επιπέδων:  α) τις Σχολές και β) τα Τμήματα  
 
Η  κάθε  Σχολή  διαρθρώνεται  κατ’  ελάχιστο  από  δύο  (2)  Τμήματα,  καλύπτει  μια  ενότητα 

συγγενών  επιστημονικών  περιοχών  και  εξασφαλίζει  τη  διεπιστημονική  προσέγγιση  στη 

διδασκαλία  και  την  έρευνα  μεταξύ  των  Τμημάτων  της.    Η  Σχολή  έχει  ως  αρμοδιότητα  την 

εποπτεία  και  το  συντονισμό  της  λειτουργίας  των  Τμημάτων  και  του  εκπαιδευτικού  και 

ερευνητικού  έργου  που  παράγεται  από  αυτά,    σύμφωνα  με  τον  Εσωτερικό  Κανονισμό 

Λειτουργίας.  

Τα  όργανα  της  Σχολής,  σύμφωνα  με  τον  Ν.4957/2022  (Α  141  )  όπως  ισχύει  είναι:  α)  ο 
Κοσμήτορας και β) η  Κοσμητεία 

Το  Τμήμα αποτελεί  τη  θεμελιώδη ακαδημαϊκή μονάδα  του  Ιδρύματος  και  έχει ως  στόχο  την 
προαγωγή ενός συγκεκριμένου πεδίου της επιστήμης, της τεχνολογίας, των γραμμάτων και των 
τεχνών  μέσω  της  εκπαίδευσης  και  της  έρευνας.    Το  Τμήμα  αποτελείται  από  το  σύνολο  των 
μελών  Διδακτικού  Ερευνητικού  Προσωπικού  (ΔΕΠ),  των  μελών  του  Ειδικού  Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού  (ΕΕΠ),  των  μελών  του  Εργαστηριακού  Διδακτικού  Προσωπικού  (ΕΔΙΠ)  και  των 
μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), που υπηρετούν σε αυτό. 

Όργανα  του  Τμήματος  σύμφωνα  με  τον  Ν.4957/2022  (Α  141  )  όπως  ισχύει  είναι:  α)  η 
Συνέλευση, β) το Διοικητικό Συμβούλιο, γ) ο Πρόεδρος και δ) ο Αντιπρόεδρος. 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελείται από τρεις Σχολές και οκτώ Τμήματα: 

1. ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ:  

 Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών  

 Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης. 

2. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:   
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 Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 

 Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

 Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  

 Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. 

3. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ:  

 Τμήμα Πληροφορικής  

 Τμήμα Στατιστικής 

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

Αρμόδια  όργανα  για  την  οργάνωση  και  λειτουργία  των  Προγραμμάτων  Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι τα ακόλουθα: 
α) η Σύγκλητος του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), 
β) η Συνέλευση του Τμήματος, 
γ) η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.), και 
δ) ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. 
 
Ειδικώς  για  τα  διατμηματικά,  τα  διιδρυματικά  και  τα  κοινά  Π.Μ.Σ.,  τις  αρμοδιότητες  της 
Συνέλευσης του Τμήματος ασκεί η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών. 

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

Το προσωπικό του Πανεπιστημίου αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγορίες: 

 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ : 

 Μέλη Δ.Ε.Π.: Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό    

 Ομότιμοι Καθηγητές 

 Επισκέπτες Καθηγητές 

 Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) 

 Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π) 

 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) 

 Επιστημονικοί Συνεργάτες 

 Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι 

 Επιστημονικό Προσωπικό 

 Συμβασιούχοι Διδάσκοντες 

 Διδάσκοντες με απόσπαση 

 

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Το  Οικονομικό  Πανεπιστήμιο  Αθηνών  παρέχει  τόσο  διοικητικές  όσο  και  άλλες  υπηρεσίες 

(σίτισης, στέγασης, βιβλιοθήκης, άθλησης κ.α) με στόχο  την εξυπηρέτηση  των φοιτητών του 
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αλλά  του  υπόλοιπου  ανθρώπινου  δυναμικού.  Περισσότερες  πληροφορίες  σχετικά  με  την 

οργάνωση  και  λειτουργία  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  του  ιδρύματος  μπορείτε  να 

αναζητήσετε στην  κεντρική ιστοσελίδα του ιδρύματος (http://www.aueb.gr ). 

 
 
Γενική περιγραφή του Ιδρύματος  
 
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  (ΟΠΑ), ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό  Ίδρυμα,  είναι Νομικό 

Πρόσωπο  Δημοσίου  Δικαίου  και  εποπτεύεται  από  το  Υπουργείο  Παιδείας  Έρευνας  και 

Θρησκευμάτων.  

Το ΟΠΑ είναι, κατά σειρά αρχαιότητας, το τρίτο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας και το 

πρώτο  στον  χώρο  των  Οικονομικών  Επιστημών  και  της  Διοίκησης  των  Επιχειρήσεων.  Στην 

πορεία προστέθηκαν τα επιστημονικά πεδία της Πληροφορικής και της Στατιστικής. Από το έτος 

ίδρυσής  του  το  1920  έως  και  σήμερα  έχει  πλούσια  ιστορία  σημαντικών  επιστημονικών 

επιτευγμάτων,  που  χαρακτηρίζουν  το  σύγχρονο  παρόν  και  προδιαγράφουν  εξαιρετικές 

προοπτικές για το μέλλον.  

Το Ίδρυμα, ως κέντρο αριστείας στην ακαδημαϊκή έρευνα και στη διδασκαλία, αξιολογείται ως 

ένα  από  τα  κορυφαία  πανεπιστήμια  της  χώρας  μας  και  ένα  από  τα  καλύτερα  διεθνώς  στα 

γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει. Η φήμη  του αντανακλά από  τη μια πλευρά,  το υψηλό 

επίπεδο του επιστημονικού του προσωπικού, την ποιότητα του ερευνητικού και διδακτικού του 

έργου  και  τα  σύγχρονα  προγράμματα  σπουδών,  και  από  την  άλλη  την  υψηλή  επιστημονική 

κατάρτιση των αποφοίτων του που τους επιτρέπει να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά με 

επιτυχία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.  

 
Κατάλογος  των  προσφερόμενων  προπτυχιακών  προγραμμάτων  σπουδών  που  οδηγούν 
στην απόκτηση  ακαδημαϊκού τίτλου  
Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο  Αθηνών  προσφέρονται  τα  ακόλουθα προγράμματα  σπουδών 
με  τις  αντίστοιχες  κατευθύνσεις/κύκλους,  τα οποία   οδηγούν στην απόκτηση  ακαδημαϊκού 
τίτλου:  
 

Α/Α  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΚΥΚΛΟΙ(*)  

1.   Διεθνών  και  Ευρωπαϊκών  Οικονομικών 
Σπουδών  

1. Διεθνούς Οικονομικής και 
Χρηματοδοτικής  

2. Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής 
Οικονομίας  

2.  Οικονομικής Επιστήμης  1.  Οικονομικής Θεωρίας κα Πολιτικής  
2.  Οικονομικής Επιχειρήσεων και 

Χρηματοοικονομικής 
3.  Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 

3.  Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας   1. Επιχειρησιακή Έρευνα και 
Επιχειρηματική Αναλυτική 

2. Διοίκηση Λειτουργιών και 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

3. Τεχνολογίες Λογισμικού και Ανάλυσης 
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Δεδομένων 
4. Πληροφοριακά Συστήματα και 

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 
5. Στρατηγική, Επιχειρηματικότητα και 

Ανθρώπινοι Πόροι 

4.  Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων   1.  Διοίκηση Επιχειρήσεων 
2.  Διοίκηση Πληροφοριακών 

Συστημάτων 
3.  Λογιστικής και Χρηματοδοτικής 

Διοίκησης 
4.  Μάρκετινγκ 

5.  Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής  1.   Λογιστικής 
2.   Χρηματοοικονομικής

6.  Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας   1.   Διεθνής Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία 

2.  Διοίκηση Επιχειρήσεων και 
Ανθρώπινου Δυναμικού 

3.  Επιχειρησιακή Αναλυτική 
4. Ψηφιακό Μάρκετινγκ

7.  Πληροφορικής (*)  1. Θεωρητική Πληροφορική 
2. Συστήματα και Δίκτυα Υπολογιστών 
3. Πληροφοριακά Συστήματα και 

Ασφάλεια 
4. Βάσεις Δεδομένων και Διαχείριση 

Γνώσης 
5. Επιχειρησιακή Έρευνα και Οικονομικά 

Πληροφορικής  
6. Υπολογιστικά Μαθηματικά και 

Επιστημονικοί Υπολογισμοί 

8.  Στατιστικής   

 

 
Αναλυτικές  πληροφορίες  για  τα  προγράμματα  σπουδών  παρέχονται  στους  οδηγούς 

σπουδών και τις ιστοσελίδες των τμημάτων. 

 
 
 

Βασικοί Κανονισμοί του Ιδρύματος (συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών ακαδημαϊκής 
αναγνώρισης)  
 

Στους βασικούς  κανονισμούς του Ιδρύματος περιλαμβάνονται ενδεικτικά : 
 Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Πανεπιστημίου  
 Ο Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών  
 Ο Κανονισμός Λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών  
 Ο Εσωτερικός Κανονισμός για την πραγματοποίηση μεταδιδακτορικής έρευνας  
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Συντονιστής ECTS του Ιδρύματος    
 
Ο  Συντονιστής  ECTS  του  Ιδρύματος    είναι  ο  εκάστοτε Πρόεδρος  της Μονάδας Διασφάλισης 
Ποιότητας  (ΜΟΔΙΠ), ο όποιος διασφαλίζει τη συμμόρφωση του    Ιδρύματος με τις αρχές και 
τους  κανόνες  του  ευρωπαϊκού  συστήματος  συσσώρευσης  και  μεταφοράς  πιστωτικών 
μονάδων,  επιβλέπει  την  τήρηση  και  εφαρμογή  τους  και  είναι  υπεύθυνος  για  την  πλήρη 
αναγνώριση και μεταφορά των πιστωτικών μονάδων. 
 
 
 
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ 

ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 
 
 
Α) Γενική περιγραφή 
 

Απονεμόμενος ακαδημαϊκός τίτλος 
Το Διιδρυματικό  Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών  Σπουδών  (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.)  απονέμει 
Δίπλωμα  Μεταπτυχιακών  Σπουδών  (Δ.Μ.Σ.)  στη  «Διοίκηση  Επιχειρήσεων»,  (Master  of 
Business Administration (ΜΒΑ), (ΦΕΚ 4421/28‐8‐2022 τ. Β΄) ,  με τις εξής ειδικεύσεις:  
α) Διοίκηση Επιχειρήσεων και 
β) Διοίκηση Έργων  
 
Προϋποθέσεις εισαγωγής 
Στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ, της ημεδαπής 
ή ομοταγών,  αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις 
διατάξεις  του  άρθρου  34  του  Ν.  4485/2017,  όπως  αυτές  εξειδικεύονται  στον  Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.  
 
Διαδικασίες εισαγωγής/εγγραφής 
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα διαρκεί από τον Μάρτιο έως τον Μάιο κάθε 
έτους.    

Οι  αιτήσεις  υποβάλλονται  μόνο  ηλεκτρονικά.  Τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά,  όπως  αυτά 
υποδεικνύονται ακολούθως,  επισυνάπτονται στην ηλεκτρονική αίτηση.  

Απαραίτητα δικαιολογητικά 

1. Συμπληρωμένη Αίτηση 
2. Αντίγραφο πτυχίου  
3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας  
4. Βεβαίωση  ισοτιμίας  από  ΔΟΑΤΑΠ  (για  τίτλους  σπουδών  από  πανεπιστημιακά 

ιδρύματα του εξωτερικού)  
5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
6. Δύο συστατικές επιστολές (από καθηγητές ή/και εργοδότες).  
7. Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Γ1/C1)  Advanced 

Cambridge/Michigan, TOEFL, IELTS ή άλλο αναγνωρισμένο πιστοποιητικό αντίστοιχου 
επιπέδου. 
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8. Πιστοποίηση της προϋπηρεσίας (βεβαίωση ενσήμων ή/και βεβαίωση εργοδότη ή/και 
αντίγραφα συμβάσεων που να καλύπτουν όλο το διάστημα της αποκτηθείσας μετά τη 
λήψη του 1ου πτυχίου προϋπηρεσίας). 

9. Μία μικρή φωτογραφία τύπου ταυτότητας/διαβατηρίου (ασπρόμαυρη ή έγχρωμη) 

Η διαδικασία αξιολόγησης είναι κυλιόμενη και συνεχής και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 
και της προσφοράς θέσεων στο πρόγραμμα πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

 

Κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης των Υποψηφίων, η εισήγηση 
της οποίας  επικυρώνεται από  το όργανο διοίκησης  του Προγράμματος που είναι η  Επιτροπή 
Προγράμματος  Σπουδών  (Ε.Π.Σ.).  Στα  κριτήρια  επιλογής  συμπεριλαμβάνεται  η  επίδοση  στο 
πρώτο  πτυχίο,  η  τυχούσα  κατοχή  άλλων  μεταπτυχιακών  τίτλων  καθώς  και  το  είδος  και  η 
διάρκεια  της  εργασιακής  εμπειρίας.  Μετά  τη  διαδικασία  αξιολόγησης  των  δικαιολογητικών, 
ακολουθεί προσωπική συνέντευξη η οποία επίσης συνεκτιμάται στην τελική επιλογή. 

Ο  τελικός  πίνακας  των  επιτυχόντων  και  τυχόν  επιλαχόντων  επικυρώνεται  από  την  Ε.Π.Σ.  του 
Δ.Δ.Π.Μ.Σ. 
 
 
Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του ΔΔΠΜΣ  

Το πρόγραμμα προσδοκά να εκπαιδεύσει άτομα, προκειμένου να έχουν επαρκείς γνώσεις και 
ικανότητες  στο  πεδίο  της  διοίκησης  επιχειρήσεων  για  να  διακριθούν  στην  αγορά  εργασίας 
βάσει  επαγγελματισμού  και  εξειδίκευσης.  Στόχος  είναι  όλοι  οι  απόφοιτοι  να  σημειώνουν 
ανέλιξη  στην  επαγγελματική  τους  διαδρομή  με  εφικτή  την  επιτυχία  τους  σε  εταιρείες  και 
οργανισμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, καθώς και σε ακαδημαϊκές θέσεις.  

Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα είναι τα παρακάτω: 

 Να προσφέρει έναν καινοτόμο συνδυασμό βασικών εννοιών διοίκησης επιχειρήσεων 
θεωρητικού επιπέδου με θέματα που έχουν εφαρμογή στην πράξη   

 Να  δώσει  έμφαση  στην  εφαρμογή  της  αποκτηθείσας  γνώσης  παρέχοντας 
αποτελέσματα ερευνών αλλά και εκπαιδευτικό υλικό με πρακτικό ενδιαφέρον 

 Να  εκπαιδεύσει  τους  μεταπτυχιακούς  φοιτητές  και  μεταπτυχιακές  φοιτήτριες  σε 
επίκαιρα  θέματα  διοίκησης  επιχειρήσεων  και  σε  σύγχρονες  προκλήσεις  παγκόσμιας 
εμβέλειας. 

 Να εισάγει  εκπαιδευτικές μεθόδους  για  ενεργή συμμετοχή  των  εκπαιδευομένων  και 
ενίσχυση  της  αλληλεπίδρασής  τους  (μελέτες  περίπτωσης,  εκπόνηση  ομαδικών 
εργασιών,  παιχνίδια  ρόλων,  κτλ.)  ακολουθώντας  τις  διεθνείς  εξελίξεις  στον 
ακαδημαϊκό χώρο.  

 Να  παράγει  σε  ετήσια  βάση  υψηλής  ποιότητας  μεταπτυχιακές  εργασίες  που 
εξελίσσουν  τη  γνώση,  προάγουν  τον  επαγγελματισμό  και  αφήνουν  πνευματική 
παρακαταθήκη.  
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Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές 
Μετά τη λήψη του τίτλου σπουδών δίνεται η δυνατότητα στους αποφοίτους να προχωρήσουν 
σε Διδακτορικές Σπουδές – τρίτο κύκλο σπουδών . 
 
 
 
 
 
Διάγραμμα μαθημάτων του προγράμματος σπουδών με Πιστωτικές Μονάδες (60 ανά έτος) 

Τα  μαθήματα,  η  διδακτική  και  ερευνητική  απασχόληση,  οι  πρακτικές  ασκήσεις  και  οι  κάθε 
άλλου  είδους  εκπαιδευτικές  και  ερευνητικές  δραστηριότητες  για  την  απονομή  του 
μεταπτυχιακού τίτλου ορίζονται ως εξής: 

Τα μαθήματα του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. διακρίνονται σε μαθήματα υποχρεωτικά και μαθήματα επιλογής. 
Για  την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται: Η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δώδεκα 
(12) μαθήματα υποχρεωτικά και οκτώ  (8) μαθήματα επιλογής και η  εκπόνηση μεταπτυχιακής 
εργασίας. Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές.   
Το  πρόγραμμα  αντιστοιχεί  σε  120  Πιστωτικές  Μονάδες  (Π.Μ).  Κατά  τη  διάρκεια  του 
προγράμματος  οι  φοιτητές  παρακολουθούν  είκοσι  (20)  ισοδύναμα  μαθήματα  υποχρεωτικής 
παρακολούθησης ή επιλογής, που το καθένα δίνει 5 Π.Μ. (σύνολο 100 Π.Μ), συν την εκπόνηση 
της διπλωματικής τους εργασίας που αντιστοιχεί σε 20 Π.Μ..  

Το πρόγραμμα διδασκομένων και εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται ως εξής: 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ  

Μαθήματα υποχρεωτικά 

 Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (5 Πιστωτικές Μονάδες)  
 Οικονομικά για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων (5 Πιστωτικές Μονάδες)                                           
 Χρηματοοικονομική Λογιστική (5 Πιστωτικές Μονάδες) 

 
Μαθήματα επιλογής (επιλέγονται τα 2) 
 
 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων  (5 Πιστωτικές Μονάδες)                                      
 Δίκαιο των Επιχειρήσεων και του Ανταγωνισμού  (5 Πιστωτικές Μονάδες) 
 Μάνατζμεντ Έργων και Προγραμμάτων (5 Πιστωτικές Μονάδες) 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ   

Μαθήματα υποχρεωτικά   

 Διοικητική Λογιστική (5 Πιστωτικές Μονάδες)     
 Επιστήμη Διοίκησης / Επιχειρησιακή Έρευνα (5 Πιστωτικές Μονάδες)     
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 Εφαρμοσμένη Στατιστική και Προβλέψεις (5 Πιστωτικές Μονάδες) 
 
Μαθήματα επιλογής (επιλέγονται τα 2) 
 
 Βιωσιμότητα, Υγεία και Ασφάλεια (5 Πιστωτικές Μονάδες)     
 Επιχειρησιακά Παίγνια (5 Πιστωτικές Μονάδες)     
 Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (5 Πιστωτικές Μονάδες)   
 

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ   

Μαθήματα υποχρεωτικά   
 
 Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική* (5 Πιστωτικές Μονάδες)     
 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (5 Πιστωτικές Μονάδες)     
 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι*  (5 Πιστωτικές Μονάδες)     
 
Μαθήματα επιλογής (επιλέγονται τα 2) 
 
 Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ* (5 Πιστωτικές Μονάδες)  
 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (5 Πιστωτικές Μονάδες)     
 Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διεπιχειρησιακή Συνεργασία (5 Πιστωτικές Μονάδες)     
 Κοινωνική Αλλαγή και Καινοτομία** (5 Πιστωτικές Μονάδες)    

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ   

Μαθήματα υποχρεωτικά 
 
 Βιομηχανική Πολιτική και Διεθνής Ανταγωνιστικότητα (5 Πιστωτικές Μονάδες)     
 Μάνατζμεντ Παραγωγής (Προϊόντων, Υπηρεσιών και Έργων)* (5 Πιστωτικές Μονάδες)     
 Μάρκετινγκ (5 Πιστωτικές Μονάδες)     
 
Μαθήματα επιλογής (επιλέγονται τα 2) 
 
 Επιχειρηματικότητα και Δημιουργία Νέων Επιχειρηματικών Εγχειρημάτων* (5 Πιστωτικές 

Μονάδες)     
 Μάνατζμεντ Εφοδιαστικής Αλυσίδας (5 Πιστωτικές Μονάδες) 
 Οικονομικά των Κατασκευών και της Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας** (5 Πιστωτικές 

Μονάδες)  
 Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (5 Πιστωτικές Μονάδες)   
 

*Μαθήματα που θα αλλάξουν τίτλο από το Ακαδ. Έτος 2023‐24 (βλ. ενότητα Β) 
   **Μαθήματα που θα εισαχθούν στο πρόγραμμα σπουδών από το Ακαδ. Έτος 2023‐24 

 
Ε’  ΕΞΑΜΗΝΟ 

 Διπλωματική Εργασία  (20 Πιστωτικές Μονάδες)                                            
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Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί 
να γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Δ.Δ.Π.Μ.Σ 
Στο πλαίσιο του προγράμματος λειτουργεί Τμήμα Μερικής Φοίτησης (part‐time) που 
απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών. Τα μαθήματα διεξάγονται 2‐3 φορές 
την εβδομάδα, καθημερινές και ώρες 18:00‐21:30. Απαιτούν υποχρεωτική παρακολούθηση, 
αυτενέργεια των φοιτητών με συμμετοχή στην τάξη, καθώς και εκπόνηση εργασιών.  
 
