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ΔΞΗΡΔΙΗΘΖ  ΠΛΝΤΖ 

(θνπφο ηεο  ελφηεηαο απηήο είλαη λα δνζνχλ  ζπλνπηηθά ζηνλ αλαγλψζηε α) κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ 

θεθαιαίσλ ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ηνπ Σκήκαηνο, θαη β) ηα βαζηθά πνξίζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Σκήκαηνο.) 

 

Ζ παξνχζα έθζεζε παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ Ρκήκαηνο 

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2011–2012. Ζ 

εζσηεξηθή αμηνιφγεζε ηνπ Ρκήκαηνο αμηνπνίεζε δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ δχν πεγέο.  Ζ 

πξψηε αθνξά ζε ζηνηρεία θαη απφςεηο πνπ ζπλεηζέθεξαλ νη δηδάζθνληεο ζην Ρκήκα, ζην 

πιαίζην ηνπ απνινγηζκνχ ησλ καζεκάησλ πνπ δίδαμαλ θαη ηνπ εξεπλεηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ 

έξγνπ πνπ πξνζέθεξαλ. Ζ δεχηεξε πεγή αθνξά ζηηο επηδφζεηο ησλ θνηηεηψλ ζηα καζήκαηα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ζηα ζρεηηθά δεδνκέλα πνπ ηεξνχληαη ζην «Φνηηεηνιφγην» 

ηνπ Ρκήκαηνο. 

Ζ αμηνιφγεζε αλαθέξεηαη ζηνπο εμήο ηνκείο: (α) Ξξφγξακκα Ππνπδψλ (βαζηθνχ πηπρίνπ θαη 

κεηαπηπρηαθψλ), (β) Γηδαθηηθφ Έξγν, (γ) Δξεπλεηηθφ Έξγν, (δ) Δπηκνξθσηηθφ, (ε) Πρέζεηο κε 

Θνηλσληθνχο, Ξνιηηηζηηθνχο θαη Ξαξαγσγηθνχο Φνξείο, (ζη) Γηνηθεηηθέο πεξεζίεο θαη 

πνδνκέο. 

Ρν πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ βαζηθνχ πηπρίνπ πνπ πξνζθέξεη ην Ρκήκα αλαλεψζεθε ξηδηθά 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2009-2010, ην νπνίν αμηνινγείηαη σο ζχγρξνλν, 

δπλακηθφ θαη επέιηθην. Όζνλ αθνξά ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζεσξνχληαη φηη 

παξακέλνπλ ζχγρξνλα, εληνπίδεηαη, φκσο, ε αλάγθε γηα ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο δηάζηαζήο 

ησλ. 

Νη θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ηνπ Ρκήκαηνο παξνπζηάδνληαη σο ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεκέλνη απφ 

ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ θαη ηδηαίηεξα απφ ηελ επηθνηλσλία πνπ έρνπλ κε ηνπο 

δηδάζθνληεο. πάξρνπλ, φκσο, ειιείςεηο ζε πιηθνηερληθέο ππνδνκέο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ 

αξλεηηθά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Ρν εξεπλεηηθφ έξγν ηνπ Ρκήκαηνο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θαη ηπγράλεη δηεζλνχο 

αλαγλψξηζεο. Ρν Ρκήκα ζπκκεηέρεη ζε Δπξσπατθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα κε πνιχ 

ζεκαληηθά απνηειέζκαηα. Νη ππνδνκέο έξεπλαο, θπξίσο φζνλ αθνξά ηνπο εξγαζηεξηαθνχο 

ρψξνπο παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξεο ειιείςεηο. 

Δπίζεο, ην Ρκήκα επηδηψθεη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ ζρέζεψλ ηνπ κε θνηλσληθνχο, 

πνιηηηζηηθνχο θαη παξαγσγηθνχο θνξείο, κε έκθαζε ζηνπο θνξείο ηεο Σίνπ. Πεκαληηθή είλαη ε 

ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο Γηαζχλδεζεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ κε ηε Σηαθή Θνηλσλία.  

Νη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηειέρσζεο θαη γξαθεηνθξαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ. Ρν Ρκήκα έρεη ήδε αλαπηχμεη ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο 
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δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη θπξίσο ηε γξακκαηεία ηνπ Ρκήκαηνο, θαηνξζψλνληαο κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν λα ακβιχλεη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έιιεηςε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  

Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο έρεη αλαπηπρζεί θαη ζεσξείηαη αξθεηά απνηειεζκαηηθή. Πηνπο 

ζηφρνπο ηνπ Ρκήκαηνο γηα ηελ επφκελε δηεηία ζπκπεξηιακβάλεηαη ε έληαμή ηεο ζην πιαίζην 

ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πνπ αλαπηχζζεηαη ζε ηδξπκαηηθφ επίπεδν. 
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(ηελ ελφηεηα απηή γίλεηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηελ αθαδεκατθή κνλάδα, ζηε  δηαδηθαζία ηεο εηήζηαο 

εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο θαη αλαθέξνληαη  φζνη βνήζεζαλ  ζηελ ζπγγξαθή ηεο.) 

 

Ζ αθαδεκατθή κνλάδα Πρνιή Δπηζηεκψλ ηεο Γηνίθεζεο (ΠΔΓ) ιεηηνπξγεί Σίν απφ ην 1998 

θαη απαξηίδεηαη απφ ηέζζεξα ηκήκαηα: 

 Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ  

 Λαπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ πεξεζηψλ 

 Κεραληθψλ Νηθνλνκίαο & Γηνίθεζεο 

 Νηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο Ρνπξηζκνχ 

Ζ δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο έρεη ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε 

ελφο εζσηεξηθνχ δηαιφγνπ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

δξάζεσλ πνπ αλαιακβάλεη ην Ρκήκα θαη ηνπ έξγνπ πνπ παξάγεη. Ζ αμηνιφγεζε έρεη εληαρζεί 

ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ Ρκήκαηνο θαη νη δηαδηθαζίεο έρνπλ αθνκνησζεί ηφζν απφ ην 

πξνζσπηθφ φζν θαη απφ ηνπο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ηνπ Ρκήκαηνο.  

Πχκθσλα κε απφθαζε ηεο Γεληθήο  Ππλέιεπζεο (21/06.04.11) ηνπ Ρκήκαηνο Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ κέιε ηεο Νκάδαο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (ΝΚΔΑ) νξίζζεθαλ νη: 

- Β. Αγγελής, Καθηγητής, 
- Γ. Βαλίρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, 
- Δ. Λαγός, Αναπληρωτής Καθηγητής, 
- Κ. Λυμπερόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, 
- Ελ. Ρογδάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, 
- Δ. Μαυρουδής, εκπρόσωπος των φοιτητών 

 

Ρν έξγν ηεο Νκάδαο, ππνζηεξίδεη ν θ. Γεκήηξεο Πίκνο (κέινο νκάδαο ππνζηήξημεο ΚΝΓΗΞ 

ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ).  

Ζ ΝΚΔΑ ζπλεξγάζηεθε κε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο κε ζηφρν ηε δηακφξθσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο θαη ηελ νξγάλσζε ηεο ηερληθήο ππνδνκήο ππνζηήξημεο. Πε απηήλ 

ηελ ππνδνκή βαζίζηεθε θαη ε εθπφλεζε ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ έηνπο 2011-2012. Ζ 

ΝΚΔΑ ζπλεξγάδεηαη ηαθηηθά κε ηε ΚΝΓΗΞ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ πνπ έρεη, κεηαμχ 

άιισλ, θαη ηελ επζχλε ζπληνληζκνχ ησλ ελεξγεηψλ αμηνιφγεζεο ησλ Ρκεκάησλ. 

Ρέινο, ε ΝΚΔΑ ζπλεξγάζηεθε κε ην ζχλνιν ησλ δηδαζθφλησλ ζην Ρκήκα θαη κε ην δηνηθεηηθφ 

πξνζσπηθφ ηνπ Ρκήκαηνο θαη ηεο Ξεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Σίνπ γηα ηε ζπιινγή ησλ 

ζηνηρείσλ. 

Ξξφινγνο  
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Γηα ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αμηνπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο 

παξνχζαο δξάζεο αμηνιφγεζεο δξαζηεξηνπνηήζεθε, επηπιένλ ηεο παξαπάλσ Νκάδαο, ην 

ζχλνιν ησλ δηδαζθφλησλ ζην Ρκήκα, θαζψο θαη ε πιεηνλφηεηα ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ.  

Ζ δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ ππνζηεξίδεηαη απφ πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ ην Ρκήκα ή  αλαπηχρζεθαλ θαη ιεηηνπξγνχλ ζην Ρκήκα. 

Σν πξώην ζύζηεκα πεξηιακβάλεη ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία αμηνινγήζεσλ εθ κέξνπο ησλ 

θνηηεηψλ θαη ππνζηεξίδεηαη απφ εηδηθφ εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνινπζεί ην πξφηππν ηεο 

ΑΓΗΞ. Ρν εξσηεκαηνιφγην πνπ ζρεδηάζζεθε απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο ελφηεηεο: (α) 

εξσηήζεηο γηα ην κάζεκα, (β) εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ην δηδάζθνληα θαη ηα δηδαθηηθά 

βνεζήκαηα, (γ) εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ην επηθνπξηθφ δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, (δ) εξσηήζεηο 

πνπ αθνξνχλ ην ην Δξγαζηήξην, (ε) ραξαθηεξηζηηθά θνηηεηή θαη θνηηήηξηαο, ελψ δίλεηαη, 

επηπιένλ ε δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο λα θαηαγξάςνπλ ζε ειεχζεξν θείκελν 

πηζαλέο παξαηεξήζεηο θαη ζρφιηα πνπ ζα ήζειαλ λα γλσξίδεη ν δηδάζθσλ θαη ην Ρκήκα. 

Σν δεύηεξν ζύζηεκα αθνξά ζηελ θαηαγξαθή ηεο εξεπλεηηθήο θαη δηδαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ησλ δηδαζθφλησλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ έρεη ζπληαρζεί εηδηθφ πξφηππν θαηαιφγνπ 

επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ ην νπνίν ζπληάζζεηαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο θαη απνζηέιιεηαη 

ζε ζπγθεθξηκέλν άηνκν ηνπ πξνγξάκκαηνο .  

Ρν ηξίην ζύζηεκα αθνξά ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ θνηηεηνινγίνπ. Ρν 

θνηηεηνιφγην ηνπ Ρκήκαηνο έρεη δνκεζεί θαηάιιεια ψζηε λα παξέρεη πιήζνο πιεξνθνξηψλ 

ζε ζρέζε κε ηελ επίδνζε ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ αλά κάζεκα, αλά εμεηαζηηθή πεξίνδν, 

θ.ιπ. 

Ρν πιηθφ ζην νπνίν ζηεξίρζεθε ε έθζεζε, θαζψο θαη ην πξνζρέδην ηεο έθζεζεο δηαλεκήζεθαλ 

γηα παξαηεξήζεηο θαη ζρνιηαζκφ ζην πξνζσπηθφ ηνπ Ρκήκαηνο θαη ζηνπο εθπξνζψπνπο ησλ 

θνηηεηψλ θαη ζπδεηήζεθαλ ζε εηδηθή ζπλεδξία ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηνπ Ρκήκαηνο. 

Ζ Νκάδαο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (ΝΚΔΑ) επραξηζηεί ηα κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, θαζψο θαη ηνπο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο πνπ 

ζπλέβαιαλ ζηελ εθπφλεζε ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ. 
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 1. Παξνπζίαζε ηνπ Σκήκαηνο 
 

(ηελ ελφηεηα απηή γίλεηαη κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ηνπ Σκήκαηνο θαη ηνπ Ηζηνξηθνχ Γεκηνπξγίαο ηνπ ) 

 

Ρν Ρκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ είλαη ην πξψην Ρκήκα ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

πνπ  δέρζεθε θνηηεηέο θαη άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ζε πξνπηπρηαθφ επίπεδν ην ρεηκεξηλφ 

εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 1985-86, ζχκθσλα κε ην ΦΔΘ  31/20.03.1984. 

Ρν πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο δίλεη δπλαηφηεηα επηινγήο ζπλδπαζκψλ καζεκάησλ, 

ζχκθσλα κε ηηο πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο θαη ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ θάζε 

θνηηεηή, ζην πιαίζην ησλ αθφινπζσλ θαηεπζχλζεσλ: 

1. Ινγηζηηθή θαη Σξεκαηννηθνλνκηθή 

2. Marketing  

3. Γηνίθεζε Ρνπξηζκνχ 

4. Δπηρεηξεκαηηθή Νηθνλνκηθή  

5. Γηνίθεζε, Νξγάλσζε Δπηρεηξήζεσλ θαη Λέεο Ρερλνινγίεο  

 

Πηα πιαίζηα ηεο απνζηνιήο ηνπ Ρκήκαηνο ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ έρεη σο βαζηθνχο 

ζηφρνπο: 

 Ρελ επίηεπμε πςειήο πνηφηεηαο αλσηάηεο παηδείαο ζχκθσλα θαη κε ηα δηεζλψο 

απνδεθηά πξφηππα. 

 Ρελ πξνζθνξά επξείαο πιεξνθφξεζεο γηα δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο δηνίθεζεο 

επηρεηξήζεσλ, νχησο ψζηε λα ελζαξξχλεηαη παξάιιεια θαη ε εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε 

ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο. 

 Ρελ παξνρή επθαηξίαο ζηνλ θάζε θνηηεηή λα επηιέμεη θαη λα ζρεδηάζεη ηελ πξνζσπηθή 

ηνπ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία.  

 Ρελ παξαθνινχζεζε ησλ λέσλ εμειίμεσλ ηεο έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγίαο θαη ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αληηθεηκέλνπ ζε απηέο. 

 Ρελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ ζηνπο απνθνίηνπο, πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα αληαπνθξηζνχλ 

(α) ζε έλα αληαγσληζηηθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, (β) ζηε δηελέξγεηα κεηαπηπρηαθψλ 

ζπνπδψλ θαη (γ) ζηηο αλάγθεο παξαθνινχζεζεο ησλ εμειίμεσλ ηεο ζεσξεηηθήο θαη 

εκπεηξηθήο έξεπλαο, θαζψο θαη ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο. 

 Πηελ επνρή πνπ ην φξακα κηαο Δπξσπατθήο Θνηλσλίαο ηεο Ξιεξνθνξίαο θαη ηεο Γλψζεο, 

κεηνπζηψλεηαη ζε δξάζε γηα ηελ ππέξβαζε ησλ ηερληθψλ, θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 
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εκπνδίσλ, ε αλάπηπμε ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ, κεζφδσλ θαη ηερληθψλ ζηε Γηνίθεζε ησλ 

Δπηρεηξήζεσλ απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε. 

Ρν Ρκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ έρεη σο θεληξηθφ ζηφρν ηε 

δεκηνπξγία επηζηεκφλσλ κε πςεινχ επηπέδνπ εθπαίδεπζε θαη δεκηνπξγηθφ θαη θξηηηθφ 

πλεχκα, ηθαλψλ λα αμηνπνηήζνπλ ηηο ζχγρξνλεο Ρερλνινγίεο θαη ηερληθέο ζηε δηνίθεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Ρν εθπαηδεπηηθφ έξγν ηνπ Ρκήκαηνο ζπλδπάδεηαη κε εθηεηακέλε εξεπλεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα κε ζηφρν ηελ παξαγσγή λέαο γλψζεο θαη ηε δηάδνζή ηεο ζηνλ Δζληθφ, 

Δπξσπατθφ θαη δηεζλή ρψξν. 

 

Γεσγξαθηθή Θέζε Σκήκαηνο 

(ηελ ελφηεηα απηή αλαθέξεηαη πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλν ην Σκήκα, θαη ε ρσξνηαμηθή θαηαλνκή ησλ 

ιεηηνπξγηψλ  ηνπ Σκήκαηνο, δειαδή εάλ  νη αθαδεκατθέο θαη δηνηθεηηθέο ηνπ ιεηηνπξγίεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη 

ζπγθεληξσκέλεο ή θαηαλεκεκέλεο ζε δηάθνξνπο θηηξηαθνχο ρψξνπο. Καηαγξάθνληαη  νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, ηα 

εξγαζηήξηα ηνπ ηκήκαηνο, εάλ ππάξρνπλ, ηα γξαθεία ησλ δηδαζθφλησλ, ε γξακκαηεία ηνπ Π.Π. θαη ηνπ Π.Μ.) 

 

Ρν Ρκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηε Σίν.  Ζ Σίνο είλαη ην πέκπην 

(5ν)) ζε κέγεζνο λεζί ηεο Διιάδαο κε 52.390 θαηνίθνπο (απνγξαθή 2011).  

Νη αθαδεκατθέο θαη δηνηθεηηθέο ηνπ ιεηηνπξγίεο ηνπ Ρκήκαηνο είλαη ζπγθεληξσκέλεο ή 

θαηαλεκεκέλεο ζε δχν ηδηφθηεηα θηίξηα (Θαξάδεην θαη Κηράιεην), ζε έλα παξαρσξεζέλ  

θηίξην (Θνξαή) θαη ζε ηέζζεξηο ελνηθηαδφκελνπο θηηξηαθνχο ρψξνπο πνπ βξίζθνληαη ζε κηθξή 

απφζηαζε κεηαμχ ηνπο. ΘΗΡΠΑ 

Νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, ηα εξγαζηήξηα ηνπ ηκήκαηνο, ηα γξαθεία ησλ δηδαζθφλησλ, ε 

γξακκαηεία ηνπ Ξ.Ξ.Π θαη ησλ Ξ.Κ.Π βξίζθνληαη δηάζπαξηα ζηα παξαπάλσ θηηξηαθά 

ζπγθξνηήκαηα.  Νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο παξαθνινπζνχληαη απφ ην πξφγξακκα ΓΑΦΛΖ θαη 

παξνπζηάδνληαη ζην θεθ.  3.5 ηεο Έθζεζεο. 

Πην ηκήκα ιεηηνπξγνχλ ηέζζεξα εξγαζηήξηα (βιέπε αλαιπηηθά ζηε θεθ. 4.5 ηεο Έθζεζεο). 

Θάζε θαζεγεηήο έρεη δηθφ ηνπ γξαθείν. 

Ζ γξακκαηεία ηνπ ΞΞΠ εδξεχεη ζην Κηράιεην θηίξην. 

πάξρνπλ δχν γξακκαηείεο ησλ ΞΚΠ πνπ εδξεχνπλ ζην θηίξην ηεο Θαξξαδείνπ θαη 

εμππεξεηνχλ ηα δχν ΞΚΠ. 
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1.1. Γηνίθεζε ηνπ Σκήκαηνο 

  
Γηνηθεηηθά φξγαλα Σκήκαηνο 

(ηελ ππνελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ηα δηνηθεηηθά φξγαλα ηνπ Σκήκαηνο, Γ., Γ..Δ.,) 

 
 

Ρα Γηνηθεηηθά φξγαλα ηνπ ηκήκαηνο είλαη ηα αθφινπζα; 
 

 Γεληθή Ππλέιεπζε (Γ. Π.) 
 

 Γεληθή Ππλέιεπζε Δηδηθήο Πχλζεζεο (Γ.Π.Δ.Π.) 
 

  Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή (ΔΓΔ) 

 

 

Θεζκνζεηεκέλεο Δπηηξνπέο 

(ηελ ππνελφηεηα απηή παξνπζηάδνληα νη επηηξνπέο πνπ ιεηηνχξγεζαλ ζην Σκήκα θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο ζην 

νπνίν αλαθέξεηαη ε Δηήζηα Δ.Δ.Α θαζψο θαη ε ζχλζεζή ηνπο. 

 

το Σμήμα λειτουργούν οι παρακάτω Επιτροπές:  
 

1.   Επιτροπή Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.):  

Β. Αγγελής, Καθηγητής, Γ. Βαλίρης, Αναπλ. Καθηγητής, Δ. Λαγός, Αναπλ. 

Καθηγητής, Κ. Λυμπερόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής, Ελ. Ρογδάκη, Αναπλ. 

Καθηγήτρια, Δ. Μαυρουδής, εκπρόσωπος των φοιτητών. 

      2. Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράμματος πουδών: 

Ν. Κωνσταντόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής, Κ. Λυμπερόπουλος, Αναπλ. 

Καθηγητής, Ανδρ. Παπαθεοδώρου, Αναπλ. Καθηγητής, Μ. Βιδάλης, Επίκ. 

Καθηγητής, Απ. Γκότσιας, Επίκ. Καθηγητής, Κ. Κούτσικος, Επίκ. Καθηγητής, 

Μ. Μπεκιάρης, Επίκ. Καθηγητής, Μ. Μαύρη, Επίκ. Καθηγήτρια, Ανδρ. 

Ανδρικόπουλος, Λέκτορας, Ελ. Γάκη, Λέκτορας, Εκπρόσωπος  Προπτυχιακών 

Υοιτητών (τακτικό & αναπληρωματικό μέλος). 

3. Οδηγός πουδών ΣΔΕ:  
Ελ. Ρογδάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Μ. Βιδάλης, Επίκ. Καθηγητής, Μ. 

Ρουμελιώτης, Επίκ. Καθηγητής, Μ. Μαύρη, Επίκ. Καθηγήτρια, Ελ. Γάκη, 

Λέκτορας.  

4. Επιτροπή χεδίου Ανάπτυξης και Προώθησης του Σμήματος:  
B. Αγγελής, Καθηγητής, Ν. Κωνσταντόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής, Κ. 

Λυμπερόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής, Απ. Γκότσιας, Επίκ. Καθηγητής. 

4. Οδηγός πουδών ΜΒΑ:  
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Γ. Βαλίρης, Αναπλ. Καθηγητής, Ν. Κωνσταντόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής, 

Αρ. άμιτας, Αναπλ. Καθηγητής Ελ. Ρογδάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Μ. 

Βιδάλης, Επίκ. Καθηγητής. 

5. Επιτροπή ERASMUS-Socrates:  
Ανδρ. Παπαθεοδώρου, Αναπλ. Καθηγητής, Απ. Γκότσιας, Επίκ. Καθηγητής, 

Ανδρ. Ανδρικόπουλος, Λέκτορας. 

6.   Επιτροπή Εκπαιδευτικών Επισκέψεων & ύνδεσης με Επιχ/σεις / Διαλέξεις 

τελεχών Επιχ.: 

B. Αγγελής, Καθηγητής, Κ. Λυμπερόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής, Αρ. 

άμιτας, Αναπλ. Καθηγητής, Απ. Γκότσιας, Επίκ. Καθηγητής, Εκπρόσωπος 

Προπτυχιακών Υοιτητών. 

7.   Επιτροπή Βιβλιοθήκης: 

Γ. Βαλίρης, Αναπλ. Καθηγητής, Ν. Κωνσταντόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής. 

8.   Επιτροπή ύνταξης Οδηγού πουδών στην Αγγλική: 

Ανδρ. Παπαθεοδώρου, Αναπλ. Καθηγητής, Αριστ. άμιτας, Αναπλ. 

Καθηγητής, Κ. Κούτσικος, Επίκ. Καθηγητής, Μ. Ρουμελιώτης, Επίκ. 

Καθηγητής. 

9.   Επιτροπή Ιστοσελίδας και Διαδικτυακής Τποδομής: 

Γ. Βαλίρης, Αναπλ. Καθηγητής, Κ. Κούτσικος, Επίκ. Καθηγητής, Μ. 

Μπεκιάρης, Επίκ. Καθηγητής, Ανδρ. Ανδρικόπουλος, Λέκτορας. 