Τελικές εξετάσεις 
Κανονισμοί εξετάσεων και αξιολόγησης/βαθμολόγησης 
 

 Τα  μαθήματα  ολοκληρώνονται  με  τη  διαδικασία  των  γραπτών  εξετάσεων,  οι  οποίες 
είναι υποχρεωτικές. 

 Η  διαμόρφωση  του  τελικού  βαθμού  για  κάθε  μάθημα  καθορίζεται  από  το  αρμόδιο 
διδακτικό  προσωπικό.  Ο  τελικός  βαθμός  ενδέχεται  να  συνυπολογίζει  πρόσθετα 
κριτήρια, όπως την εκπόνηση ατομικών ή/και ομαδικών εργασιών.  

 Η βαθμολογική  κλίμακα  ορίζεται  από  μηδέν  (0)  μέχρι  δέκα  (10)  με  διαβαθμίσεις  της 
ακέραιης ή μισής μονάδας. Προβιβάσιμοι βαθμοί είναι το 5 και οι μεγαλύτεροί του. 

 Για την απονομή του Δ.Μ.Σ., απαιτείται προαγωγικός βαθμός σε όλα τα μεταπτυχιακά 
μαθήματα και στη διπλωματική εργασία.  

 
 

Βαθμός Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  

 Ο  τελικός  βαθμός  του  Διπλώματος Μεταπτυχιακών  Σπουδών  (Δ.Μ.Σ.)  προκύπτει  από 
τον βαθμό των μεταπτυχιακών μαθημάτων και τον βαθμό της Διπλωματικής Εργασίας. 

 Στα  απονεμόμενα  διπλώματα  Μεταπτυχιακών  Σπουδών  Δ.Μ.Σ.  αναγράφεται 
χαρακτηρισμός Καλώς, Λίαν Καλώς, Άριστα που αντιστοιχεί σε: 
α) «Άριστα» από 8,51 έως 10 
β) «Λίαν Καλώς» από 6,51 έως 8,50 
γ) «Καλώς» από 5 έως 6,50  
 

Γλώσσα διεξαγωγής 
Η γλώσσα διεξαγωγής  του προγράμματος  είναι  η  ελληνική. Τα μαθήματα  του προγράμματος 
σπουδών  μπορεί  να  παρέχονται  και  στην  αγγλική  γλώσσα  σε  όλες  τις  προσφερόμενες 
κατευθύνσεις. 
 
 
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης 
Η χρονική διάρκεια για το Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης είναι τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών, 
στην οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.  
Η  χρονική  διάρκεια  για  το  Πρόγραμμα  Μερικής  Φοίτησης  προσαυξάνεται  εκείνης  του 
Προγράμματος Πλήρους Φοίτησης κατά ένα (1) εξάμηνο σπουδών. 
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Β) Περιγραφή των επιμέρους ενοτήτων μαθημάτων  
 

 
Τίτλος Μαθήματος: Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων  

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: bm24109p  

   

Τύπος του μαθήματος: Υποχρεωτικά 
Έτος σπουδών: Πρώτο 
Εξάμηνο: Πρώτο 
Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων (με βάση τον φόρτο εργασίας που απαιτείται 
να καταβάλει ο φοιτητής ή σπουδαστής για  να  επιτύχει  τους αντικειμενικούς στόχους ή  τα 
μαθησιακά αποτελέσματα): 5 
Όνομα του διδάσκοντος / διδάσκουσας / διδασκόντων  
Ελένη Σαλαβού          
 
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα  
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές / φοιτήτριες θα: 

 κατανοούν βασικές έννοιες του μάνατζμεντ και τις λειτουργίες του 

 διαθέτουν γνώσεις και δεξιότητες για να διοικούν οργανώσεις αποδοτικά και 
αποτελεσματικά  

 μπορούν να αξιοποιούν μοντέλα, τεχνικές και εργαλεία μάνατζμεντ στην πράξη  
 
Προαπαιτήσεις      
Καμία 
 
Περιεχόμενο του μαθήματος   
Το  μάθημα  αποτελεί  εισαγωγή  στην  οργάνωση  και  διοίκηση  των  επιχειρήσεων.  Εξετάζει  τα 
θεμελιώδη χαρακτηριστικά γνωρίσματα των επιχειρήσεων και αναλύει τις βασικές λειτουργίες 
του  μάνατζμεντ.  Το  μάθημα  ολοκληρώνεται  με  την  παρουσίαση  και  κριτική  αξιολόγηση 
ποικίλων εργαλείων μάνατζμεντ.  
 
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη  

 δίνεται εκτενής λίστα αναφορών 
 
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι 
Διαλέξεις με θεωρητικό και πρακτικό μέρος  (ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, κτλ.). Επιπλέον 
γίνονται  παρουσιάσεις επίκαιρων θεμάτων από μεταπτυχιακούς φοιτητές και μεταπτυχιακές 
φοιτήτριες  
 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης  
Γραπτή εξέταση και ομαδική εργασία 
 
Γλώσσα διδασκαλίας 
Ελληνική 
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Τίτλος Μαθήματος: Οικονομικά για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων  

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: bm24108p 

   

Τύπος του μαθήματος: Υποχρεωτικά 
Έτος σπουδών: Πρώτο 
Εξάμηνο: Πρώτο   
Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων (με βάση τον φόρτο εργασίας που απαιτείται 
να καταβάλει ο φοιτητής ή σπουδαστής για  να  επιτύχει  τους αντικειμενικούς στόχους ή  τα 
μαθησιακά αποτελέσματα): 5 
Όνομα του διδάσκοντος / διδάσκουσας / διδασκόντων  
Πρόδρομος Βλάμης            
 
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα  
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές / φοιτήτριες θα γνωρίζουν τις 
κυριότερες  βασικές  θεωρητικές  έννοιες  της  οικονομικής  επιστήμης  για  την  κατανόηση  της 
λειτουργίας  των  αγορών  και  της  συμπεριφοράς  του  καταναλωτή.  Ιδιαίτερη  έμφαση  δίδεται 
στην  εφαρμογή  της  θεωρίας  της  μικροοικονομίας  σε  απτά  προβλήματα  της  πραγματικής 
οικονομίας, τόσο από τη σκοπιά του καταναλωτή και της επιχείρησης, όσο και από τη σκοπιά 
του κοινωνικού οφέλους και της αποδοτικότητας της οικονομίας συνολικά. 
 
Προαπαιτήσεις      
Καμία 
 
Περιεχόμενο του μαθήματος   
Ο  σκοπός  του  μαθήματος  είναι  να  παρουσιάσει  στους  φοιτητές  τις  κυριότερες  βασικές 
θεωρητικές  έννοιες  της  οικονομικής  επιστήμης  για  την  κατανόηση  της  λειτουργίας  των 
αγορών  και  της  συμπεριφοράς  του  καταναλωτή.  Το  πρώτο  μέρος  του  μαθήματος  είναι 
αφιερωμένο  στην  ανάπτυξη  των  βασικών  εννοιών  της  οικονομικής  θεωρίας.  Το  δεύτερο 
μέρος  αναλύει  τη  ζήτηση  και  την  προσφορά  στις  αγορές  προϊόντων,  ενώ  στο  τρίτο  μέρος 
γίνεται  μια  εμπεριστατωμένη  ανάλυση  των  προσδιοριστικών  παραγόντων  των  τιμών  και 
ποσοτήτων  των  παραγόμενων  προϊόντων  στις  διαφορετικές  μορφές  αγορών  (Πλήρης 
Ανταγωνισμός, Μονοπώλιο, Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός και Ολιγοπώλιο). 
 
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη  
1. Begg, D and D. Ward (2004), Economics for Business, McGraw‐Hill (latest edition). 
     ISBN: 0077104293 
2.  Colander,  D  (2005),  Classic  Readings  in  Economics,  McGraw‐Hill  International  Book 
Company, (latest edition), ISBN: 0072418370 
3. DOYLE EL. (2005), The Economic System, Wiley, (latest edition), ISBN: 0‐470‐85001‐9 
4. Griffiths, A. and S. Wall (1997), Applied Economics, (latest edition), Longman. 
5. KRUGMAN P. AND R. WELLS  (2004), Microeconomics, Palgrave Macmillan,  (latest edition) 
ISBN: 0716762773 
6. KRUGMAN P. AND R. WELLS (2006), Economics, (latest edition) Palgrave Macmillan 
7. Lipsey, R.G. and K. Chrystal (2004), Economics (latest edition), Oxford University Press 
8. MCCONNELL (2005), Economics, (latest edition), McGraw‐Hill, ISBN: 0071249141                                         
9. SAMUELSON (2004), Economics, (latest edition), McGraw‐Hill, ISBN: 0071239324 
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10.  Παντελίδης  Π.  Εισαγωγή  στη  Μικροοικονομική  Ανάλυση,  Έκδοση:  1η/2003,ISBN:  960‐
92406‐0‐7 
 
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι 
Διαλέξεις με θεωρητικό και πρακτικό μέρος (ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, κτλ.). Παράλληλα 
με  τις  διαλέξεις  θα  γίνονται  φροντιστήρια  με  αντικείμενο  τη  συζήτηση  εφαρμοσμένων 
θεμάτων μικροοικονομικής, τη παρουσίαση παραδειγμάτων από τις Ελληνικές και τις διεθνείς 
αγορές και τη λύση ασκήσεων.   
 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης  
Η αξιολόγηση βασίζεται στην τελική γραπτή εξέταση. 
 
Γλώσσα διδασκαλίας 
Ελληνική 
 
  

Τίτλος Μαθήματος: Χρηματοοικονομική Λογιστική  

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: bm24112p 

 
Τύπος του μαθήματος: Υποχρεωτικά 
Έτος σπουδών: Πρώτο 
Εξάμηνο: Πρώτο 
Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων(με βάση τον φόρτο εργασίας που απαιτείται 
να καταβάλει ο φοιτητής ή σπουδαστής για  να  επιτύχει  τους αντικειμενικούς στόχους ή  τα 
μαθησιακά αποτελέσματα) : 5 
Όνομα του διδάσκοντος / διδάσκουσας / διδασκόντων  
Χρήστος Τζόβας      
 
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα  
Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής 
θεωρίας  και  πρακτικής  με  έμφαση  στη  λογιστική  παρακολούθηση  γεγονότων  που  αφορούν 
κατά  κύριο  λόγο  στοιχεία  του  Ενεργητικού  καθώς  και  την  αποτίμησή  των.  Έμφαση  δίνεται 
στους κανόνες αποτίμησης που προκρίνονται από τα ισχύοντα (Ελληνικά και Διεθνή) Λογιστικά 
Πρότυπα.  
Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει γνώσεις αναφορικά με το θεωρητικό 
πλαίσιο  της  χρηματοοικονομικής  Λογιστικής,  την  αναγνώριση  των  εσόδων  και  την  λογιστική 
αντιμετώπιση των στοιχείων του ενεργητικού. 
 
Προαπαιτήσεις      
Καμία 
 
Περιεχόμενο του μαθήματος   

 Το θεωρητικό και θεσμικό πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής.  

 Κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 Την αναγνώριση και μέτρηση των εσόδων από πώληση αγαθών, παροχή υπηρεσιών καθώς 
και από δικαιώματα, τόκους και μερίσματα. 

 Την αναγνώριση των εσόδων από μακροχρόνια κατασκευαστικά συμβόλαια. 
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 Το  λογιστικό  χειρισμό  των  (ενσώματων  και  ασώματων)  παγίων  στοιχείων  και  ειδικότερα 
την αρχική αναγνώριση, την μέτρηση κατά την αρχική αναγνώριση και την μεταγενέστερη 
αποτίμηση των στοιχείων αυτών. 

 Την  παρακολούθηση  και  αποτίμηση  των  αποθεμάτων  και  ειδικότερα  την  αρχική 
αναγνώριση, την μέτρηση κατά την αρχική αναγνώριση και την μεταγενέστερη αποτίμηση 
των αποθεμάτων. 

 Το λογιστικό χειρισμό των απαιτήσεων. 

 Την παρακολούθηση και αποτίμηση των επενδύσεων σε χρηματοοικονομικά στοιχεία  και 
ειδικότερα  την  αρχική  αναγνώριση,  την  μέτρηση  κατά  την  αρχική  αναγνώριση  και  την 
μεταγενέστερη αποτίμηση των στοιχείων αυτών. 

 Το λογιστικό χειρισμό των μισθώσεων. 

 Την λογιστική αντιμετώπιση των χρεωστικών τόκων και των επιχορηγήσεων επενδύσεων. 
 
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη  

 “Χρηματοοικονομική  Λογιστική,  International  Financial  Reporting  Standards”,  Δ.Γκίκας, 
Α.Παπαδάκη, Γ.Σιουγλέ, Ε. Δεμοιράκος, Χ.Τζόβας, Ε’ Έκδοση, Εκδόσεις Ε. Μπένου, 2016,   

 «Χρηματοοικονομική  λογιστική»,  A.Μπάλλα  κ’  Δ.Χεβα,  Δ’  έκδοση,  Εκδόσεις  Ε.Μπένου, 
2016. 

 Intermediate Accounting: IFRS Edition, 3rd Edition Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, Terry 
D. Warfield. 

 
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι 
Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται με 3ωρες διαλέξεις που πραγματοποιούνται μια φορά 
την  εβδομάδα.  Στους φοιτητές  παρουσιάζονται,  ανάλογα  με  το  θέμα,  πραγματικές  μελέτες 
περίπτωσης οι οποίες γίνονται αντικείμενο συζήτησης στο αμφιθέατρο. 
 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης  
Η  αξιολόγηση  των  φοιτητών  γίνεται  με  γραπτές  εξετάσεις  που  διενεργούνται  μετά  την 
ολοκλήρωση των διαλέξεων. Οι φοιτητές επιτυγχάνουν στο μάθημα εφόσον επιτύχουν βαθμό 
τουλάχιστον πέντε (5). 

Γλώσσα διδασκαλίας 
Ελληνική 
 
 

Τίτλος Μαθήματος: Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων   
Κωδικός αριθμός του μαθήματος: bm24201p  

 
Τύπος του μαθήματος: Επιλογής 
Έτος σπουδών: Πρώτο 
Εξάμηνο: Πρώτο 
Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων (με βάση τον φόρτο εργασίας που απαιτείται 
να καταβάλει ο φοιτητής ή σπουδαστής για  να  επιτύχει  τους αντικειμενικούς στόχους ή  τα 
μαθησιακά αποτελέσματα): 5 
Όνομα του διδάσκοντος / διδάσκουσας / διδασκόντων  
Κωνσταντίνος Χαλέβας 
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Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα  
Με την ολοκλήρωση  του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες  θα  είναι σε  θέση 
να: 
1. Αναπτύξουν ένα πλαίσιο για την ανάλυση μιας επιχείρησης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως βάση για την προετοιμασία μιας έκθεσης χρηματοοικονομικού αναλυτή.  
2. Υπολογίζουν και να ερμηνεύουν χρηματοοικονομικούς δείκτες (π.χ. αποδοτικότητας, δομής 
κεφαλαίων  και  ρευστότητας)  που  επιτρέπουν  συγκρίσεις  μεταξύ  και  εντός  επιχειρήσεων  με 
τελικό στόχο την πρόβλεψη της μελλοντικής πορείας μιας εταιρείας. 
3. Καταρτίζουν και αναλύουν την Κατάσταση Ταμειακών Ροών. 
4. Κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο τα λογιστικά λάθη (είτε εκ προθέσεως χειραγώγηση από 
τη διοίκηση είτε ακούσια λάθη) καθώς και η ευελιξία που έχουν οι εταιρείες στην εφαρμογή 
των  υφιστάμενων  λογιστικών  αρχών  επηρεάζουν  τις  οικονομικές  καταστάσεις  και  κατ’ 
επέκταση τις οικονομικές αποφάσεις. 
5.  Αποτιμούν  επιχειρήσεις  χρησιμοποιώντας  διαφορετικά  υποδείγματα  αποτίμησης  όπως 
Discounted Cash Flows και Earnings‐Based models. 
 
Προαπαιτήσεις      
Χρηματοοικονομική Λογιστική 
 
Περιεχόμενο του μαθήματος   
Ο κύριος στόχος αυτού του μαθήματος είναι να αναπτύξει τις ικανότητες των συμμετεχόντων 
να  διαβάζουν,  να  ερμηνεύουν  και  να  αναλύουν  οικονομικές  καταστάσεις  αποτελεσματικά. 
Πρόκειται για ένα μάθημα θεμελιώδους ανάλυσης με πρακτική έμφαση που βασίζεται σε μια 
σειρά ασκήσεων και  case  studies  εισηγμένων εταιρειών. Παρόλο που επικεντρώνεται  κυρίως 
στην  αποτίμηση  επιχειρήσεων,  συζητούνται  επίσης  δανειακές  και  άλλες  επενδυτικές 
αποφάσεις. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πώς οι κανόνες μέτρησης και αναφοράς καθορίζουν 
και  ενδεχομένως περιορίζουν  τις  πληροφορίες που παρέχονται στις οικονομικές  καταστάσεις 
αλλά και πώς η αναδιατύπωση και οι προσαρμογές στις οικονομικές καταστάσεις μας οδηγούν 
σε καλύτερες οικονομικές αποφάσεις. Ενδεικτικά θέματα: 

1. Ανάλυση Αποδοτικότητας 
2. Ανάλυση Ρευστότητας 
3. Ανάλυση Δομής Κεφαλαίων 
4. Κατάρτιση και Ανάλυση Κατάστασης Ταμειακών Ροών 
5. Χειραγώγηση Κερδών και Ποιότητα Κερδών 
6. Πρόβλεψη Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
7. Αποτίμηση Επιχειρήσεων 
8. Λήψη Αποφάσεων 

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη  
1. Ανάλυση  και  Αποτίμηση  Επιχειρήσεων,  Γκίκας  Δ.,  Παπαδάκη  Α.,  Σιουγλέ  Γ,  Εκδόσεις 

Μπένου (2010) 
2. Penman,  Stephen.  Financial  Statement  Analysis  and  Security  Valuation,  5th  Edition, 

McGraw‐Hill Higher Education, 2012. ISBN : 978‐0078025310 
3. Διαφάνειες και Ασκήσεις μελέτης 
4. Οικονομικές Καταστάσεις εταιρειών 
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Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι 
Διαλέξεις με θεωρητικό και πρακτικό μέρος (ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, κτλ.). Επιπλέον, 
δίνεται η δυνατότητα εκπόνησης εργασίας σε γκρουπ των δύο φοιτητών όπου εφαρμόζονται 
σε πραγματική εταιρεία οι γνώσεις που αποκτήθηκαν στο μάθημα.  
 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης  
Γραπτή εξέταση και προαιρετική ομαδική εργασία 
 
Γλώσσα διδασκαλίας 
Ελληνική 
 

Τίτλος Μαθήματος: Δίκαιο  των Επιχειρήσεων και του Ανταγωνισμού 

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: bm24202p 

 
Τύπος του μαθήματος: Επιλογής 
Έτος σπουδών: Πρώτο 
Εξάμηνο: Πρώτο 
Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων(με βάση τον φόρτο εργασίας που απαιτείται 
να καταβάλει ο φοιτητής ή σπουδαστής για  να  επιτύχει  τους αντικειμενικούς στόχους ή  τα 
μαθησιακά αποτελέσματα) : 5 
Όνομα του διδάσκοντος / διδάσκουσας / διδασκόντων  
Εμμανουέλα Τρούλη           
 
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα  
Με  την  ολοκλήρωση  του  μαθήματος  οι  μεταπτυχιακοί  φοιτητές  /  φοιτήτριες  θα  κατανοούν 
βασικές νομικές έννοιες για: 

 την επιχείρηση και τις εταιρείες,  

 το δίκαιο ελεύθερου και αθέμιτου ανταγωνισμού, 

 την κατάρτιση των συμβάσεων και των ηλεκτρονικών συμβάσεων. 
 
Προαπαιτήσεις      
Καμία 
 
Περιεχόμενο του μαθήματος   
Το μάθημα αποτελεί  εισαγωγή σε  βασικούς  νομικούς  κανόνες  που διέπουν  τις  επιχειρήσεις. 
Εξετάζει τις διάφορες μορφές εταιριών, το δίκαιο ελεύθερου και αθέμιτου ανταγωνισμού και 
της κατάρτισης συμβάσεων και ηλεκτρονικών συμβάσεων 
 
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη  
Δίνεται εκτενής λίστα αναφορών 
 
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι 
Διαλέξεις με θεωρητικό και πρακτικό μέρος (ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, κτλ.).  
 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης  
Γραπτή εξέταση 
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Γλώσσα διδασκαλίας 
Ελληνική 
 
 

Τίτλος Μαθήματος: Μάνατζμεντ Έργων και Προγραμμάτων  

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: bm24208p 

   

Τύπος του μαθήματος: Επιλογής 
Έτος σπουδών: Πρώτο 
Εξάμηνο: Πρώτο 
Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων (με βάση τον φόρτο εργασίας που απαιτείται 
να καταβάλει ο φοιτητής ή σπουδαστής για  να  επιτύχει  τους αντικειμενικούς στόχους ή  τα 
μαθησιακά αποτελέσματα) : 5 
Όνομα του διδάσκοντος / διδάσκουσας / διδασκόντων  
Κωνσταντίνος Κηρυττόπουλος           
 
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα  
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές / φοιτήτριες θα είναι σε θέση 
να: 

 Κατανοούν  τις  βασικές  αρχές  και  την  ορολογία  της  διοίκησης  έργων  με  βάση  τα 
διεθνή πρότυπα και πρακτικές. 

 Κατανοούν και χρησιμοποιούν τις διεργασίες που σχετίζονται με τις περιοχές γνώσης 
της  διοίκησης  έργων  (ενοποίηση,  εύρος,  χρόνος,  κόστος,  ποιότητα,  πόροι, 
επικοινωνία, κίνδυνοι και προμήθειες) 

 Αναλύουν  έργα  μέσω  των  βασικών  μεθόδων  και  τεχνικών  που  σχετίζονται  με  τις 
παραπάνω  θεματικές  περιοχές  (WBS,  CPM,  PERT,  Gantt,  Slacks  calculation, 
Organisational  Structures,  RACI,  Cash  Flows,  EVM,  Risk  Sheets,  Resource  Leveling, 
Contract types, Schedule Tracking, Budgeting) 

 Να  επιλύουν  σύνθετα  προβλήματα  έργων  μέσω  της  χρήσης  εξειδικευμένου 
λογισμικού (όπως τα MS Project, OpenProject). 

 
Προαπαιτήσεις      
Καμία 
 
Περιεχόμενο του μαθήματος   
Στο μάθημα γίνεται σε βάθος ανάλυση των διεργασιών της διοίκησης έργων υπό το πρίσμα των 
εθνικών και διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων, μεθόδων και πρακτικών (ISO21500, PMBOK, 
ΕΛΟΤ1429).  Η  ανάλυση  ξεκινά  από  τον  ορισμό  και  τις  φάσεις  ενός  έργου  και  προχωρά  στις 
ειδικές γνώσεις – δεξιότητες που θα πρέπει να έχει ο διευθυντής ενός έργου (project manager) 
ή/και τα μέλη της ομάδας έργου, όπως οι μέθοδοι και τα εργαλεία διαχείρισης στις θεματικές 
περιοχές  του  εύρους/αντικειμένου,  χρόνου,  κόστους,  ποιότητας,  ανθρωπίνων  πόρων, 
επικοινωνίας, κινδύνου και προμηθειών.  
Βασικός  σκοπός  του  μαθήματος  είναι  η  εξοικείωση  των  φοιτητών  με  τις  κύριες  μεθόδους/ 
τεχνικές διοίκησης έργων, όπως ο χρονικός προγραμματισμός (Gantt, CPM, PERT), η διοίκηση 
και  ο  προγραμματισμός  χρήσης  των  πόρων  και  η  οικονομική  παρακολούθηση.  Επιπλέον, 
έμφαση δίνεται σε σύγχρονα και εξελιγμένα εργαλεία (όπως η ανάλυση δεδουλευμένης αξίας – 
earned value management) για την παρακολούθηση των έργων. 
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Στο μάθημα γίνεται ο διαχωρισμός των εννοιών έργο, πρόγραμμα και πορτοφόλια έργων και 
εντοπίζονται οι διαφορές τους. 
 
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη  

 Larson,  E  &  Gray,  C  2018,  Διοίκηση  έργων:  η  διαδικασία  διοίκησης,  Εκδόσεις 
Κλειδάριθμος, Αθήνα. 

 Κηρυττόπουλος,  Κ.  2006, Εγχειρίδιο  Διαχείρισης  Κινδύνων  Έργων,  Εκδόσεις 
Κλειδάριθμος, Αθήνα 

 Kerzner,  H  2017, Project management:  a  systems  approach  to  planning,  scheduling, 
and controlling, 12th edn, John Wiley & Sons, N.J. 

 PMI 2013, A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide), 5th 
edn, Project Management Institute, Newtown Square, Pa.   

 
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι 
Διαλέξεις με θεωρητικό και πρακτικό μέρος  (ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, κτλ.). Επιπλέον 
γίνονται    παρουσιάσεις  επίκαιρων  θεμάτων  από  προσκεκλημένους  ομιλητές.    Στο  μάθημα 
εφαρμόζεται  και  ο  συνδυασμός  μαθησιακών  μεθόδων  (blended  learning)  μέσω  της 
πλατφόρμας MS TEAMS και σχετικού υλικού.   
 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης  
Γραπτή εξέταση και προαιρετική ατομική εργασία 
 
Γλώσσα διδασκαλίας 
Ελληνική 
 

Τίτλος Μαθήματος: Επιστήμη Διοίκησης – Επιχειρησιακή Έρευνα 

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: bm24103p  

 
Τύπος του μαθήματος: Υποχρεωτικά 
Έτος σπουδών: Πρώτο 
Εξάμηνο: Δεύτερο 
Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων (με βάση τον φόρτο εργασίας που απαιτείται 
να καταβάλει ο φοιτητής ή σπουδαστής για  να  επιτύχει  τους αντικειμενικούς στόχους ή  τα 
μαθησιακά αποτελέσματα) : 5 
Όνομα του διδάσκοντος / διδάσκουσας / διδασκόντων  
Νικόλαος Α. Παναγιώτου           
 
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα  
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές / φοιτήτριες θα: 

 έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις σε επιλεγμένους τομείς της Επιχειρησιακής Έρευνας 

 γνωρίζουν μεθοδολογικές προσεγγίσεις διαμόρφωσης και επίλυσης τυπικών 
προβλημάτων που μπορούν να παρουσιαστούν σε μία επιχείρηση  

 μπορούν  να αξιοποιήσουν  τις  γνώσεις  τους στην υποβοήθηση  της λήψη διοικητικών  
αποφάσεων που μπορούν να ανακύψουν στο εργασιακό τους περιβάλλον. 

 
Προαπαιτήσεις      
Καμία 
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Περιεχόμενο του μαθήματος   
Το περιεχόμενο του μαθήματος θα καλύψει την εξής θεματολογία, οργανωμένη στις ενότητες 
που παρατίθενται στη συνέχεια. 

1. Εισαγωγικά Στοιχεία Επιχειρησιακής Έρευνας 

 Εισαγωγικά  Στοιχεία  &  Ιστορική  Αναδρομή  για  την  Επιστήμη  της  Επιχειρησιακής 
Έρευνας 

 Ορισμοί Επιχειρησιακής Έρευνας 

 Μεθοδολογία Επιχειρησιακής Έρευνας 

 Κατηγοριοποίηση Προβλημάτων Επιχειρησιακής Έρευνας 
2. Διαμόρφωση Προβλημάτων Επιχειρησιακής Έρευνας 

 Βασικές Αρχές Διαμόρφωσης Προβλημάτων Επιχειρησιακής Έρευνας 

 Διαμόρφωση Προβλημάτων Τυπικών Περιπτώσεων Επιχειρησιακής Έρευνας 
3. Γραμμικός Προγραμματισμός & Αλγόριθμος Simplex 

 Γραφική Επίλυση Προβλημάτων Δύο Μεταβλητών 

 Εισαγωγή στον Γραμμικό Προγραμματισμό 

 Πρότυπη Μορφή Προβλήματος Γραμμικού Προγραμματισμού 

 Μέθοδος  Επίλυσης  Προβλημάτων Μεγιστοποίησης  Γραμμικού  Προγραμματισμού 
με τον Αλγόριθμο Simplex 

4. Γραμμικός Προγραμματισμός 

 Επίλυση Προβλημάτων Επιχειρησιακής Έρευνας στο MS Excel (Εργαστήριο) 

 Εισαγωγή στην Ανάλυση Ευαισθησίας 
5. Δυαδικό Πρόβλημα & Λοιπά Επιλεγμένα Προβλήματα Γραμμικού Προγραμματισμού 

 Διαμόρφωση Δυαδικού Προβλήματος – Οικονομική Ερμηνεία Δυαδικού Προβλήματος 

 Πρόβλημα Μεταφοράς 

 Πρόβλημα Αντιστοιχήσεως 

 Πρόβλημα Αποσυνθέσεως 

 Επίλυση Προβλημάτων Επιχειρησιακής Έρευνας στο MS Excel (Εργαστήριο) 
6. Ανάλυση Αποφάσεων 

 Εισαγωγικά Στοιχεία Ανάλυσης Αποφάσεων 

 Κριτήριο Προσδοκώμενης Χρηματικής Τιμής 

 Δένδρα Αποφάσεων 

 Επίλυση  Προβλημάτων  Ανάλυσης  Αποφάσεων  με  τη  Βοήθεια  Λογισμικού 
(Εργαστήριο) 

7. Προσομοίωση Διαδικασιών 

 Εισαγωγή στην Προσομοίωση Διαδικασιών 

 Παρουσίαση  Λειτουργικότητας  Τυπικού  Λογισμικού  Προσομοίωσης  Διαδικασιών 
(Εργαστήριο)  

 
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη  

 Ξηρόκωστας  Δ.  (1999),  Επιχειρησιακή  Έρευνα,  Αντικείμενο  και  Μεθοδολογία, 
Γραμμικός Προγραμματισμός, Εκδόσεις Συμμετρία.  

 Πραστάκος  Γ.  (2006),  Διοικητική  Επιστήμη  –  Λήψη  Επιχειρησιακών  Αποφάσεων  στην 
Κοινωνία της Πληροφορίας, Εκδόσεις Σταμούλη. 

 Hillier F.S. &  Lieberman G.J.  (2015),  Introduction  to Operations Research, McGraw‐Hill 
Education. 

 Taylor B.W. (2016), Introduction to Management Science, Pearson. 
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Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι 
Διαλέξεις με θεωρητικό και πρακτικό μέρος  (ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, κτλ.). Επιπλέον 
γίνονται    εργαστηριακές  ασκήσεις  με  χρήση  λογισμικού  σε  υπολογιστές  με  συμμετοχή  των 
φοιτητών/  φοιτητριών  για  την  επίλυση  προβλημάτων  Γραμμικού  Προγραμματισμού  και 
Δέντρων Αποφάσεων.  
 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης  
Γραπτή  εξέταση:  Θεωρητική  εξέταση  με  κλειστά  βιβλία  βαρύτητας  30%  στην  τελική 
βαθμολογία και πρακτική εξέταση (ασκήσεις) βαρύτητας 70%  με ανοικτά βιβλία. 
 
Γλώσσα διδασκαλίας 
Ελληνική 
 

Τίτλος Μαθήματος: Εφαρμοσμένη Στατιστική και Προβλέψεις 

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: bm24105p  

 
Τύπος του μαθήματος: Υποχρεωτικά 
Έτος σπουδών: Πρώτο 
Εξάμηνο: Δεύτερο  
Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων (με βάση τον φόρτο εργασίας που απαιτείται 
να καταβάλει ο φοιτητής ή σπουδαστής για  να  επιτύχει  τους αντικειμενικούς στόχους ή  τα 
μαθησιακά αποτελέσματα): 5 
Όνομα του διδάσκοντος / διδάσκουσας / διδασκόντων  
Ιωάννης Χαλικιάς 
 
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα  
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές / φοιτήτριες θα είναι σε θέση: 

 Να καταλάβουν τις βασικές έννοιες των τρόπων μέτρησης σε κατάλληλη κλίμακα των 
πληροφοριών  που  συναντώνται  σε  επιχειρηματικά  προβλήματα  και  των  μεθόδων 
διαχείρισης αυτών των αριθμητικών (ποσοτικών) πληροφοριών 

 Να  εκτελούν  αναλύσεις  των  δεδομένων  με  τη  βοήθεια  των  υπολογιστών  και  των 
σχετικών προγραμμάτων (MS Excel, SPSS, κλπ) 

 Να εμπεδώσουν τις βασικές έννοιες των μεθόδων ανάλυσης και να είναι σε θέση να 
κατανοήσουν τις πιο προχωρημένες μεθόδους  

 Να καταλάβουν πως ένα στατιστικό υπόδειγμα χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη 
σχέση  μεταξύ  των  διαφόρων  μεταβλητών  στα  πλαίσια  ενός  επιχειρηματικού 
προβλήματος, πως εξειδικεύεται, και πως οι μεταβλητές διακρίνονται σε εξαρτημένες  
και ανεξάρτητες   

 Να  εφαρμόζουν  τις  ανάλογες  στατιστικές  μεθόδους  προκειμένου  να  εκτιμήσουν  τις 
παραμέτρους του υποδείγματος 

  Να κατανοούν  και  να αναλύουν  τις  εκτυπώσεις  των στατιστικών προγραμμάτων και 
να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα 

 Να προβαίνουν σε   εκτεταμένες αναλύσεις αριθμητικών δεδομένων στα πλαίσια των 
γραπτών εργασιών και της διπλωματικής εργασίας 

 
Προαπαιτήσεις  
Καμία 
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Περιεχόμενο του μαθήματος   
Εισαγωγή,  κατηγορίες  ποσοτικών  δεδομένων,  πίνακες  ‐  διαγράμματα,  κλίμακες  μέτρησης. 
Κατανομές  συχνοτήτων,  μέτρηση  τάσης,  διασποράς,  ασυμμετρίας.  Εισαγωγικές  έννοιες  στις 
πιθανότητες,  κατανομές,  κατανομές  δειγματοληψίας,  εκτιμητική  και  έλεγχοι  υποθέσεων. 
Κριτήριο  Χ2,  Ανάλυση  Διακύμανσης.  Απλή  Συσχέτιση  &  Παλινδρόμηση,  Πολλαπλή 
Παλινδρόμηση.  Ανάλυση  Χρονολογικών  Σειρών.  Εισαγωγή  και  εφαρμογές  στα  προγράμματα 
Excel, SPSS, StatGraphics, κλπ. Παρουσίαση πραγματικών περιπτώσεων (case studies). 
 
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη  
 

 Χαλικιάς,  Ι.,  Στατιστική:  Μέθοδοι  Ανάλυσης  για  Επιχειρηματικές  Αποφάσεις,  4η 
Έκδοση, Rosili, 2017. 

 Berenson  M.L.,  Levine  D.M.,  Szabat  K.A.  &  Stephan  D.F.,  “Basic  Business  Statistics: 
Concepts and Applications”, 14th Edition, Pearson, 2019. 

 Levine  D.,  Stephan  D.,  Szabat  K.,  “Statistics  for Managers  Using Microsoft  Excel”,  8th 
Edition, Global Edition, 2017. 

 
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι 
Διαλέξεις με θεωρητικό και πρακτικό μέρος (ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, κτλ.). 
 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης  
Γραπτή εξέταση και ομαδική εργασία 
 
Γλώσσα διδασκαλίας 
Ελληνική 
 
 

Τίτλος Μαθήματος: Διοικητική Λογιστική  

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: bm24102p  

   

Τύπος του μαθήματος: Υποχρεωτικά 
Έτος σπουδών: Πρώτο 
Εξάμηνο: Δεύτερο 
Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων (με βάση τον φόρτο εργασίας που απαιτείται 
να καταβάλει ο φοιτητής ή σπουδαστής για  να  επιτύχει  τους αντικειμενικούς στόχους ή  τα 
μαθησιακά αποτελέσματα)  : 5 
Όνομα του διδάσκοντος / διδάσκουσας / διδασκόντων  
Γεώργιος Βενιέρης, Σ. Καρατζήμας         
 
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα  
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές / φοιτήτριες θα: 

 κατανοούν βασικές έννοιες του κόστους και της κοστολόγησης 

 διαθέτουν γνώσεις και δεξιότητες για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων  

 μπορούν να συντάξουν λειτουργικούς προϋπολογισμούς  
 
Προαπαιτήσεις      
Εισαγωγικές γνώσεις σύνταξης οικονομικών καταστάσεων 
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Περιεχόμενο του μαθήματος   
Το μάθημα έχει στόχο  την αναλυτική  εξέταση θεμάτων που αποβλέπουν στη  χρησιμοποίηση 
λογιστικών  πληροφοριών  και  δεδομένων  για  τη  λήψη  διοικητικών  και  επιχειρηματικών 
αποφάσεων.  Αναπτύσσονται  μέθοδοι  και  τεχνικές  κοστολόγησης  που  είναι  η  βάση  της 
ορθολογικής διοίκησης του κόστους λειτουργίας βιομηχανικών, ιδιαίτερα, επιχειρήσεων 
 
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη  
Δίνεται εκτενής λίστα αναφορών 
 
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι 
Διαλέξεις με θεωρητικό, αναλυτικό και  εφαρμοσμένο προσανατολισμό και προβλήματα για 
την πρακτική  εξάσκηση των φοιτητών και φοιτητριών.    
 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης  
Γραπτή εξέταση  
 
Γλώσσα διδασκαλίας 
Ελληνική 
  
 

Τίτλος Μαθήματος: Επιχειρησιακά Παίγνια 

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: bm24205p 

 

Τύπος του μαθήματος: Επιλογής 
Έτος σπουδών: Πρώτο 
Εξάμηνο: Δεύτερο 
Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων (με βάση τον φόρτο εργασίας που απαιτείται 
να καταβάλει ο φοιτητής ή σπουδαστής για  να  επιτύχει  τους αντικειμενικούς στόχους ή  τα 
μαθησιακά αποτελέσματα) : 5 
Όνομα του διδάσκοντος / διδάσκουσας / διδασκόντων  
Στέφανος Πρωτοσύγγελος           
 
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα  
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές / φοιτήτριες θα: 

 έχουν εφαρμόσει τις γνώσεις που έχουν σχετικά με τη διοίκηση επιχειρήσεων,  

 διαθέτουν γνώσεις και δεξιότητες για να διοικούν αποδοτικά και αποτελεσματικά,  

 μπορούν να αξιοποιούν μοντέλα, τεχνικές και εργαλεία μάνατζμεντ στην πράξη.  
 