10. Επιτροπή Παραλαβής Τλικών, Εργασιών, Παροχής Τπηρεσιών Σ.Δ.Ε.:  
Σακτικά Μέλη: Μ. Μπεκιάρης, Επίκ. Καθηγητής, Β. Βασιλείου, Τπάλληλος 

Ι.Δ.Α.Φ, Γ. ούκας, Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Αναπληρωματικά Μέλη: Κ. Κούτσικος, 

Επίκ. Καθηγητής, Μ. ταθάκου, Τπάλληλος Ι.Δ.Α.Φ, Γ. Σσατσαρώνης, Μέλος 

Ε.Ε.ΔΙ.Π. 

11. Επιτροπή Κατατακτήριων Εξετάσεων: 

Β. Αγγελής, Καθηγητής, Ν. Κωνσταντόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής, Δ. Λαγός, 

Αναπλ. Καθηγητής, Κ. Λυμπερόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής, Ανδρ. 

Παπαθεοδώρου, Αναπλ. Καθηγητής, Απ. Γκότσιας, Επίκ. Καθηγητής, Ελ. 

Γάκη, Λέκτορας 

12. υντονιστική Επιτροπή του ΠΜ ΜΒΑ:  

Κ. Λυμπερόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής, Β. Αγγελής, Καθηγητής, Ν. 

Κωνσταντόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής, Κ. Κούτσικος, Επίκ. Καθηγητής, Μ. 

Μπεκιάρης, Επίκ. Καθηγητής.  

13. υντονιστική Επιτροπή του ΔΠΜ ΔΠΣ: 
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Δ. Λαγός, Αναπλ. Καθηγητής, Β. Μουτάφη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Θ. 

Σερκενλή, Αναπλ. Καθηγήτρια, Ι. πιλάνης, Επικ. Καθηγητής. 

14. Σμηματικός Τπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης: 
 Καθηγητής Β. Αγγελής 

15. Εκπρόσωποι στην Επιτροπή Ερευνών:  
Ανδρ. Παπαθεοδώρου, Αναπλ. Καθηγητής, (τακτικό μέλος), Κ. Κούτσικος, 

Επίκ. Καθηγητής, (αναπληρωματικό μέλος). 

16. Εκπρόσωπος της χολής Επιστημών της Διοίκησης στην Επιτροπή 
Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Π.Α.: 
Οδ. ακελλαρίδης, Καθηγητής 

17. Εκπρόσωπος του Σμήματος στην Επιτροπή Ίδρυσης ΕΠΙ:  
Οδ. ακελλαρίδης, Αναπλ. Καθηγητής, τακτικό μέλος, Ανδρ. 

Παπαθεοδώρου, Αναπλ. Καθηγητής,  αναπληρωματικό μέλος. 

18. Εκπρόσωπος του Σμήματος για την Σηλεκπαίδευση:  
Οδ. ακελλαρίδης,  Αναπλ. Καθηγητής. 

19. Εκπρόσωπος του Σμήματος στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών πουδών: 

Κ. Κούτσικος, Επίκ. Καθηγητής, τακτικό μέλος, Αριστ. άμιτας, Αναπλ. 

Καθηγητής, αναπληρωματικό μέλος. 

20. υντονιστής του Σμήματος για την εφαρμογή του υστήματος Μεταφοράς 

και υσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (E.C.T.S.):  

Ελ. Γάκη, Λέκτορας 

 

Γηάξζξσζε Σκήκαηνο ζε Σνκείο  
(ηελ ππνελφηεηα απηή αλαθέξεηαη εάλ ην Σκήκα είλαη δηαξζξσκέλν ζε Σνκείο ) 

 

Ρν Ρκήκα δελ είλαη δηαξζξσκέλν ζε Ρνκείο. 

Δζσηεξηθνί Καλνληζκνί πνπ ππάξρνπλ ζην Σκήκα 
(ηελ ππνελφηεηα απηή αλαθέξεηαη πνηνη Δζσηεξηθνί Καλνληζκνί ππάξρνπλ ζην Σκήκα ) 

 

Ρν Ρκήκα ππνζηεξίδεηαη απφ ηνλ Δζσηεξηθφ Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ 

ηνπ Αηγαίνπ (ΦΔΘ 197/01.10.2009 – ηεχρνο Α).   
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1.2 θνπφο θαη ηφρνη ηνπ Σκήκαηνο  

θνπφο θαη ηφρνη  ηνπ Σκήκαηνο  

(ηελ ππνελφηεηα  απηή πεξηγξάθνληαη νη ζηφρνη θαη νη ζθνπνί ηνπ Σκήκαηνο ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ ίδξπζήο ηνπ).  

 

Νη ζηφρνη θαη νη ζθνπνί ηνπ Ρκήκαηνο ζχκθσλα κε ην ΦΔΘ ίδξπζήο  31/20-3-84 Ρεχρνο 

Ξξψην είλαη: 

Ζ κειέηε θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην ζχγρξνλν εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ, εμαζθαιίδνληαο ηελ αλαδήηεζε, επηινγή θαη 

εθαξκνγή ησλ πιένλ θαηάιιεισλ θαη απνηειεζκαηηθψλ ιχζεσλ ζηε δηνίθεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ, πνπ επηδηψθεηαη κέζσ: 

1. ηεο παξνρήο πςειήο πνηφηεηαο επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο ζε ηνκείο δηνίθεζεο 

επηρεηξήζεσλ. 

2. ηεο έξεπλαο κέζσ ηεο αλάπηπμεο εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

3. ηεο ζχλδεζεο εθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο κε ηελ πξάμε, κέζσ ζπλεξγαζηψλ κε επηρεηξήζεηο 

θαη νξγαληζκνχο. 

 

Καηαγξαθή ηεο αληίιεςε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο θαη απνθιίζεηο  

(ηελ ππνελφηεηα  απηή θαηαγξάθεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλεηαη ζήκεξα ε  αθαδεκατθή θνηλφηεηα 

ηνπ Σκήκαηνο ηνλ ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ θαη επηζεκαίλνληαη ηπρφλ απνθιίζεηο ησλ επίζεκα δηαηππσκέλσλ 

(ζην ΦΔΚ ίδξπζεο) ζηφρσλ ηνπ, απφ εθείλνπο πνπ ζήκεξα ζεσξεί φηη πξέπεη λα επηδηψθεη).  

 

Νη ζηφρνη πνπ έζεζε ην Ρκήκα επηηπγράλνληαη κέζα απφ ην Ξξφγξακκα Ππνπδψλ ηνπ 

Ρκήκαηνο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί, ιακβάλνληαο ππφςε δηεζλή πξφηππα ζπνπδψλ θαη 

πξνζαξκφδνληάο ηα ζηηο αλάγθεο ηεο Διιεληθήο θαη ζχγρξνλεο δηεζλνχο πξαγκαηηθφηεηαο. 

Θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην βαζηθφ θνξκφ γλψζεο ησλ 

Δπηζηεκψλ ηεο Γηνίθεζεο, πξνζθέξνληαο καζήκαηα πςειήο πνηφηεηαο. Πηελ θαηεχζπλζε 

απηή πηνζεηνχληαη θνηηεηνθεληξηθά ζπζηήκαηα, ελεξγέο κέζνδνη δηδαζθαιίαο, αμηνιφγεζε 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, αιιά θαη δξάζεηο ζχλδεζεο ηεο δηδαζθαιίαο κε ηελ 

παξαγσγή θαη ηελ έξεπλα. 

Απνθιίζεηο ησλ επίζεκα δηαηππσκέλσλ ζηφρσλ κε βάζεη ην ΦΔΘ ιεηηνπξγίαο απφ ηηο κέρξη 

ζήκεξα πξαθηηθέο απφ αθνινπζνχληαη ζηνλ ηκήκα δελ ππάξρνπλ. 

Ρν πξφγξακκα Ππνπδψλ, ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ, θαζψο θαη νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο 

εμειίζζνληαη δηαξθψο αθνινπζψληαο ηε δπλακηθή ηνπ θιάδνπ, έηζη ψζηε νη ζπνπδέο πνπ 

πξνζθέξεη ην Ρκήκα λα έρνπλ δηαξθψο έλα ζχγρξνλν θαη δπλακηθφ ραξαθηήξα. Πε απηφ ην 



 13 

πιαίζην, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2008-2009 ην πξφγξακκα ζπνπδψλ 

αλαδνκήζεθε ζε κεγάιν βαζκφ. Ρν λέν πξφγξακκα ζπνπδψλ ηέζεθε ζε εθαξκνγή απφ ην 

αθαδεκατθφ έηνο (2009-201ν). Υζηφζν, ηίζεηαη εθ λένπ ε αλάγθε γηα αλακφξθσζε απηνχ κε 

βάζεη ηα λέα δεδνκέλα ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπγθπξίαο. 

 

1.3 ηειέρσζε Σκήκαηνο   

 

Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ 
(ηελ ππνελφηεηα απηή αλαθέξεηαη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζην Σκήκα θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 

ζην νπνίν αθνξά ε Δηήζηα Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ηνπ Σκήκαηνο. Γειαδή,  ηα κέιε ΓΔΠ ηνπ 

Σκήκαηνο, νη Γηδάζθνληεο κε βάζε ην Π.Γ 407/80, ην Δηδηθφ θαη Δξγαζηεξηαθφ Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ, 

Απνζπαζκέλν Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ ) 

 

Ν θαηάινγνο ησλ είθνζη έλα (23) κειψλ Γ.Δ.Ξ. πνπ ππεξεηνχλ ζήκεξα ζην Ρκήκα 

παξνπζηάδεηαη ζε πίλαθα παξαθάησ. 

ΚΔΙΖ Γ.Δ.Ξ. 

(θαηά βαζκίδα θαη γλσζηηθφ αληηθείκελν) 

 

Θαζεγεηέο (αλά γλσζηηθφ αληηθείκελν) 

Α/Α Δπψλπκν Όλνκα Βαζκίδα Γλσζηηθφ 

Αληηθείκελν 

1. Αγγειήο  Βαζίιεηνο Α’ Ξνζνηηθέο Κέζνδνη 

2. Παθειιαξίδεο Νδπζζέαο Α’ Ρερλνινγίεο 

Ξιεξνθνξίαο θαη 

Δπηθνηλσλίαο ζηνλ 

Ξνιηηηζκφ θαη ηνλ 

Διεχζεξν Σξφλν 

3. Ρζάξηαο  Ξάξηο Α’ Ρνπξηζηηθή 

Αλάπηπμε 

4. Βαιίξεο     Γεψξγηνο Β’ Γηνίθεζε 

Δπηρεηξήζεσλ κε 

έκθαζε ζηα 

Ξιεξνθνξηαθά 

Ππζηήκαηα 

Γηνίθεζεο 

5. Θσλζηαληφπνπινο Ληθφιανο Β’ Γηνίθεζε θαη 

Νξγάλσζε 

Δπηρεηξήζεσλ  
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6. Ιαγφο  Γεκήηξηνο Β’ Ρνπξηζηηθή 

Νηθνλνκηθή – 

Γηνίθεζε 

Ρνπξηζηηθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ 

7. Ιπκπεξφπνπινο Θσλ/λνο Β’ Κάξθεηηλγθ 

8. Ξαπαζενδψξνπ Αλδξέαο Β’ Βηνκεραληθή θαη 

Σσξηθή Νηθνλνκηθή 

κε έκθαζε ζηνλ 

Ρνπξηζκφ  

9. Ονγδάθε  Διέλε Β’ Ινγηζηηθή – 

Σξεκαηννηθνλνκηθή  

10. Πάκηηαο Αξηζηείδεο Β’ Σξεκαηννηθνλνκηθή 

11. Πεξεκέηεο Γεκήηξηνο Β’ Δθεξκνζκέλε 

Νηθνλνκηθή 

12. Βηδάιεο  Κηραήι Γ’ Γηνίθεζε 

Ξαξαγσγήο 

13. Γθφηζηαο  Απφζηνινο Γ’ Νηθνλνκηθή Αλάιπζε 

14. Ονπκειηψηεο Κηραήι Γ’ Θεσξία Γηθαίνπ θαη 

Θνηλσληθή Δπζχλε 

ησλ Δπηρεηξήζεσλ  

15. Πηνγηαλλίδνπ Καξηάλζε Γ’ Θνηλσληνινγία κε 

έκθαζε ζηηο 

Νηθνλνκηθέο Πρέζεηο 

θαη ηελ Νξγάλσζε 

Δπηρεηξήζεσλ 

16. Θνχηζηθνο  Θσλ/λνο Γ’ Ξιεξνθνξηθή κε 

έκθαζε ζηηο 

Δπηρεηξήζεηο 

17. Καχξε Καξία Γ’ Ξνζνηηθέο Κέζνδνη 

18. Κπεθηάξεο  Κηραήι Γ’ Ινγηζηηθή 

19. Πηγάια  Καξηάλλα Γ’ Γηνίθεζε πεξεζηψλ 

ζηνλ Ρνπξηζκφ 

20. Πηαπξηλνχδεο Θεφδσξνο Γ’ Γηνίθεζε ησλ 

Ρνπξηζηηθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ 

21. Αλδξηθφπνπινο Αλδξέαο Γ’ Σξεκαηννηθνλνκηθή 

22. Γάθε  Διέλε Γ’ Ξνζνηηθέο Κέζνδνη 

ζηε Σσξηθή Αλάιπζε 
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23. Ενχληα Πηέιια Γ’ Ινγηζηηθή - 

Θνζηνιφγεζε 

 

 

Διδάςκοντεσ βάςει του Π.Δ. 407/80 

 

Ρν δηδαθηηθφ έξγν ζην Ρ.Γ.Δ. θαιχπηεηαη ράξε ζηε ζπκπιεξσκαηηθή αξσγή εθηάθηνπ 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ πξνζιακβάλεηαη, κε εηήζηεο ή εμακεληαίεο ζπκβάζεηο, βάζεη ηνπ 

Ξ.Γ. 407/80. Ζ ζχκβαζή ηνπο είλαη δπλαηφ λα αλαλεψλεηαη κε απφθαζε ηεο Γ.Π. πνπ 

ιακβάλεηαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο ή εμακήλνπ.  

Πην Ρκήκα ζήκεξα ππεξεηνχλ  (6) Γηδάζθνληεο βάζεη ηνπ Ξ.Γ. 407/80. Δμ απηψλ νη δχν (2),  

(Α. Θαθνχξεο,  θαη Π. Σαξαθηηληψηεο) είλαη εθιεγκέλα κέιε ΓΔΞ πνπ αλακέλνπλ δηνξηζκφ.  

 

Πίνακας διδασκόντων βάσει του Π.Δ. 407/80 

 

α/α Ονοματεπώνυμο Γνωστικό Αντικείμενο Εξάμηνο 

1 Κακούρης Ανδρέας Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας 

Φειμερινό και 

Εαρινό 

2 Κουφοδόντης Ιάσων - 

Νικόλαος 

Πληροφορική με έμφαση 

στη Φρήση και τον 

Προγραμματισμό των 

Τπολογιστών για 

Εφαρμογές στη Διοίκηση 

των Επιχειρήσεων 

Φειμερινό και 

Εαρινό 

3 Κυριακάκη Άννα Διοίκηση Τπηρεσιών στον 

Σουρισμό 

Εαρινό 

4 Ντουμή Μαρία Μη Παραμετρική 

τατιστική 

Φειμερινό και 

Εαρινό 

5 αλαμούρα Μαρία Διοίκηση Μάρκετινγκ Φειμερινό  

6 Παππάς Αναστάσιος Μικροοικονομική & 

Οικονομική της 

Επιχείρησης και Δημόσιες 

Επιχειρήσεις 

Φειμερινό και 

Εαρινό 
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Eιδικό & Εργαςτηριακό Διδακτικό Προςωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) 

 

Ρα κέιε ηνπ Δηδηθνχ θαη Δξγαζηεξηαθνχ Γηδαθηηθνχ Ξξνζσπηθνχ (Δ.Δ.ΓΗ.Ξ.) επηηεινχλ 

εηδηθφ ή θαη εξγαζηεξηαθφ/ εθαξκνζκέλν δηδαθηηθφ έξγν ζηα Α.Δ.Η. θαη δηαθξίλνληαη ζε δχν 

θιάδνπο: ηνλ θιάδν ηνπ Δηδηθνχ Γηδαθηηθνχ Ξξνζσπηθνχ (θιάδν Η) θαη ηνλ θιάδν ηνπ 

Δξγαζηεξηαθνχ Γηδαθηηθνχ Ξξνζσπηθνχ (θιάδν ΗΗ). 

Ρα δχν (2) κέιε ηνπ Δηδηθνχ Γηδαθηηθνχ Ξξνζσπηθνχ (Δ.Δ.ΓΗ.Ξ.) θιάδνπ Η πνπ θαιχπηνπλ ηηο 

αλάγθεο ηνπ Ρκήκαηνο, επηηεινχλ εηδηθφ δηδαθηηθφ έξγν πνπ ζπλίζηαηαη θαηά θχξην ιφγν ζηε 

ζεσξεηηθή ή εθαξκνζκέλε δηδαζθαιία ησλ αληηθεηκέλσλ ησλ μέλσλ γισζζψλ, ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο (δηδαζθνκέλεο σο μέλεο). Ρα κέιε ηνπ Δηδηθνχ Γηδαθηηθνχ Ξξνζσπηθνχ (Δ.Δ.ΓΗ.Ξ.) 

θιάδνπ Η είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο. Δπί ηνπ παξφληνο, ζην Ρ.Γ.Δ. 

πξνζθέξνληαη καζήκαηα Αγγιηθήο Γιψζζαο απφ δχν κέιε Δ.Δ.ΓΗ.Ξ., πνπ έρνπλ κφληκε 

εξγαζηαθή ζρέζε κε ην Ρ.Γ.Δ. θαη είλαη ηα αθφινπζα: 

 

Νλνκαηεπψλπκν Γλσζηηθφ Αληηθείκελν Έληαμε ζην 

ΡΓΔ 

Ρίηινο Ππνπδψλ 

ΠΝΘΑΠ 

Γεψξγηνο 

Αγγιηθή 

Γιψζζα 

1985 Master of Arts in Classics 1982, Pens. 

St., Κaster of Arts in Linguistics 

(English Language) 1985, N.Y.U. 

ΡΠΑΡΠΑΟΥΛΖΠ 

Γεψξγηνο 

Αγγιηθή 

Γιψζζα 

1986 Master ζηελ Δθπαίδεπζε- Γηδαζθαιία 

Αγγιηθήο ζε κε αγγιφθσλνπο, 1985, 

Univ. of Maryland, U.S.A. 

 

Νη αλάγθεο ηνπ Ρκήκαηνο ζε θπζηθή αγσγή θαιχπηεηαη απφ άηνκν θαηεγνξίαο Δηδηθνχ 

Δξεπλεηηθνχ Γηδαθηηθνχ Ξξνζσπηθνχ (Δ.Δ.ΓΗ.Ξ.) πνπ αλήθεη ζηε Πρνιή Δπηζηεκψλ ηεο 

Γνίθεζεο. 
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Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ 

(ηελ ππνελφηεηα απηή αλαθέξεηαη ην Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζην Σκήκα θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 

ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε Δηήζηα Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ηνπ Σκήκαηνο,  κε βάζε ηε ζρέζε εξγαζίαο 

ηνπ. Γειαδή Μφληκν Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ, Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ Ανξίζηνπ Υξφλνπ, Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ 

Οξηζκέλνπ Υξφλνπ, Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ κε χκβαζε Έξγνπ, Δξγαζηεξηαθφ Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ ) 

 

 
Ρν Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζην Ρκήκα θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο ζην νπνίν  

αλαθέξεηαη ε Δηήζηα Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ηνπ Ρκήκαηνο,  κε βάζε ηε ζρέζε 

εξγαζίαο ηνπ έρεη σο αθνινχζσο: 

 

Σο Σμήμα διαθέτει 7 διοικητικούς υπαλλήλους (2 μόνιμοι, 3 αορίστου χρόνου και 2 

ΙΔΟΦ), οι οποίοι στελεχώνουν τη Γραμματεία. Διακρίνονται τρεις τομείς 

δραστηριοτήτων: (α) ΠΠ, (β) ΠΜ και Τποψήφιοι Διδάκτορες, (γ) Θέματα Γ.., 

Γ..Ε.. και άλλων οργάνων και επιτροπών του Σμήματος. 

 

 

 

 
 

ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ  

(κε αιθαβεηηθή ζεηξά) 

Α/Α Νλνκαηεπψλπκν ΘΔΠΖ 

1. ΑΟΓΟΥ ΑΛΓΟΗΥΡΝ                             ΗΓΑΣ 

(Γξακκαηεία Φνηηεηψλ) 

2. ΒΑΠΗΙΗΘΖ ΒΑΠΗΙΔΗΝ  ΗΓΑΣ 

(Γξακκαηεία ΞΚΠ –  ΚΒΑ) 

3. ΘΟΗΑΘΖ ΘΑΟΑΚΝΕΝ ΚΝΛΗΚΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

(Ξξντζηακέλε Γξακκαηείαο) 

4. ΑΟΓΟΥ ΘΝΟΑΠΑΛΖ ΗΓΝΣ 

5. ΒΑΦΑ ΠΑΟΟΖ ΗΓΝΣ 

6. ΚΑΟΗΑ ΠΡΑΘΑΘΝ ΗΓΑΣ 

(Γξακκαηεία ΓΞΚΠ ΠΓΞΡ) 

7. ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 

ΠΡΑΚΝΙΖΠ 

          ΚΝΛΗΚΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

         (Ξξνζσπηθφ πνζηήξημεο) 
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Ρερληθφ Ξξνζσπηθφ 
 
Γελ ππεξεηεί ηερληθφ πξνζσπηθφ ζην ηκήκα. 
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1.4 Καηαλνκή Φνηηεηψλ (αλά πξφγξακκα πνπδψλ)   

 
 
Πξφγξακκα  Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ  
(ηελ ππνελφηεηα απηή  αλαθέξεηαη ν αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ ηνπ Π.Π. ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο ζην νπνίν 

αλαθέξεηαη ε Δηήζηα Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ηνπ Σκήκαηνο, νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ηκήκα 

ζε θαλνληθή δηάξθεηα ζπνπδψλ, νη εγγεγξακκέλνη θνηηεηέο ηνπο Σκήκαηνο πέξαλ ηεο θαλνληθήο δηάξθεηαο 

ζπνπδψλ θαη ζπλνιηθά νη εγγεγξακκέλνη θνηηεηέο ηνπο Σκήκαηνο ) 

 

 
Θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012:  
  

         Νη ζπλνιηθά εγγεγξακκέλνη θνηηεηέο ηνπο Ρκήκαηνο θαλνληθήο δηάξθεηαο ζπνπδψλ 

ήηαλ 511 

         Νη εγγεγξακκέλνη θνηηεηέο ηνπο Ρκήκαηνο πέξαλ ηεο θαλνληθήο δηάξθεηαο ζπνπδψλ 

ήηαλ 337 

         Νη ζπλνιηθά .. εγγεγξακκέλνη θνηηεηέο ηνπο Ρκήκαηνο ήηαλ 848 

 

 

Πξφγξακκα  Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ  
(ηελ ππνελφηεηα απηή  αλαθέξεηαη  ν αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ   γηα θάζε έλα  Π.Μ. , εάλ ην ηκήκα έρεη παξαπάλσ 

απφ έλα Π.Μ., πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε θαλνληθή δηάξθεηα ζπνπδψλ, πέξαλ ηεο θαλνληθήο δηάξθεηαο ζπνπδψλ 

θαη ην ζχλνιφ ηνπο. 

Αλαθέξεηε θαη  ζπλνιηθά – αζξνηζηηθά γηα φια ηα Π.Μ., εάλ ην ηκήκα έρεη παξαπάλσ απφ έλα , ηνλ αξηζκφ ησλ 

θνηηεηψλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε θαλνληθή δηάξθεηα ζπνπδψλ, πέξαλ ηεο θαλνληθήο δηάξθεηαο ζπνπδψλ θαη 

ην ζχλνιφ ηνπο ). 