Προαπαιτήσεις      
Καμία  
 
Περιεχόμενο του μαθήματος  
Το  μάθημα  αυτό  είναι  προσομοίωση  επιχειρηματικού  περιβάλλοντος,  που  βοηθά  τους 
συμμετέχοντες σ’ αυτό να μάθουν πώς διοικείται μια επιχείρηση, μέσω της λήψης μιας σειράς 
αποφάσεων  γύρω  από  τις  βασικές  λειτουργίες  της  επιχείρησης,  μέσα  σε  συνθήκες 
αβεβαιότητας,  ανταγωνισμού,  και  χρονικής  πίεσης.  Η  μάθηση  γίνεται  εμπειρικά  και 
συμμετοχικά, ενώ γίνονται και παράλληλες παρουσιάσεις διαφόρων σχετικών θεμάτων.  
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Στο μάθημα χρησιμοποιούνται δύο παίγνια. Στο παίγνιο ENSIM, οι σπουδαστές διοικούν όλες 
τις λειτουργίες μιας επιχείρησης και είναι ελεύθεροι να ασκήσουν την επιστημονική κρίση τους 
και να εφαρμόσουν όσες γνώσεις έχουν αποκτήσει στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Εργάζονται σε 
ομάδες  που  καθεμιά  παίρνει  αποφάσεις  που  αφορούν  συγκεκριμένες  επιχειρησιακές 
λειτουργίες  (παραγωγή,  πωλήσεις,  διαφήμιση,  χρηματοδότηση,  διοίκηση  ανθρώπων, 
προστασία περιβάλλοντος κλπ.). Στο παίγνιο Logtime, σκοπός είναι η καλύτερη κατανόηση της 
διδακτικής ύλης στην περιοχή της Παραγωγής —δηλ. Ροή Υλικού, Προγραμματισμό Παραγωγής 
και  Ποιότητα—  και  πώς,  εφαρμόζοντας  Συνεχή  Βελτίωση  (Kaizen),  Just‐In‐Time  και  Lean 
Management (Λιτή Παραγωγή) μπορούν να έχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Μπορεί 
να είναι προσομοίωση, αλλά οι γνώσεις και η εμπειρία που αποκτά ένας συμμετέχοντας είναι 
πραγματικά.  
 
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη  

 Διανέμονται  δύο  τεύχη  με  σημειώσεις,  ένα  για  κάθε  Παίγνιο,  που  περιέχουν  τους 
κανόνες των Παιγνίων καθώς και, κατά περίπτωση, άλλες σχετικές πληροφορίες.  

 Δίνεται λίστα αναφορών συμπληρωματικής βιβλιογραφίας.  
 
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι  
Το  μάθημα  είναι  «εργαστηριακό»  και  έντονα  εφαρμοσμένο.  Γίνονται  διαλέξεις  με  τους 
κανόνες των Παιγνίων και στη συνέχεια ακολουθεί το πρακτικό μέρος της προσομοίωσης με 
εργασία σε ομάδες.  
 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης  
Ομαδικές εργασίες, γραπτή εξέταση (test) και ατομική εργασία.  
 
Γλώσσα διδασκαλίας  
Ελληνική  
 
 

Τίτλος Μαθήματος: Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων   

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: bm24209p  

 
Τύπος του μαθήματος: Επιλογής 
Έτος σπουδών: Πρώτο 
Εξάμηνο: Δεύτερο 
Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων (με βάση τον φόρτο εργασίας που απαιτείται 
να καταβάλει ο φοιτητής ή σπουδαστής για  να  επιτύχει  τους αντικειμενικούς στόχους ή  τα 
μαθησιακά αποτελέσματα): 5 
Όνομα του διδάσκοντος / διδάσκουσας / διδασκόντων  
Λήδα Παναγιωτοπούλου, Κωνσταντίνος Παπαχριστόπουλος         
 
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα  
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές / φοιτήτριες θα: 

 κατανοούν  βασικές  έννοιες  της  οργανωσιακής  συμπεριφοράς  και  της  διοίκησης 
ανθρωπίνων πόρων 

 αναπτύξουν  δεξιότητες  συστημικής  θέασης  αναφορικά  με  την  οργανωσιακή 
συμπεριφορά στους οργανισμούς 
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 μελετήσουν πώς έννοιες όπως η συνεργασία, καινοτομία και η έρευνα έχουν σχέση με 
ατομικούς, ομαδικούς και οργανωσιακούς παράγοντες 

 διαθέτουν  γνώσεις  και  δεξιότητες  για  να  αξιοποιούν  εργαζομένους,  ομάδες  και 
συνεργασίες με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο 

 αξιοποιούν  γνώσεις  από  διαφορετικά  επιστημονικά  πεδία  (π.χ.  ψυχολογία, 
κοινωνιολογία,  πολιτική  θεωρία)  για  να  κατανοήσουν  πιο  λειτουργικά  τις 
εργασιακές  στάσεις  και συμπεριφορές των εργαζομένων 

 Εξασκηθούν  μέσω  μελετών  περίπτωσης  (case  studies)  σε  ζητήματα  οργανωσιακής 
ζωής (π.χ. επικοινωνία, συγκρούσεις) και ΔΑΔ 

 
Προαπαιτήσεις      
Καμία 
 
Περιεχόμενο του μαθήματος   
Το μάθημα εστιάζει στην μελέτη της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και Διοίκησης Ανθρωπίνων 
Πόρων. 
 
Πιο αναλυτικά καλύπτονται οι εξής ενότητες: 
 Διαδικασίες ΔΑΔ: από τη διαδικασία (ες) στη διεργασία 
 Η  μελέτη  της  ατομικής  και  ομαδικής  συμπεριφοράς  στο  χώρο  της  εργασίας:  Μια 

πολυεπίπεδη προσέγγιση 
 Εργασιακή Παρακίνηση και ανθρώπινη επικοινωνία: Μια σχέση αλληλεξάρτησης 
 Ηγεσία: από τον ηρωικό ηγέτη στο συλλογικό ηγείσθαι & τη συλλογική ευφυΐα   
 Διαχείριση  σταδιοδρομίας:  από  την  επαγγελματική  απόφαση  στην  εξισορρόπηση 

προσωπικής και επαγγελματικής ζωής 
 Εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων: Ο δρόμος προς έναν οργανισμό που μαθαίνει. 
 
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη  
 Βακόλα,  Μ.  &  Νικολάου,  Ι.  (2012).  Οργανωσιακή  Ψυχολογία  &  Συμπεριφορά.  Εκδόσεις 

Rosili, Αθήνα. 
 Konopaske,  R.,  Ivancevich  J.  &  Matteson,  M.  (2021).  Οργανωσιακή  Συμπεριφορά  και 

Διοίκηση (11η εκδ.). Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη. 
 Μαυροφίδης, Θ. (2018). Κοινωνία και Σύστημα, Εισαγωγή στη Σύγχρονη Συστημική Θεωρία. 

Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα. 
 Χυτήρης, Λ. (2018) Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων. Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα. 
 Διαφάνειες διδασκόντων και επιλεγμένη αρθρογραφία.  

 
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι 
Το  μάθημα  διεξάγεται  με  τη  μορφή  διαλέξεων  με  διαδραστικό  χαρακτήρα  και  μελέτες 
περιπτώσεων. Η ομαδική εργασία των φοιτητών απαιτεί  τόσο θεωρητική ανάλυση εννοιών, 
όσο και πρακτική εφαρμογή θεωρητικών μοντέλων και αποτελεσμάτων.  
 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης  
Τελική γραπτή εξέταση (70%) και γραπτή εργασία (30%) 
 
Γλώσσα διδασκαλίας 
Ελληνική 
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Τίτλος Μαθήματος: Βιωσιμότητα, Υγεία και Ασφάλεια  
Κωδικός αριθμός του μαθήματος: bm24210p  

 

Τύπος του μαθήματος: Επιλογής 
Έτος σπουδών: Πρώτο 
Εξάμηνο: Δεύτερο 
Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων (με βάση τον φόρτο εργασίας που απαιτείται 
να καταβάλει ο φοιτητής ή σπουδαστής για  να  επιτύχει  τους αντικειμενικούς στόχους ή  τα 
μαθησιακά αποτελέσματα) : 5 
 
Όνομα του διδάσκοντος / διδάσκουσας / διδασκόντων  
K. Αραβώσης, Δ. Ναθαναήλ 
 
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα  
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες θα είναι σε θέση: 
 
Α.  Να  ευαισθητοποιηθούν  για  τη  σπουδαιότητα  της  περιβαλλοντικής  διάστασης  για  τη 
βιωσιμότητα των επιχειρήσεων στην προοπτική της “Αειφόρου ανάπτυξης”, να γνωρίσουν τις 
αρχές,  τους  στόχους,  το  θεσμικό  πλαίσιο  και  τα  στάδια  εφαρμογής  των  Συστημάτων 
Περιβαλλοντικής  Διαχείρισης,  να  εφαρμόζουν  τις  βασικές  μεθόδους  εφαρμογής  και 
αποτίμησης  προγραμμάτων  Εταιρικής  Κοινωνικής  Ευθύνης  καθώς  και  την  διαδικασία 
εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
Β. Να εφαρμόσουν τις βασικές αρχές της διαχείρισης της Ασφάλειας & Υγείας της Εργασίας 
μέσα στα πλαίσια της κοινωνικά υπεύθυνης βιωσιμότητας των επιχειρήσεων.  
Να  εφαρμόσουν  βασικές  γνώσεις  για  την  αποτελεσματική  διαχείριση  της  Ασφάλειας  και 
Υγείας καθώς και να συμμετέχουν στις αναλύσεις εκτίμησης κινδύνων. 
 
Προαπαιτήσεις      
Καμία 
 
Περιεχόμενο του μαθήματος   
Α. Περιβαλλοντική Διαχείριση: “Αειφόρος Ανάπτυξη”:  Διεθνείς πρωτοβουλίες και πολιτικές . 
Επιχειρήσεις και περιβάλλον: η έννοια της οικοαποδοτικότητας (ecoefficiency) και του 
οικοσχεδιασμού (ecodesign). Μεθοδολογία Ανάλυσης κύκλου ζωής (Life Cycle Analysis) 
προιόντων και διαδικασιών. Εισαγωγή στην Εννοια της Κυκλικής Οικονομίας. Αειφορία των 
επιχειρήσεων ‐Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Περιεχόμενο προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης (ΕΚΕ). Αποτίμηση προγραμμάτων ΕΚΕ. Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ). 
Θεσμικό πλαίσιο – Διαδικασία αδειοδότησης. Διάρθρωση μελέτης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων (παράδειγμα ΜΠΕ). Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ), έννοια και 
σημασία, κίνητρα εισαγωγής και αναμενόμενα οφέλη. Μεθοδολογία εφαρμογής  ΣΠΔ. Το 
διεθνές πρότυπο ISO 14001 και ο Ευρωπαϊκός κανονισμός ΕΜΑS 
 
Β.  Διαχείριση  Ασφάλειας  &  Υγιεινής  της  Εργασίας:  Εισαγωγή.  Η  σημασία  της  Ασφάλειας  & 
Υγιεινής της Εργασίας (ΑΥΕ) στη σύγχρονη επιχείρηση ‐ Οι δύο πλευρές της ΑΥΕ: η ανθρώπινη 
και  η  τεχνολογική  ‐  Θεωρήσεις  για  τις  αιτίες  των  Εργατικών  Ατυχημάτων.  Τεχνολογική 
προσέγγιση  ‐  Κοινωνική  προσέγγιση  ‐  Συστεμική  προσέγγιση.  Ανθρώπινη  αξιοπιστία/ 
Ανθρώπινο λάθος. Ορισμοί ‐ Νοητικοί μηχανισμοί δημιουργίας των λαθών ‐ Κατηγορίες λαθών. 
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‐ Αιτίες των λαθών ‐ Νοητικές προκαταλήψεις ‐ Ποσοτικοποίηση της ανθρώπινης αξιοπιστίας. 
Τεχνικές  ανάλυση  ατυχήματος  (δένδρο  συμβάντων,  δένδρο  αιτιών,  συστημική  ανάλυση)  ‐ 
Μελέτες περιπτώσεων. Συνήθεις κίνδυνοι στους χώρους Εργασίας Φυσικοί, χημικοί, βιολογικοί 
κλπ.  Εκτίμηση  επαγγελματικού  κινδύνου.  Γιατί;  ‐  Πότε;  ‐  Τεχνικές  εκτίμησης  επαγγελματικού 
κινδύνου  ‐  Ποσοτικοποίηση  του  επαγγελματικού  κινδύνου.  Οργάνωση  &  διαδικασίες  για  τη 
διαχείριση  της  ΑΥΕ.  Καθήκοντα  εμπλεκομένων  και  υπευθύνων  ‐  Μοντέλα  οργάνωσης  της 
διαχείρισης  της  ΑΥΕ  ‐  Στατιστική  ανάλυση  εργατικών  ατυχημάτων  και  επαγγελματικών 
ασθενειών  ‐  Υπολογισμός  κόστους  των  εργατικών  ατυχημάτων  και  των  επαγγελματικών 
ασθενειών – Συστήματα διαχείρισης ΑΥΕ και πιστοποίησή τους. Νομοθετικό Πλαίσιο, Α&ΥΕ. 
 
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη  

 Σημειώσεις Κ. Αραβώση – διαφάνειες παραδόσεων και λοιπό υλικό 

 «Environmental Management and Business Strategy», Welford – Gouldson, 1993 

 «Environmental Management Systems and Cleaner Production», Hillary Ruth, 1997 

 «14001 and Beyond, Sheldon Christopher», 1997 

 «ISO 14001 Implementation Manual», Woodside ‐ Aurrichio – Yturri, 1998 

 Σημειώσεις Δ. Ναθαναήλ ‐ Διαφάνειες παραδόσεων μαθήματος 

 Μαρμαράς, Ν. (2003). Ασφάλεια και Υγιεινή της Εργασίας. Αθήνα: ΕΜΠ 

 Reason,  J.  (1997).  Managing  the  Risks  of  Organizational  Accidents:  Ashgate  Publishing 
Limited 

 Stranks  J.  (2016).  Health  and  Safety  at  Work:  An  Essential  Guide  for  Managers,10th 
edition., Kogan Page  

 
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι 
Διαλέξεις με θεωρητικό και πρακτικό μέρος (ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, κτλ.) 
 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης  
Ο τελικός βαθμός  προκύπτει από το βαθμό τελικής γραπτής εξέτασης στις δύο ενότητες του 
μαθήματος. 
 
Γλώσσα διδασκαλίας 
Ελληνική 
  

Τίτλος Μαθήματος:  Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική* 

*Θα μετονομαστεί σε Επιχειρησιακή Στρατηγική από το Ακαδ. Έτος 2023‐24 

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: bm24104p 

   

Τύπος του μαθήματος: Υποχρεωτικά 
Έτος σπουδών: Δεύτερο 
Εξάμηνο: Τρίτο 
Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων (με βάση τον φόρτο εργασίας που απαιτείται 
να καταβάλει ο φοιτητής ή σπουδαστής για  να  επιτύχει  τους αντικειμενικούς στόχους ή  τα 
μαθησιακά αποτελέσματα)  : 5 
Όνομα του διδάσκοντος / διδάσκουσας / διδασκόντων  
Ελένη Σαλαβού 
 
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα  
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Το μάθημα παρέχει γνώσεις για αποτελεσματική διαχείριση της διαδικασίας του στρατηγικού 
σχεδιασμού. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα είναι σε θέση 
να: 

 αναλύουν  στρατηγικά  το  εξωτερικό  περιβάλλον  για  τον  εντοπισμό  ευκαιριών  και 
απειλών. 

 αναλύουν  στρατηγικά  το  εσωτερικό  περιβάλλον  για  τον  εντοπισμό  δυνάμεων  και 
αδυναμιών. 

 θέτουν μακροχρόνιους στόχους βάσει της ανάλυσης SWOT. 
 αναγνωρίζουν και αξιολογούν πιθανές στρατηγικές επιλογές. 
 εφαρμόζουν τη βέλτιστη στρατηγική. 
 κατανοούν τη χρησιμότητα βασικών εργαλείων στρατηγικού μάνατζμεντ. 

 
Προαπαιτήσεις      
Γνώσεις μάνατζμεντ 
 
Περιεχόμενο του μαθήματος   
Το μάθημα εισάγει τους εκπαιδευόμενους σε βασικές έννοιες, μοντέλα, εργαλεία και τεχνικές 
στρατηγικού μάνατζμεντ που ασχολείται με το πώς μία οργάνωση (συνηθέστερα επιχείρηση) 
μπορεί  να  εξασφαλίσει  επιτυχή  πορεία  σε  μακροχρόνιο  ορίζοντα.  Σκοπός  του  μαθήματος 
είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι  τι πρέπει να κάνουν τα διοικητικά στελέχη για να 
σκέφτονται στρατηγικά. 
 
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη  
Δίνεται λίστα αναφορών και προτείνεται το παρακάτω ως βασικό σύγγραμμα: 

 Johnson G., Scholes K. and Whittington R.  (2008). Exploring Corporate Strategy: Text 
and Cases, 8th edition. UK: Pearson Education Ltd. 

 
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι 
Το  μάθημα  υλοποιείται  με  διαλέξεις  θεωρητικού  και  πρακτικού  μέρους  (π.χ.  μελέτες 
περίπτωσης).  Παράλληλα  με  τις  διαλέξεις  θα  γίνουν  παρουσιάσεις  επίκαιρων  θεμάτων  σε 
ομαδικό επίπεδο. 
 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης  

 Γραπτές εξετάσεις (60% του τελικού βαθμού) 
 Ομαδική εργασία (40% του τελικού βαθμού) 

Το  παραδοτέο  της  ομαδικής  εργασίας  θα  έχει  τη  μορφή  κειμένου  και  παρουσίασης.  Οι 
γραπτές εξετάσεις είναι με ανοιχτά βιβλία και σημειώσεις. 
 
Γλώσσα διδασκαλίας 
Ελληνική 
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Τίτλος Μαθήματος: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: bm24110p  

   

Τύπος του μαθήματος: Υποχρεωτικά 
Έτος σπουδών: Δεύτερο 
Εξάμηνο: Τρίτο 
Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων (με βάση τον φόρτο εργασίας που απαιτείται 
να καταβάλει ο φοιτητής ή σπουδαστής για  να  επιτύχει  τους αντικειμενικούς στόχους ή  τα 
μαθησιακά αποτελέσματα) : 5 
Όνομα του διδάσκοντος / διδάσκουσας / διδασκόντων  
Ηλίας Τατσιόπουλος, Γρηγόρης Μέντζας, Σταύρος Πόνης, Γιώργος Παπαδόπουλος   
       
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα  
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές / φοιτήτριες θα: 

 διαθέτουν  δεξιότητες  ανάλυσης  και  σχεδιασμού  πληροφοριακών  συστημάτων  με  τη 
χρήση σύγχρονων τεχνικών μοντελοποίησης  

 κατανοούν  βασικές  έννοιες  λειτουργίας  των Πληροφοριακών  Συστημάτων  Διοίκησης 
και των συστημάτων ERP 

 διαθέτουν γνώσεις για το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, τα σχετικά επιχειρηματικά μοντέλα 
και τις επιχειρηματικές διαδικασίες που εκτελούνται στον παγκόσμιο ιστό.  

 
Προαπαιτήσεις      
Καμία 
 
Περιεχόμενο του μαθήματος   
Το μάθημα περιγράφει τις αρχές λειτουργίας των Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ), κάνει μια 
παρουσίαση των συστημάτων ERP ως τομή της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων και 
αναλύει  το  Ηλεκτρονικό  Επιχειρείν  και  τα  επιχειρηματικά  μοντέλα,  τους  μηχανισμούς  και 
αλγόριθμους που χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.  
 
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη  
Δίνεται εκτενής λίστα αναφορών 
 
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι 
Διαλέξεις με θεωρητικό και πρακτικό μέρος (ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, κτλ.).  
Εργαστηριακές  ασκήσεις  στη  χρήση  και  εφαρμογή  εξειδικευμένου  λογισμικού 
μοντελοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών. 
 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης  
Γραπτή εξέταση και ατομική εργασία 
 
Γλώσσα διδασκαλίας 
Ελληνική 
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Τίτλος Μαθήματος: Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι* 

*Θα μετονομαστεί σε Χρηματοοικονομική Διοίκηση από το Ακαδ. Έτος 2023‐24 

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: bm24111p  

 
Τύπος του μαθήματος: Υποχρεωτικά 
Έτος σπουδών: Δεύτερο 
Εξάμηνο: Τρίτο 
Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων (με βάση τον φόρτο εργασίας που απαιτείται 
να καταβάλει ο φοιτητής ή σπουδαστής για  να  επιτύχει  τους αντικειμενικούς στόχους ή  τα 
μαθησιακά αποτελέσματα): 5 
Όνομα του διδάσκοντος / διδάσκουσας / διδασκόντων  
Ανδριανός Τσεκρέκος           
 
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα  
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές / φοιτήτριες θα μπορούν: 

 Να αντιλαμβάνονται τη χρονική αξία του χρήματος 

 Να εκπονούν προϋπολογισμούς  επενδύσεων  και  να αξιολογούν  εταιρικά  επενδυτικά 
σχέδια 

 Να αντιλαμβάνονται τη σχέση απόδοσης και ρίσκου στις εταιρικές επενδύσεις 

 Να αξιολογούν διαφορετικές επιλογές πιστωτικής πολιτικής 

 Να υπολογίζουν τον λειτουργικό και χρηματοοικονομικό κίνδυνο εταιρειών 
 
Προαπαιτήσεις      
Καμία 
 
Περιεχόμενο του μαθήματος   
Καλύπτονται οι ακόλουθες ενότητες 
Α. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Διαχρονική άξια του χρήματος, Παρούσα και Μελλοντική Αξία, Ράντες, Εφαρμογές και 
παραδείγματα. 

 Κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων, Κριτήριο Καθαρής Παρούσας Αξίας (ΚΠΑ), κριτήριο 
Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης (ΕΒΑ). Σύγκριση μεθόδων αξιολόγησης. 

 Ανάλυση  Καθαρών  Ταμειακών  Ροών  (ΚΤΡ),  ΚΤΡ  προ  φόρων,  ΚΤΡ  μετά  φόρων, 
αξιολόγηση  επενδύσεων  σε  πραγματικούς  και  ονομαστικούς  όρους.  Πρακτικές 
εφαρμογές και παραδείγματα. 

 Αξιολόγηση  επενδύσεων  σε  καθεστώς  κίνδυνου.  Έννοια  και  μέτρηση  του  κίνδυνου, 
ενσωμάτωση κίνδυνου στην αξιολόγηση επενδύσεων, Ανάλυση ευαισθησίας. 

Β. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

 Άμεση  Χρηματοδότηση,  (Έκδοση  Ομόλογων,  Έκδοση  Μετοχών),  Έμμεση 
Χρηματοδότηση (Τραπεζικά Δάνεια), Leasing. 

 Πιστωτική  πολιτική,  Κόστος  πίστωσης,  μεταβολή  περιόδου  πίστωσης,  υπολογισμός 
έκπτωσης για πρόωρη πληρωμή, Factoring. 

 Λειτουργικός  και  χρηματοοικονομικός  κίνδυνος,  Ανάλυση  νεκρού  σημείου, 
Λειτουργικός κίνδυνος, Μόχλευση. 

 
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη  
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 Δράκος,  Α.,  και  Καραθανάσης,  Γ.  «Χρηματοοικονομική  Διοίκηση  των  Επιχειρήσεων» 
Εκδόσεις Μπένου 

 Brealey,  R.,  Myers,  S.  και  Allen,  F.,  (2014),  Αρχές  Χρηματοοικονομικής  των 
Επιχειρήσεων, Utopia Publishing.  

 Βασιλείου, Δ., και Ηρειωτης Ν. «Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Θεωρία και Πρακτική» 
Εκδόσεις Rossili  

 
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι 
Διαλέξεις με θεωρητικό και πρακτικό μέρος (ασκήσεις και μελέτες περίπτωσης). 
 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης  
Γραπτή εξέταση και ατομική/ομαδική εργασία 
 
Γλώσσα διδασκαλίας 
Ελληνική 
 

Τίτλος Μαθήματος: Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: bm24203p  

 

Τύπος του μαθήματος: Επιλογής 
Έτος σπουδών: Δεύτερο 
Εξάμηνο: Τρίτο 
Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων (με βάση τον φόρτο εργασίας που απαιτείται 
να καταβάλει ο φοιτητής ή σπουδαστής για  να  επιτύχει  τους αντικειμενικούς στόχους ή  τα 
μαθησιακά αποτελέσματα): 5 
Όνομα του διδάσκοντος / διδάσκουσας / διδασκόντων  
Κωνσταντίνος Κηρυττόπουλος, Γεώργιος Χατζηστέλιος         
 
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα  
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές / φοιτήτριες θα είναι σε θέση 
να: 

 Κατανοούν  τις  βασικές  αρχές  και  την  ορολογία  της  Διοίκησης  Ποιότητας,  τις 
απαιτήσεις  των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και  τις μεθόδους  /  τεχνικές  του 
Ελέγχου Ποιότητας. 

 Κατανοούν  τις  βασικές  αρχές  και  την  ορολογία  της  Διαχείρισης  Διακινδύνευσης  με 
βάση τα διεθνή πρότυπα και πρακτικές. 

 Κατανοούν  και  να  εφαρμόζουν  τις  διεργασίες  για  την  ανάπτυξη,  εφαρμογή, 
επιθεώρηση  και  πιστοποίηση  συστημάτων  διαχείρισης  ποιότητας  σύμφωνα  με  τις 
απαιτήσεις  του  προτύπου  ΕΛΟΤ  ΕΝ  ISO  9001  και  διαχείρισης  διακινδύνευσης 
σύμφωνα με το ISO 31000.  

 Χρησιμοποιούν  μεθόδους  αναγνώρισης,  ανάλυσης,  αντιμετώπισης  και 
παρακολούθησης των κινδύνων. 

 Εφαρμόζουν  τις  κύριες  μεθόδους  και  τεχνικές  των  εργαλείων  ποιότητας  και 
διαχείρισης κινδύνων. 

 Αναλύουν  προβλήματα  σχετικά  με  τη  διοίκηση,  τη  διαχείριση  και  τον  έλεγχο 
ποιότητας. 
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 Χρησιμοποιούν  λογισμικό  για  την  εφαρμογή  των  τεχνικών  του  ελέγχου  ποιότητας 
(διαγράμματα  μέσης  τιμής  ‐  ακραίας  διαφοράς,  διαγράμματα  ποσοστού  μη 
συμμορφούμενων, αριθμού μη συμμορφούμενων, αριθμού ελαττωμάτων). 
 

Προαπαιτήσεις      
Καμία 
 
 
Περιεχόμενο του μαθήματος   
Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές ενός πελατο‐κεντρικού επιχειρησιακού 
περιβάλλοντος  όπου  η  ολική  ποιότητα  και  η  συνεχής  βελτίωση  των  διεργασιών  και  των 
προϊόντων αποτελούν προϋποθέσεις για την επιτυχία μιας επιχείρησης και τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικής της θέσης. Τα σχετικά συστήματα διατηρούνται για να μπορεί μια επιχείρηση 
να  αποδείξει  την  ικανότητα  της  να  παρέχει  σε  σταθερή  βάση,  προϊόντα  ή  υπηρεσίες  που 
ικανοποιούν  τις  απαιτήσεις  του  πελάτη  αλλά  και  απαιτήσεις  που  προκύπτουν  από  τη 
νομοθεσία. Στο πλαίσιο του μαθήματος παρουσιάζονται οι βασικές αρχές, προδιαγράφεται η 
ανάπτυξη και ο έλεγχος Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και αναλύονται οι απαιτήσεις του 
προτύπου  ΕΛΟΤ  ΕΝ  ISO  9001.  Παράλληλα,  το  μάθημα  ακολουθεί  τα  σύγχρονα  πρότυπα 
διαχείρισης και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο πεδίο της διαχείρισης διακινδύνευσης μέσα από 
το  πρότυπο  ISO31000:2018  αλλά  και  άλλα  πρότυπα  (συμπεριλαμβανομένων  αυτών  που 
αφορούν  τη  διοίκηση  έργων).  Περιγράφονται  συγκεκριμένες  διεργασίες  και  τεχνικές  για  τη 
διαχείριση  των  κινδύνων  όπως  η  αναγνώριση,  η  ανάλυση,  η  αποτίμηση  και  αντιμετώπιση 
καθώς και η παρακολούθηση των κινδύνων. 
 
Στο μάθημα παρουσιάζονται οι προδιαγραφές υπό μορφή απαιτήσεων και ένα σύνολο καλών 
πρακτικών για τη διαχείριση της ποιότητας και τη διαχείριση των κινδύνων. Μετά το μάθημα 
οι  φοιτητές  θα  είναι  σε  θέση  να  σχεδιάζουν,  αναπτύσσουν  και  διατηρούν  συστήματα 
διαχείρισης  ποιότητας  και  διαχείρισης  κινδύνων  σε  δημόσιους  οργανισμούς  ή  ιδιωτικές 
επιχειρήσεις,  ανεξαρτήτως  του  κλάδου  δραστηριοποίησής  τους.  Έμφαση  δίνεται  και  στα 
ζητήματα  πιστοποίησης  καθώς  η  πιστοποίηση  ενός  συστήματος  διαχείρισης  αποτελεί  την 
επίσημη  αναγνώριση  της  εφαρμογής  του  και  συνιστά  σημαντικό  πλεονέκτημα  της 
επιχείρησης απέναντι στον ανταγωνισμό. 
 
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη  

 ΕΛΟΤ  2015,  ΕΛΟΤ  ΕΝ  ISO  9000:2015  Συστήματα  διαχείρισης  της  ποιότητας  ‐ 
Θεμελιώδεις αρχές και λεξιλόγιο, Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), Αθήνα. 

 ΕΛΟΤ 2015, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας Απαιτήσεις, 
Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), Αθήνα. 

 ISO  2018,  ISO  31000:  Risk  management  ‐  Guidelines,  International  Organisation  for 
Standardisation (ISO), Geneva, Switzerland. 

 Κηρυττόπουλος,  Κ.  2006, Εγχειρίδιο  Διαχείρισης  Κινδύνων  Έργων,  Εκδόσεις 
Κλειδάριθμος, Αθήνα. 

 Λεώπουλος,  Β.  2018, Συστήματα  Διαχείρισης  Ποιότητας, Σημειώσεις  μαθήματος 
Διοίκησης Ποιότητας ΕΜΠ, Αθήνα. 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι 
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Διαλέξεις με θεωρητικό και πρακτικό μέρος  (ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, κτλ.). Επιπλέον 
γίνονται    παρουσιάσεις  επίκαιρων  θεμάτων  από  προσκεκλημένους  ομιλητές.  Στο  μάθημα 
εφαρμόζεται  και  ο  συνδυασμός  μαθησιακών  μεθόδων  (blended  learning)  μέσω  της 
πλατφόρμας MS TEAMS και σχετικού υλικού.   
 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης  
Γραπτή εξέταση 
 
Γλώσσα διδασκαλίας 
Ελληνική 
 

 

Τίτλος του μαθήματος:  Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διεπιχειρησιακή Συνεργασία 

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: bm24207p  

 
Τύπος του μαθήματος: Επιλογής 
Έτος σπουδών: Δεύτερο 
Εξάμηνο: Τρίτο 
Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων (με βάση τον φόρτο εργασίας που απαιτείται 
να καταβάλει ο φοιτητής ή σπουδαστής για  να  επιτύχει  τους αντικειμενικούς στόχους ή  τα 
μαθησιακά αποτελέσματα): 5 
Όνομα του διδάσκοντος / διδάσκουσας / διδασκόντων:    
Δημήτριος Κ. Καρδαράς (Επίκουρος Καθηγητής) 
 
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα  
Το μάθημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Διεπιχειρησιακή Συνεργασία σκοπό έχει να εκπαιδεύσει 
τους φοιτητές και να τους δώσει την απαραίτητη γνώση στο να μπορούν να κατανοήσουν, να 
σχεδιάσουν  και  να  υλοποιήσουν  διαδικτυακά  πληροφοριακά  συστήματα.  Το  μάθημα  αυτό 
ενθαρρύνει  την  επιχειρηματικότητα  των  φοιτητών  και  αναπτύσσει  θέματα  ηλεκτρονικού 
επιχειρείν από επιχειρηματικής και τεχνολογικής προσέγγισης. Συγκεκριμένα, το μάθημα αυτό 
φροντίζει ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν γνώσεις στα παρακάτω θέματα: 

 Σύγχρονες τάσεις στις τεχνολογίες ηλεκτρονικού επιχειρείν. 

 Στρατηγικό ηλεκτρονικό επιχειρείν και ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

 Μοντέλα για τον προσδιορισμό εφαρμογών ηλεκτρονικού επιχειρείν. 

 Σχεδίαση και αξιολόγηση εφαρμογών διαδικτύου. 

 Κοινωνικά Δίκτυα και η επιχειρηματική τους αξία, e‐CRM 

 Εξατομίκευση και ανάλυση συναισθήματος. 

 Μοντελοποίηση, Διοίκηση, και μέτρηση απόδοσης επιχειρηματικών διαδικασιών.  

 Ψηφιακά Οικοσυστήματα και Πλατφόρμες. 

 Μελέτη περιπτώσεων. 

Προαπαιτήσεις      
Καμία 

Περιεχόμενο Μαθήματος: 

 Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο και το ηλεκτρονικό επιχειρείν 
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 Οφέλη και προβλήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

 Τρέχουσα κατάσταση ανάπτυξης ηλεκτρονικού επιχειρείν 

 Σχεδίαση, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση ιστοχώρων. 

 Εφαρμογές B2C και B2B. 

 Συστήματα CRM. 

 Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου ηλεκτρονικού επιχειρείν. 

 Στρατηγική ηλεκτρονικού επιχειρείν. 

 Τεχνολογίες διαδικτύου και σύνθεση ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 

 Εξατομίκευση Υπηρεσιών. 

 Recommender  Systems,  social  media,  Service  Platforms‐Digital  Ecosystems  – 
Ερευνητικά Θέματα 

 Μοντελοποίηση,  Σχεδιασμός,  Διοίκηση  επιχειρηματικών  διαδικασιών  και  μέτρηση 
απόδοσης τους.  

 Μελέτη περιπτώσεων. 

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη  
Επιστημονικά άρθρα που καλύπτουν τη θεματολογία του μαθήματος. 
 
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι 
Όλοι οι φοιτητές παρακολουθούν πρόγραμμα διαλέξεων. Υπάρχουν υποχρεωτικές παρουσίες. 
Όλοι οι φοιτητές που εγγράφονται στο μάθημα έχουν πρόσβαση στο υλικό  του μαθήματος 
στο eclass. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου όλοι οι φοιτητές αναλαμβάνουν εργασίες για την 
πρακτική  εφαρμογή  των  θεμάτων  που  αναπτύσσονται  στη  θεωρία.  Οι  φοιτητές 
ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε αναλύσεις και μελέτες επιλεγμένων περιπτώσεων.   

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης  
Η εξέταση του μαθήματος αποτελείται τις γραπτές εξετάσεις, στις οποίες αναλογεί το 100% 
της συνολικής βαθμολογίας.  

Γλώσσα διδασκαλίας 
Ελληνική 

 

Τίτλος Μαθήματος: Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ* 

*Θα μετονομαστεί σε Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου από το Ακαδ. Έτος 2023‐24 

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: bm24212p  

 

Τύπος του μαθήματος: Επιλογής 
Έτος σπουδών: Δεύτερο 
Εξάμηνο: Τρίτο 
Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων (με βάση τον φόρτο εργασίας που απαιτείται 
να καταβάλει ο φοιτητής ή σπουδαστής για  να  επιτύχει  τους αντικειμενικούς στόχους ή  τα 
μαθησιακά αποτελέσματα): 5 
Όνομα του διδάσκοντος 
Γεώργιος Κουρέτας  
           
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα  
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Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 

 Να  έχουν  κατανοήσει  τις  λειτουργίες  της  επενδυτικής  διαδικασίας  με  σημείο  εκκίνησης 
την  κατανόηση  των  χαρακτηριστικών  κινδύνου  και  απόδοσης  των  μεμονομένων 
περιουσιακών  στοιχείων  καθώς  και  χαρτοφυλακίων  μέσα  από  την  έννοια  της  άριστης 
επιλογής χαρτοφυλακίων και αξιολόγησης διαχείρισης χαρτοφυλακίων. 

 Να  έχουν  κατανοήσει  τους  προσδιοριστικούς  παράγοντες  των  τιμών  των  περιουσιακών 
στοιχείων,  τα  υποδείγματα  τιμολόγησης  αξιόγραφων  και  καθώς  και  τις  συνέπειες  που 
έχουν οι υποθέσεις τους στη διαδικασίας ανάλυσης και διαχείρισης επενδύσεων. 

 Να έχουν τη δυνατότητα να αναλύσουν θέματα όπως: 

 Εκτίμηση  των  αποδόσεων,  συστηματικός  και  μη‐συστηματικός  κίνδυνος  ενός 
χαρτοφυλακίου. 

 Ταυτοποίηση των αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων. 

 Αξιολόγηση  των  προτιμήσεων  κινδύνου/απόδοσης  των  επενδυτών  και  διαμόρφωση 
των άριστων χαρτοφυλακίων με βάση τη θεωρία της χρησιμότητας. 

 Εφαρμογή των μέτρων αξιολόγησης χαρτοφυλακίων στην αξιολόγηση της διαχείρισης 
και απόδοσης των χαρτοφυλακίων. 

 Διαμόρφωση και ανάπτυξη στρατηγικών διαφοροποίησης με σκοπό την μείωση του μη‐
συστηματικού  κινδύνου  και  την  αντιστάθμιση  του  κινδύνου  αγοράς    ενός 
χαρτοφυλακίου. 

 Τιμολόγηση αξιόγραφων με την χρήση υποδειγμάτων τιμολόγησης αξιόγραφων. 

 Να  μπορεί  να  συνεισφέρει  στη  διαμόρφωση,  υλοποίηση  και  αξιολόγηση  μίας 
στρατηγικής διαχείρισης χαρτοφυλακίων. 

 
Προαπαιτήσεις      
Χρηματοοικονομική Διοίκηση 
 
Περιεχόμενο του μαθήματος   
Σκοπός  του  μαθήματος  είναι  να  εισάγει  τους  μεταπτυχιακούς  φοιτητές  στην  ανάλυση  και 
διαχείριση χαρτοφυλακίου. Η ανάλυση περιλαμβάνει  τη μελέτη  τόσο θεωρητικών  ζητημάτων 
όσο και την επίλυση πρακτικών προβλημάτων που αφορούν τη μέτρηση του κινδύνου και της 
απόδοσης  χαρτοφυλακίων  αλλά  και  μεμονωμένων  μετοχών.  Στην  πρώτη  ενότητα 
παρουσιάζουμε  τα  μαθηματικά  των  επενδύσεων  καθώς  και  τις  βασικές  λειτουργίες  των 
αγορών χρήματος και κεφαλαίου. Η δεύτερη ενότητα παρουσιάζει τα κυριότερα υποδείγματα 
αποτίμησης μετοχών. Στη τρίτη ενότητα γίνεται διεξοδική ανάλυση της σύγχρονης θεωρίας του 
χαρτοφυλακίου  ενώ  στη  τέταρτη  ενότητα  παρουσιάζεται  το  υπόδειγμα  αποτίμησης 
περιουσιακών  στοιχείων.  Η  πέμπτη  ενότητα  αναλύει  σύγχρονα  εναλλακτικά  επενδυτικά 
προϊόντα. Η τελευταία ενότητα παρουσιάζει τις στρατηγικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου.    

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη  

 Α.Α.  Δράκος  και  Γ.  Α.  Καραθανάσης,  (2010),  Χρηματοοικονομική  Διοίκηση  των 
Επιχειρήσεων, Αθήνα: Εκδόσεις  Ε. Μπένου.  

 Σημειώσεις του διδάσκοντα 
Συμπληρωματική Βιβλιογραφία (Ενδεικτική) 

 Bodie, Z., A. Kane and A.J. Marcus, Investments, (2009), Eight Edition, McGraw‐Hill. 

 Elton, E., Gruber, M., Brown, S., Goetzmann, W., (2010), ‘Modern Portfolio Theory and 
Investment Analysis’, 8th Edition, Wiley. 