 
 
Θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2010-2011 ιεηηνπξγνχζαλ δχν Κεηαπηπρηαθά Ξξνγξάκκαηα 
Ππνπδψλ, φπνπ αληίζηνηρα ππήξραλ: 
 
ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝΗ ΦΝΗΡΖΡΔΠ ΓΞΚΠ ΠΓΞΡ  

         Νη ζπλνιηθά εγγεγξακκέλνη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαλνληθήο δηάξθεηαο ζπνπδψλ 

ήηαλ 54 

         Νη εγγεγξακκέλνη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο πέξαλ ηεο θαλνληθήο δηάξθεηαο ζπνπδψλ 

ήηαλ 11 

         Νη ζπλνιηθά εγγεγξακκέλνη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο  ήηαλ 65 

 

ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝΗ ΦΝΗΡΖΡΔΠ ΞΚΠ ΚΒΑ  

 

         Νη ζπλνιηθά εγγεγξακκέλνη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαλνληθήο δηάξθεηαο ζπνπδψλ 

ήηαλ 70 

         Νη εγγεγξακκέλνη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο πέξαλ ηεο θαλνληθήο δηάξθεηαο ζπνπδψλ 

ήηαλ  36 

         Νη ζπλνιηθά εγγεγξακκέλνη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο  ήηαλ 106 
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Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ  
(ηελ ππνελφηεηα απηή  αλαθέξεηαη ν αξηζκφο ησλ  ππνςήθησλ Γηδαθηφξσλ νη νπνίνη, ην αθαδεκατθφ έηνο ζην 

νπνίν αλαθέξεηαη ε Δηήζηα Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ηνπ Σκήκαηνο, είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ηκήκα ζε 

θαλνληθή δηάξθεηα ζπνπδψλ,  πέξαλ ηεο θαλνληθήο δηάξθεηαο ζπνπδψλ θαη ζπλνιηθά νη εγγεγξακκέλνη ππνςήθηνη 

Γηδάθηνξεο) 

 
Θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012: 

 

         Νη ζπλνιηθά εγγεγξακκέλνη θνηηεηέο γηα δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο θαλνληθήο δηάξθεηαο 

ζπνπδψλ ήηαλ 37 

         Νη εγγεγξακκέλνη θνηηεηέο δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο πέξαλ ηεο θαλνληθήο δηάξθεηαο 

ζπνπδψλ ήηαλ  29 

         Νη ζπλνιηθά εγγεγξακκέλνη θνηηεηέο δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο  ήηαλ 66 

 

 

1.5 Καηαλνκή Απνθνίησλ (αλά πξφγξακκα πνπδψλ)   

 
 

Πξφγξακκα  Πξνπηπρηαθψλ  πνπδψλ 
(ηελ ππνελφηεηα απηή  αλαθέξεηαη ν αξηζκφο ησλ απνθνηηεζάλησλ ηνπ Π.Π.  ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο ζην 

νπνίν αλαθέξεηαη ε Δηήζηα Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ηνπ Σκήκαηνο, κε βάζε ηε δηάξθεηα ζπνπδψλ ηνπο 

θαη  ν κέζνο ρξφλνο απνθνίηεζεο ηνπο) 

 

Θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012:  

  

Ν αξηζκφο ησλ απνθνηηεζάλησλ ηνπ Ξ.Ξ.Π ήηαλ 43 

Ν κέζνο ρξφλνο απνθνίηεζεο ηνπο ήηαλ ----- 

 

 

Πξφγξακκα  Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ  
(ηελ ππνελφηεηα  απηή αλαθέξεηαη ν αξηζκφο ησλ απνθνηηεζάλησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ αθαδεκατθνχ 

έηνπο ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε Δηήζηα Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ηνπ Σκήκαηνο, γηα θάζε Π.Μ., εάλ ην 

ηκήκα έρεη παξαπάλσ απφ έλα Π.Μ. θαη ν κέζνο ρξφλνο απνθνίηεζεο ηνπο. 

Αλαθέξεηε θαη ζπλνιηθά γηα φια ηα Π.Μ. εάλ ζην Σκήκα ιεηηνπξγνχλ παξαπάλσ απφ έλα Π.Μ., ηνλ αξηζκφ 

ησλ απνθνηηεζάλησλ) 

 
Θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012:  
  
ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝΗ ΦΝΗΡΖΡΔΠ ΓΞΚΠ ΠΓΞΡ 

Ν αξηζκφο ησλ απνθνηηεζάλησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ήηαλ 27 

Ν κέζνο ρξφλνο απνθνίηεζεο  ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ήηαλ 2,4 έηε 

 

ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝΗ ΦΝΗΡΖΡΔΠ ΞΚΠ ΚΒΑ  
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Ν αξηζκφο ησλ απνθνηηεζάλησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ήηαλ 24 

Ν κέζνο ρξφλνο απνθνίηεζεο  ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ήηαλ 2,5 έηε 

  

Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ 
(ηελ ππνελφηεηα  απηή  αλαθέξεηαη ν αξηζκφο ησλ Απνθνηηεζάλησλ Γηδαθηφξσλ θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο ζην 

νπνίν αλαθέξεηαη ε Δηήζηα Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ηνπ Σκήκαηνο  θαη ν κέζνο ρξφλνο απνθνίηεζεο. 

  
  
Θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012: 

 

 Ν αξηζκφο ησλ Απνθνηηεζάλησλ Γηδαθηφξσλ ήηαλ 5 

 Ν κέζνο ρξφλνο ηεο απνθνίηεζεο  ήηαλ 5 έηε 
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2. Πξνγξάκκαηα πνπδψλ  
 

 

2.1.  Πξφγξακκα  Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ 
(ηελ ελφηεηα απηή δίλεηαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή γηα ηε δνκή ηνπ  Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ 

Σκήκαηνο, δειαδή ε δηάξθεηα ηνπ, εάλ δηαξζξψλεηαη ζε ζπνπδέο θνξκνχ θαη ζπνπδέο θαηεχζπλζεο θιπ) 

 
 

Ρν Ρκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ πξνζθέξεη ζηνπο θνηηεηέο ηνπ κηα ζεηξά απφ καζήκαηα, 

ηα νπνία θαηαλέκνληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

Θαηεγνξία Α΄: Καζήκαηα πνδνκήο – Θνξκνχ. 

Θαηεγνξία Β΄: Καζήκαηα Θαηεπζχλζεσλ. 

Θαηεγνξία Γ΄: Καζήκαηα Διεχζεξεο Δπηινγήο. 

 Ο Ππώηορ Κύκλορ: Μαθήμαηα Τποδομήρ - Κοπμού 

Ν πξψηνο θχθινο ζπνπδψλ πεξηιακβάλεη καζήκαηα ππνδνκήο, ηα νπνία απνθαινχκε 

ζπλήζσο «καζήκαηα θνξκνχ», θαη ζηα νπνία αληηζηνηρνχλ 102 δηδαθηηθέο κνλάδεο. Ρα 

καζήκαηα απηά θαιχπηνπλ πιήξσο ηα δχν πξψηα έηε ζπνπδψλ, θαζψο θαη έλα κέξνο ηνπ 

ηξίηνπ θαη ηεηάξηνπ έηνπο. Ρα καζήκαηα απηά είλαη ππνρξεσηηθά γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο. 

Θάζε θνηηεηήο νθείιεη λα επαλεγγξαθεί θαη λα επαλεμεηαζηεί ζε θάζε κάζεκα θνξκνχ ζην 

νπνίν δελ έρεη επηηχρεη.  

Κε ηα καζήκαηα θνξκνχ δηδάζθνληαη ζηνηρεία απφ επηκέξνπο επηζηήκεο, γλσζηηθά 

αληηθείκελα πνπ ζπλππεξεηνχλ ηε ζπνπδή ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζέηεη ε νξγάλσζε, ε 

δηεχζπλζε, ε ιεηηνπξγία θαη ην πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. Απηά ηα γλσζηηθά αληηθείκελα 

είλαη θαηά βάζε ηα εμήο: ηα Καζεκαηηθά, ε Πηαηηζηηθή, ε Νηθνλνκηθή Θεσξία, ε 

Θνηλσληνινγία, ην Γίθαην, ε Ξιεξνθνξηθή θαη νη Ρερληθέο Γηαρείξηζεο ησλ Ξιεξνθνξηψλ, ε 

Γεληθή Ινγηζηηθή θαη ε Ινγηζηηθή Θφζηνπο, ε Σξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε, ην Marketing, νη 

Θεσξίεο ηεο Νξγάλσζεο θαη Ιήςεο Απνθάζεσλ, ε Διιεληθή Ρνπξηζηηθή Αλάπηπμε θαη νη 

Κέζνδνη Πρεδηαζκνχ θαη Ξξνγξακκαηηζκνχ ηεο Ξαξαγσγήο.  

Πηα καζήκαηα θνξκνχ πεξηιακβάλνληαη επίζεο δχν καζήκαηα ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο ζηε 

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, ηα νπνία πξνζθέξνληαη ζε φια ηα εμάκελα. Ζ εγγξαθή ζην κάζεκα 

Αγγιηθά ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Α΄ πξνυπνζέηεη επηηπρία ηνπ θνηηεηή ζην Δξγαζηήξην 

Αγγιηθήο, ή απαιιαγή ηνπ απφ απηά κε θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο.  

 Ο Γεύηεπορ και ο Σπίηορ Κύκλορ: Καηεςθύνζειρ  και Δπιλογέρ 

Κε αθεηεξία ηηο βαζηθέο γλψζεηο ππνδνκήο, πξνζθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα εμεηδηθεπκέλα 

καζήκαηα, ηα νπνία, θαηά πεξίπησζε:  
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1. Δμεηάδνπλ ηηο ηδηνκνξθίεο ζρεδηαζκνχ, νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, είηε 

ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο, είηε θαηά ην ηζρχνλ ζχζηεκα ηδηνθηεζίαο θαη 

ειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο. 

2. Δκβαζχλνπλ, είηε ζηε κειέηε επηκέξνπο ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο ελ γέλεη, είηε ζηε 

ζπνπδή ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηεο αμηνπνίεζεο νξηζκέλσλ κεζφδσλ, 

ηερληθψλ ή θαη ηερλνινγηψλ, γηα ηελ πξνψζεζε ή αλάιπζε εηδηθψλ ζθνπψλ ηεο 

επηρείξεζεο. 

3. Δζηηάδνπλ ζηε ζπνπδή επηιεγκέλσλ θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ ή λνκηθψλ δηαζηάζεσλ ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 

Ζ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ ηνπ δεπηέξνπ θχθινπ δηέπεηαη απφ εηδηθέο ξπζκίζεηο, κε 

βάζε ηηο νπνίεο ηα καζήκαηα απηά εληάζζνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: ηα καζήκαηα 

θαηεχζπλζεο ζπνπδψλ θαη ηα καζήκαηα ειεχζεξεο επηινγήο. 

Καηευθύνζεις ζπουδών 

Κέζα απφ ηελ επηινγή, είηε θαηεχζπλζεο ζπνπδψλ, είηε ηνπ θαηάιιεινπ ζπλδπαζκνχ 

καζεκάησλ, πέξα απφ ηηο εηδηθέο γλψζεηο πνπ κπνξεί λα απνθηήζεη ν θνηηεηήο, ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνχ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα πεηχρεη ηνπο εμήο γεληθνχο, γηα φιεο 

ηηο επηινγέο, ζηφρνπο: 

 Λα απνθηήζεη εθηεηακέλε θαη ζε επαξθέο βάζνο γλψζε ηεο ζεσξίαο, πνπ ηνλ βνεζά λα 

θαηαλνήζεη ηα γεληθά πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ άζθεζε θαζεθφλησλ ζε 

ζέζεηο δηνίθεζεο κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

 Λα εθπαηδεπηεί ζηηο κεζφδνπο ηεο νξγάλσζεο θαη έθθξαζεο ησλ ζθέςεσλ θαη απφςεσλ 

ηνπ, γηα λα είλαη ηθαλφο γηα επηζηεκνληθή επηθνηλσλία.  

 Λα απνθηήζεη εθηεηακέλε θαη ζε επαξθέο εχξνο θαη βάζνο γλψζε ησλ νξζνινγηθψλ 

κεζφδσλ επηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο ησλ καζεκάησλ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο 

πνζνηηθέο κεζφδνπο θαη ζηε ινγηθή αλάιπζε.  

 Λα επαηζζεηνπνηεζεί ζηελ θνηλσληθή θαη αλζξψπηλε δηάζηαζε ησλ ζεκάησλ πνπ ζα ηνλ 

απαζρνιήζνπλ ζηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ, αθνχ ην 

Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ ζεσξεί φηη κέγηζην αμίσκα ηεο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεη είλαη ε 

θνηλσληθή σθειηκφηεηα θαη αλζξσπηζηηθή νπζία ηεο επηζηήκεο. 

 Ρέινο, λα εκπεδψζεη ηηο απαξαίηεηεο πξαθηηθέο θαη εκπεηξηθέο γλψζεηο πνπ δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα, ζε φζνπο θνηηεηέο ζέινπλ λα πξνρσξήζνπλ ζε κεηαπηπρηαθφ ζηάδην 

ζπνπδψλ, λα αληαπνθξηζνχλ άλεηα ζηηο απαηηήζεηο ηνπ.  

 

Νη θαηεπζχλζεηο ζπνπδψλ απαξηίδνληαη απφ δέζκεο καζεκάησλ, ε δηδαζθαιία ησλ νπνίσλ 

νδεγεί ζε κηα ζρεηηθή εμεηδίθεπζε ηνπ θνηηεηή. Νη ζπλδπαζκνί ησλ καζεκάησλ πνπ είλαη 

εληαγκέλα ζηηο πξνηεηλφκελεο θαηεπζχλζεηο αληηζηνηρνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο 
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πξνβιεκάησλ θαη κεζφδσλ, ζηηο νπνίεο ν θνηηεηήο κπνξεί λα δψζεη έκθαζε θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ ζπνπδψλ ηνπ.  

Νη θαηεπζχλζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ είλαη νη αθφινπζεο: 

1. Ινγηζηηθή θαη Σξεκαηννηθνλνκηθή 

2.  Marketing  

3.  Γηνίθεζε Ρνπξηζκνχ 

4.  Δπηρεηξεκαηηθή Νηθνλνκηθή  

5.  Γηνίθεζε, Νξγάλσζε Δπηρεηξήζεσλ θαη Λέεο Ρερλνινγίεο  

 

Ν θνηηεηήο νθείιεη λα εμεηαζηεί επηηπρψο ζε ηνπιάρηζηνλ 9 καζήκαηα ηεο θαηεχζπλζεο πνπ 

έρεη επηιέμεη, ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζε 29 δηδαθηηθέο κνλάδεο. Πε θάζε θαηεχζπλζε νξίδνληαη 

ηέζζεξα ππνρξεσηηθά καζήκαηα, ην ζχλνιν ησλ νπνίσλ νθείιεη λα νινθιεξψζεη επηηπρψο 

γηα ηε ιήςε πηπρίνπ ν θνηηεηήο πνπ ηελ έρεη επηιέμεη. Ζ πηπρηαθή εξγαζία, πνπ νθείιεη λα 

εθπνλήζεη ν θνηηεηήο γηα λα νινθιεξψζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ, ζπληζηάηαη λα εληάζζεηαη ζην 

επξχηεξν γλσζηηθφ πεδίν ηεο θαηεχζπλζεο ζπνπδψλ πνπ επηιέγεη. 

Ξξνυπφζεζε γηα ηελ εγγξαθή ζε θαηεχζπλζε ζπνπδψλ, θαζψο θαη ζε νπνηνδήπνηε κάζεκα 

εληαγκέλν ζε θαηεχζπλζε, είλαη ε επηηπρήο νινθιήξσζε καζεκάησλ θνξκνχ, κε ηα νπνία ν 

θνηηεηήο λα ζπγθεληξψλεη ηνπιάρηζηνλ 50% ησλ δηδαθηηθψλ κνλάδσλ ησλ καζεκάησλ 

θνξκνχ (δειαδή 51 δηδαθηηθέο κνλάδεο).   
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2.1.2 Αληαπφθξηζε Πξφγξακκα  Πξνπηπρηαθψλ  πνπδψλ 

 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο 
(ηελ ππνελφηεηα απηή ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί εάλ ππάξρεη αληαπφθξηζε ηνπ Π.Π. ζηνπο ζηφρνπο ηνπ 

Σκήκαηνο , εάλ ππάξρνπλ δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο αληαπφθξηζεο απηήο θαη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο - 

αλαζεψξεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, θαη  εάλ εθαξκφδνληαη απνηειεζκαηηθά ) 

 

Ρν Ξξφγξακκα Ξξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ (ΞΞΠ) ηνπ Ρκήκαηνο έρεη δηαξζξσζεί κε ηξφπν ψζηε 

λα είλαη ζπλεπέο κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ Ρκήκαηνο θαη λα εληάζζεηαη ζε δηεζλψο 

αλαγλσξηζκέλα πξφηππα. Θαζψο, φκσο, ην θνηλσληθφ, ζεζκηθφ, ηερλνινγηθφ θαη νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαξθή κεηαβιεηφηεηα θαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ζα 

πξέπεη λα αλαλεψλεηαη ηαθηηθά. 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ ΞΞΠ ην Ρκήκα παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ησλ 

απνθνίησλ ηνπ.   

Ζ αμηνιφγεζε ησλ Ξξνγξακκάησλ Ππνπδψλ αθνινπζεί ηελ εηήζηα αμηνιφγεζε ηνπ 

Ρκήκαηνο. Όζνλ αθνξά ην Ξξφγξακκα Ππνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο ε αμηνιφγεζε θαη ν 

αλαζρεδηαζκφο ηνπ δηεμάγνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ζπλειεχζεσλ ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηνπ 

Ρκήκαηνο, φπσο πξνβιέπεη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία. Ζ αλαζεψξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ κπνξεί λα γίλεη κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Ξξνπηπρηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο 

Ππνπδψλ θαη έγθξηζε απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε. Ξαξάιιεια, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

θαη πάλησο ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο εηεζίσο, δηεμάγνληαη αλνηθηέο ζπδεηήζεηο κε ηε 

ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ θαη ησλ δηδαζθφλησλ ηνπ Ρκήκαηνο κε ζπληνληζηή 

ηνλ Ξξφεδξν ηνπ Ρκήκαηνο.  

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αλσηέξσ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πιεξφηεηα ησλ 

ζηνηρείσλ ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ Ρκήκαηνο. Ζ αλάπηπμε ηνπ ιεηηνπξγνχληνο νινθιεξσκέλνπ 

ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο έρεη ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε βειηίσζε ησλ αλσηέξσ δηαδηθαζηψλ. 

Ρν πξφγξακκα ζπνπδψλ αλαλεψλεηαη θαη εμειίζζεηαη δηαξθψο αθνινπζψληαο ηε δπλακηθή 

ηνπ θιάδνπ, έηζη ψζηε νη ζπνπδέο πνπ πξνζθέξεη ην Ρκήκα λα έρνπλ δηαξθψο ζχγρξνλν, 

δπλακηθφ θαη αληαγσληζηηθφ ραξαθηήξα. Ρν κεηαβαιιφκελν πξνθίι ησλ ζπγρξφλσλ 

επηρεηξήζεσλ ζέηεη δηαξθείο απαηηήζεηο εηζαγσγήο λέσλ καζεκάησλ θαη θαηεπζχλζεσλ ζην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ζπλερνχο αλαζεψξεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, πνπ ζηνρεχεη ζηελ παξνρή ζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο θαη πιεξνθφξεζεο ζην 

κειινληηθφ ζηέιερνο. Δπηπξνζζέησο, ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Ρ.Γ.Δ. έρεη ζρεδηαζηεί κε 

ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα ελζαξξχλεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή θαη λα πξνσζεί δηεπηζηεκνληθέο  

πξνζεγγίζεηο.  
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ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο 
(ηελ ππνελφηεηα  απηή ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί εάλ ππάξρεη αληαπφθξηζε ηνπ Π.Π. ζηηο απαηηήζεηο – αλάγθεο 

ηεο θνηλσλίαο, εάλ ππάξρνπλ δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο αληαπφθξηζεο απηήο θαη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο - 

αλαζεψξεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, θαη  εάλ εθαξκφδνληαη απνηειεζκαηηθά ) 

 

Ρν Ξξνπηπρηαθφ Ξξφγξακκα Ππνπδψλ έρεη ζπλεθηηθφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα θαη βαζίδεηαη 

ζηε δηαπίζησζε, φηη νη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο εθθξάδνπλ ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο θαη  

αληηκεησπίδνπλ δηαξθψο λέεο πξνθιήζεηο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Νη πξνθιήζεηο απηέο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο επηπηψζεηο ηεο 

ζηαδηαθήο νινθιήξσζεο ησλ αγνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 

δεθαεηηψλ. Ζ ελνπνίεζε ησλ επξσπατθψλ νηθνλνκηψλ, ε απειεπζέξσζε ηνπ δηεζλνχο 

εκπνξίνπ, ε αλάπηπμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ε είζνδνο ηεο λέαο νηθνλνκίαο, είλαη ηα 

ζηνηρεία ηνπ πξνζθάηνπ παξειζφληνο πνπ ζεκαηνδνηνχλ ηηο πξνθιήζεηο ηνπ ζήκεξα.  

Ζ αλάδεημε ηεο θνηλσληθήο επζχλεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ηα δεηήκαηα ηεο εζηθήο ζηνλ 

επηρεηξεζηαθφ ζηίβν θαη ε ζπλχπαξμε ηνπ αλζξψπνπ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, είλαη νη 

πξνθιήζεηο ηνπ ζήκεξα. Ζ πξφθιεζε ελφο πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ είλαη λα 

ηζνξξνπήζεη κεηαμχ ηεο παξαδνζηαθήο επηζηήκεο ηεο δηνίθεζεο, ηνπ πξνζθάησο 

δηακνξθσκέλνπ ρψξνπ θαη ησλ αιιαγψλ πνπ έξρνληαη. Απηφ δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε 

ζέζπηζεο δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ψζηε 

λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο 

 

Γηα ηελ επαγγεικαηηθή έληαμε ησλ απνθνίησλ 
(ηελ ππνελφηεηα  απηή ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί εάλ ππάξρεη  αληαπφθξηζε ηνπ Π.Π. ζηηο αλάγθεο ηηο αγνξάο 

εξγαζίαο γηα ηελ επαγγεικαηηθή έληαμε ησλ απνθνίησλ , εάλ ππάξρεη απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία 

παξαθνινχζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ησλ απνθνίησλ θαη πσο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηά ηεο ) 

 

Ζ ηξέρνπζα δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ησλ απνθνίησλ 

δελ ζεσξείηαη ηδηαίηεξα αμηφπηζηε. Ζ αλάγθε γηα ζπζηεκαηηθφηεξε παξαθνινχζεζε ηεο 

εμέιημεο ησλ απνθνίησλ γίλεηαη ηδηαίηεξα έληνλε.  

Γηα ην ζθνπφ απηφ ην Ρκήκα ζρεδηάδεη ηε δηεμαγσγή εηδηθήο έξεπλαο γηα ηνπο απφθνηηνπο 

ηνπ Ρκήκαηνο. Ζ έξεπλα απηή ζα δηεμαρζεί απφ ηε Γνκή Απαζρφιεζεο θαη Πηαδηνδξνκίαο 

(ΓΑΠΡΑ) ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο νπνίαο ζα ελζσκαησζνχλ ζην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ.  
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2.1.3 Γεκνζηνπνίεζε  Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 
 

(ηελ ελφηεηα απηή  αλαθέξνληαη νη ηξφπνη δεκνζηνπνίεζεο ηνπ Π.Π., αλ θπθινθνξεί ζε έληππε κνξθή, αλ 

δεκνζηνπνηείηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο, νξγάλσζε ελεκεξσηηθψλ εκεξίδσλ, δηαλνκή θπιιαδίσλ ζε 

δηάθνξνχο θνξείο  θιπ ) 

 

Ρν Ξξφγξακκα Ππνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηνλ Νδεγφ Ππνπδψλ ηνπ 

Tκήκαηνο πνπ δηαηίζεηαη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ζε έληππε κνξθή, αιιά ζε πεξηνξηζκέλε 

έθηαζε γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο. Δπηπξνζζέησο, ην Ξξφγξακκα Ππνπδψλ παξνπζηάδεηαη ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Ρκήκαηνο (http://www.ba.aegean.gr), ζηελ 

ειιεληθή θαη ηελ αγγιηθή γιψζζα.  

Αλάινγε δεκνζηνπνίεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ γίλεηαη ζηηο Ζκεξίδεο πνπ 

νξγαλψλνληαη απφ ην Ρκήκα, θαζψο θαη ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα.  

 

2.1.4 Γνκή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ 

 
 Μαζήκαηα  Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ  
 

Ζ  ππνελφηεηα απηή αθνξά ηε δηάξζξσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ ηνπ Π.Π. ηνπ Σκήκαηνο θαηά ην 

αθαδεκατθφ έηνο πνπ αλαθέξεηαη ε έθζεζε. Γειαδή :  

 

Αξηζκφο ησλ Τπνρξεσηηθψλ καζεκάησλ, ην πνζνζηφ ηνπο ζην ζχλνιν ησλ πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ θαη ην 

πνζνζηφ ζην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ καζεκάησλ γηα ηε ιήςε πηπρίνπ. 

 

Αξηζκφο ησλ Τπνρξεσηηθψλ Δπηινγήο καζεκάησλ, ην πνζνζηφ ηνπο ζην ζχλνιν ησλ πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ 

θαη ην πνζνζηφ ζην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ καζεκάησλ γηα ηε ιήςε πηπρίνπ. 

 

Αξηζκφο ησλ Μαζεκάησλ Δπηινγήο, ην πνζνζηφ ηνπο ζην ζχλνιν ησλ πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ θαη ην 

πνζνζηφ ζην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ καζεκάησλ γηα ηε ιήςε πηπρίνπ. 

 

Αξηζκφο καζεκάησλ θνξκνχ/εηδίθεπζεο /θαηεπζχλζεσλ, ην πνζνζηφ ηνπο, ζην ζχλνιν ησλ πξνζθεξφκελσλ 

καζεκάησλ, πνζνζηφ ζην ζχλνιν απαηηνχκελσλ καζεκάησλ γηα ηε ιήςε πηπρίνπ 

 

πλνιηθφο Αξηζκφο Μαζεκάησλ γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ θαη νη Απαηηνχκελεο πηζησηηθέο κνλάδεο γηα ηε ιήςε 

πηπρίνπ. 

 

Πξνζθεξφκελα  καζήκαηα απφ άιια θαη  ζε άιια πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ (πφζα θαη πνηα) 

 

 

Νη παξαθάησ πίλαθεο  αλαζέζεσλ δηδαζθαιίαο ηνπ ρεηκεξηλνχ θαη εαξηλνχ εμακήλνπ ηνπ 

αθαδεκατθνχ έηνπο 2011-2012 δείρλνπλ ηε δνκή ησλ πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ αλά 

θαηεγνξία, ηηο πηζησηηθέο κνλάδεο αλά κάζεκα  θαη ηα πξνζθεξφκελα  καζήκαηα απφ άιια 

θαη  ζε άιια πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. 
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ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 

 

Α/Α Μαθήματα υποδομής 
Δ.Μ. ECTS Είδος 

Διδάσκοντες 

 Α' Εξάμηνο Σπουδών     

1 Μαθηματικά  3 5 Τ Μ. Μαύρη 

2 Εισαγωγή στην Οικονομική 3 5 Τ Αν. Παππάς 

3 Εισαγωγή στην Πληροφορική 3 5 Τ Ι. Ν. Κουφοδόντης 

4 Διοίκηση - Οργάνωση Επιχειρήσεων Α΄ (ημ. 6) 3 5 Τ Ν. Κωνσταντόπουλος  

5 Λογιστική Α'  3 
   5 

Τ 
Ελ. Ρογδάκη (1,5) - Μ. 

Μπεκιάρης (1,5) 

6 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 3 5 Τ M. αλαμούρα  

 Εργαστήρια Αγγλικών  - - Τ Γ. ούκας – Γ. Σσατσαρώνης 

 
Γ' Εξάμηνο Σπουδών 

    

7 τατιστική Β'  3 5 Τ Β. Αγγελής (1) - Ελ. Γάκη (2)  

8 Μικροοικονομική Β'  3 5 Τ Ανδρ. Ανδρικόπουλος 

9 Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών Ι 3 5 Τ Μ. ιγάλα 

10 Εισαγωγή στο Δίκαιο  3 5 Τ Μ. Ρουμελιώτης 

11 Κοστολόγηση Α' 3 5 Τ Ελ. Ρογδάκη 

12 Αγγλικά στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Α' και Β΄ (ημ. 1)   3 5 Τ Γ. ούκας – Γ. Σσατσαρώνης 

 
Ε' Εξάμηνο Σπουδών 

    

13 Πληροφοριακά υστήματα Διοίκησης  3 5 Τ Κ. Κούτσικος 

14 Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο (ημ. 6) 3 5 Τ Μ. Ρουμελιώτης 

15 
Οργανωσιακή υμπεριφορά  

3 5 Τ Ν. Κωνσταντόπουλος 

 
Ζ΄ Εξάμηνο Σπουδών  

    

16 Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων (ημ. 6) 3 5 Τ Ν. Κωνσταντόπουλος 

17 Ανάλυση Δεδομένων 3 5 Τ Ελ. Γάκη 

18 Επιχειρησιακή τρατηγική και Πολιτική (ημ. 6) 3 5 Τ Ν. Κωνσταντόπουλος 

 
Μαθήματα Κατευθύνσεων 

    

19 Μάρκετινγκ Φρηματοπιστωτικών Τπηρεσιών 3 5 ΤΚ Κ. Λυμπερόπουλος 

20 Μη Παραμετρική τατιστική 3 
5 

    ΕΚ 
Β. Αγγελής (1)  – Μ. Ντουμή 

(2)  

21 Φρηματοοικονομική Β' 3 5 ΤΚ Αρ. άμιτας 

22 Μέθοδοι Κοινωνικών Ερευνών 3 5 ΕΚ Μ. τογιαννίδου 
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23 Σουριστικό Μάρκετινγκ 3 5 ΤΚ M. αλαμούρα 

24 Ελεγκτική 3 
5 ΤΚ Ελ. Ρογδάκη (1,5) - Μ. 

Μπεκιάρης (1,5) 

25 τρατηγικές Προβολής και Επικοινωνίας (Διαφήμιση) 3 5 ΕΚ Δε θα διδαχθεί 

26 Λογιστική Εταιρειών 3 5 ΕΚ Μ. Μπεκιάρης 

27 Σουριστική Οικονομική 3 5 ΤΚ Δ. Λαγός 

28 Κοινωνιολογία του Σουρισμού 3 5 ΕΚ Δε θα διδαχθεί 

29 Διοίκηση Έργων  3 5 ΕΚ Α. Κακούρης 

30 
Σραπεζικό και Φρηματιστηριακό Δίκαιο/Δίκαιο 

Κεφαλαιαγοράς  
3 

5 ΕΚ 
Δε θα διδαχθεί 

31 Σουριστική Νομοθεσία 3 5 ΕΚ Δε θα διδαχθεί 

32 Εισαγωγή στην Κοινωνική Χυχολογία 3 5 ΕΚ Δε θα διδαχθεί 

33 Διοίκηση Logistics και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 3 5 ΕΚ Μ. Βιδάλης 

34 Διοικητική Λογιστική 3 5 ΤΚ Μ. Μπεκιάρης 

35 Διοικητική Οικονομική 3 5 ΤΚ Απ. Γκότσιας 

36 Εφαρμοσμένη Οικονομική 3 5 ΤΚ Αν. Παππάς 

37 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (ημ. 5) 3 5 ΤΚ Κ. Κούτσικος 

38 χεδιασμός και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Τπηρεσιών (ημ. 5) 3 5 ΕΚ Δε θα διδαχθεί 

39 Οικονομετρία  3 5 ΕΚ Ανδρ. Ανδρικόπουλος 

40 Σεχνολογία και Καινοτομία 3 
5 ΕΚ Κ. Κούτσικος (2) -  Ι. Ν. 

Κουφοδόντης (1) 

41 
Βιομηχανική Οικονομική 

3 5 ΤΚ Α. Παπαθεοδώρου 

42 Θεωρία Αποφάσεων και Θεωρία Παιγνίων 3 5 ΕΚ Β. Αγγελής (1) - Μ. Μαύρη (2) 

43 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 3 5 ΕΚ Ελ. Ρογδάκη  

 Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής     

44 Εισαγωγή στο Περιβάλλον (ημ. 4)   3 5 ΕΕ Κ. Φαλβαδάκης 

45 Ελληνικά ως Ξένη Γλώσσα (για τους αλλοδαπούς) 3 5 ΕΕ Π. Μιχαλακοπούλου 

46 Υύλο και Απασχόληση (ημ. 3)   3 5 ΕΕ Δε διδάσκεται 

47 Προσομοίωση Επιχειρησιακών υστημάτων  3 5 ΕΕ Μ. Βιδάλης 

48 Οικονομική – Διοίκηση υνεταιριστικών Επιχειρήσεων 3 5 ΕΕ Δε διδάσκεται 

49 Οικονομική των Μεταφορών  3 5 ΕΕ Απ. Γκότσιας 

50 Κοινωνιολογία της Οργάνωσης 3 5 ΕΕ Μ. τογιαννίδου 

51 Πρακτική Άσκηση (ημ. 2)   3 5 ΕΕ Β. Αγγελής 
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ημ. 1   Μαθήματα που προσφέρονται σε όλα τα εξάμηνα. 

ημ. 2   Η κατάθεση της βαθμολογίας θα γίνεται στην πρώτη εξεταστική περίοδο μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής 

Άσκησης. 

ημ. 3   Μαθήματα που προσφέρονται στο πλαίσιο του προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε Θέματα Υύλου και 
Ισότητας, του Σμ. Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού χεδιασμού, της χολής 
Ανθρωπιστικών Επιστημών στη Ρόδο. 

ημ. 4   Δια-δικτυακό μάθημα που προσφέρεται από το Σμήμα Περιβάλλοντος.  
ημ. 5 Μαθήματα που προσφέρονται φροντιστηριακές ασκήσεις από τον υποψ. Διδάκτορα κ. Γ. Κοντό 

ημ. 6 Μαθήματα που προσφέρονται φροντιστηριακές ασκήσεις από τους υποψ. Διδάκτορες κ.κ.: Μ. Γαρρή, Αν.  

Βαξεβάνου, Ι. Κίνια, Ι.   Σριανταφυλλόπουλο και Κ. Μπουρλετίδη 

 

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 - 2012 

 

Α/Α Μαθήματα Υποδομής Δ.Μ. ECTS Είδος Διδάσκοντες 

 Β' Εξάμηνο Σπουδών     

1 τατιστική Α'  3 5 Τ Β. Αγγελής (2) - Ελ. Γάκη (1)  

2 Μικροοικονομική Α' 3 5 Τ Απ. Γκότσιας  

3 Φρήση και Προγ/σμός Τπολογιστών (ημ. 4) 3 5 Τ Κ. Κούτσικος 

4 Κοινωνιολογία 3 5 Τ Ν. Κωνσταντόπουλος 

5 Λογιστική Β'  3 
5 

Τ 
Ελ. Ρογδάκη (1,5) – τ. 

Ζούντα (1,5) 

6 Διοίκηση - Οργάνωση Επιχειρήσεων Β' (ημ. 5)    3 
5 

Τ 
Ν. Κωνσταντόπουλος (2) – 

Κ. Κούτσικος (1) 

 Εργαστήρια Αγγλικών - - Τ Γ. ούκας – Γ. Σσατσαρώνης 

 Δ' Εξάμηνο Σπουδών     

7 Φρηματοοικονομική Α' 3 5 Τ Ανδρ. Ανδρικόπουλος 

8 Ανάλυση Φρηματοοικονομικών Καταστάσεων 3 5 Τ Μ. Μπεκιάρης 

9 Μακροοικονομική  3 5 Τ Αν. Παππάς 

10 Αστικό Δίκαιο  3 5 Τ Μ. Ρουμελιώτης 

11 Ελληνική Σουριστική Ανάπτυξη 3 5 Τ Π.Δ 407/80 - Αν. Κυριακάκη 

12 Αγγλικά στη Διοίκηση Επιχειρήσεων A΄και Β' (ημ. 1)   3 5 Τ Γ. ούκας – Γ. Σσατσαρώνης 

 ΣΤ' Εξάμηνο Σπουδών     

13 Διεθνής Οικονομική 3 5 Τ Α. Παπαθεοδώρου 

14 Επιχειρησιακή Έρευνα  3 
5 

Τ 
Β. Αγγελής (1) - Μ. Μαύρη 

(2) 



 31 

15 Πολιτική Οικονομία 3 5 Τ Αν. Παππάς 

 Η΄ Εξάμηνο Σπουδών     

16 Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών ΙΙ 3 5 Τ Α. Κακούρης 

 Μαθήματα Κατευθύνσεων     

17 Διοίκηση και τρατηγικός χεδιασμός Μάρκετινγκ 3 5 ΤΚ Κ. Λυμπερόπουλος 

18 Ειδικά Θέματα Ποσοτικής Ανάλυσης  3 5 ΕΚ Μ. Μαύρη 

19 υμπεριφορά Καταναλωτή 3 5 ΕΚ Δε θα διδαχθεί 

20 Κοστολόγηση Β΄ 3 
5 ΕΚ Ελ. Ρογδάκη (1,5) – τ. 

Ζούντα (1,5) 

21 Φρήμα - Σράπεζες 3 5 ΕΚ Αρ. άμιτας 

22 Διεθνής Φρηματοοικονομική 3 5 ΕΚ Αρ. άμιτας 

23 Νέες Σεχνολογίες στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 3 5 ΤΚ Γ. Βαλίρης 

24 Διεθνής Διοίκηση 3 5 ΕΚ Δε θα διδαχθεί  

25 Οικονομικός και Υυσικός χεδιασμός του Σουρισμού 3 

5 ΕΚ   

Δε θα διδαχθεί 

26 Εισαγωγή στον Σουρισμό 3 5 ΤΚ Θ.ταυρινούδης  

27 Έρευνα Αγοράς 3 5 ΤΚ Κ. Λυμπερόπουλος 

28 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 3      5     ΕΚ Μ. Βιδάλης 

29 Εφαρμοσμένη τατιστική 3 5 ΕΚ Ελ. Γάκη 

30 Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων  3 5 ΤΚ Μ. Ρουμελιώτης 

31 τατιστικός Έλεγχος Ποιότητας και Αξιοπιστία 3 
5 ΕΚ Β. Αγγελής (1) - Μ. Ντουμή 

(2)  

32 Ανάλυση και χεδιασμός Πληροφοριακών υστημάτων 3 5 ΕΚ Γ. Βαλίρης 

33 Διοίκηση Σουριστικών Επιχειρήσεων  3 5 ΕΚ Μ. ιγάλα  

34 Οργάνωση και Διαχείριση Πληροφοριών 3 5 ΤΚ Ι. Ν. Κουφοδόντης  

35 Διαχείριση Καινοτομίας (ημ. 5) 3 5 ΕΚ Κ. Κούτσικος 

36 Φρηματαγορές Κεφαλαιαγορές 3 5 ΕΚ Ανδρ. Ανδρικόπουλος 

37 Διεθνές Μάρκετινγκ 3 5 ΕΚ Κ. Λυμπερόπουλος 

38 Λογιστική Ομίλων Επιχειρήσεων 3 5 ΕΚ Ελ. Ρογδάκη  

39 
Κράτος και Επιχείρηση στην Παγκοσμιοποιημένη 

Οικονομία 
3 

5 ΕΚ Δε θα διδαχθεί  

40 Διοίκηση Πωλήσεων 3 5 ΕΚ Δε θα διδαχθεί 

41 Διοίκηση Δημοσίων Επιχειρήσεων 3 5 ΤΚ Απ. Γκότσιας 
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 Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής     

42 Διαμόρφωση του Ρόλου του Υύλου (ημ. 3)    3 5 ΕΕ Αν. Βασιλειάδης 

43 Επιχειρησιακή Επικοινωνία  (ημ. 5)    3 5 ΕΕ Ν. Κωνσταντόπουλος 

44 Βιομηχανική Ιδιοκτησία  3 5 ΕΕ Δε θα διδαχθεί  

45 Περιφερειακή Ανάπτυξη 3 5 ΕΕ Δ. Λαγός 

46 υγγραφή Επιστημονικής Εργασίας 3 5 ΕΕ Π. Μιχαλακοπούλου 

47 Ποσοτικές Μέθοδοι στη Φωρική Ανάλυση 3 5 ΕΕ Ελ. Γάκη (2) –Μ. Ντουμή (1) 

48 Πρακτική Άσκηση (ημ. 2)   3 5 ΕΕ Β. Αγγελής 

49 
Επιχειρηματικότητα  

  Ν. Κωνσταντόπουλος (1,5) – 

Αρ. άμιτας (1,5) 

50 Νέες Σεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην 

επαγγελματική κατάρτιση και συνεργασία από απόσταση 
3 

5 ΕΕ Προς ανάθεση 

 

ημ. 1   Μαθήματα που προσφέρονται σε όλα τα εξάμηνα. 

ημ. 2   Η κατάθεση της βαθμολογίας θα γίνεται στην πρώτη εξεταστική περίοδο μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής 

Άσκησης. 

ημ. 3   Μαθήματα που προσφέρονται στο πλαίσιο του προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε Θέματα Υύλου και 
Ισότητας, του   Σμ. Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού χεδιασμού, της χολής 
Ανθρωπιστικών Επιστημών στη Ρόδο. 

ημ. 4 Μαθήματα που προσφέρονται φροντιστηριακές ασκήσεις από τον υποψ. Διδάκτορα κ. Γ. Κοντό 

ημ. 5  Μαθήματα που προσφέρονται φροντιστηριακές ασκήσεις από τους υποψ. Διδάκτορες κ.κ.: Αν. Βαξεβάνου, Ι. Κίνια, Ι. 

Σριανταφυλλόπουλο και Κ. Μπουρλετίδη 

 

Ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ καζεκάησλ θαη ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ησλ ππνρξεσηηθψλ 

καζεκάησλ/ πνρξεσηηθψλ θαηεχζπλζεο/ καζεκάησλ επηινγήο,/ πξναηξεηηθψλ καζεκάησλ 

είλαη:  

 34 πνρξεσηηθά (), δει. 33,66 % 

 16 πνρξεσηηθά Θαηεχζπλζεο (Θ), δει. 15,84  % 

 35 Δπηινγήο (ΔΘ), δει. 34,65 % 

 16 Διεχζεξεο επηινγήο (ΔΔ), δει. 15,84  % 

 Γηπισκαηηθή Δξγαζία (ππνρξεσηηθή), 

ήηνη ζχλνιν 101 καζήκαηα.  

 

Γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ, ην πνζνζηφ ησλ ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ/ πνρξεσηηθψλ 

θαηεχζπλζεο/ καζεκάησλ επηινγήο,/ πξναηξεηηθψλ καζεκάησλ έρεη σο αθνινχζσο: 

πνρξεσηηθά (): 33,67% 
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πνρξεσηηθά Θαηεχζπλζεο (Θ):  15,84%  

Δπηινγήο (ΔΘ): 34,65%  

Διεχζεξεο επηινγήο (ΔΔ): 15,84% 

 
Ν ζπλνιηθφο αξηζκφο καζεκάησλ γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ είλαη 46 θαη νη απαηηνχκελεο 

πηζησηηθέο κνλάδεο γηα ηε ιήςε πηπρίνπ είλαη 144. 

Ξαξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ηνπ Ρκήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπνπδψλ ηνπο λα δειψλνπλ καζήκαηα απφ ηα Ξξνγξάκκαηα Ππνπδψλ ησλ άιισλ 

Ρκεκάησλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Νη παξαπάλσ πίλαθεο δείρλνπλ ηα ηξία καζήκαηα 

πνπ πξνζθέξνληαη. Ππγθεθξηκέλα ζην βαζηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο 

πεξηιακβάλνληαη σο καζήκαηα επηινγήο δχν καζήκαηα (Γηακφξθσζε ηνπ Οφινπ ηνπ Φχινπ 

θαη ην  Φχιν θαη ε Απαζρφιεζε), πνπ πξνζθέξνληαη κέζσ δηθηχνπ, ηα νπνία είλαη καζήκαηα 

ηνπ Ρκήκαηνο Δπηζηεκψλ ηεο Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη ην 

κάζεκα Δηζαγσγή ζην Ξεξηβάιινλ πνπ είλαη κάζεκα ηνπ Ρκήκαηνο Ξεξηβάιινληνο. 

Ξέλεο Γιψζζεο 
(ηελ ππνελφηεηα απηή αλαθέξνληαη πνηεο μέλεο γιψζζεο δηδάζθνληαη ζην Σκήκα θαη αλ είλαη ππνρξεσηηθά ηα 

ζρεηηθά καζήκαηα) 

 

Γηδάζθεηαη κφλν ε μέλε γιψζζα ησλ Αγγιηθψλ πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ 

ππνρξεσηηθνχ καζήκαηνο.  

Πθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ μέλσλ γισζζψλ είλαη ε ππνβνήζεζε ησλ θνηηεηψλ θαη 

θνηηεηξηψλ γηα ηε κειέηε νηθνλνκηθψλ θεηκέλσλ, θαζψο θαη ε πξνεηνηκαζία ησλ θνηηεηψλ 

θαη θνηηεηξηψλ πνπ επηζπκνχλ λα ζπλερίζνπλ ηελ αθαδεκατθή ηνπο θαξηέξα ζε αιιφθσλν 

ίδξπκα θαη λα πηζηνπνηήζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζε επίπεδν γλψζεσλ TOEFL γηα ηελ Αγγιηθή. 

 

 

Καηαλνκή  ρξφλνπ κεηαμχ ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο, αζθήζεσλ, εξγαζηεξίσλ, άιισλ 

δξαζηεξηνηήησλ 
(ηελ ππνελφηεηα απηή ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί πψο γίλεηαη ε θαηαλνκή ρξφλνπ δηδαζθαιίαο ζηα καζήκαηα ηνπ 

Σκήκαηνο. Π.ρ.  εάλ ηα καζήκαηα απνηεινχληαη κφλν απφ δηαιέμεηο – ζεσξεηηθή δηδαζθαιεία, αλ πεξηιακβάλνπλ 

αζθήζεηο, θξνληηζηήξηα, εξγαζηήξηα θιπ) 

 

Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ηνπο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο λα ππάξρεη κέξηκλα γηα ζσζηή θαηαλνκή 

ηνπ ρξφλνπ δηδαζθαιίαο, δηφηη ε δηάζηαζε απηή επηδξά ζεηηθά ζηε δηακφξθσζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. Ζ ζεσξεηηθή δηδαζθαιία, νη αζθήζεηο, ηα θξνληηζηήξηα, ηα 

εξγαζηήξηα θαη νη ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο απνηεινχλ κέξνο ηεο νινθιεξσκέλεο αθαδεκατθήο 

δσήο ηνπο.  