 Ross, S., Westerfield, R., Jaffe, J., (2010), ‘Corporate Finance’, 9th Edition, McGraw Hill. 
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Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι 
Α.  Το  μάθημα  διδάσκεται  σε  4  διδακτικές  ώρες  την  εβδομάδα  για  επτά  εβδομάδες.  Η 
παρακολούθηση είναι υποχρεωτική 
Β.  Κάθε  συνάντηση  περιλαμβάνει  διάλεξη  από  τον  διδάσκοντα  σε  συγκεκριμένες  θεματικές 
ενότητες που παρουσιάζονται στο παρακάτω αναλυτικό περιεχόμενο του μαθήματος. Όλοι οι 
φοιτητές  αναμένεται  να  έχουν  μελετήσει  το  σχετικό  υλικό  και  να  συμμετέχουν  στη  σχετική 
συζήτηση/παρουσίαση της θεματολογίας. 
Γ. Υπάρχουν ασκήσεις που θα λυθούν στην τάξη ως εφαρμογές 
  
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης  
Γραπτή εξέταση 
 
Γλώσσα διδασκαλίας 
Ελληνική 
 

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Αλλαγή και Καινοτομία** 

**Θα εισαχθεί στο πρόγραμμα σπουδών από το Ακαδ. Έτος 2023‐24 

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: bm24216p  

 

Τύπος του μαθήματος: Επιλογής 
Έτος σπουδών: Δεύτερο 
Εξάμηνο: Τρίτο 
Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων (με βάση τον φόρτο εργασίας που απαιτείται 
να καταβάλει ο φοιτητής ή σπουδαστής για  να  επιτύχει  τους αντικειμενικούς στόχους ή  τα 
μαθησιακά αποτελέσματα): 5 
Όνομα του διδάσκοντος / διδάσκουσας / διδασκόντων  
Ιωάννα Δεληγιάννη, Γιώργος Παπαγιαννάκης  
 
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα  
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές / φοιτήτριες θα: 

 κατανοούν  τις  βασικές  έννοιες  της  επιχειρηματικής  ηθικής  και  της  εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης και να αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητά τους για τις σύγχρονες 
επιχειρήσεις 

 γνωρίζουν  με  ποιο  τρόπο  η  κοινωνική  αλλαγή  μπορεί  να  επιτευχθεί  από  τις 
επιχειρήσεις μέσα από καινοτόμες δράσεις 

 διαθέτουν  γνώσεις  και  δεξιότητες  για  τη  διοίκηση  πρωτοβουλιών  κοινωνικού 
αντίκτυπου με σκοπό τη βιωσιμότητα και επέκταση 

 είναι  σε  θέση  να  αξιολογούν  κριτικά  πρακτικές  κοινωνικής  υπευθυνότητας  και 
ηγεσίας 

 μπορούν  να  αξιοποιούν  εργαλεία  και  τεχνικές  με  στόχο  την  δημιουργία  κοινωνικής 
αξίας 

  
Προαπαιτήσεις                     
Καμία  
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Περιεχόμενο του μαθήματος   
Το  μάθημα  μελετά  το  ρόλο  των  επιχειρήσεων  στην  διαμόρφωση  μιας  βιώσιμης  και  πιο 
δίκαιης  κοινωνίας.  Εξετάζει  τα  θεμελιώδη  χαρακτηριστικά  γνωρίσματα  πρωτοβουλιών 
κοινωνικού αντίκτυπου  και  του  τρόπου που διοικούνται  για  να  εξασφαλίσουν  βιωσιμότητα 
(sustainability)  και  επέκταση  (scalability).  Αναλύει  τις  έννοιες  της  εταιρικής  κοινωνικής 
ευθύνης καθώς και των κονωτόμων πρακτικών που οι επιχειρήσεις μπορούν αν υιοθετήσουν 
με στόχο της αναμενόμενη κοινωνική αλλαγή. Το μάθημα ολοκληρώνεται με την παρουσίαση 
και κριτική αξιολόγηση επίκαιρων θεμάτων κοινωνικής υπευθυνότητα και καινοτομίας.  
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:  

 Haski‐Leventhal  D.  (2018).  Στρατηγική  Εταιρική  Κοινωνική  Ευθύνη.  Εργαλεία  και 
θεωρίες για υπεύθυνη διοίκηση. Εκδόσεις Τζιόλα. 

 Rasche A., Morsing M., and Moon J.  (2020). Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Στρατηγική, 
επικοινωνία, διακυβέρνηση  

 
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι 
Διαλέξεις με θεωρητικό και πρακτικό μέρος  (ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, κτλ.). Επιπλέον 
γίνονται  παρουσιάσεις επίκαιρων θεμάτων από μεταπτυχιακούς φοιτητές και μεταπτυχιακές 
φοιτήτριες  
 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης  
Γραπτή εξέταση και ομαδική εργασία  
 
Γλώσσα διδασκαλίας 
 Ελληνική 
 
 

Τίτλος Μαθήματος: Βιομηχανική Πολιτική & Διεθνής Ανταγωνιστικότητα  

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: bm24101p  

   

Τύπος του μαθήματος: Υποχρεωτικά 
Έτος σπουδών: Δεύτερο 
Εξάμηνο: Τέταρτο 
Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων (με βάση τον φόρτο εργασίας που απαιτείται 
να καταβάλει ο φοιτητής ή σπουδαστής για  να  επιτύχει  τους αντικειμενικούς στόχους ή  τα 
μαθησιακά αποτελέσματα) : 5 
Όνομα του διδάσκοντος / διδάσκουσας / διδασκόντων  
Άγγελος Τσακανίκας           
 
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα  
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον και τον υπό 
διαμόρφωση νέο διεθνή καταμερισμό εργασίας καθώς και με τις επιδράσεις που ασκεί στην 
οικονομική,  τεχνολογική  και  επιχειρηματική  δραστηριότητα  παγκοσμίως,  με  έμφαση  όμως 
στην  Ελλάδα  και  την  Ευρώπη.  Επίσης  η  αξιολόγηση  των  βασικών  παραμέτρων  μιας 
βιομηχανικής πολιτικής, καθώς και η μεθοδολογική και εννοιολογική αποτίμηση της έννοιας 
της διεθνούς ανταγωνιστικότητας μιας χώρας, ενός κλάδου, ενός οργανισμού. 
 
Προαπαιτήσεις      
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Καμία 
 
Περιεχόμενο του μαθήματος   
Κατά  τη  διάρκεια  του  μαθήματος  οι  μεταπτυχιακοί  φοιτητές  θα  είναι  σε  θέση  να 
κατανοήσουν βασικές έννοιες, παράλληλα με τις οποίες: 

 Επιχειρείται  η  επισκόπηση,  η  ανάλυση  και  η  συστηματική  κατανόηση  των  κύριων 
δυνάμεων  και  των  σημαντικών  τάσεων  που  διαμορφώνουν  το  νέο  διεθνές 
περιβάλλον στο πλαίσιο του οποίου αναπτύσσεται η οικονομική και η επιχειρηματική 
δραστηριότητα. 

 Αναδεικνύονται  οι  μακροοικονομικές  επιπτώσεις  και  το  μικροοικονομικό υπόβαθρο 
τους. 

 Παρουσιάζεται  η  μεγάλη  εικόνα,  αλλά  αναλύονται  και  οι  επιμέρους  συγκεκριμένες 
όψεις, πτυχές και επιπτώσεις. 

 Αναδεικνύονται  οι  μεγάλοι  σύγχρονοι  μετασχηματισμοί  και  εντοπίζονται  οι 
συγκεκριμένες (μικρότερες) αλλαγές. 

 Αναλύονται,  ειδικότερα,  οι  επιπτώσεις  στην  απασχόληση,  στην  οικονομική 
δραστηριότητα, στο περιβάλλον, στις χώρες και στις κοινωνίες. 

Οι  συγκεκριμένες  εξελίξεις  και  τάσεις  στο  διεθνές  περιβάλλον  αναλύονται  με αναφορά 
στις  σημειούμενες  τεχνολογικές  αλλαγές,  τις  συντελούμενες  παραγωγικές 
αναδιαρθρώσεις  και  τις  αντίστοιχες  θεσμικές  αλλαγές.  Ειδική  έμφαση  δίνεται  στις 
δημόσιες  πολιτικές  που  ακολουθούνται  σε  εθνικό,  ευρωπαϊκό  και  παγκόσμιο  επίπεδο, 
ενώ αναλύονται και οι προωθούμενες επιχειρηματικές στρατηγικές και απαντήσεις. 

 
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη  

 Στρατηγικές Παρεμβάσεις  για  την Ανάπτυξη  της Βιομηχανίας: Ανάλυση  Επιδράσεων 
και Πολιτικών, Νοέμβριος 2019, Μελέτη ΙΟΒΕ για την Ελληνική Παραγωγή 

 “Προκλήσεις  και  προοπτικές  του  τομέα  μεταποίησης  στην  Ελλάδα:  Στρατηγικές 
παρεμβάσεις  για ανάπτυξη”, Μελέτη  ΙΟΒΕ  για  την  Ελληνική Παραγωγή, Δεκέμβριος 
2018 

 Acemoglu, D. and Robinson, J. (2012) Why Nations Fail (Γιατί αποτυγχάνουν τα έθνη, 
Εκδόσεις Λιβάνη) 

 Καλογήρου,  Γ.,  Τσακανίκας  Α.,  “Το  έλλειμμα  ανταγωνιστικότητας  της  ελληνικής 
οικονομίας:  σκέψεις  για  δράση” στο «Από  την Κρίση στην Ανάπτυξη:  σε αναζήτηση 
νέων  αναπτυξιακών  μοντέλων  για  την  Ελλάδα  και  τον  Ευρωπαϊκό  νότο»,  σε 
επιμέλεια:  Σ.Βαλυράκη,  Σ.Μπαμπανάση,  Α.Μουρίκη,  Ν.Μαραβέγια,  Εκδόσεις 
Παπαζήση, 2014 

 Global Competitiveness Report, WEF, (World Economic Forum) 

 IMD Global Competitiveness Reports  

 European Innovation Scoreboards 

 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630309/EPRS_BRI(2018)
630309_EN.pdf 

 A New Industrial Strategy for Europe, https://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0102&from=EN 

 Ετήσιες και περιοδικές εκθέσεις από διάφορους διεθνείς και εθνικούς φορείς όπως, 
Τράπεζα Ελλάδας, ΙΟΒΕ, ΚΕΠΕ, ΙΝΕ‐ΓΣΕΕ, Τμήματα Μελετών Τραπεζών. κ.α. 

 Διάφορες άλλες πηγές που ανανεώνονται σε ετήσια βάση 
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Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι 
Διαλέξεις με θεωρητικό και πρακτικό μέρος  (ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, κτλ.). Επιπλέον 
γίνονται   παρουσιάσεις  επίκαιρων θεμάτων από επιλεγμένους ομιλητές από  τον  τομέα  των 
επιχειρήσεων, της βιομηχανίας και του σχεδιασμού σχετικών πολιτικών.   
 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης  
Γραπτή εξέταση  
Γλώσσα διδασκαλίας 
Ελληνική 
 

Τίτλος Μαθήματος: Μάνατζμεντ Παραγωγής (Προιόντων, Υπηρεσιών και Έργων)*  

*Θα μετονομαστεί σε Μάνατζμεντ Παραγωγής από το Ακαδ. Έτος 2023‐24 

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: bm24106p  

   
Τύπος του μαθήματος: Υποχρεωτικά 
Έτος σπουδών: Δεύτερο 
Εξάμηνο: Τέταρτο 
Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων (με βάση τον φόρτο εργασίας που απαιτείται 
να καταβάλει ο φοιτητής ή σπουδαστής για  να  επιτύχει  τους αντικειμενικούς στόχους ή  τα 
μαθησιακά αποτελέσματα)   : 5 
Όνομα του διδάσκοντος / διδάσκουσας / διδασκόντων  
Ηλίας Τατσιόπουλος, Γ. Παπαδόπουλος, Γ. Χατζηστέλιος 
 
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα  
Με την ολοκλήρωση  του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες  θα  είναι σε  θέση 
να: 

 Να  κατανοήσουν  τα  βασικά  προβλήματα  της  διοίκησης  παραγωγής  και  τα 
χαρακτηριστικά των συστημάτων παραγωγής, 

 Να  κατανοήσουν  τις  λειτουργίες  και  τις  διεργασίες  της  παραγωγής  και  να 
εφαρμόσουν τις  μεθόδους του μακροπρόθεσμου Προγραμματισμού Παραγωγής, 

 Να  κατανοήσουν  τις  μεθόδους  του  Σχεδιασμού  συστήματος  παραγωγής  και  να  τις 
εφαρμόσουν για τη Χωροταξία εγκαταστάσεων (Plant Layout), 

 Να  κατανοήσουν  τις  Γραμμές  παραγωγής  και  να  εφαρμόσουν  μεθόδους 
Εξισορρόπησης των γραμμών παραγωγής, 

 Να  κατανοήσουν  τις  μεθόδους  του  μεσοπρόθεσμου  Προγραμματισμού  &  Ελέγχου 
Παραγωγής και να εφαρμόσουν τη μέθοδο Προγραμματισμού υλικών MRP (Material 
Requirements Planning). 

 
Προαπαιτήσεις      
Καμία 
 
Περιεχόμενο του μαθήματος  
Το Μάνατζμεντ Παραγωγής (προϊόντων, υπηρεσιών, και έργων) είναι εισαγωγικό μάθημα που 
αφορά την παραγωγή ως λειτουργία της επιχείρησης. Tο αντικείμενό του μπορεί να ορισθεί 
ως: Η μελέτη, ο σχεδιασμός, ο  έλεγχος  της  λειτουργίας,  και  η συντήρηση συστημάτων που 
απαρτίζονται  από  ανθρώπους,  υλικά,  και  εξοπλισμό.  Το  μάθημα  επιδιώκει  να  δείξει  πώς 
διαφοροποιείται  το Μάνατζμεντ Παραγωγής από μία  επιχείρηση στην άλλη ανάλογα με  το 
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σύστημα παραγωγής που έχει. Το μάθημα εκτός από τις βασικές έννοιες της παραγωγής όπως 
Αρχές  του  Προγραμματισμού  Παραγωγής,  MRP  (Material  Requirements  Planning)  και 
Εξισορρόπηση  γραμμής  παραγωγής,  βασίζεται  σε  μελέτες  περίπτωσης  οι  οποίες  ενδεικτικά 
περιλαμβάνουν: 

 Συνεχές Παραγωγικό Σύστημα (Χαρτοποιία) 

 Γενικό Εργοστάσιο (Μηχανουργείο) 

 Ροϊκή Παραγωγή σε μερίδες (Βιομηχανία ενδυμάτων) 

 Υβριδικό παραγωγικό σύστημα (Ζυθοποιία)  

 Γραμμή παραγωγής εξαναγκασμένου ρυθμού (Αυτοκινητοβιομηχανία) 

 Γραμμή παραγωγής μη εξαναγκασμένου ρυθμού (Ταχυφαγείο) 

 Παροχή υπηρεσίας (Συνεργείο αυτοκινήτων) 

 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (Εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων) 
 
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη  
Οι  παρουσιάσεις,  που  καλύπτουν  το  μεγαλύτερο  μέρος  του  Μαθήματος,  στηρίζονται  στο 
κλασσικό  σύγγραμμα  του  Roger  W.  Schmenner  Production/Operations  Management  — 
Concepts and Situations.  Για υποστήριξη της μελέτης, διανέμονται επιπλέον σημειώσεις. 
 
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι 
Διαλέξεις με θεωρητικό και πρακτικό μέρος (ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, κτλ.). 
 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης  

 Παρουσίαση  των  μελετών  περίπτωσης  από  τους  φοιτητές  στην  τάξη  και  σχετική 
έκθεση 

 Συμμετοχή στη συζήτηση στην τάξη 

 Τελική γραπτή εξέταση 
 

Γλώσσα διδασκαλίας 
Ελληνική 
 
 

Τίτλος Μαθήματος: Μάρκετινγκ  

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: bm24107p  

   

Τύπος του μαθήματος: Υποχρεωτικά 
Έτος σπουδών: Δεύτερο 
Εξάμηνο: Τέταρτο 
Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων (με βάση τον φόρτο εργασίας που απαιτείται 
να καταβάλει ο φοιτητής ή σπουδαστής για  να  επιτύχει  τους αντικειμενικούς στόχους ή  τα 
μαθησιακά αποτελέσματα) : 5 
Όνομα του διδάσκοντος / διδάσκουσας / διδασκόντων  
Κωνσταντίνος Ήντουνας 
 
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα  
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν: 

 Την έννοια και τη φιλοσοφία του μάρκετινγκ. 
 Τα εργαλεία της στρατηγικής μάρκετινγκ. 
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 Τα στάδια στη δημιουργία ενός σχεδίου μάρκετινγκ. 
 Την  εφαρμογή  της  φιλοσοφίας  και  της  στρατηγικής  μάρκετινγκ  σε  διαφορετικές 

μορφές αγορών. 
 
Προαπαιτήσεις      
Καμία 
 
Περιεχόμενο του μαθήματος   

 Ή έννοια και η φιλοσοφία του μάρκετινγκ. 
 Στάδια του στρατηγικού σχεδιασμού αποφάσεων μάρκετινγκ. 
 Διαδικασία δημιουργίας ενός σχεδίου ή προγράμματος μάρκετινγκ. 
 Ανάλυση του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος μιας επιχείρησης. 
 Έρευνα αγοράς. 
 Συμπεριφορά καταναλωτή. 
 Περιγραφή της έννοιας των στόχων και της στρατηγικής μάρκετινγκ. 
 Τμηματοποίηση, στόχευση, τοποθέτηση. 
 Πολιτική προϊόντος. 
 Πολιτική τιμολόγησης. 
 Πολιτική διανομής. 
 Πολιτική επικοινωνίας. 
 Μάρκετινγκ σε βιομηχανικές (Β2Β) αγορές. 
 Μάρκετινγκ υπηρεσιών.  

 
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη  

Συνιστώμενο προαιρετικό σύγγραμμα 
 Kotler  P.  and  Keller,  K.L.  (latest  edition), Marketing Management,  Prentice  Hall,  New 

Jersey. 
 Επιπρόσθετη βιβλιογραφία 
 Bouzid,  A.  (2015),  Marketing  Management:  Business  Analysis  and  Planning  from  a 

Marketing  Perspective:  Applying  Situation  Analysis,  Positioning  Map  and  Marketing 
Tools, ab‐consulting‐online.com. 

 Iacobucci, D. (2014), Marketing Management, Gengage Learning, Stamford. 
 Kotler P., Wong V.,  Saunders  J., Armstrong G.  (latest edition), Principles of Marketing, 

Prentice Hall, New Jersey. 
 Mullins, J., Walker, A. and Boyd, H. (latest edition), Marketing Management: A Strategic 

Decision‐Making Approach, Mc‐Graw Hill, New York. 
Αρθρογραφία 
 Bettencourt,  L.A., Lusch, R.F. and Vargo, S.L.  (2014), “A service  lens on value creation: 

Marketing’s role in achieving strategic advantage”, California Management Review, Vol. 
57 No. 1, pp. 44‐66. 

 Challagalla, G., Murtha, B.R. and Jaworksi, B. (2014), “Marketing doctrine: A principles‐
based approach  to guiding marketing decision making  in  firms”,  Journal of Marketing, 
Vol. 78 No. 4, pp. 4‐20. 

 Joshi, A. and Gimenez, E. (2014), “Decision‐driven marketing”, Harvard Business Review, 
Vol. 92 No. 7/8, pp. 205‐211. 

 Nath, P. and Mahajan, V.  (2011), “Marketing in the c‐Suite: A study of chief marketing 
officer power in firms’ top management teams”, Journal of Marketing, Vol. 75 No. 1, pp. 
60‐77. 
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 Tadajewski, M. and Hewer, P. (2012), “Global contributions to marketing management”, 
Journal of Marketing Management, Vol. 28 No. 9/10, pp. 1015‐1020. 

 
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι 
Η  επίτευξη  του  σκοπού  του  μαθήματος  επιτυγχάνεται  μέσα  από  διαλέξεις  και  συζητήσεις 
στην  τάξη,  την  ενασχόληση  με  πρακτικές  μελέτες  περιπτώσεων  (case  studies)  καθώς  και 
διαλέξεις, εφόσον καταστεί εφικτό, από επισκέπτες‐στελέχη της αγοράς. 
 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης  

 Εξετάσεις (80% του τελικού βαθμού). 
 Ομαδική εργασία (20% του τελικού βαθμού). 

  
Γλώσσα διδασκαλίας 
Ελληνική 
 

Τίτλος Επιχειρηματικότητα και Δημιουργία Νέων Επιχειρηματικών Εγχειρημάτων*  

*Θα μετονομαστεί σε Επιχειρηματικότητα από το Ακαδ. Έτος 2023‐24 

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: bm24204p 

 

Τύπος του μαθήματος: Επιλογής 
Έτος σπουδών: Δεύτερο 
Εξάμηνο: Τέταρτο 
Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων (με βάση τον φόρτο εργασίας που απαιτείται 
να καταβάλει ο φοιτητής ή σπουδαστής για  να  επιτύχει  τους αντικειμενικούς στόχους ή  τα 
μαθησιακά αποτελέσματα) : 5 
Όνομα του διδάσκοντος / διδάσκουσας / διδασκόντων  
Κωνσταντίνος Αραβώσης,  Άγγελος Τσακανίκας 
 
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα  
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον και τον υπό 
διαμόρφωση νέο διεθνή καταμερισμό εργασίας καθώς και με τις επιδράσεις που ασκεί στην 
οικονομική,  τεχνολογική  και  επιχειρηματική  δραστηριότητα  παγκοσμίως,  με  έμφαση  όμως 
στην  Ελλάδα  και  την  Ευρώπη.  Επίσης  η  αξιολόγηση  των  βασικών  παραμέτρων  μιας 
βιομηχανικής πολιτικής, καθώς και η μεθοδολογική και εννοιολογική αποτίμηση της έννοιας 
της διεθνούς ανταγωνιστικότητας μιας χώρας, ενός κλάδου, ενός οργανισμού.  
 