Ρα εξγαζηήξηα ησλ καζεκάησλ απαζρνινχλ ην 50% ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ θάζε 

καζήκαηνο πνπ πεξηέρεη εξγαζηήξηα ζην πξφγξακκά ηνπ, ελψ θαη νη αζθήζεηο θαη νη εξγαζίεο 
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απαζρνινχλ ην 30-50% ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ αλαιφγσο εάλ ην κάζεκα έρεη εξγαζηεξηαθφ 

κέξνο ή φρη.  
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2.1.5 πλεθηηθφηεηα θαη  Λεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ 

Πξναπαηηνχκελα καζήκαηα 
(ηελ ππνελφηεηα  απηή αλαθέξεηαη εάλ ππάξρνπλ πξναπαηηνχκελα καζήκαηα ζην Π.Π., ππφ ηελ έλλνηα ηεο 

χπαξμεο αλαγθαζηηθήο επηηπρνχο εμέηαζεο καζεκάησλ γηα λα ζπλερηζηεί ε παξαθνινχζεζε θάπνησλ άιισλ. 

Δίλαη ιεηηνπξγηθφ ην ζχζηεκα ησλ πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ ; ) 

 

Γελ εθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα ησλ πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ ππφ ηελ έλλνηα ηεο 

χπαξμεο αλαγθαζηηθήο επηηπρνχο εμέηαζεο καζεκάησλ γηα λα ζπλερηζηεί ε παξαθνινχζεζε 

θάπνησλ άιισλ.  

Ρν Ρκήκα πηζηεχεη φηη νη θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο θαη’ αξράο, ζα πξέπεη λα απνθηήζνπλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο ηελ απαξαίηεηε σξηκφηεηα θαη απηνλνκία ψζηε λα 

δηαρεηξίδνληαη ην ρξφλν ηνπο θαη λα θαηαλέκνπλ κε νξζφ ηξφπν ηελ πξνζπάζεηά ηνπο. 

Ξαξάιιεια, εθηηκάηαη φηη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ δηδαζθφλησλ, ην επίπεδν ηεο δηδαζθαιίαο θαη 

ησλ ζεκάησλ εμέηαζεο είλαη θαιά επηιεγκέλν ψζηε λα κελ είλαη εχθνιν λα επηηχρεη έλαο 

θνηηεηήο ή θνηηήηξηα ζε κάζεκα «Δπηπέδνπ ΗΗ» αλ δελ έρεη κειεηήζεη νπζηαζηηθά ην 

αληίζηνηρν κάζεκα «Δπηπέδνπ Η».  

 

Τιε Μαζεκάησλ 
(ηελ ππνελφηεηα απηή αλαθέξεηαη ν ηξφπνο νξγάλσζεο θαη ζπληνληζκνχ ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ, εάλ είλαη 

νξζνινγηθή ε έθηαζε ηεο, εάλ παξαηεξείηαη επηθάιπςε χιεο κεηαμχ καζεκάησλ, εάλ ππάξρνπλ θελά χιεο θαη πνπ 

νθείινληαη, εάλ ππάξρεη δηαδηθαζία επαλεθηίκεζεο, αλαπξνζαξκνγήο θαη επηθαηξνπνίεζεο ηεο χιεο ησλ 

καζεκάησλ) 

 

Ρν πξφγξακκα ζπνπδψλ πθίζηαηαη αιιαγέο ζε ηαθηφ ρξνληθφ δηάζηεκα, άιινηε κεγάιεο θαη 

άιινηε κηθξήο θιίκαθαο, ψζηε λα πξνζαξκφδεηαη ζηελ εμέιημε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη 

ζηηο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Απψηεξνο ζθνπφο, κεηαμχ άιισλ, είλαη 

λα απνθεχγνληαη επηθαιχςεηο θαη λα αμηνπνηνχληαη ζχγρξνλεο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ νη δηδάζθνληεο βξίζθνληαη ζε άκεζε επαθή θαη ζπλεξγαζία, ψζηε λα κε 

δηδάζθνπλ επαλαιακβαλφκελα κέξε. Πηελ θαηεχζπλζε απηή ην εξσηεκαηνιφγην 

αμηνιφγεζεο πνπ ζπκπιεξψλνπλ ειεθηξνληθά νη θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο πεξηέρεη 

εξσηήζεηο πνπ έρνπλ σο ζηφρν λα δηαγλψζνπλ ηφζν πηζαλέο επηθαιχςεηο πνπ έρνπλ δηαθχγεη 

ηεο πξνζνρήο ησλ δηδαζθφλησλ  σο πξνο ην πεξηερφκελν, ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη 

ζπληνληζκνχ ηεο χιεο, φζν θαη πηζαλά θελά, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά πξναπαηηνχκελεο 

γλψζεηο πνπ νη θνηηεηέο δελ έρνπλ δηδαρζεί. Ρν εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο απνηειεί 

βαζηθφ εξγαιείν ηεο δηαδηθαζίαο επαλεθηίκεζεο, αλαπξνζαξκνγήο θαη 

επηθαηξνπνίεζεο ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ. Πεκεηψλεηαη φηη ηα ζέκαηα επηθάιπςεο, 

επαλεθηίκεζεο, αλαπξνζαξκνγήο θαη επηθαηξνπνίεζεο ηεο χιεο εμεηάδνληαη ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ ηελ επηηξνπή Ξξνπηπρηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ. 
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Δπηηξνπέο  Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ  
 
 

Πην ηκήκα ιεηηνπξγνχλ νη αθφινπζεο Δπηηξνπέο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ: 

 

 Δπηηξνπή Ξξνπηπρηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ:  

Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΞΚΠ  

Λ. Θσλζηαληφπνπινο, Αλαπι. Θαζεγεηήο, Θ. Ιπκπεξφπνπινο, Αλαπι. Θαζεγεηήο, 

Αλδξ. Ξαπαζενδψξνπ, Αλαπι. Θαζεγεηήο, Κ. Βηδάιεο, Δπίθ. Θαζεγεηήο, Απ. 

Γθφηζηαο, Δπίθ. Θαζεγεηήο, Θ. Θνχηζηθνο, Δπίθ. Θαζεγεηήο, Κ. Κπεθηάξεο, Δπίθ. 

Θαζεγεηήο, Κ. Καχξε, Δπίθ. Θαζεγήηξηα, Αλδξ. Αλδξηθφπνπινο, Ιέθηνξαο, Δι. 

Γάθε, Ιέθηνξαο, Δθπξφζσπνο  Ξξνπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ (ηαθηηθφ & αλαπιεξσκαηηθφ 

κέινο). 

 Δπηηξνπή Κεηαπηπρηαθψλ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ:  

       Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΞΚΠ ΚΒΑ:  

Θ. Ιπκπεξφπνπινο, Αλαπι. Θαζεγεηήο, Β. Αγγειήο, Θαζεγεηήο, Λ. 

Θσλζηαληφπνπινο, Αλαπι. Θαζεγεηήο, Θ. Θνχηζηθνο, Δπίθ. Θαζεγεηήο, Κ. 

Κπεθηάξεο, Δπίθ. Θαζεγεηήο.  

Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΓΞΚΠ ΠΓΞΡ: 

Γ. Ιαγφο, Αλαπι. Θαζεγεηήο, Β. Κνπηάθε, Αλαπι. Θαζεγήηξηα, Θ. Ρεξθελιή, Αλαπι. 

Θαζεγήηξηα, Η. Ππηιάλεο, Δπηθ. Θαζεγεηήο. 
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2.1.6 Πξαθηηθή Άζθεζε 

Θεζκφο Πξαθηηθήο Άζθεζεο  
(ηελ ππνελφηεηα  απηή ζα αλαθεξζεί εάλ ππάξρεη ν ζεζκφο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ζην Σκήκα, εάλ είλαη 

ππνρξεσηηθή γηα ηνπο θνηηεηέο, θαη αλ  δελ είλαη ππνρξεσηηθή, πνηφ πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ ηελ επηιέγεη θαη πσο  
θηλεηνπνηείηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο. ) 

 

Ν ζεζκφο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο εθαξκφδεηαη κε επηηπρία ζην Ρκήκα. Ζ πξαθηηθή άζθεζε 

δελ είλαη ππνρξεσηηθή αιιά πξνζθέξεηαη ζηνπο θνηηεηέο είηε σο κάζεκα επηινγήο, είηε σο 

παξάπιεπξε δξαζηεξηφηεηα, κε απψηεξν ζηφρν λα γλσξίζνπλ ηελ επηρεηξεζηαθή θαη 

εξγαζηαθή πξαγκαηηθφηεηα,  ζε πεξηβάιινλ επηρείξεζεο ηνπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο 

νηθνλνκίαο. Ζ βαξχηεηά ηεο ζηελ πξψηε πεξίπησζε  είλαη 3 δηδαθηηθέο κνλάδεο (5 ECTS).  

Ρν πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ πνπ επηιέγεη ηελ πξαθηηθή άζθεζε ην αθαδεκατθφ έηνο 2011-

2012 αλέξρεηαη ζε  101 θνηηεηέο επί ζπλφινπ 848, δει. πνζνζηφ 11.91%. 

Ζ Ξξαθηηθή Άζθεζε πξνζθέξεηαη πιένλ ζην Ρκήκα είηε σο κάζεκα ειεχζεξεο επηινγήο κε 

ηξεηο (3) δηδαθηηθέο κνλάδεο, είηε σο παξάπιεπξε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Ρκήκαηνο, φπσο 

γηλφηαλ κέρξη ζήκεξα. 

Γηθαίσκα επηινγήο ηεο Ξξαθηηθήο Άζθεζεο, κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν, έρνπλ φινη νη 

θνηηεηέο.  Υο κάζεκα ειεχζεξεο επηινγήο κπνξνχλ λα ηελ επηιέμνπλ κηα κφλν θνξά αιιά σο 

παξάπιεπξε δξαζηεξηφηεηα κπνξνχλ λα ηελ επηιέγνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξά, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ππάξρνπλ αληίζηνηρεο ζέζεηο θαη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ην κέγηζην 

αξηζκφ κελψλ Ξξαθηηθήο Άζθεζεο αλά θνηηεηή πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην ΔΠΞΑ.  

Όινη νη θνηηεηέο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ Ξξαθηηθή Άζθεζε είηε σο κάζεκα ειεχζεξεο 

επηινγήο, είηε σο παξάπιεπξε απαζρφιεζε, ζα πξέπεη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο Ξξαθηηθήο 

Άζθεζεο λα ζπληάμνπλ ζχληνκε Απνινγηζηηθή Έθζεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο ζηελ επηρείξεζε 

θαη λα ηελ ππνβάιινπλ ζηε Γξακκαηεία ηεο Ξξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Ρκήκαηνο. Πεκεηψλεηαη 

φηη ε ππνβνιή ηεο Απνινγηζηηθήο Έθζεζεο είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ έλαξμε ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαηαβνιήο ηεο ακνηβήο.  

Πε πεξίπησζε πνπ ε Ξξαθηηθή Άζθεζε επηιέγεηαη σο κάζεκα ειεχζεξεο επηινγήο, ν/ε 

θνηηεηήο/ηξηα πηζηψλεηαη κε ηξεηο (3) δηδαθηηθέο κνλάδεο θαη ηνλ αληίζηνηρν βαζκφ ζηελ 

πξψηε εμεηαζηηθή πεξίνδν πνπ αθνινπζεί κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο Ξξαθηηθήο 

Άζθεζεο.  

 Δπηηπρήο νινθιήξσζε ζεκαίλεη άζθεζε ζε επηρείξεζε, αλειιηπήο παξνπζία ζην 

ρψξν ηεο Ξξαθηηθήο Άζθεζεο θαη ππνβνιή ζρεηηθήο εξγαζίαο, ε νπνία ζα 

βαζκνινγεζεί απφ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κε βαζκφ κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ πέληε 

(5).  

 Αλεπηηπρήο νινθιήξσζε ζεκαίλεη ζπζηεκαηηθή απνπζία απφ ην ρψξν ηεο Ξξαθηηθήο 

Άζθεζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο εξγαζίαο, ή παξνπζία ζην ρψξν 

ηεο Ξξαθηηθήο Άζθεζεο αιιά κε έγθαηξε ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο εξγαζίαο.  
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Πηελ πξψηε πεξίπησζε, ν/ε θνηηεηήο/ηξηα απνξξίπηεηαη απφ ην κάζεκα θαη ζα πξέπεη λα ην 

επαλαιάβεη. Πηε δεχηεξε πεξίπησζε ν/ε θνηηεηήο/ηξηα έρεη ην δηθαίσκα λα ππνβάιιεη ηελ 

εξγαζία κέρξη ηελ επφκελε εμεηαζηηθή πεξίνδν θαη ζε πεξίπησζε πνπ ηθαλνπνηήζεη ηνλ 

επηβιέπνληα θαζεγεηή, ν βαζκφο θαη νη δηδαθηηθέο κνλάδεο ζα πηζησζνχλ ζην/ζηε 

θνηηεηή/ηξηα θαηά ηελ πεξίνδν απηή. 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ, γηα ηελ εθπφλεζε ησλ εξγαζηψλ απαηηείηαη ε χπαξμε 

ελφο επηβιέπνληνο θαζεγεηή γηα θάζε ελδηαθεξφκελν θνηηεηή.  Ρν ζέκα ηεο εξγαζίαο 

νξίδεηαη κεηά απφ ζπλελλφεζε ηνπ επηβιέπνληα κε ηνλ θνηηεηή  θαη πξέπεη λα ζρεηίδεηαη κε 

ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία απαζρνιείηαη θάζε αζθνχκελνο.  

Ζ θηλεηνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ θνηηεηψλ γηα ηελ έληαμή ηνπο ζην ζεζκφ ηεο 

πξαθηηθήο άζθεζεο έρεη σο αθνινχζσο: 

Ρν Ρκήκα αξρηθά απεπζχλεηαη, αθ’ ελφο ζηνπο θνηηεηέο θαη ηνπο απνθνίηνπο πνπ 

ελδηαθέξνληαη λα μεθηλήζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία θαη αθεηέξνπ ζηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ αλαδεηνχλ 

ππνςήθηνπο ζπλεξγάηεο. Ξαξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δξάζε νξγαληζκψλ θαη 

επηρεηξήζεσλ ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, ζηηο νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα απαζρνιεζνχλ 

θνηηεηέο θαη απφθνηηνη ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Ξξνζθέξεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο 

ζε ζέκαηα αλαδήηεζεο εξγαζίαο, φπσο ζχληαμε βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο  (CV) θαη 

ζπκβνπιέο γηα πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο. Γηαηεξεί Ρξάπεδα Γεδνκέλσλ κε βηνγξαθηθά 

ζηνηρεία θνηηεηψλ  θαη δηπισκαηνχρσλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ καο. Δλεκεξψλεη ηνπο θνηηεηέο 

ζε ζέκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη ππνηξνθηψλ, ηφζν ζηε Διιάδα φζν θαη ζην 

Δμσηεξηθφ. Γηνξγαλψλεη εκεξίδεο θαη ζεκηλάξηα, φπνπ παξνπζηάδνληαη ζέκαηα εηδηθνχ 

ελδηαθέξνληνο απφ Ξαλεπηζηεκηαθνχο θαη ζηειέρε επηρεηξήζεσλ. Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 

1999-2000 ιεηηνπξγεί ηνπηθή κνλάδα ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο κε ηηο Δπηρεηξήζεηο θαη ην 

Γξαθείν Ξξαθηηθήο Άζθεζεο.  Πηφρνη ηεο κνλάδαο είλαη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο πνπ 

αλαθέξνληαη παξαπάλσ ζηνπο θνηηεηέο θαη ηνπο απνθνίηνπο ηεο παλεπηζηεκηαθήο κνλάδαο 

ηεο Σίνπ θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηηο ππφινηπεο ηνπηθέο κνλάδεο γηα ηελ θαιχηεξε 

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ. 

 

 Οξγάλσζε Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

(ηελ ππνελφηεηα  απηή αλαθέξεηαη ν ηξφπνο πνπ έρεη νξγαλσζεί ε Πξαθηηθή Άζθεζε , πνηα είλαη ε δηάξθεηά ηεο 

θαη αλ ππάξρεη ζρεηηθφο εζσηεξηθφο θαλνληζκφο. Δάλ ην ηκήκα αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο ζηελ νξγάλσζε ηεο 

πξαθηηθήο άζθεζεο, θαη  πνηεο είλαη.) 

 

Ζ Ξξαθηηθή Άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ Ρκήκαηνο ζε επηρεηξήζεηο ήηαλ ε πξψηε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο Δπηηξνπήο Πχλδεζεο πνπ πινπνηήζεθε θαη απνηειεί έλαλ πξσηνπνξηαθφ 

ζεζκφ γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα. Ζ εθαξκνγή ηεο άξρηζε ην 1985 θαη ιεηηνπξγεί κε απφιπηε 

επηηπρία κέρξη ζήκεξα. Πην πιαίζην ηνπ ζεζκνχ απηνχ πεξηζζφηεξνη απφ 70 θνηηεηέο ηνπ 

Ρκήκαηνο αζθνχληαη θάζε ρξφλν, γηα δχν πεξίπνπ κήλεο, ζε ακεηβφκελεο ζέζεηο εξγαζίαο 

πνπ πξνζθέξνπλ επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζήο ηνπο, νη 
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θνηηεηέο παξαθνινπζνχληαη θαη θαζνδεγνχληαη, ηφζν απφ δηδάζθνληεο ηεο Πρνιήο, φζν θαη 

απφ ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Ζ ζχλδεζε κε ηηο επηρεηξήζεηο γεληθά, αιιά θαη ε Ξξαθηηθή Άζθεζε ησλ θνηηεηψλ 

εηδηθφηεξα,  έρεη νξγαλσζεί θαηά ηξφπν ιεηηνπξγηθφ θαη ζπλεθηηθφ ψζηε λα παξάζρεη  

πνιιαπιά νθέιε γηα φια ηα εκπιεθφκελα κέιε. 

Οη θνηηεηέο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα: 

 Λα έιζνπλ ζε άκεζε επαθή κε ηελ επηρεηξεζηαθή θαη εξγαζηαθή πξαγκαηηθφηεηα θαη λα 

ζπλδπάζνπλ ηηο ζεσξεηηθέο γλψζεηο πνπ απνθηνχλ ζην Ξαλεπηζηήκην, κε ηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία, φπσο απηή  αλαπηχζζεηαη κέζα ζηηο ίδηεο ηηο νηθνλνκηθέο 

κνλάδεο. 

 Λα βξεζνχλ ζε πεξηβάιινλ πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη 

ηελ κειινληηθή έληαμή ηνπο ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν. 

 

Σο διδακηικό και επεςνηηικό πποζωπικό ηος Σμήμαηορ έσει ηην εςκαιπία: 

 Λα ζπλεξγαζηεί κε ζηειέρε πνιιψλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ. 

 Λα ελεκεξσζεί άκεζα γηα ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο θαη δπλακηθέο, ηφζν ζηνλ Διιεληθφ, φζν 

θαη ζηνλ δηεζλή επηρεηξεκαηηθφ ρψξν. 

 

Σα ζηελέση ηων επισειπήζεων έσοςν ηην δςναηόηηηα : 

 Λα γλσξίζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία έλαλ αξηζκφ 

θνηηεηψλ απφ ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ηνπο κειινληηθνχο ζπλεξγάηεο 

ηνπο. 

 Λα ζπλεξγαζηνχλ κε κία λέα θαη δπλακηθή Πρνιή Δπηζηεκψλ ηεο Γηνίθεζεο, πνπ πηζηεχεη 

φηη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ηεο ζηφρνπο είλαη ε δεκηνπξγία ζηειερψλ ηθαλψλ λα 

εληαρζνχλ άκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο. 

 

Ρν πξφγξακκα ηεο Ξξαθηηθήο Άζθεζεο γηα ην ζχλνιν ησλ θνηηεηψλ είλαη εηήζην θαη 

επαλαιακβαλφκελν θαη πξαγκαηνπνηείηαη απφ αξρέο Ηνπιίνπ, κέρξη ηέιε Απγνχζηνπ. 

Δηδηθά γηα ηνπο ηειεηφθνηηνπο θνηηεηέο ε Ξξαθηηθή Άζθεζε πξαγκαηνπνηείηαη θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο ζε ηέζζεξηο θχθινπο: 

 1νο θχθινο: 1/1-31/3 

 2νο θχθινο: 1/4-30/6 

 3νο θχθινο: 1/7-30/9 

 4νο θχθινο: 1/10-31/12 

Ν ειάρηζηνο ρξφλνο Ξξαθηηθήο Άζθεζεο αλά θχθιν είλαη 1 κήλαο. 
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Έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ην Ρκήκα ζηελ νξγάλσζε ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο εμαθνινπζεί λα είλαη ε θαζπζηέξεζε ηεο έγθξηζεο ζρεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ην 

πνπξγείν Ξαηδείαο, Γηα Βίνπ Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ γηα ηηο ζέζεηο θαη γεληθφηεξα νη 

ηζρχνπζεο γξαθεηνθξαηηθέο θαη ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο. Έηζη, νη θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο 

αλαγθάδνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε πξαθηηθή άζθεζε πνπ δελ έρεη νξηζηηθνπνηεζεί επηζήκσο 

θαη πξνθαλψο αληηκεησπίδνπλ ην πξφβιεκα ηεο αβεβαηφηεηαο θαη ηεο θαζπζηέξεζεο ηεο 

θαηαβνιήο ηεο ζρεηηθήο πξνβιεπφκελεο απνδεκίσζήο ηνπο. Δπηπξφζζεηα, ε δηάξθεηα ηεο 

πξαθηηθήο άζθεζεο είλαη  1-2 κήλεο, ηε ζηηγκή πνπ ζηα ΡΔΗ ν αληίζηνηρνο ρξφλνο είλαη 6 

κήλεο. Νη ζπκκεηέρνληεο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο δελ έρνπλ ηελ επθαηξία ηεο πιήξνπο 

αλάπηπμεο δεμηνηήησλ, αθνχ ν κηθξφο ρξφλνο δελ επηηξέπεη ζηνλ εξγνδφηε λα κελ αθνζησζεί 

πιήξσο ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ αζθνχκελνπ. Δπηπιένλ ε κηθξή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

ζηελ έδξα ηνπ Ρκήκαηνο (Σίν) θαη ε κεγάιε απφζηαζή ηεο απφ ηνπο θνξείο πνπ παξέρνπλ 

ζρεηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο απνηειεί επίζεο έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ. 

Δζσηεξηθφο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο δελ 

ππάξρεη. Υζηφζν, ππάξρεη άηππε δηαδηθαζία πνπ ιεηηνπξγεί δηαρξνληθά κε επηηπρία. 

Πηελ πξνζέζεηο ηνπ ηκήκαηνο είλαη θαη ε ζρεηηθή ζχληαμε Δζσηεξηθνχ 

Θαλνληζκνχ Ιεηηνπξγία. 

 

 

ηφρνη ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 
(ηελ ππνελφηεηα  αλαθέξνληαη νη ηθαλφηεηεο εθαξκνγήο γλψζεσλ ζηηο νπνίεο ζηνρεχεη ε πξαθηηθή άζθεζε) 

 

Ζ πξαθηηθή άζθεζε ζηνρεχεη πξσηαξρηθά ζηελ αλάπηπμε ηνπ πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο, 

ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο άκηιιαο ζηνλ απαηηεηηθφ εξγαζηαθφ ρψξν. Ρα κέρξη ζήκεξα 

απνηειέζκαηα θξίλνληαη σο επηηπρεκέλα, αλ θξίλνπκε απφ ην βαζκφ απνδνρήο ηεο πξαθηηθήο 

απφ ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο, αιιά θαη απφ ηε ζπκκεηνρή εηαηξεηψλ, φπσο θαη απφ 

ηελ ηνπηθή θνηλσλία ηεο Σίνπ.  

Δμνηθείσζε αζθνπκέλσλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ θνξέα εθηέιεζεο ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο 

(ηελ ππνελφηεηα  απηή αλαθέξεηαη ν βαζκφο εμνηθείσζεο ησλ αζθνχκελσλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ θνξέα 

εθηέιεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο)  

Πε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο, νη ζπκκεηέρνληεο ελζσκαηψζεθαλ νκαιά 

ζην λέν ηνπο εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη απνρψξεζαλ ζηε ιήμε ηεο πξαθηηθήο αθήλνληαο 

ηηο πιένλ ζεηηθέο εληππψζεηο ζηνπο πξνζσξηλνχο  ζπλαδέιθνπο ηνπο. 

Νη νξγαληζκνί ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζεζκφ ηεο πξαθηηθήο 

άζθεζεο θαηά θαλφλα δελ επξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο Σίνπ, αιιά θπξίσο ζε άιιεο κεγάιεο 

πφιεηο, φπσο ε Αζήλα, ε Θεζζαινλίθε, ε Ξάηξα, θ.ιπ. Θαζψο ε πιεηνλφηεηα ησλ απνθνίησλ 

θαηάγεηαη θαη δηακέλεη ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο, ε κειινληηθή απαζρφιεζε ησλ 

δηπισκαηνχρσλ ζηηο εηαηξείεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε είλαη πνιχ 
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πηζαλή, θαζψο θαη νη απφθνηηνη έρνπλ γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο εξγαζίαο ηνπο αιιά θαη νη  

εξγνδφηεο έρνπλ δηαπηζηψζεη δείγκαηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ησλ πξνζφλησλ ησλ 

απνθνίησλ. 

 

 

χλδεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ απαζρφιεζεο θαηά ηελ πξαθηηθή άζθεζε κε ηελ εθπφλεζε 

πηπρηαθήο / δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 
(ηελ ππνελφηεηα απηή αλαθέξεηαη θαηά πφζν ζπλδέεηαη ην αληηθείκελν απαζρφιεζεο θαηά ηελ πξαθηηθή 

άζθεζε κε ηελ εθπφλεζε πηπρηαθήο / δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.) 

 

Θαηαβάιιεηαη θάζε πξνζπάζεηα, ψζηε λα ππάξμεη ε ζχλδεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ελαζρφιεζεο 

ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην ζεζκφ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο κε ηελ εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο 

εξγαζίαο ζην βαζκφ πνπ είλαη εθηθηφ. Θα πξέπεη πάλησο λα ζεκεησζεί, φηη θαηά θαλφλα νη 

δηπισκαηηθέο εξγαζίεο έρνπλ πεξηζζφηεξν αθαδεκατθφ ραξαθηήξα, ππφ ηελ έλλνηα φηη νη 

θνηηεηέο πνπ ηηο εθπνλνχλ, αθηεξψλνπλ ζεκαληηθφ ρξφλν ζηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα θαη ζηελ 

αλάιπζε ησλ επξεκάησλ ηνπο. Ζ πξαθηηθή άζθεζε, αλ θαη είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε, δελ 

πξνζθέξεη πάληνηε ηηο δπλαηφηεηεο απηέο, ηδηαίηεξα φηαλ ε δηάξθεηά ηεο είλαη κηθξή (1 έσο 2 

κήλεο).   

 

Γίθηπν δηαζχλδεζεο ηνπ Σκήκαηνο κε ΚΠΠ Φνξείο.  
(ηελ ππνελφηεηα  απηή πεξηγξάθεηαη εάλ έρεη αλαπηπρζεί  δίθηπν δηαζχλδεζεο ηνπ Σκήκαηνο κε θνηλσληθνχο, 

πνιηηηζηηθνχο ή παξαγσγηθνχο θνξείο κε ζθνπφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ. ) 

 

Έρεη αλαπηπρζεί δίθηπν δηαζχλδεζεο απνηεινχκελν απφ κηα επξεία ιίζηα κε εηαηξείεο 

θαη νξγαληζκνχο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο, ε νπνία ζπλερψο εκπινπηίδεηαη κε λέεο εηζαγσγέο 

απφ δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο ψζηε λα θαιχςεη ηνλ θάζε πηζαλφ ελδηαθεξφκελν, 

παξέρνληαο ηνπ ηε δπλαηφηεηα λα εμαζθεζεί ζε ρψξν θνληά ζηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπ, ή αλ 

ζέιεη λα ζπλερίζεη ηε δηακνλή ηνπ ζηε Σίν θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο, έρνληαο κηα αθφκε 

νηθνλνκηθή ππνζηήξημε. 

 

Πξνυπνζέζεηο θαη απαηηήζεηο γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπ Σκήκαηνο κε ηνπο θνξείο 

εθηέιεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο 
(ηελ ππνελφηεηα απηή αλαθέξεηαη  εάλ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο θαη απαηηήζεηο γηα ηελ 

ζπλεξγαζία ηνπ Σκήκαηνο κε ηνπο θνξείο εθηέιεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη πνηεο είλαη απηέο.) 

 

Νη πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ην Ρκήκα έρνπλ σο ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

πξαθηηθήο άζθεζεο θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ αζθνχκελσλ ζε πςειφ βαζκφ. 

Νη απαηηήζεηο απηέο αθνξνχλ ζηε δήισζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ζε ρξφλν αξθεηά πξνεγνχκελν 

ηεο εθπφλεζεο θαη ζηελ επηθέληξσζε ζε ζχγρξνλα ζέκαηα. Αθφκε, απαηηείηαη ν νξηζκφο ελφο 

ππεχζπλνπ ζηειέρνπο, πνπ ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ επηηξνπή θαη ζα ελεκεξψλεη γηα ηελ 

πνξεία αιιά θαη ην απνηέιεζκα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. 
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ρέζε κεηαμχ  ησλ εθπαηδεπηηθψλ / επνπηψλ ηνπ Σκήκαηνο θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ 

θνξέα εθηέιεζεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 
(ηελ ππνελφηεηα απηή αλαθέξεηαη εάλ ππάξρεη ζηελή ζπλεξγαζία θαη επαθή κεηαμχ  ησλ εθπαηδεπηηθψλ / 

επνπηψλ ηνπ Σκήκαηνο θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ θνξέα εθηέιεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο) 

 

Γηα θάζε θνηηεηή πνπ εθπνλεί πξαθηηθή άζθεζε νξίδεηαη έλαο επηβιέπσλ θαζεγεηήο. Πε 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο βξίζθεηαη ζε επαθή ηφζν κε 

ηνπο αζθνχκελνπο φζν θαη κε ηνπο θνξείο πινπνίεζεο. Ν ζηφρνο απηήο ηεο άκεζεο θαη ζηελήο 

ζπλεξγαζίαο είλαη ε πξφιεςε πξνβιεκάησλ πνπ ελδερνκέλσο κπνξεί λα πξνθχςνπλ. Κε 

ζχληνκεο δηαδηθαζίεο γίλεηαη γλσζηή ε πξφνδνο ησλ εξγαζηψλ, ην αληηθείκελν ηεο 

παξερφκελεο ζέζεο, ζπδεηνχληαη ηπρφλ κεηαβνιέο ψζηε λα γίλεη ειθπζηηθφηεξε θαη 

ζρεηηθφηεξε κε ην αληηθείκελν ζπνπδψλ θαη λα επηηεπρζνχλ ακεζφηεξα νη ζηφρνη ηεο 

πξαθηηθήο. 

 

 

Παξαθνινχζεζε θαη ππνζηήξημε ησλ αζθνχκελσλ θνηηεηψλ 
(ηελ ππνελφηεηα  απηή αλαιχεηαη ν ηξφπνο ππνζηήξημεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ αζθνχκελσλ θνηηεηψλ) 

 

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

πξαθηηθή άζθεζε έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ην Ρκήκα, θαζψο καδί κε ηελ εηθφλα ησλ 

θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ πξνο ηνπο θνξείο, αμηνινγείηαη θαη ε ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ Ρκήκαηνο 

γηα ην επίπεδν ζπνπδψλ πνπ πξνζθέξεη θαη ηηο αξρέο πνπ δηδάζθεη ζηνπο θνηηεηέο θαη 

θνηηήηξηέο ηνπ. Δπνκέλσο, ε πνξεία ειέγρεηαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ηφζν κέζσ ηεο  

επηθνηλσλίαο ηνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή κε ηνπο θνξείο φζν θαη κέζσ ηνπ δειηίνπ θαη ηεο 

έθζεζεο αμηνιφγεζεο ηνπ θνξέα. 
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2.1.7 Γηεζλήο δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ 

πκκεηνρή Γηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ 
(ηελ ππνελφηεηα  απηή αλαθέξεηαη εάλ ππάξρεη ζπκκεηνρή δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ, απφιπηνο αξηζκφο 

θαη πνζνζηφ. Δάλ ην ηκήκα έρεη θαιέζεη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ δηδάζθνληεο απφ ην 

εμσηεξηθφ, ζε πνηα καζήκαηα θαη ζε ηη πνζνζηφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο ζπκκεηείραλ ) 

 

Ρν ηκήκα δελ έρεη θαιέζεη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ δηδάζθνληεο 

απφ ην εμσηεξηθφ ζε κφληκε βάζε. Υζηφζν, ζε κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο θαινχληαη 

επηζθέπηεο θαζεγεηέο  ηνπ εμσηεξηθνχ γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα γηα πεξηνξηζκέλν 

αξηζκφ δηαιέμεσλ. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο LLP/Erasmus, πξαγκαηνπνηήζεθε 

αθαδεκατθή επίζθεςε ην ρεηκεξηλφ εμάκελν (29/11-3/12)  ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο απφ ηελ 

θαζεγήηξηα ηνπ University of Siauliai, Lithuania θπξία Vilma Tubutiene κε ζθνπφ ηελ 

παξνπζίαζε ηνπ ηδξχκαηνο ηνπ ζην Ρκήκα θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε νξηζκέλσλ δηαιέμεσλ.  

Ξαξφια απηά, ην Ρκήκα έρεη δηαπηζηψζεη ηελ αλάγθε γηα αχμεζε ηνπ αξηζκνχ θαη ηνπ εχξνπο 

ησλ δηαιέμεσλ απηψλ.  

 

 

πκκεηνρή αιινδαπψλ θνηηεηψλ 
(ηελ ππνελφηεηα  απηή αλαθέξεηαη εάλ ππάξρεη ζπκκεηνρή αιινδαπψλ θνηηεηψλ, απφιπηνο αξηζκφο θαη 

πνζνζηφ ) 

 

Γελ ππάξρεη ζπκκεηνρή θνηηεηψλ απφ ηελ αιινδαπή παξά κφλν ζην πιαίζην Δπξσπατθψλ 

πξνγξακκάησλ αληαιιαγήο θνηηεηψλ θαη δηα βίνπ κάζεζεο, φπσο ην ERASMUS/SOCRATES 

απφ ρψξεο φπσο ε Ηζπαλία, ε Ρνπξθία θ.ιπ. 

 

 

πκθσλίεο Γηκεξνχο πλεξγαζίαο 
( Αλαθέξεηαη εάλ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο κε ηδξχκαηα θαη θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη πνηεο ) 

 

Γελ έρνπλ ππάξμεη ζπλεξγαζίεο. 
 

 

Πξνγξάκκαηα Γηεζλνχο Δθπαηδεπηηθήο πλεξγαζίαο  
(ηελ ππνελφηεηα  απηή αλαθέξεηαη εάλ ππάξρνπλ, (πφζα θαη πνηα), πξνγξάκκαηα δηεζλνχο εθπαηδεπηηθήο 

ζπλεξγαζίαο ζηα νπνία ζπκκεηέρεη ην Σκήκα ζε επίπεδν πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ  π.ρ. ERASMUS, LEONARDO, 

TEMPUS, ALPHA) 

 

Ρν Ρκήκα έρεη ζπλάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο, ζην πιαίζην ηνπ Erasmus κε ηδξχκαηα ηνπ 

εμσηεξηθνχ.  

Πηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ είλαη αλαξηεκέλε ε ιίζηα κε φιεο ηηο δηκεξείο 

ζπκθσλίεο κε ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ (http://erasmus.aegean.gr). Ζ ιίζηα απηή 

εκπινπηίδεηαη δηαξθψο θαη έρνπλ βειηησζεί πνιχ νη δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκθσλίαο κε 
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απνηέιεζκα λα είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία λέαο ζχκβαζεο κε ίδξπκα ηεο αιινδαπήο ζε 

ιηγφηεξν απφ 3 κήλεο. Πην Ρκήκα νξίδεηαη ηξηκειήο επηηξνπή κειψλ ΓΔΞ ππεχζπλε γηα ηα 

πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο (ERASMUS), ε νπνία ζπλερψο αλαδεηά επνηθνδνκεηηθέο 

ζπλεξγαζίεο κε ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο θαη πξνζθέξεη ζηνπο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο λέεο 

επθαηξίεο απφθηεζεο εκπεηξηψλ θαη βειηίσζεο ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο.  

Πρεηηθά κε ην Erasmus, ππάξρεη ζπκθσλία αληαιιαγήο θνηηεηψλ κε ηα παξαθάησ ηδξχκαηα: 

1. Universita degli Studi di Milano - Biccoca (Ηηαιία) 

2. Siauliai University (Ιηζνπαλία) 

3. Transilvania University of Brasov (Ονπκαλία) 

4. Dumlupinar University (Ρνπξθία) 

5. Ege University (Ρνπξθία) 

6. Adnan Mederes University (Ρνπξθία) 

7. Istanbul Kultur University (Ρνπξθία) 

8. Cyprus University of Technology (Θχπξνο) 

9. Universidad de Leon (Ηζπαλία) 

10. Universidad Rey Juan Carlos (Ηζπαλία) 

11. Universidad San Jorge (Ηζπαλία) 

12. Esic Business and Marketing School (Ηζπαλία) 

13. Universite de Picardie Jules Verne (Γαιιία) 

14. Ecole de management de Normandie (Γαιιία) 

 

Δθαξκνγή Γηδαθηηθψλ Μνλάδσλ ECTS 
(ηελ ππνελφηεηα  απηή αλαθέξεηαη εάλ εθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα κεηαθνξάο δηδαθηηθψλ κνλάδσλ (ECTS) θαη 

εάλ ππάξρνπλ θαη δηαλέκνληαη ελεκεξσηηθά έληππα εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ECTS) 
 

Δθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα κεηαθνξάο δηδαθηηθψλ κνλάδσλ (ECTS) θαη δηαλέκνληαη 
ελεκεξσηηθά έληππα εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ECTS  θαηά πεξίπησζε. 
 

 

 

Γηδαζθαιία καζεκάησλ ζε μέλε γιψζζα 
(ηελ ππνελφηεηα  απηή αλαθέξεηαη εάλ ππάξρνπλ καζήκαηα, πφζα θαη πνηα, ζην πιαίζην ηνπ Π.Π. δηδάζθνληαη 

θαη ζε μέλε γιψζζα. Δπηπιένλ αλαθέξεηαη εάλ παξέρεηαη άιινπο είδνπο δηδαζθαιία/ βνεζήκαηα π.ρ θαη’ ηδίαλ 

ζεκηλάξηα, μέλε βηβιηνγξαθία θ.ι.π, γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ αιινδαπψλ θνηηεηψλ)  

 

Γελ πξνζθέξνληαη πξνο ην παξφλ πξνπηπρηαθά καζήκαηα, ηα νπνία λα δηδάζθνληαη θαη ζε 

μέλε γιψζζα.  

 

Γηεζλείο Γηαθξίζεηο ηνπ Π.Π. 
(ηελ ππνελφηεηα απηή αλαθέξεηαη εάλ ππάξρνπλ δηεζλείο δηαθξίζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ 

θαη  πνηεο) 

 

Κέρξη ζήκεξα δελ έρεη ππνπέζεη ζηελ αληίιεςε ηνπ Ρκήκαηνο θάπνηα δηεζλήο δηάθξηζε ηνπ 

Ξξνγξάκκαηνο Ξξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ. 
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2.1.8 Δμεηαζηηθφ χζηεκα  ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ 

 

Σξφπνη αμηνιφγεζεο θνηηεηψλ  
(ηελ ππνελφηεηα απηή αλαθέξεηαη εάλ εθαξκφδνληαη πνιιαπινί, ζε είδνο θαη ρξφλν, ηξφπνη αμηνιφγεζεο 

θνηηεηψλ θαη πνηνη. Αλαθέξεηαη εάλ ππάξρεη θαη πνηα είλαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο εμεηαζηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Αλαθέξεηαη πσο δηαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ). 

 

Νη κέζνδνη αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ εμαξηψληαη απφ ηε 

θχζε ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ ζπνπδάδνπλ. Υζηφζν, φιεο νη κέζνδνη πεξηιακβάλνπλ έλα 

ζπλδπαζκφ γξαπηήο ή πξνθνξηθήο εμέηαζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο εξγαζηεξηαθήο επίδνζεο 

θαη ησλ γξαπηψλ εξγαζηψλ πνπ νινθιεξψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ 

εμακήλνπ. Ζ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ απνζθνπεί ζηελ εμέηαζε 

ηνπ βαζκνχ αθνκνίσζεο ηεο παξερφκελεο γλψζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Ζ απνκλεκφλεπζε πιεξνθνξηψλ ζα πξέπεη πιένλ λα ζπλδπάδεηαη νπζηαζηηθά κε 

ηελ θξίζηκε ηθαλφηεηα ηνπ θνηηεηή λα θαηαλνεί θαη λα ρξεζηκνπνηεί γεγνλφηα, έλλνηεο θαη 

πιεξνθνξίεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηππψλεη ηα δηθά ηνπ επηρεηξήκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα.  

Θάζε κάζεκα εμεηάδεηαη κε γξαπηέο ή πξνθνξηθέο εμεηάζεηο ζην ηέινο θάζε εμακήλνπ ή κε 

ζπγγξαθή θαη παξνπζίαζε εξγαζηψλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ ή ηέινο κε θάπνην ζπλδπαζκφ 

ηνπο. Ν ππεχζπλνο δηδάζθσλ ηνπ καζήκαηνο απνθαζίδεη γηα ηνλ ηξφπν εμέηαζήο ηνπ ελψ ε 

πξνεηνηκαζία ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ γηα ηηο ηειηθέο εμεηάζεηο γίλεηαη κε ηε βνήζεηα 

ηνπ βαζηθνχ εγρεηξηδίνπ ηνπ καζήκαηνο, ησλ ζεκεηψζεσλ θαη ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ 

ππνδεηθλχεη ν δηδάζθσλ θαη ε νπνία είλαη δηαζέζηκε ζηε Βηβιηνζήθε ηεο Ξαλεπηζηεκηαθήο 

Κνλάδαο Σίνπ ή ζην Γηαδίθηπν. Πε πεξίπησζε απνηπρίαο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα καζήκαηα 

πξνβιέπεηαη δεχηεξε εμεηαζηηθή πεξίνδνο κέζα ζην ίδην αθαδεκατθφ έηνο. Πε πεξίπησζε 

απνηπρίαο ζε ππνρξεσηηθφ κάζεκα ν θνηηεηήο νθείιεη λα ην επαλαιάβεη ζε επφκελν εμάκελν. 

Πε πεξίπησζε απνηπρίαο ζε θαη' επηινγήλ κάζεκα, ν θνηηεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα είηε λα ην 

επαλαιάβεη ζε επφκελα εμάκελα, ή λα ην αληηθαηαζηήζεη κε θάπνην άιιν ηεο επηινγήο ηνπ.  

Ζ κεγάιε πνηθηιία ησλ καζεκάησλ θαη ε δηαθνξεηηθή θχζε ηνπο (ζεσξεηηθφ, πξαθηηθφ, 

εηδηθά θαη πξνρσξεκέλα ζέκαηα, θ.ιπ.) έρνπλ σο άκεζν επαθφινπζν ηε ζέζπηζε πνιιαπιψλ 

ηξφπσλ αμηνιφγεζεο. Πην Ρκήκα εθαξκφδνληαη κε επηηπρία δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ησλ 

θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ εθπφλεζε εξγαζηψλ, εθπφλεζε κειεηψλ, ηεζη 

πνιιαπιψλ επηινγψλ θαη ελδηάκεζε αμηνιφγεζε (πξφνδνο), νη νπνίεο παξέρνπλ ζηνπο 

θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο ηελ επθαηξία λα αμηνινγεζνχλ φρη κφλν ζηηο ζεσξεηηθέο γλψζεηο, 

αιιά λα εμαζθήζνπλ θαη ην θξηηηθφ ηνπο πλεχκα, θαζψο θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ηνπο. Υο  

ηκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, νη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο, πέξα απφ ην γεγνλφο φηη νμχλνπλ 

ην βαζκφ θαηαλφεζεο ηεο χιεο, θέξλνπλ ηνπο αμηνινγνχκελνπο πην θνληά ηελ πξαγκαηηθή 

δηάζηαζε θάζε καζήκαηνο πξνεηνηκάδνληαο ηνπο θαηάιιεια γηα ηελ κεηέπεηηα 

επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ηνπο. 

Νη θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ λα ζρνιηάζνπλ ην γξαπηφ κε ην δηδάζθνληα. 

Ρα απνηειέζκαηα αλαθνηλψλνληαη δεκνζίσο θαη ζε πνιιά καζήκαηα εκθαλίδεηαη αλαιπηηθή 
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ιίζηα κε ηελ επηκέξνπο βαζκνιφγεζε γηα θάζε ζέκα, άζθεζε, εξγαζία, θ.ιπ. Ρν ηζρχνλ 

λνκνζεηηθφ πιαίζην πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα ζε θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο λα δεηήζνπλ 

εμέηαζε απφ Δηδηθή Δπηηξνπή φηαλ ζεσξήζνπλ φηη ν δηδάζθσλ δελ είλαη αληηθεηκεληθφο ζηε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο. 

Ζ εμεηαζηηθή δηαδηθαζία αμηνινγείηαη κε ηε ζεηξά ηεο ζην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ 

δηδαθηηθνχ έξγνπ. Βαζηθή πεγή δεδνκέλσλ απνηεινχλ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ 

ηε ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο, ηελ θαηαλνκή ηεο βαζκνινγίαο, θ.ά., φπσο απηά πξνθχπηνπλ 

απφ ην ειεθηξνληθφ θνηηεηνιφγην. Ρα ζηνηρεία απηά ηα επεμεξγάδεηαη ε επηηξνπή 

αμηνιφγεζεο θαη ηα παξνπζηάδεη ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε ηνπ Ρκήκαηνο ζην πιαίζην ηεο 

αμηνιφγεζεο ηνπ Ρκήκαηνο. Δπηπιένλ, νη θνηηεηέο δηακέζνπ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο ζηε 

Γεληθή Ππλέιεπζε εθθξάδνπλ ηελ άπνςή ηνπο ε νπνία θαη ζπδεηείηαη απφ ηα κέιε ηεο Γεληθήο 

Ππλέιεπζεο. 