Προαπαιτήσεις      
Καμία 
 
Περιεχόμενο του μαθήματος   
Κατά  τη  διάρκεια  του  μαθήματος  οι  μεταπτυχιακοί  φοιτητές  θα  είναι  σε  θέση  να 
κατανοήσουν βασικές έννοιες, παράλληλα με τις οποίες: 

 Επιχειρείται  η  επισκόπηση,  η  ανάλυση  και  η  συστηματική  κατανόηση  των  κύριων 
δυνάμεων  και  των  σημαντικών  τάσεων  που  διαμορφώνουν  το  νέο  διεθνές 
περιβάλλον στο πλαίσιο του οποίου αναπτύσσεται η οικονομική και η επιχειρηματική 
δραστηριότητα. 
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 Αναδεικνύονται  οι  μακροοικονομικές  επιπτώσεις  και  το  μικροοικονομικό υπόβαθρο 
τους. 

 Παρουσιάζεται  η  μεγάλη  εικόνα,  αλλά  αναλύονται  και  οι  επιμέρους  συγκεκριμένες 
όψεις, πτυχές και επιπτώσεις. 

 Αναδεικνύονται  οι  μεγάλοι  σύγχρονοι  μετασχηματισμοί  και  εντοπίζονται  οι 
συγκεκριμένες (μικρότερες) αλλαγές. 

 Αναλύονται,  ειδικότερα,  οι  επιπτώσεις  στην  απασχόληση,  στην  οικονομική 
δραστηριότητα, στο περιβάλλον, στις χώρες και στις κοινωνίες. 

Οι συγκεκριμένες εξελίξεις και τάσεις στο διεθνές περιβάλλον αναλύονται με αναφορά στις 
σημειούμενες τεχνολογικές αλλαγές, τις συντελούμενες παραγωγικές αναδιαρθρώσεις και τις 
αντίστοιχες  θεσμικές  αλλαγές.  Ειδική  έμφαση  δίνεται  στις  δημόσιες  πολιτικές  που 
ακολουθούνται  σε  εθνικό,  ευρωπαϊκό  και  παγκόσμιο  επίπεδο,  ενώ  αναλύονται  και  οι 
προωθούμενες επιχειρηματικές στρατηγικές και απαντήσεις.  
 
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη  

 Στρατηγικές Παρεμβάσεις  για  την Ανάπτυξη  της Βιομηχανίας: Ανάλυση  Επιδράσεων 
και Πολιτικών, Νοέμβριος 2019, Μελέτη ΙΟΒΕ για την Ελληνική Παραγωγή 

 “Προκλήσεις  και  προοπτικές  του  τομέα  μεταποίησης  στην  Ελλάδα:  Στρατηγικές 
παρεμβάσεις  για ανάπτυξη”, Μελέτη  ΙΟΒΕ  για  την  Ελληνική Παραγωγή, Δεκέμβριος 
2018 

 Acemoglu, D. and Robinson, J. (2012) Why Nations Fail (Γιατί αποτυγχάνουν τα έθνη, 
Εκδόσεις Λιβάνη) 

 Καλογήρου,  Γ.,  Τσακανίκας  Α.,  “Το  έλλειμμα  ανταγωνιστικότητας  της  ελληνικής 
οικονομίας:  σκέψεις  για  δράση” στο «Από  την Κρίση στην Ανάπτυξη:  σε αναζήτηση 
νέων  αναπτυξιακών  μοντέλων  για  την  Ελλάδα  και  τον  Ευρωπαϊκό  νότο»,  σε 
επιμέλεια:  Σ.Βαλυράκη,  Σ.Μπαμπανάση,  Α.Μουρίκη,  Ν.Μαραβέγια,  Εκδόσεις 
Παπαζήση, 2014 

 Global Competitiveness Report, WEF, (World Economic Forum) 
 IMD Global Competitiveness Reports 
 European Innovation Scoreboards 
 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630309/EPRS_BRI(2018

)630309_EN.pdf 
 A  New  Industrial  Strategy  for  Europe,  https://eur‐lex.europa.eu/legal‐

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0102&from=EN 
 Ετήσιες και περιοδικές εκθέσεις από διάφορους διεθνείς και εθνικούς φορείς όπως, 

Τράπεζα Ελλάδας, ΙΟΒΕ, ΚΕΠΕ, ΙΝΕ‐ΓΣΕΕ, Τμήματα Μελετών Τραπεζών. κ.α. 
 Διάφορες άλλες πηγές που ανανεώνονται σε ετήσια βάση  

 
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι 
Διαλέξεις με θεωρητικό και πρακτικό μέρος  (ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, κτλ.). Επιπλέον 
γίνονται   παρουσιάσεις  επίκαιρων θεμάτων από επιλεγμένους ομιλητές από  τον  τομέα  των 
επιχειρήσεων, της βιομηχανίας και του σχεδιασμού σχετικών πολιτικών.   
 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης  
Γραπτή εξέταση  
 
Γλώσσα διδασκαλίας 
Ελληνική 
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Τίτλος Μαθήματος: Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων  

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: bm24211p  

   

Τύπος του μαθήματος: Επιλογής 
Έτος σπουδών: Δεύτερο 
Εξάμηνο: Τέταρτο 
Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων (με βάση τον φόρτο εργασίας που απαιτείται 
να καταβάλει ο φοιτητής ή σπουδαστής για  να  επιτύχει  τους αντικειμενικούς στόχους ή  τα 
μαθησιακά αποτελέσματα) : 5 
Όνομα του διδάσκοντος / διδάσκουσας / διδασκόντων  
Ηλίας Τατσιόπουλος, Νικόλαος Α. Παναγιώτου, Νικόλαος Κοκκαλάκης       
   
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα  
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές / φοιτήτριες θα: 

 κατανοούν βασικές έννοιες καθώς και μεθοδολογικές προσεγγίσεις υποστήριξης της 
λήψης διοικητικών αποφάσεων σε έναν οργανισμό  

 μπορούν να αξιοποιούν μεθοδολογικές προσεγγίσεις και ποσοτικές μεθόδους 
υποστήριξης αποφάσεων σε πραγματικά προβλήματα που θα αντιμετωπίζουν στους 
οργανισμούς  

 
Προαπαιτήσεις      
Καμία 
 
Περιεχόμενο του μαθήματος   
Στις  παρουσιάσεις  καλύπτονται  επιλεγμένες  ποσοτικές  και  ποιοτικές  προσεγγίσεις,  ενώ 
ταυτόχρονα παρέχονται πληροφορίες για εξειδικευμένο λογισμικό που μπορεί να υποστηρίξει 
τη λήψη αποφάσεων. Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενα που καλύπτονται είναι: 
1. Λήψη Αποφάσεων & Πολυκριτήρια Ανάλυση  

 Βασικές  Έννοιες  

 Μέθοδος Προγραμματισμού Στόχων (Goal Programming)  

 Πολυκριτήρια Θεωρία Χρησιμότητας ‐ Γραμμικό Αθροιστικό Μοντέλο  

 Διαδικασία Αναλυτικής Ιεράρχησης (Analytical Hierarchy Process)  

 Μέθοδοι Electre  

 Μέθοδος Promethee  
2. Συστήματα Διαχείρισης Δεικτών Απόδοσης  

 Στρατηγική & Δείκτες Απόδοσης  

 Αξιολόγηση Επιχειρηματικής Απόδοσης  

 Η Μέθοδος Balanced Scorecard  

 Επίλυση Προβλήματων Πολυκριτήριας Ανάλυσης με τη Χρήση Λογισμικού  
3. Ατομική Λήψη Αποφάσεων  

 Η Πυραμίδα των Επιχειρηματικών Αποφάσεων  

 Κίνδυνος, Αβεβαιότητα και Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων  

 Ορθολογική Λήψη Αποφάσεων  

 Διαισθητική Λήψη Αποφάσεων  

 Πεπερασμένος Ορθολογισμός  
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4. Ομαδική Λήψη Αποφάσεων  

 Ηγεσία και Λήψη Αποφάσεων  

 Επιρροή και Λήψη Αποφάσεων  

 Ποιότητα Επιχειρηματικών Αποφάσεων  

 Αστοχίες και Παγίδες στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων  

 Λήψη Αποφάσεων Βάσει Κανόνων  

 Υλοποίηση και Διαχείριση Κρίσεων  
5. Η Συστημική Προσέγγιση στη Λήψη Αποφάσεων   

 Systems Engineering, Systems Thinking  
6. Αξιοποίηση Δεδομένων για τη Λήψη Αποφάσεων   

 Ανάλυση Δεδομένων (Data Analysis)   

 Πρόγνωση (Forecasting)  

 Εργαλεία Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence)    
 
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη  

 Bazerman M. H. & Moore D. A., Judgment in Managerial Decision Making, John Wiley & 
Sons; 7th Edition edition, 2008. 

 Checkland P., Systems Thinking, Systems Practice, Wiley, 1999. 

 DTLR, DTLR multi‐criteria analysis manual, UK, 2004. 

 Goodwin  P.  & Wright  G.,  Decision  Analysis  for Management  Judgment,  John Wiley & 
Sons , Ltd 2004. 

 Kaplan R. S. & Norton D. P., The Balanced Scorecard: Translating Strategy  into Action, 
Harvard Business School Press, 1996. 

 Slack N., Champers S. & Johnston R., Operations Management, Prentice Hall: Financial 
Times, 2007. 

 Sheer  A.  W.,  Jost  W.,  Hess  H.  &  Kronz  A.,  Corporate  Performance  Management, 
Springer‐Verlag Berlin Heidelberg, 2006. 

 Παναγιώτου  Ν.,  Σημειώσεις  «Οργάνωση  Παραγωγής  &  Διοίκηση  Επιχειρήσεων  ΙΙ»  (Η 
Μέθοδος Balanced Scorecard), 2009.  

 Πραστάκος Γ., Διοικητική Επιστήμη: Λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων στην κοινωνία 
της πληροφορίας, Εκδόσεις Σταμούλη, 2006.  

 Vercellis  C.,  Business  Intelligence: Data Mining  and Optimization  for Decision Making, 
Wiley‐Blackwell, 2009. 

 
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι 
Διαλέξεις με θεωρητικό και πρακτικό μέρος (ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, κτλ.). Επιπλέον, 
στο  πλαίσιο  του  μαθήματος  πραγματοποιούνται  εργαστήρια  με  στόχο  την  εξοικείωση  των 
φοιτητών με  την  επίλυση πρακτικών προβλημάτων.  Το  λογισμικό  το οποίο  χρησιμοποιείται 
είναι: 

 Excel Solver add‐in (Λογισμικό επίλυσης προβλημάτων Προγραμματισμού Στόχων)  

 Visual Promethee (Λογισμικό επίλυσης προβλημάτων Πολυκριτήριων Εφαρμογών)   
 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης  
Γραπτή εξέταση  
 
Γλώσσα διδασκαλίας 
Ελληνική 
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Τίτλος Μαθήματος: Μάνατζμεντ Εφοδιαστικής Αλυσίδας   
Κωδικός αριθμός του μαθήματος: bm24215p 

 
Τύπος του μαθήματος: Επιλογής 
Έτος σπουδών: Δεύτερο 
Εξάμηνο: Τέταρτο 
Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων (με βάση τον φόρτο εργασίας που απαιτείται 
να καταβάλει ο φοιτητής ή σπουδαστής για  να  επιτύχει  τους αντικειμενικούς στόχους ή  τα 
μαθησιακά αποτελέσματα): 5 
Όνομα του διδάσκοντος / διδάσκουσας / διδασκόντων  
Σωτήρης Γκαγιαλής, Ηλίας Τατσιόπουλος          
 
 
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα  
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες θα είναι σε θέση να: 

 προσδιορίζουν  και  κατανοούν  βασικές  έννοιες  των  εφοδιαστικών  αλυσίδων  και  των 
λειτουργιών που εκτελούνται εντός αυτών, 

 κατανοούν το στρατηγικό ρόλο των εφοδιαστικών αλυσίδων, 

 κατανοούν  τις  παραμέτρους  που  διαμορφώνουν  τη  λειτουργία  των  εφοδιαστικών 
αλυσίδων, 

 αναγνωρίζουν και χρησιμοποιούν μεθόδους διοίκησης των εφοδιαστικών αλυσίδων, 

 αξιολογούν την απόδοση των διαδικασιών των εφοδιαστικών αλυσίδων. 
 
Προαπαιτήσεις      
Καμία 
 
Περιεχόμενο του μαθήματος   
Το  μάθημα  στοχεύει  στην  απόκτηση  των  βασικών  γνώσεων  για  την  διαχείριση  της 
εφοδιαστικής  αλυσίδας.  Εξετάζονται  οι  σύγχρονες  τάσεις  στον  τομέα  της  εφοδιαστικής 
αλυσίδας, οι προκλήσεις  του μέλλοντος καθώς και η εφαρμογή της στην πράξη. Καλύπτει  τις 
λειτουργίες της πρόγνωσης των πωλήσεων, της διαχείρισης των αποθεμάτων, της εφοδιαστική 
αποθηκών  και  διανομών,  τις  προμήθειες  και  τις  μεταφορές,  της  εξυπηρέτησης  μετά  την 
πώληση.  Αναλύει  θέματα  προγραμματισμού,  λειτουργίας  και  ελέγχου  των  εφοδιαστικών 
αλυσίδων και παράλληλα εισάγει στα θέματα αειφορίας τους. 
 
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη  

 Christopher  M.  (2017)  Logistics  και  Διαχείριση  Εφοδιαστικής  Αλυσίδας,  Επιμέλεια: 
Βλάχος Δ.. 2η έκδοση, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική 

 Δίνεται πρόσθετη εκτενής λίστα αναφορών στο πλαίσιο των διαλέξεων 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι 
Διαλέξεις με θεωρητικό και πρακτικό μέρος (ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης).  
Παρουσιάσεις από έμπειρα στελέχη του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας. 
Ασκήσεις με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού. 
 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης  
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Γραπτή εξέταση και ατομική εργασία 
 
Γλώσσα διδασκαλίας 
Ελληνική  
 
 

Τίτλος Μαθήματος: Οικονομικά των Κατασκευών και της Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας** 
**Θα εισαχθεί στο πρόγραμμα σπουδών από το Ακαδ. Έτος 2023‐24   

Κωδικός αριθμός του μαθήματος: bm24217p  

 
Τύπος του μαθήματος: Επιλογής 
Έτος σπουδών: Δεύτερο 
Εξάμηνο: Τέταρτο 
Αριθμός απονεμόμενων πιστωτικών μονάδων  (με βάση  τον φόρτο εργασίας που απαιτείται 
να  καταβάλει  ο  φοιτητής  ή  σπουδαστής  για  να  επιτύχει  τους  αντικειμενικούς  στόχους  ή  τα 
μαθησιακά αποτελέσματα): 5 
Όνομα του διδάσκοντος / διδάσκουσας / διδασκόντων  
Πρόδρομος Βλάμης, Ανδριανός Τσεκρέκος 
  

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα  
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει και να καλύψει διεξοδικά όλες τις βασικές 
πτυχές του (εξαιρετικά ανερχόμενου στην Ελλάδα) κλάδου των οικονομικών που αφορά 
στον κατασκευαστικό κλάδο (construction industry) και στην ακίνητη περιουσία (real 
estate). Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές / φοιτήτριες θα 
κατανοούν τις βασικές θεματολογίες του μαθήματος:  

 Oικονομική ανάλυση και χρηματοδότηση (financing) των κλάδων Κατασκευών και 
Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας.  

 Τιτλοποίηση ακινήτων (securitisation), επενδυτικά χαρτοφυλάκια και αμοιβαία 
κεφάλαια ακίνητης περιουσίας (Real Estate Investment Trust‐REITs).  

 Μέθοδοι εκτίμησης της αξίας των ακινήτων.  
 
Προαπαιτήσεις 
Καμία 
  
Περιεχόμενο του μαθήματος 
Η αναλυτική διάρθρωση της ύλης ανά θεματική ενότητα έχει ως εξής:  
1η Εβδομάδα  
Εισαγωγικές έννοιες και επισκόπηση των οικονομικών των Κατασκευών και της Διαχείρισης 
Ακίνητης Περιουσίας  
• Βασικές έννοιες και όροι  

• Η φύση των αγορών ακίνητης περιουσίας: ανάλυση των διαφορετικών τύπων επενδύσεων 
στα ακίνητα (λιανικό/επαγγελματικά ακίνητα, αγορά γραφείων, οικιστικά, βιομηχανικά 
ακίνητα).  

• Η σημασία της αγοράς ακινήτων για την οικονομία.  

• Ανάλυση περίπτωσης Athens Mall Αμαρουσίου  
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2η Εβδομάδα  
• Τρέχουσες εξελίξεις στον κατασκευαστικό κλάδο (construction) και στην ακίνητη περιουσία 
(real estate).  
• Οι κλάδοι των κατασκευών – διαχείρισης ακίνητης περιουσίας υπό το πρίσμα της 
δημοσιονομικής κρίσης/κρίσης χρηματοδότησης του 2010‐2018 στην Ελλάδα: Αιτίες και τρόποι 
αντιμετώπισής της.  
 
3η Εβδομάδα  
• Οι παρενέργειες της δυσλειτουργίας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, στον 
κατασκευαστικό κλάδο/ακίνητη περιουσία, την εποχή των Μνημονίων. Το πρόβλημα των μη‐
εξυπηρετούμενων δανείων (Non‐Performing Loans) και τρόποι μείωσης τους  

• Κωδικοποίηση των προβλημάτων που παρουσιάζει ο κατασκευαστικός κλάδος (construction) 
και o κλάδος διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (real estate) για τους ενδιαφερόμενους ξένους 
επενδυτές. Σκέψεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζει η Ελληνική 
αγορά ακινήτων.  
 
4η Εβδομάδα  
• Η ακίνητη περιουσία ως επενδυτικό προϊόν: τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σε σχέση με 
άλλα επενδυτικά προϊόντα. Επενδύσεις σε ακίνητα: άμεσες‐έμμεσες.  

• Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (Real Estate Investment Trusts‐REITs)  
 
5η Εβδομάδα  
Ανάπτυξη ακινήτων: θεωρία και πράξη.  
• Χρηματοδότηση προτάσεων ανέγερσης ακινήτων και μισθώσεις ακινήτων  

• Ανάλυση περίπτωσης Starcity (Λ. Συγγρού 111).  
 
6η Εβδομάδα (Α. Τσεκρέκος)  
Μέθοδοι εκτίμησης της αξίας των ακινήτων Ι  
• Μέθοδος συγκρίσιμων πωλήσεων (sales comparison method)  

• Μέθοδος κόστους αντικατάστασης (cost replacement method)  
 
7η Εβδομάδα (Α. Τσεκρέκος)  
Μέθοδοι εκτίμησης της αξίας των ακινήτων II  
• Μέθοδος κεφαλαιοποίησης εισοδημάτων (income capitalisation method)  

• Μέθοδος κερδών (profit capitalisation method)  

• Μέθοδος του Ellwood (Elwood method)  
 
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη  
1. Brown, G.R. and Matysiak G.A., (2000), Real Estate Investment: A Capital Market Approach, 

Financial Times/Prentice Hall (latest edition) (ISBN 0‐13‐020063‐8) 
2. Brueggeman,  W.B.  and  Fisher  J.D.,  (2005),  Real  Estate  Finance  &  Investments,  McGraw–

Hill/Irwin, (latest edition) (ISBN 007‐123821‐2) 
3. Corgel,  J.B.,  Smith, H.C. and Ling, D.C.,  (1998), Real Estate Perspectives, McGraw–Hill/Irwin 

(latest edition) (ISBN 0‐256‐15245‐4) 
4. Geltner, D.M. and Miller, N.G., (2001), Commercial Real Estate Analysis &Investments, South 

Western Thomson Learning (latest edition) (ΙSΒΝ 0‐324‐136765) 
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5. Ling,  D.C.  and  Archer  W.R.,  (2005),  Real  Estate  Principles:  A  Value  Approach,  McGraw–
Hill/Irwin (latest edition) (ISBN 007‐111291‐X) 

6. Brealey  R  and  S. Myers  (2006), Principles  of  Corporate  Finance, McGraw‐Hill  International 
Book Company, (latest edition). 