 

Πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο  
(ηελ ππνελφηεηα απηή αλαθέξεηαη εάλ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο γηα ηελ 

πηπρηαθή/δηπισκαηηθή εξγαζία θαη πφζν δηαθαλήο είλαη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη εμέηαζεο ηεο πηπρηαθήο/ 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. ) 

 

Πρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο ηεο Ξηπρηαθήο Δξγαζίαο αθνινπζνχληαη ηα 

αθφινπζα; 

Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θάζε ζέκα πεξηιακβάλεη κηα 

αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ πξναπαηηνχκελσλ γλψζεσλ/δεμηνηήησλ πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα 

ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο εθπφλεζήο ηεο. Κε ηνλ ηξφπν απηφ νη θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο 

γλσξίδνπλ απφ ηελ αξρή ην βαζκφ δπζθνιίαο θάζε ζέκαηνο. Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο 

θάζε εξγαζίαο, ην ζέκα πνπ επηιέγεη ν θάζε δηδάζθνληαο είλαη πξσηφηππν θαη απαηηεί ηθαλή 

πξνζπάζεηα γηα λα κειεηεζεί πεξηιακβάλνληαο παξάιιεια φιεο ηηο δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα 

έρεη θάζε ελδηαθεξφκελνο απφ ηελ αλαδήηεζε βηβιηνγξαθηθνχ πιηθνχ σο ηελ πινπνίεζε θαη 

αμηνιφγεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ.  

Πρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία επηινγήο θαη εμέηαζεο ηεο Ξηπρηαθήο Δξγαζίαο αθνινπζνχληαη 

ηα αθφινπζα: 

Ζ εθπφλεζε πηπρηαθήο εξγαζίαο κε ζέκα απνδεθηφ απφ ηνλ επηβιέπνληα δηδάζθνληα 

απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζην Ρ.Γ.Δ. Ρν 

ζέκα ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ζπληζηάηαη λα εληάζζεηαη ζην επξχηεξν γλσζηηθφ πεδίν ηεο 

θαηεχζπλζεο ζπνπδψλ, ζηελ νπνία έρεη εληαρζεί ν θνηηεηήο. Ζ πηπρηαθή εξγαζία 

βαζκνινγείηαη απφ δχν δηδάζθνληεο, πινπνηείηαη ζηα ηειεπηαία εμάκελα ζπνπδψλ θαη 

αληηζηνηρνχλ ζε απηήλ έμη (6) δηδαθηηθέο κνλάδεο. 

Ζ εγγξαθή ζηελ πηπρηαθή εξγαζία γίλεηαη θαηά ηελ έλαξμε ηνπ εβδφκνπ εμακήλνπ θαλνληθήο 

θνίηεζεο – κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο ζα ηελ εγθξίλεη θαηά πεξίπησζε. 

Ζ θαηάζεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ζα γίλεηαη κεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ απαξαηηήησλ δ.κ. 
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γηα ηε ιήςε πηπρίνπ ή δηαθνξεηηθά ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα επφκελα εμάκελα ζπνπδψλ 

ρεηκεξηλά ή εαξηλά. 

Δπεηδή είλαη αλαγθαίν λα πξνζδηνξηζηεί κε αθξίβεηα ην ζέκα ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο θαη λα 

δηαζθαιηζηεί ε απνδνρή ηνπ απφ έλα δηδάζθνληα, ν θνηηεηήο πξέπεη λα αξρίζεη ηε ζρεηηθή 

πξνεξγαζία αξθεηά λσξίηεξα: ελδερνκέλσο ήδε θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ ζηελ θαηεχζπλζε 

ζπνπδψλ πνπ επηζπκεί λα αθνινπζήζεη. Γηα ηνλ ίδην ζθνπφ είλαη ρξήζηκν, παξάιιεια κε ηελ 

πξφνδν ησλ ζπνπδψλ, λα επηιέγεη θάζε θνηηεηήο σο Πχκβνπιν Ππνπδψλ ηνπ ην δηδάζθνληα 

κε ηνλ νπνίν βξίζθεηαη ζε ζπλεξγαζία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζέκαηνο ηεο πηπρηαθήο 

εξγαζίαο – απηφλ δειαδή πνπ ζα πξνηείλεη σο επηβιέπνληα ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο 

απηήο. Ζ πηπρηαθή εξγαζία θαηαηίζεηαη ζηε δηάξθεηα ησλ εμεηαζηηθψλ πεξηφδσλ θαη 

βαζκνινγείηαη απφ ηνλ επφπηε θαη έλα δεχηεξν βαζκνινγεηή, ν νπνίνο νξίδεηαη απφ ηνλ 

Ξξφεδξν ηνπ Ρκήκαηνο. Θαηά ηα ινηπά αληηκεησπίδεηαη σο ππνρξεσηηθφ εμακεληαίν κάζεκα, 

κε κφλε δηαθνξά, φηη ε νινθιήξσζή ηεο κπνξεί λα παξαηαζεί επί έλα επηπιένλ εμάκελν. 

Δπίζεο, είλαη ππνρξεσηηθή ε παξνπζίαζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. Υο πξνο ηε δηαδηθαζία 

εθπφλεζήο ηεο δηεπθξηλίδνληαη επίζεο ηα εμήο: 

 Δάλ θαηαζηεί αλαγθαία ε επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ εθπφλεζήο ηεο, απαηηείηαη 

επαλεγγξαθή ηνπ θνηηεηή. 

 Ζ επαλεγγξαθή επηηξέπεηαη γηα κία κφλν θνξά. 

 Πε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, αίηεζε επαλεγγξαθήο εμεηάδεηαη απφ ηξηκειή επηηξνπή 

δηδαζθφλησλ πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηεο Γ.Π. ηνπ Ρκήκαηνο.  

 Ρξνπνπνίεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο πηπρηαθήο ή/θαη ηνπ επνπηεχνληνο δηδάζθνληνο είλαη 

δπλαηή κφλν κία θνξά. 

 Ζ πηπρηαθή εξγαζία θαηαηίζεηαη ζηελ βηβιηνζήθε ηνπ Ρκήκαηνο ζε 2 αληίηππα ζε έληππε 

κνξθή θαζψο θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (ζε έλα αληίηππν) απνζεθεπκέλε ζε CD-ROM. 
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2.2. Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ
1
 

 

 

 

 
(ηελ ελφηεηα απηή αλαθέξνληαη ιίγα ιφγηα γηα ηε δνκή ησλ Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζην ηκήκα,. Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπο, δηάξθεηα ζπνπδψλ , θαηεπζχλζεηο θιπ ) 

 
Πην Ρκήκα ιεηηνπξγνχλ δχν Ξξνγξάκκαηα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ. Ρν Γηαηκεκαηηθφ 

Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ «Πρεδηαζκφο, Γηνίθεζε θαη Ξνιηηηθή ηνπ Ρνπξηζκνχ» 

θαη  ην   Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ-ΚΒΑ. 

 

ΣΟ ΠΡΩΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 

 

 

2.2.1  Γηαηκεκαηηθφ Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ «Πρεδηαζκφο, 
Γηνίθεζε θαη Ξνιηηηθή ηνπ Ρνπξηζκνχ» 

 

Σκήκαηα ή Ηδξχκαηα ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

«ρεδηαζκφο, Γηνίθεζε θαη Πνιηηηθή ηνπ Σνπξηζκνχ» 
(ηελ ελφηεηα απηή αλαθέξνληαη ηα Σκήκαηα ή Ηδξχκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ) 

 

Ρν Γηαηκεκαηηθφ Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ «Πρεδηαζκφο, Γηνίθεζε θαη Ξνιηηηθή 

ηνπ Ρνπξηζκνχ» ιεηηνπξγεί, απφ ην έηνο 1998, ζην Ρκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, κε ηελ 

.Α. Β7/611 (ΦΔΘ 1212/26.11.1998. η. Β’) φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

Ρν Γηαηκεκαηηθφ Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ ζρεδηάδεηαη, νξγαλψλεηαη θαη 

πινπνηείηαη απφ ηα Ρκήκαηα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Ξεξηβάιινληνο, Γεσγξαθίαο, 

Θνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

Ρν Κεηαπηπρηαθφ Ξξφγξακκα νδεγεί ζηε ιήςε: Κεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο, 

κεηά απφ θχθιν ζπνπδψλ δηάξθεηαο ηξηψλ (3) αθαδεκατθψλ εμακήλσλ, απφ ηα νπνία ηα δχν 

ζπληζηνχλ άκεζε εθπαηδεπηηθή παξαθνινχζεζε θαη ην ηξίην πεξηιακβάλεη ηε ζπγγξαθή ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

To Γηαηκεκαηηθφ Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ παξέρεη έλα νινθιεξσκέλν 

πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζην ζρεδηαζκφ, ηε δηνίθεζε θαη ηελ πνιηηηθή ηνπξηζκνχ, ην νπνίν 

επηθεληξψλεηαη εθπαηδεπηηθά ζηα αθφινπζα πεδία: 

 Πηελ έξεπλα (θνηλσληθή, αλζξσπνινγηθή, ζηαηηζηηθή) ζηνλ Ρνπξηζκφ. 

                                                           
1
 ηελ πεξίπησζε πνπ ζην Σκήκα ιεηηνπξγνχλ παξαπάλσ απφ έλα Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ, ε ελφηεηα απηή πξέπεη λα επαλαιεθζεί γηα θάζε έλα απφ ηα ΠΜ.  
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 Πηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ηνπξηζκνχ ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. 

 Πηελ αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 Πηηο κεζφδνπο πξνψζεζεο θαη πσιήζεσλ ησλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ. 

 Πηελ δηεξεχλεζε ησλ βαζηθψλ παξακέηξσλ ηεο βηψζηκεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. 

 Πηελ αλάδεημε ησλ εθαξκνγψλ ηεο πιεξνθνξηθήο ζηνλ ηνπξηζκφ. 

 Πηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θπξηνηέξσλ παξακέηξσλ ζπγθξφηεζεο ηεο ηνπξηζηηθήο 

πνιηηθήο. 

Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ησλ 

νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ, πεξηβαιινληηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ δηαζηάζεψλ ηνπ. Ζ πξνζέγγηζε 

απηή δηαζθαιίδεηαη απφ ηε ζπλεξγαζία ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ΓΞΚΠ, ηεζζάξσλ 

Ρκεκάησλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

Γηεχζπλζε: Κηραήι Ιηβαλνχ 54, 821 00 Σίνο  

Ρειέθσλν: 22710 35322, Fax: 22710 35399 

e-mail: psdpt_gram@chios.aegean.gr,  

Internet site:  http://tourism-pms.aegean.gr/ 

 

 

2.2.2 Αληαπφθξηζε Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ  πνπδψλ «ρεδηαζκφο, 

Γηνίθεζε θαη Πνιηηηθή ηνπ Σνπξηζκνχ» 

 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο 
(ηελ ππνελφηεηα απηή ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί εάλ ππάξρεη αληαπφθξηζε ηνπ Π.Μ. ζηνπο ζηφρνπο ηνπ 

Σκήκαηνο , εάλ ππάξρνπλ δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο αληαπφθξηζεο απηήο θαη  εάλ εθαξκφδνληαη απνηειεζκαηηθά ) 

 

Ρν Γηαηκεκαηηθφ Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ (ΞΚΠ) «Πρεδηαζκφο, Γηνίθεζε θαη 

Ξνιηηηθή ηνπ Ρνπξηζκνχ» έρεη δηαξζξσζεί κε ηξφπν ψζηε λα είλαη ζπλεπή κε ηνπο ζηφρνπο 

ηνπ Ρκήκαηνο θαη λα ππαθνχεη ζηα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα πξφηππα. Ζ αληαπφθξηζή ηνπο 

ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Ρκήκαηνο απνηηκάηαη θαηά ηελ Δζσηεξηθή Αμηνιφγεζε ηνπ Ρκήκαηνο θαη 

ν έιεγρνο ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή 

Δπηηξνπή (ΔΓΔ) γηα ην ΓΞΚΠ  

  

 

ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο 
(ηελ ππνελφηεηα απηή ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί εάλ ππάξρεη αληαπφθξηζε ηνπ Π.Μ. ζηηο απαηηήζεηο – αλάγθεο 

ηεο θνηλσλίαο ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν πνπ ζεξαπεχεη , εάλ ππάξρνπλ δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο αληαπφθξηζεο 

απηήο θαη  εάλ εθαξκφδνληαη απνηειεζκαηηθά ) 

 

mailto:psdpt_gram@chios.aegean.gr
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Ρν Κεηαπηπρηαθφ Ξξφγξακκα Ππνπδψλ«Πρεδηαζκφο, Γηνίθεζε θαη Ξνιηηηθή ηνπ Ρνπξηζκνχ» 

έρεη ζπλεθηηθφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα θαη βαζίδεηαη ζηε δηαπίζησζε, φηη νη ζχγρξνλεο 

επηρεηξήζεηο εθθξάδνπλ ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο θαη  αληηκεησπίδνπλ δηαξθψο λέεο 

πξνθιήζεηο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Νη πξνθιήζεηο 

απηέο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο επηπηψζεηο ηεο ζηαδηαθήο νινθιήξσζεο ησλ αγνξψλ θαη ησλ 

νηθνλνκηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ. Ζ αλάδεημε ηεο θνηλσληθήο επζχλεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ, ηα δεηήκαηα ηεο εζηθήο ζηνλ επηρεηξεζηαθφ ζηίβν θαη ε ζπλχπαξμε ηνπ 

αλζξψπνπ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, είλαη νη πξνθιήζεηο ηνπ ζήκεξα.  

Ζ πξφθιεζε ελφο Κεηαπηπρηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ είλαη λα ηζνξξνπήζεη κεηαμχ ηεο 

παξαδνζηαθήο επηζηήκεο ηεο δηνίθεζεο, ηνπ πξνζθάησο δηακνξθσκέλνπ ρψξνπ θαη ησλ 

αιιαγψλ πνπ έξρνληαη. Απηφ δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε ζέζπηζεο δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ θαη 

αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο 

απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο 

 

 

Γηα ηελ επαγγεικαηηθή έληαμε ησλ απνθνίησλ 
(ηελ ππνελφηεηα  απηή ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί εάλ ππάξρεη  αληαπφθξηζε ηνπ Π.Μ. ζηηο αλάγθεο ηηο αγνξάο 

εξγαζίαο γηα ηελ επαγγεικαηηθή έληαμε ησλ απνθνίησλ, εάλ ππάξρεη απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία 

παξαθνινχζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ησλ απνθνίησλ θαη πψο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηά ηεο.)                           

 

Ζ ηξέρνπζα δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ησλ απνθνίησλ δελ 

ζεσξείηαη ηδηαίηεξα αμηφπηζηε. Ρν Ρκήκα πξνεηνηκάδεηαη γηα ζπζηεκαηηθφηεξε 

παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ απνθνίησλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ έρεη αλαπηπρζεί βάζε 

δεδνκέλσλ κε ηα πιήξε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ απνθνίησλ. Πε απηά ηα ζηνηρεία ζα 

βαζηζηεί θαη ε έξεπλα απνθνίησλ πνπ ζα δηεμαρζεί απφ ηε Γνκή Απαζρφιεζεο θαη 

Πηαδηνδξνκίαο (ΓΑΠΡΑ) ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 
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2.2.3 Γεκνζηνπνίεζε  Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «ρεδηαζκφο, 

Γηνίθεζε θαη Πνιηηηθή ηνπ Σνπξηζκνχ» 

 
(ηελ ελφηεηα απηή  αλαθέξνληαη νη ηξφπνη δεκνζηνπνίεζεο ηνπ Π.Μ., αλ θπθινθνξεί ζε έληππε κνξθή, αλ 

δεκνζηνπνηείηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο, δηαλνκή θπιιαδίσλ ζε δηάθνξνχο θνξείο ,  θιπ ) 

 

Ρν Γηαηκεκαηηθφ Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηνλ 

επίζεκν Νδεγφ Ππνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο πνπ δηαηίζεηαη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ζε έληππε 

κνξθή. Δπηπξνζζέησο, παξνπζηάδεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Ρκήκαηνο 

(http://www.ba.aegean.gr/).  

 

2.2.4 Οξγάλσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «ρεδηαζκφο, 

Γηνίθεζε θαη Πνιηηηθή ηνπ Σνπξηζκνχ» 
 

(ηελ ελφηεηα απηή πεξηγξάθνληαη ε νξγαλσηηθή δνκή, ν ηξφπνο  δηνίθεζεο θαη νη ζπληνληζηηθέο επηηξνπέο ηνπ 

Π.Μ) 

 

 

Ζ νξγαλσηηθή δνκή ηνπ ΞΚΠ  απνηειείηαη απφ ηελ Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή 

(ΔΓΔ), ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαη ηηο ζεζκνζεηεκέλεο επηηξνπέο. 

 

Θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2011 – 2012 ε Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΓΞΚΠ ΠΓΞΡ 

απαξηηδφηαλ απφ ηνπο: 

 Ιαγφο Γεκήηξηνο, Αλαπι. Θαζεγεηήο Ρκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Γ/ληεο 

 Ρζάξηαο Ξάξηο, Θαζεγεηήο Ρκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ  

 Πθαλαβή Θσλζηαληίλα, Θαζεγήηξηα Ρκήκαηνο Ξεξηβάιινληνο 

 Ξαπαζενδψξνπ Αλδξέαο, Δπίθ. Θαζεγεηήο Ρκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ * 

 Ρεξθελιή Θεαλψ, Αλαπι. Θαζεγήηξηα Ρκήκαηνο Γεσγξαθίαο 

 Ππηιάλεο Ησάλλεο, Δπίθ. Θαζεγεηήο Ρκήκαηνο Ξεξηβάιινληνο 

 Κνπηάθε Βαζηιηθή, Αλαπι. Θαζεγήηξηα Ρκήκαηνο Θνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη 

Ηζηνξίαο 

 Θνπθνχιαο Πσηήξεο, Δπίθ. Θαζεγεηήο Ρκήκαηνο Γεσγξαθίαο  

 Ξαξαδέιιεο Θεφδσξνο, Δπίθ. Θαζεγεηήο Ρκήκαηνο Θνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη 

Ηζηνξίαο 

 Δθπξφζσπν ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ 
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2.2.5 Γνκή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «ρεδηαζκφο, Γηνίθεζε 

θαη Πνιηηηθή ηνπ Σνπξηζκνχ» 

 
Μαζήκαηα Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ  
ηελ ππνελφηεηα απηή αλαθέξεηαη ε δηάξζξσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ ηνπ Π.Μ. ηνπ Σκήκαηνο θαηά 

ην αθαδεκατθφ έηνο πνπ αλαθέξεηαη ε έθζεζε. Γειαδή :  

Αξηζκφο ησλ Τπνρξεσηηθψλ καζεκάησλ, ην πνζνζηφ ηνπο ζην ζχλνιν ησλ πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ θαη ην 

πνζνζηφ ζην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ καζεκάησλ γηα ηε ιήςε πηπρίνπ. 

Αξηζκφο ησλ Τπνρξεσηηθψλ Δπηινγήο καζεκάησλ, ην πνζνζηφ ηνπο ζην ζχλνιν ησλ πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ 

θαη ην πνζνζηφ ζην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ καζεκάησλ γηα ηε ιήςε πηπρίνπ. 

Αξηζκφο ησλ Μαζεκάησλ Δπηινγήο, ην πνζνζηφ ηνπο ζην ζχλνιν ησλ πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ θαη ην 

πνζνζηφ ζην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ καζεκάησλ γηα ηε ιήςε πηπρίνπ. 

Αξηζκφο καζεκάησλ θνξκνχ/εηδίθεπζεο /θαηεπζχλζεσλ, ην πνζνζηφ ηνπο, ζην ζχλνιν ησλ πξνζθεξφκελσλ 

καζεκάησλ, πνζνζηφ ζην ζχλνιν απαηηνχκελσλ καζεκάησλ γηα ηε ιήςε πηπρίνπ 

 πλνιηθφο Αξηζκφο Μαζεκάησλ γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ θαη νη Απαηηνχκελεο πηζησηηθέο κνλάδεο γηα ηε ιήςε 

πηπρίνπ. 

Πξνζθεξφκελα  καζήκαηα  απφ άιια θαη  ζε άιια πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. (Πφζα θαη  Πνηά είλαη απηά) 

 

 

Ρν Γηαηκεκαηηθφ Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ «Πρεδηαζκφο, Γηνίθεζε 

θαη Ξνιηηηθή ηνπ Ρνπξηζκνχ» νδεγεί ζηε ιήςε Κεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο, 

κεηά απφ θχθιν ζπνπδψλ δηάξθεηαο ηξηψλ (3) αθαδεκατθψλ εμακήλσλ, απφ ηα νπνία ηα δχν 

ζπληζηνχλ άκεζε εθπαηδεπηηθή παξαθνινχζεζε θαη ην ηξίην πεξηιακβάλεη ηε ζπγγξαθή ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ είλαη 3 αθαδεκατθά εμάκελα. Ζ δηδαζθαιία ησλ 

καζεκάησλ εθηείλεηαη ζε δπν εμάκελα, ελψ ην ηξίην εμάκελν πεξηιακβάλεη ηελ εθπφλεζε 

κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο. 

Ρν Κεηαπηπρηαθφ απνλέκεη Κεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (Master) ζηηο εμήο 

θαηεπζχλζεηο: 

 Πηξαηεγηθή Ρνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο 

 Γηνίθεζε Φηινμελίαο 

 

O θνηηεηήο κπνξεί λα νινθιεξψζεη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη λα αλαθεξπρζεί 

δηπισκαηνχρνο ηνπ ΓΞΚΠ, αθνχ ζπκπιεξψζεη θαηαξρήλ ηα ηξία πιήξε εμάκελα απφ ηελ 

πξψηε εγγξαθή ηνπ ζην ΓΞΚΠ.  

Νη ζπνπδέο ζην ΓΞΚΠ νινθιεξψλνληαη κε ηελ επηηπρή πεξάησζε ησλ καζεκάησλ, κε ηα 

νπνία ν θνηηεηήο ζπγθεληξψλεη θαη’ ειάρηζηνλ 54  δηδαθηηθέο κνλάδεο ή 90 πηζησηηθέο 

κνλάδεο, πνπ αλαιχνληαη σο εμήο:  

 42 δ.κ. ή 52,5 π.κ. απφ  ππνρξεσηηθά καζήκαηα   

 6 δ.κ. ή 7,5 π.κ. απφ ηα θαη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα,  
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 6 δ.κ. ή 30 π.κ. απφ ηε δηπισκαηηθή εξγαζία. 