 
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης  
Γραπτή εξέταση 
  
Γλώσσα διδασκαλίας 
Ελληνική 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

Γενικές Πληροφορίες για τους Φοιτητές 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δίνει έμφαση όχι μόνο στην παροχή εκπαίδευσης υψηλής 

ποιότητας, αλλά και στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Με την έκδοση του ΠΔ 387/83 

και  του Νόμου 1404/83,  ορίζεται  η  λειτουργία,  οργάνωση,  διοίκηση Φοιτητικών Λεσχών στα 

ΑΕΙ  με  σκοπό  τη  βελτίωση  των  βιοτικών  συνθηκών  των  φοιτητών  του  Ιδρύματος,  την 

ψυχαγωγία και την προαγωγή της κοινωνικής και πνευματικής τους μόρφωσης με διαδικασίες 

και πρωτοβουλίες συμμετοχής κοινωνικοποίησης. 

Η  εκπλήρωση  του σκοπού αυτού  επιδιώκεται με  εξασφάλιση  της απαραίτητης υλικοτεχνικής 

υποδομής για στέγαση, σίτιση, άθληση των φοιτητών, με τη λειτουργία εστιατορίου, κυλικείου, 

αναγνωστηρίου, βιβλιοθήκης, την οργάνωση διαλέξεων, συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων 

και εκδρομών στο εσωτερικό και εξωτερικό, με την ανάπτυξη διεθνών φοιτητικών σχέσεων, τη 

διδασκαλία  ξένων  γλωσσών  και  πληροφορικής  και  της  Νεοελληνικής  ως  ξένης  γλώσσας  για 

τους αλλοδαπούς και ομογενείς φοιτητές και με την παροχή κάθε άλλου μέσου και τρόπου.  

 

Αναλυτικές  πληροφορίες  για  Σίτιση,  στέγαση,  γυμναστική,  ξένες  γλώσσες,  πολιτιστικές 
δραστηριότητες,  υποτροφίες,  οικονομικές  ενισχύσεις  παρέχονται  στην  ιστοσελίδα  της 
Φοιτητικής Λέσχης του ΟΠΑ https://lesxi.aueb.gr/ 
 
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 
Σημαντικός αριθμός διαδικασιών που συνδέονται τόσο με τη φοίτηση όσο και με τη φοιτητική 
μέριμνα  πραγματοποιούνται  ηλεκτρονικά  μέσα  από  εφαρμογές  του  Πανεπιστημίου  ή  του 
Υπουργείου  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων.  Όλες  οι  εφαρμογές  είναι  προσβάσιμες  με  τους 
ίδιους κωδικούς (username & password).  
  

 Λογαριασμός e‐mail:  
Αναλυτικές  οδηγίες  για  τη  χρήση  της  Υπηρεσίας  Webmail  παρέχονται  στη 
διεύθυνση https://www.aueb.gr/el/content/webmail‐manual      

    Ηλεκτρονική Γραμματεία (Φοιτητολόγιο) 
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Η    εφαρμογή Ηλεκτρονική  Γραμματεία  είναι  το  πληροφοριακό  σύστημα  μέσα  από  το 
οποίο  οι  φοιτήτριες  και  οι  φοιτητές  έχουν  τη  δυνατότητα  να  εξυπηρετούνται  από  τη 
Γραμματεία του Τμήματος μέσω web.  

 Ασύρματο δίκτυο στο Πανεπιστήμιο 
Χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς τους, οι φοιτητές/τριες έχουν πρόσβαση 
σε  ασύρματο  δίκτυο  σε  όλους  του  χώρους  του  Οικονομικού  Πανεπιστημίου  Αθηνών. 
Οδηγίες για WiFi 

 Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης – ECLASS 
Η πλατφόρμα Open eClass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών 
Μαθημάτων  και  αποτελεί  την  πρόταση  του  Ακαδημαϊκού  Διαδικτύου  (GUnet)  για  την 
υποστήριξη Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης.  
Οδηγίες χρήσης παρέχονται στη διεύθυνση https://eclass.aueb.gr/info/manual.php 

  
 
Ιατρικές Υπηρεσίες, Ασφάλιση/Υγειονομική Περίθαλψη 
Οι  προπτυχιακοί,  μεταπτυχιακοί  φοιτητές,  καθώς  και  οι  υποψήφιοι  διδάκτορες  του 

Πανεπιστημίου,  οι  οποίοι  δεν  έχουν άλλη  ιατροφαρμακευτική  και  νοσοκομειακή περίθαλψη, 

δικαιούνται  πλήρη  ιατροφαρμακευτική  και  νοσοκομειακή  περίθαλψη  στο  Εθνικό  Σύστημα 

Υγείας  (Ε.Σ.Υ.)  με  κάλυψη  των  σχετικών  δαπανών  από  τον  Εθνικό  Οργανισμό  Παροχής 

Υπηρεσιών  Υγείας  (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).  Στο  Πανεπιστήμιο  λειτουργεί  και  η  υπηρεσία  Συμβούλου 

Ψυχικής Υγείας, όπου απασχολείται  ιατρός ειδικευμένη στη ψυχοδυναμική αντιμετώπιση των 

θεμάτων  ψυχικής  υγείας.  Περισσότερες  πληροφορίες  μπορείτε  να  βρείτε  στην  ιστοσελίδα 

https://www.aueb.gr/el/content/υγειονομική‐περίθαλψη. 

 

Υπηρεσίες για Φοιτητές  με Ειδικές Ανάγκες 
Το  Ίδρυμα  μεριμνά  για  την  διευκόλυνση  των  φοιτητών/τριών  με  ειδικές  ανάγκες,  μέσω  του 

σχεδιασμού,  της  υλοποίησης  και  της  εφαρμογής  προσαρμογών  στο  περιβάλλον,  για  την 

πρόσβαση  στις  πανεπιστημιακές  κτιριακές  εγκαταστάσεις.  Ειδικότερα,  στο  κεντρικό  κτίριο 

υπάρχουν  ειδικά  διαμορφωμένα  ανυψωτικά  μηχανήματα,  ράμπες  καθώς  και  ανελκυστήρες. 

Επίσης υπάρχουν ειδικοί κανονισμοί διεξαγωγής εξετάσεων για φοιτητές με ειδικές ανάγκες. 

Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει συσταθεί Επιτροπή Ισότιμης Πρόσβασης ατόμων με 
αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η Επιτροπή αποτελεί συμβουλευτικό 
όργανο και έχει ως αποστολή την υποβολή εισηγήσεων στα αρμόδια όργανα για τη χάραξη και 
την  εφαρμογή  της  πολιτικής  ισότιμης  πρόσβασης  των  ατόμων  με  αναπηρία  και  ατόμων  με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 
  

Μέσω  των  υπηρεσιών  της  Βιβλιοθήκης  του  ΟΠΑ,  παρέχεται  στους  φοιτητές  με  εντυπο‐

αναπηρία η  δυνατότητα ηλεκτρονικής  πρόσβασης  στην προτεινόμενη  ελληνική  βιβλιογραφία 

των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο. Στα πλαίσια αυτά έχει αναπτυχθεί από το 

Σύνδεσμο  Ελληνικών  Ακαδημαϊκών  Βιβλιοθηκών  (Σ.Ε.Α.Β.)  πολυτροπική  ηλεκτρονική 

βιβλιοθήκη με την ονομασία AMELib. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα 

https://www.aueb.gr/el/lib/content/αμεα‐άτομα‐με‐ιδιαίτερες‐ανάγκες . 
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Καθηγητής‐Σύμβουλος ή Σύμβουλος Σπουδών   
Ο  κάθε  Ακαδημαϊκός  Σύμβουλος  έχει  την  υποχρέωση  να  ενημερώνει,  να  συζητά  και  να 

συμβουλεύει  τους φοιτητές/τριες  σχετικά με  τη  δομή  του προγράμματος σπουδών  και  το 

περιεχόμενο  των  μαθημάτων,  την  παρακολούθηση  σεμιναρίων  και  τη  συμμετοχή  σε 

εργαστήρια  με  στόχο  την  καλύτερη  κατανόηση  και  επιτυχή  συμμετοχή  στις  εξετάσεις,  το 

περιεχόμενο  μαθημάτων  επιλογής  με  στόχο  την  επιλογή  μαθημάτων  που  είναι  πιο  κοντά 

στα προσωπικά και ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα του φοιτητή, τις επαγγελματικές προοπτικές 

και  τη  διασύνδεσή  τους  με  την  αγορά  εργασίας,  καθώς  και  οποιοδήποτε  άλλο  ζήτημα  ή 

θέμα που θέτει ο φοιτητής/τρια που μπορεί να σχετίζεται με τις σπουδές του/της.  

Στο  ΔΔΜΠΣ  στη  Διοίκηση  Επιχειρήσεων  –  Athens  MBA  έχουν  οριστεί  οι  ακόλουθοι 

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι: 

Αν. Καθηγητής Ανδριανός Τσεκρέκος ‐ θέματα Οικονομικά/Στατιστική  

Επ. Καθηγητής Χρήστος Τζόβας ‐ θέματα Οικονομικά/Στατιστική  

Αν. Καθηγήτρια Ελένη Σαλαβού ‐ θέματα Μάνατζμεντ  

Αν. Καθηγητής Άγγελος Τσακανίκας ‐ θέματα Μάνατζμεντ  

Επ. Καθηγήτρια Λήδα Παναγιωτοπούλου ‐ θέματα Μάνατζμεντ  

Καθηγητής Κωνσταντίνος Κηρυττόπουλος – θέματα τεχνικά/ειδικά  

Καθηγητής Νικόλαος Παναγιώτου – θέματα τεχνικά/ειδικά  

 
 
Σπουδαστήρια ‐ Αναγνωστήρια – Βιβλιοθήκες  
Στο  κεντρικό  κτίριο  λειτουργεί  Βιβλιοθήκη  και  Κέντρο  Πληροφόρησης  (ΒΚΠ)  για  την 

εξυπηρέτηση  όλων  των  μελών  της  πανεπιστημιακής  κοινότητας.  Η  ΒΚΠ  συμμετέχει  στο 

Σύνδεσμο  Ελληνικών  Ακαδημαϊκών  Βιβλιοθηκών  (Heal‐LINK)  και  στο  Δίκτυο  Συνεργασίας 

Οικονομικών Βιβλιοθηκών (ΔΙ.Ο.ΒΙ.) Επίσης λειτουργούν τρία Κέντρα Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ, ΟΟΣΑ, 

ΠΟΤ). 

Η  Βιβλιοθήκη  και  Κέντρο  Πληροφόρησης  συμβάλλει  καθοριστικά  τόσο  στην  κάλυψη  των 

αναγκών  για  την  επιστημονική  πληροφόρηση  της  πανεπιστημιακής  κοινότητας  όσο  και  στην 

υποστήριξη του διδακτικού και ερευνητικού έργου, παρέχοντας πρόσβαση: 

 στην έντυπη συλλογή βιβλίων και επιστημονικών περιοδικών, 

 στα συγγράμματα που διδάσκονται στα μαθήματα, 

 στη συλλογή ηλεκτρονικών επιστημονικών περιοδικών και βιβλίων, 

 στις μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές που εκπονούνται στο ΟΠΑ και 
κατατίθενται σε ψηφιακή μορφή στο ιδρυματικό αποθετήριο ΠΥΞΙΔΑ, 

 σε κλαδικές μελέτες, 

 στις στατιστικές σειρές από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς,  

 σε οπτικοακουστικό υλικό, 

 πληροφοριακό υλικό (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά), 

 σε βάσεις δεδομένων στα θέματα που καλλιεργεί το Πανεπιστήμιο, 

 σε έντυπες συλλογές άλλων ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. 
Η Βιβλιοθήκη  είναι  δανειστική  για  τα μέλη  της, σε όλες  τις  έντυπες συλλογές  της,  εκτός  των 

συλλογών των περιοδικών και των στατιστικών σειρών, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό 

λειτουργίας  της.  Η  ΒΚΠ  του  ΟΠΑ  διαθέτει  αναγνωστήριο,  σταθμούς  εργασίας  Η/Υ  για  τους 
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επισκέπτες,  φωτοτυπικά  και  εκτυπωτικά  μηχανήματα,  ενώ  παρέχει  τη  δυνατότητα 

διαδανεισμού  βιβλίων  και  άρθρων  περιοδικών  από  άλλες  ακαδημαϊκές  βιβλιοθήκες  που 

αποτελούν μέλη των δικτύων στα οποία συμμετέχει. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 

βρείτε στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης https://www.aueb.gr/el/library . 

 
Διεθνή  προγράμματα  και  πρακτικές  πληροφορίες  για  την  διεθνή  κινητικότητα  των 
φοιτητών  
Το ΟΠΑ συμμετέχει ενεργά στο Πρόγραμμα ΄Ερασμος από το 1987 προωθώντας τη συνεργασία 

με πανεπιστήμια, επιχειρήσεις και διεθνείς οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και την 

κινητικότητα  φοιτητών,  διδακτικού  και  διοικητικού  προσωπικού  με  ιδρύματα‐εταίρους. 

Επιπλέον,  αναπτύσσοντας  περαιτέρω  τη  διεθνοποίησή  του,  δημιουργεί  νέες  ευκαιρίες  μέσω 

του  Προγράμματος  Erasmus+  Διεθνής  Κινητικότητα.  Στο  πλαίσιο  του  Προγράμματος, 

χορηγούνται  υποτροφίες  κινητικότητας  μέσω  του  Ιδρύματος  Κρατικών  Υποτροφιών  (ΙΚΥ)  σε 

εισερχόμενους  και  εξερχόμενους  φοιτητές  των  τριών  κύκλων  σπουδών,  σύμφωνα  με  τη 

χρηματοδότηση που  εγκρίνει  κάθε  χρόνο  το  Ίδρυμα Κρατικών  Υποτροφιών  για  το  Ίδρυμα. Οι 

εξερχόμενοι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να διανύσουν μία περίοδο σπουδών σε  Ίδρυμα – 

Εταίρο εκτός Ε.Ε. με πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση μέσω της εφαρμογής του συστήματος των 

πιστωτικών μονάδων (ECTS credits) (https://www.aueb.gr/el/content/πρόγραμμα‐έρασμος).  

 
Διασύνδεση με την Αγορά Εργασίας και την Επιχειρηματικότητα 
Η Δ.Α.ΣΤΑ.Ο.Π.Α. (https://www.aueb.gr/el/dasta) είναι η διοικητική δομή του Πανεπιστημίου 

που  προγραμματίζει,  συντονίζει  και  υλοποιεί  τις  δράσεις  του  Οικονομικού  Πανεπιστημίου 

Αθηνών σε θέματα: 

α)  ανάπτυξης επιχειρηματικότητας και καινοτομίας 

β)  διασύνδεσης των φοιτητών και αποφοίτων με την αγορά εργασίας 

γ)  διασύνδεσης της ακαδημαϊκής κοινότητας με επιχειρήσεις 

δ)  πρακτικής άσκησης φοιτητών, και 

ε)  υποστήριξης δράσεων αξιοποίησης της έρευνας. 

 

Φοιτητικοί Σύλλογοι 
Στην πανεπιστημιακή κοινότητα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών δραστηριοποιούνται 

και  αναπτύσσονται  διάφορες  Οργανώσεις  και  Σύλλογοι  φοιτητών. 

(https://www.aueb.gr/el/content/σύλλογοι‐φοιτητών). 

 

Δίκτυο Αποφοίτων 

Τηρώντας  μια  μακρά  παράδοση  στην  ανάδειξη  κορυφαίων  στελεχών  στην  οικονομική, 

κοινωνική  και  πολιτική  ζωή  της  χώρας,  το  ΟΠΑ  είναι  περήφανο  για  το  γεγονός  ότι  χιλιάδες 

απόφοιτοί  του  κατέχουν  ηγετικές  θέσεις  σε  πανεπιστήμια  της  χώρας  και  του  εξωτερικού,  σε 

διεθνή  ερευνητικά  ινστιτούτα  και  οργανισμούς  και  σε  μεγάλες  εταιρείες  του  δημοσίου  και 

ιδιωτικού τομέα. Κατανοώντας τη σημασία της ανάπτυξης και ενίσχυσης του δεσμού με τους 

αποφοίτους  του,  το  ΟΠΑ  δημιούργησε  το  Δίκτυο  Αποφοίτων  του,  μία  πλατφόρμα 

https://alumni.aueb.gr/  στην  οποία  μπορούν  να  εγγραφούν  όλοι  οι  απόφοιτοι  του 
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Πανεπιστημίου. Οι κύριοι στόχοι  του Δικτύου είναι η επανασύνδεση των αποφοίτων με τους 

συναδέλφους  και  πρώην  συμφοιτητές  τους,  και  η  διαρκής  ενημέρωσή  τους  για  όλες  τις 

δραστηριότητες, τις υπηρεσίες και τις εκδηλώσεις που τους αφορούν. 

Επιπλέον πληροφορίες για Οργανώσεις και Συλλόγους αποφοίτων παρέχονται στην ιστοσελίδα 

https://www.aueb.gr/el/content/οργανώσεις‐και‐σύλλογοι‐φοιτητών‐και‐αποφοίτων . 

 

Πρόγραμμα Εθελοντισμού  

Στο πλαίσιο της στρατηγικής του ΟΠΑ για την Κοινωνική Προσφορά, ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 

του 2017 το Πρόγραμμα Εθελοντισμού “AUEB Volunteers”. Στόχος του Προγράμματος είναι η 

ανάδειξη  σημαντικών  κοινωνικών  θεμάτων  και  της  αξίας  της  συμμετοχής  και  της  έμπρακτης 

προσφοράς, αλλά και η ευαισθητοποίηση της κοινότητας γύρω από τους 17 Στόχους Βιώσιμης 

Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Οι δράσεις αναπτύσσονται σε 

δύο  βασικούς  άξονες:  (α)  δράσεις  προς  την  Κοινότητα  του ΟΠΑ,  οι  οποίες  έχουν ως  βασικό 

στόχο  την  διατήρηση  της  ποιότητας  των  υποδομών  του  Πανεπιστημίου  με  κριτήριο  την 

αισθητική  και  την  λειτουργικότητά  τους  και  (β)  δράσεις  προς  την  Κοινωνία. 

(https://auebvolunteers.gr/). 

 

Διασφάλιση Ποιότητας 

Το  ΟΠΑ  εφαρμόζει  πολιτική  διασφάλισης  ποιότητας  με  σκοπό  τη  συνεχή  βελτίωση  της 

ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών, της ερευνητικής δραστηριότητας και των διοικητικών 

υπηρεσιών του Ιδρύματος, με στόχο την αναβάθμιση του ακαδημαϊκού και διοικητικού έργου 

και της γενικότερης λειτουργίας του. 

Στο  ΟΠΑ  λειτουργεί  η  Μονάδα  Διασφάλισης  Ποιότητας  (ΜΟΔΙΠ)  η  οποία  συντονίζει  και 

υποστηρίζει  τις  διαδικασίες  αξιολόγησης.  Ειδικότερα  η  διασφάλιση  ποιότητας  της 

εκπαιδευτικής  δραστηριότητας  επιτυγχάνεται  με  τη  χρήση  ερωτηματολογίου  αξιολόγησης 

μαθήματος  /διδασκαλίας  το  οποίο  συμπληρώνεται  από  τους  φοιτητές. 

(https://aueb.gr/modip). 

 

Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης 

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ/ ΟΠΑ) αποτελεί μονάδα του ΟΠΑ που 

εξασφαλίζει τον συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων 

επιμόρφωσης,  συνεχιζόμενης  εκπαίδευσης,  κατάρτισης  και  εν  γένει  Διά  Βίου  μάθησης,  τα 

οποία συμπληρώνουν, εκσυγχρονίζουν ή/και αναβαθμίζουν γνώσεις,  ικανότητες και δεξιότητες, οι 

οποίες  αποκτήθηκαν  από  τα  συστήματα  τυπικής  εκπαίδευσης,  επαγγελματικής  εκπαίδευσης  και 

αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης ή από επαγγελματική εμπειρία, διευκολύνοντας την ένταξη ή 

επανένταξη  στην  αγορά  εργασίας,  τη  διασφάλιση  της  εργασίας  και  την  επαγγελματική  και 

προσωπική  ανάπτυξη  (https://www.aueb.gr/el/content/dia‐vioy‐mathisi‐kedivim‐opa). 

 

  