 

Ππγθεθξηκέλα, ην πξφγξακκα καζεκάησλ είλαη ην εμήο:  

 

Α΄ εμάκελν 

Θνηλά – πνρξεσηηθά ησλ δχν θαηεπζχλζεσλ 

1.      Ξνζνηηθέο Κέζνδνη  

2.      Ρνπξηζηηθή Νηθνλνκηθή  

3.      Λέεο ηερλνινγίεο ζηε Γηνίθεζε Ρνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ  

4.      Θνηλσληνινγία ηνπ Ρνπξηζκνχ  

 -  πνρξεσηηθά ηεο Θαηεχζπλζεο: Πηξαηεγηθή Ρνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο 

1. Κέζνδνη Θνηλσληθήο Έξεπλαο  

2.      Αλζξσπνινγία ηνπ Ρνπξηζκνχ  

3.      Γεσγξαθία ηνπ Ρνπξηζκνχ  

 -   πνρξεσηηθά ηεο Θαηεχζπλζεο:  Γηνίθεζε Φηινμελίαο (Hospitality) 

 1.      Ππκπεξηθνξά Θαηαλαισηή & Ξξνψζεζε Κάξθεηηλγθ γηα Δπηρεηξήζεηο 

Φηινμελίαο  

2.      Γηνίθεζε Ιεηηνπξγηψλ γηα Δπηρεηξήζεηο Φηινμελίαο  

3.      Πηξαηεγηθφ Κάλαηδκελη γηα Δπηρεηξήζεηο Φηινμελίαο 

 

 ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ θαη γηα ηηο δχν θαηεπζχλζεηο 

 1.      Ρνπξηζκφο θαη Κεηαθνξέο  

2. Νηθνλνκηθή ησλ Ρνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ  

 

 Β΄ εμάκελν 

Θνηλά – πνρξεσηηθά ησλ δχν θαηεπζχλζεσλ 

1. Ρνπξηζηηθή Αλάπηπμε θαη Ξνιηηηθή 

2. Ρερλνινγίεο Ξιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ζηνλ Ρνπξηζκφ  

3. Ρνπξηζηηθφ Κάξθεηηλγθ  

 

πνρξεσηηθά ηεο Θαηεχζπλζεο: Πηξαηεγηθή Ρνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο 

1. Πρεδηαζκφο θαη Ξεξηβαιινληηθή Γηαρείξηζε ζηνλ Ρνπξηζκφ  

2. Αλάπηπμε θαη Γηνίθεζε Δηδηθψλ θαη Δλαιιαθηηθψλ Κνξθψλ Ρνπξηζκνχ 

3. Διιεληθή Νηθνλνκία θαη Ρνπξηζκφο 

4. Ξεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε θαη Ρνπξηζκφο  

ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ηεο θαηεχζπλζεο «Πηξαηεγηθή Ρνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο» 

1. Γεσγξαθηθά Ππζηήκαηα Ξιεξνθνξηψλ 
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2. Ρν πνιηηηζκηθφ πξντφλ ζηνλ ηνπξηζκφ: Απφ ηελ παξαγσγή έσο ηελ θαηαλάισζή 

ηνπ  

πνρξεσηηθά ηεο Θαηεχζπλζεο:  Γηνίθεζε Φηινμελίαο (Hospitality) 

1. Ζιεθηξνληθφ Δπηρεηξείλ & Δκπφξην γηα Δπηρεηξήζεηο Φηινμελίαο     

2. Αξρέο Σξεκαηννηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο Μελνδνρεηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ  

3. Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Μελνδνρεηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ  

4. Θαλάιηα Γηαλνκήο Ρνπξηζηηθψλ Ξξντφλησλ 

ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ηεο θαηεχζπλζε «Γηνίθεζε Φηινμελίαο»  

1. Αλάπηπμε θαη Γηνίθεζε Δηδηθψλ θαη Δλαιιαθηηθψλ Κνξθψλ Ρνπξηζκνχ 

2. Ξνηφηεηα πεξεζηψλ Φηινμελίαο    

 

Ν αξηζκφο ησλ πνρξεσηηθψλ καζεκάησλ είλαη 14 επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 21 πνπ πξνζθέξνληαη  

θαη ζηηο δχν θαηεπζχλζεηο, δειαδή  πνζνζηφ 66,6% ζην ζχλνιν ησλ ππνρξεσηηθψλ 

καζεκάησλ γηα ηε ιήςε πηπρίνπ. 

 

Ν αξηζκφο ησλ πνρξεσηηθψλ Καζεκάησλ Δπηινγήο είλαη 4 επί ηνπ ζπλφινπ 6 πνπ 

πξνζθέξνληαη  θαη ζηηο δχν θαηεπζχλζεηο, δειαδή πνζνζηφ 66,6% ζην ζχλνιν ησλ 

ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ επηινγήο γηα ηε ιήςε πηπρίνπ. 

 

Ν ζπλνιηθφο αξηζκφο καζεκάησλ (θαηεχζπλζεο θαη επηινγήο) γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ είλαη 

16. 

 

Γελ πξνζθέξνληαη καζήκαηα  απφ άιια θαη  ζε άιια πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. 

 

 

Καηαλνκή  ρξφλνπ κεηαμχ ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο, αζθήζεσλ, εξγαζηεξίσλ, άιισλ 

δξαζηεξηνηήησλ 
(ηελ ππνελφηεηα απηή ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο γίλεηαη ε θαηαλνκή ρξφλνπ δηδαζθαιίαο ζηα καζήκαηα ηνπ 

Σκήκαηνο. Δάλ ηα καζήκαηα απνηεινχληαη κφλν απφ δηαιέμεηο – ζεσξεηηθή δηδαζθαιεία, αλ πεξηιακβάλνπλ 

αζθήζεηο, θξνληηζηήξηα, εξγαζηήξηα, ζεκηλάξηα θιπ ) 

 

Θάζε κάζεκα αληηζηνηρεί ζε ηξεηο (3) δηδαθηηθέο κνλάδεο θαη ηξεηο (3) ψξεο  δηδαζθαιίαο αλά  

εβδνκάδα. 

Ρν κάζεκα «Ξνζνηηθέο Κέζνδνη» πεξηιακβάλεη  Θεσξία θαη Δξγαζηήξηα (SPSS). 

Νη ψξεο ζεσξεηηθήο εβδνκαδηαίαο δηδαζθαιίαο θάζε καζήκαηνο είλαη ηξεηο (3). Δπηπιένλ ησλ 

σξψλ απηψλ θαη γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ εξγαζηεξίσλ, ζεκηλαξίσλ, πξαθηηθψλ αζθήζεσλ 

θ.ιπ., κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ θαη άιιεο ψξεο, χζηεξα απφ απφθαζε ηεο Δ.Γ.Δ.  
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2.2.6 πλεθηηθφηεηα θαη  Λεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ «ρεδηαζκφο, Γηνίθεζε θαη Πνιηηηθή ηνπ Σνπξηζκνχ» 

 

Πξναπαηηνχκελα καζήκαηα 
(ηελ ππνελφηεηα απηή αλαθέξεηαη εάλ  ππάξρνπλ πξναπαηηνχκελα καζήκαηα ζην Π.Μ., ππφ ηελ έλλνηα ηεο 

χπαξμεο αλαγθαζηηθήο επηηπρνχο εμέηαζεο καζεκάησλ γηα λα ζπλερηζηεί ε παξαθνινχζεζε θάπνησλ άιισλ. 

Δίλαη ιεηηνπξγηθφ ην ζχζηεκα ησλ πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ; ) 

 

Γελ ππάξρεη ζχζηεκα πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ, δεδνκέλνπ φηη ηφζν ηα καζήκαηα 

θνξκνχ φζν θαη ηα καζήκαηα θαηεχζπλζεο είλαη ππνρξεσηηθά. 

 

Τιε Μαζεκάησλ 
(ηελ ππνελφηεηα  απηή αλαθέξεηαη ν ηξφπνο νξγάλσζεο θαη ζπληνληζκνχ ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ, εάλ είλαη 

νξζνινγηθή ε έθηαζε ηεο, εάλ παξαηεξείηαη επηθάιπςε κεηαμχ καζεκάησλ, εάλ ππάξρνπλ θελά χιεο θαη πνπ 

νθείινληαη, εάλ ππάξρεη δηαδηθαζία επαλεθηίκεζεο, αλαπξνζαξκνγήο θαη επηθαηξνπνίεζεο ηεο χιεο ησλ 

καζεκάησλ.) 

 

Ν ζπληνληζκφο ηεο χιεο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηε ζηελή ζπλεξγαζία ησλ 

δηδαζθφλησλ ζε θάζε κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα θαη θαηεχζπλζε. Νη δηδάζθνληεο ζε θάζε 

θαηεχζπλζε έρνπλ ζπρλή ζπλεξγαζία, ηφζν εξεπλεηηθή φζν θαη δηδαθηηθή. Γηα ηελ 

απνθπγή θελψλ, επηθαιχςεσλ, θ.ιπ., αμηνπνηνχληαη δχν εξγαιεία. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ θάζε 

καζήκαηνο απφ ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο, φπνπ ζέηνληαη ζρεηηθά εξσηήκαηα θαη ν 

απνινγηζκφο ηνπ θάζε δηδάζθνληα. Ζ ζχλζεζε ησλ παξαπάλσ νδεγεί ζηελ επαλεθηίκεζε, 

αλαπξνζαξκνγή θαη επηθαηξνπνίεζε ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ. 

 

 

2.2.7 Δπηινγή Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ  ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ «ρεδηαζκφο, Γηνίθεζε θαη Πνιηηηθή ηνπ Σνπξηζκνχ» 
    

Γηαδηθαζία Δπηινγήο Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ 

(ηελ ππνελφηεηα  απηή πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία, ηα θξηηήξηα επηινγήο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ,  θαη ην 

πνζνζηφ απνδνρήο ππνςεθίσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ). 

 

Πηηο πξνθεξχμεηο ησλ δπν κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ πνπ γίλνληαη θαηά ηνπο κήλεο 

Απξίιην-Κάτν θάζε έηνπο αλαθέξνληαη: 

 Νη θαηεπζχλζεηο ηνπ ΞΚΠ πνπ ζα δερζνχλ κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο 

 Νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ππνςεθίσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ ζηε 

δηαδηθαζία επηινγήο.  

 Ρα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ.  

 Νη πξνζεζκίεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ε αθξηβήο δηεχζπλζε ζηελ νπνία 

πξέπεη απηά λα ππνβιεζνχλ.  
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 Νη δηαδηθαζίεο θαζψο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη 

θνηηεηξηψλ.  

 Πε πεξίπησζε δηελέξγεηαο εμεηάζεσλ, ηα καζήκαηα θαη ε εμεηαζηέα χιε ησλ καζεκάησλ 

ζηα νπνία πξνβιέπεηαη λα εμεηαζηνχλ νη ππνςήθηνη θάζε θαηεχζπλζεο ή ε ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε ηνπ ηζηνρψξνπ ζηνλ νπνίν ζα έρνπλ αλαξηεζεί.  

 Άιιεο παξάκεηξνη πνπ ε Δ.Γ.Δ.  θξίλεη αλαγθαία γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο 

επηινγήο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ.  

Ζ επηινγή ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ αθνινπζεί ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

ΦΔΘ ίδξπζεο ησλ ΞΚΠ θαη πεξηγξάθνληαη αθνινχζσο: 

1. Ζ Γξακκαηεία ηνπ Ρκήκαηνο παξαιακβάλεη ηηο αηηήζεηο θαη ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινπλ νη ππνςήθηνη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο, ζπληάζζεη 

πίλαθα ππνςεθίσλ αλά θαηεχζπλζε θαη ηνλ δηαβηβάδεη ζηηο Δπηηξνπέο Αμηνιφγεζεο.  

2. Νη Δπηηξνπέο Αμηνιφγεζεο, αθνχ παξαιάβνπλ απφ ηε Γξακκαηεία ηνπο πίλαθεο ησλ 

ππνςεθίσλ αλά θαηεχζπλζε, ειέγρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί θαη 

ζπληάζζνπλ ηνπο ηειηθνχο πίλαθεο ππνςεθίσλ γηα θάζε θαηεχζπλζε. Πηε ζπλέρεηα 

πξαγκαηνπνηνχληαη πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο ησλ ππνςεθίσλ. 

3. Κεηά ηε κειέηε ησλ θαθέισλ ππνςεθηφηεηαο θαη ησλ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ, νη 

Δπηηξνπέο Αμηνιφγεζεο θαηαξηίδνπλ πίλαθα επηηπρφλησλ θαη επηιαρφλησλ θαηά 

θζίλνπζα ζεηξά αμηνιφγεζεο. Κεηά ηελ επηθχξσζε ηνπ απφ ηελ ΔΓΔ, ν πίλαθαο 

απηφο αλαξηάηαη ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ ηνπ Ρκήκαηνο, ελψ εηδνπνηνχληαη νη 

επηηπρφληεο λα εγγξαθνχλ ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. πνςήθηνο ν νπνίνο 

δε ζα εγγξαθεί ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ράλεη ην δηθαίσκα εγγξαθήο, 

εθηφο αλ επηθαιεζζεί θαη ηεθκεξηψζεη ιφγνπο αλψηεξεο βίαο ή αζζέλεηαο. Πηελ 

πεξίπησζε απηή ε ΔΓΔ. θξίλεη ηνπο ιφγνπο πνπ επηθαιείηαη ν ππνςήθηνο θαη 

απνθαζίδεη ζρεηηθά. 

4. Ξιένλ ηνπ αξηζκνχ ησλ επηηπρφλησλ θνηηεηψλ, γίλνληαη δεθηνί ζην ΞΚΠ, σο 

ππεξάξηζκνη, πηπρηνχρνη ππφηξνθνη ηνπ Η.Θ.., εθφζνλ ε ππνηξνθία ηνπο είλαη 

ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν κηαο απφ ηηο ιεηηνπξγνχζεο θαηεπζχλζεηο θαηά ην εμάκελν 

εγγξαθήο. Νη ππφηξνθνη απηνί εγγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ζην πξψην εμάκελν 

ζπνπδψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεχζπλζεο.  

Ν λφκνο Λ. 3685/2008, πξνβιέπεη ζην άξζξν 4 παξ.  1α:  

Πηα ΞΚΠ γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή νκνηαγψλ αλαγλσξηζκέλσλ ηεο 

αιινδαπήο. Ζ επηινγή ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ γίλεηαη θπξίσο κε ζπλεθηίκεζε ηελ εμήο 

θξηηεξίσλ: ην γεληθφ βαζκφ ηνπ πηπρίνπ, ηε βαζκνινγία ζηα πξνπηπρηαθά καζήκαηα πνπ 

είλαη ζρεηηθά κε ηα καζήκαηα ηνπ ΞΚΠ, ηελ επίδνζε ζε δηπισκαηηθή εξγαζία, φπνπ απηή 

πξνβιέπεηαη ζην πξνπηπρηαθφ επίπεδν θαη ηελ ηπρφλ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

ππνςεθίνπ». 



 57 

Νη επηηξνπέο   βαζκνιφγεζαλ  ηνπο  ππνςεθίνπο  ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα  ζην άξζξν 4 

ηνπ Λ 3685/2008,  θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη άιια ζπκπιεξσκαηηθά,  πνπ είλαη ηα εμήο:  

- Λα γλσξίδνπλ απνδεδεηγκέλα ηελ αγγιηθή γιψζζα 

- Λα κπνξνχλ λα έρνπλ πιήξε παξνπζία ζηε Σίν θαη δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζνχλ 

αλειιηπψο  ηα καζήκαηα , ζεκηλάξηα, εξγαζηήξηα, δηαιέμεηο θ.ι.π. 

   

 Δπίζεο,  ζπλεθηηκψληαη ηα παξαθάησ: 

 Γεληθφο βαζκφο πηπρίνπ 

 Βαζκνινγία ζηα πξνπηπρηαθά καζήκαηα ηα ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ 

 Δπίπεδν γλψζεο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο θαη γλψζε άιιεο μέλεο γιψζζαο  

Άιινο κεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ 

 Δξγαζηαθή εκπεηξία 

 Απνδεδεηγκέλε γλψζε Ζ/ 

 Δξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα  

 Ππζηαηηθέο επηζηνιέο 

 Ξαξνπζία θαηά ηε ζπλέληεπμε  

 
Μέζνδνο δεκνζηνπνίεζεο  
(ηελ ππνελφηεηα  απηή παξνπζηάδεηαη κε πνην ηξφπν δεκνζηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία, ηα θξηηήξηα θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο επηινγήο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ. Δπηπιένλ θαηαγξάθεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ.)  

 

Ζ δηαδηθαζία, ηα θξηηήξηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επηινγήο θνηηεηψλ Ππνπδψλ, 

αλαξηνχληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ρκήκαηνο (http://www.ba.aegean.gr/). Δπηπξφζζεηα, νη 

πξνθεξχμεηο ζέζεσλ γηα ην ΞΚΠ αλαθνηλψλνληαη ζε έληππα αιιά θαη ειεθηξνληθά κέζα θαη 

απφ ην ίδην ην Ρκήκα θαη απφ ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ. 

Νξίδεηαη Δπηηξνπή Κειψλ ΓΔΞ πνπ επηιακβάλεηαη ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ δηαδηθαζία γηα ην  

Γηαηκεκαηηθφ Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ «Πρεδηαζκφο, Γηνίθεζε θαη Ξνιηηηθή 

ηνπ Ρνπξηζκνχ», ηειεί ππφ ηνλ έιεγρν ηεο Δ.Γ.Δ θαη νη πξνηάζεηο ηεο επηηξνπήο 

επηθπξψλνληαη  απφ ηελ Δ.Γ.Δ. 



 58 

 

2.2.8 Γηεζλήο δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

«ρεδηαζκφο, Γηνίθεζε θαη Πνιηηηθή ηνπ Σνπξηζκνχ» 

 

πκκεηνρή Γηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ 
(ηελ ππνελφηεηα  απηή αλαθέξεηαη εάλ ππάξρεη ζπκκεηνρή δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ, απφιπηνο αξηζκφο 

θαη πνζνζηφ. Δάλ ην ηκήκα έρεη θαιέζεη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ δηδάζθνληεο απφ ην 

εμσηεξηθφ, ζε πνηα καζήκαηα θαη ζε ηη πνζνζηφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο ζπκκεηείραλ ) 

 

Δπηζηήκνλεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαινχληαη γηα δηαιέμεηο ζηα πιαίζηα ησλ ζπλαθψλ 

καζεκάησλ ηνπ ΞΚΠ. Ξέξαλ απηνχ, ζε κφληκε βάζε ππάξρεη έλαο θαζεγεηήο απφ ην 

εμσηεξηθφ ν θ. Παβεξηάδεο Αιέμεο, Γηδάζθσλ ηνπ Ρερλνινγηθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ Θχπξνπ, ν 

νπνίνο έρεη αλαιάβεη ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο «Γηνίθεζε Ιεηηνπξγηψλ γηα Δπηρεηξήζεηο 

Φηινμελίαο». Ρν αληίζηνηρν πνζνζηφ είλαη 6,25%. 

Δπίζεο, ζην πιαίζην ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ πξνζθαινχληαη θαηά πεξίπησζε Θαζεγεηέο απφ 

Παλεπηζηήκηα ηεο Διιάδνο ή ηνπ εμσηεξηθνχ κε εηδίθεπζε ζηνλ Σνπξηζκφ. 

 

 

 

πκκεηνρή αιινδαπψλ θνηηεηψλ 
(ηελ ππνελφηεηα απηή αλαθέξεηαη εάλ ππάξρεη ζπκκεηνρή αιινδαπψλ θνηηεηψλ, απφιπηνο αξηζκφο θαη 

πνζνζηφ) 

 

Γεληθά, ππάξρεη κηθξή ζπκκεηνρή αιινδαπψλ θνηηεηψλ. Γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2010-2011 

δελ ππήξμαλ αιινδαπνί θνηηεηέο. 

 

πκθσλίεο Γηκεξνχο πλεξγαζίαο 
(ηελ ππνελφηεηα  απηή αλαθέξεηαη εάλ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο κε ηδξχκαηα θαη θνξείο ηνπ 

εμσηεξηθνχ θαη πνηεο ) 

 

Ρν Γηαηκεκαηηθφ Ξξφγξακκα  Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ «Πρεδηαζκφο, Γηνίθεζε θαη Ξνιηηηθή 

ηνπ Ρνπξηζκνχ» πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία ηνπ Ρκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ κε 

ηα Ρκήκαηα Γεσγξαθίαο, Ξεξηβάιινληνο θαη Θνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ζηε Σίν. Ρε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ Κεηαπηπρηαθνχ έρεη ην 

Ρκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Πην πιαίζην απηφ έρεη ζπλαθζεί Δηδηθφ Ξξσηφθνιιν 

Ππλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ηκεκάησλ θαη ην νπνίν έρεη εγθξηζεί απφ ηε 

Πχγθιεην Δηδηθήο Πχλζεζεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

Γελ ππάξρνπλ ζρεηηθέο ζπκθσλίεο κε ηδξχκαηα θαη θνξεηο ηνπ εμσηεξηθνχ εηδηθά γηα ην 

ΞΚΠ. 
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Πξνγξάκκαηα Γηεζλνχο Δθπαηδεπηηθήο πλεξγαζίαο  
(ηελ ππνελφηεηα απηή αλαθέξεηαη εάλ ππάξρνπλ, ( πφζα θαη πνηα) , πξνγξάκκαηα δηεζλνχο εθπαηδεπηηθήο 

ζπλεξγαζίαο ζπκκεηέρεη ην Π.Μ. ζε επίπεδν κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ  π.ρ. ERASMUS, LEONARDO, 

TEMPUS, ALPHA) 

 

Πηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ είλαη αλαξηεκέλε ε ιίζηα κε φιεο ηηο δηκεξείο 

ζπκθσλίεο κε ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ (http://erasmus.aegean.gr). Ζ ιίζηα απηή 

εκπινπηίδεηαη δηαξθψο θαη έρνπλ βειηησζεί πνιχ νη δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκθσλίαο κε 

απνηέιεζκα λα είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία λέαο ζχκβαζεο κε ίδξπκα ηεο αιινδαπήο ζε 

ιηγφηεξν απφ 3 κήλεο. Πην Ρκήκα νξίδεηαη ηξηκειήο επηηξνπή κειψλ ΓΔΞ ππεχζπλε γηα ηα 

πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο (ERASMUS), ε νπνία ζπλερψο αλαδεηά επνηθνδνκεηηθέο 

ζπλεξγαζίεο κε ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο θαη πξνζθέξεη ζηνπο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο λέεο 

επθαηξίεο απφθηεζεο εκπεηξηψλ θαη βειηίσζεο ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο.  

Πρεηηθά κε ην Erasmus, ππάξρεη ζπκθσλία αληαιιαγήο θνηηεηψλ κε ηα παξαθάησ ηδξχκαηα: 

1. Universita degli Studi di Milano - Biccoca (Ηηαιία) 

2. Siauliai University (Ιηζνπαλία) 

3. Transilvania University of Brasov (Ονπκαλία) 

4. Dumlupinar University (Ρνπξθία) 

5. Ege University (Ρνπξθία) 

6. Adnan Mederes University (Ρνπξθία) 

7. Istanbul Kultur University (Ρνπξθία) 

8. Cyprus University of Technology (Θχπξνο) 

9. Universidad de Leon (Ηζπαλία) 

10. Universidad Rey Juan Carlos (Ηζπαλία) 

11. Universidad San Jorge (Ηζπαλία) 

12. Esic Business and Marketing School (Ηζπαλία) 

13. Universite de Picardie Jules Verne (Γαιιία) 

14. Ecole de management de Normandie (Γαιιία) 

 

Δθαξκνγή Γηδαθηηθψλ Μνλάδσλ ECTS 
(ηελ ππνελφηεηα  απηή αλαθέξεηαη  εάλ εθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα κεηαθνξάο δηδαθηηθψλ κνλάδσλ (ECTS) θαη 

εάλ ππάξρνπλ θαη δηαλέκνληαη ελεκεξσηηθά έληππα εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ECTS; 
 

Δθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα κεηαθνξάο δηδαθηηθψλ κνλάδσλ (ECTS) θαη δηαλέκνληαη 
ελεκεξσηηθά έληππα εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ECTS  θαηά πεξίπησζε. 
 

 

Γηδαζθαιία καζεκάησλ ζε μέλε γιψζζα 
(ηελ ππνελφηεηα  απηή αλαθέξεηαη  εάλ ππάξρνπλ καζήκαηα, πφζα θαη πνηα, ζηα πιαίζηα ηνπ Π.Π. πνπ 

δηδάζθνληαη θαη ζε μέλε γιψζζα. Δπηπιένλ αλαθέξεηαη εάν σπηζιμοποιείηαι ζηην γενικόηεπη εκπαιδεςηική και 

επεςνηηική διαδικαζία, διαθάνειερ, επγαζίερ κλπ, ζσεηικό ςλικό ζε ξένη γλώζζα ) 
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Θαηά θαλφλα ε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ γίλεηαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ξαξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα δηδαζθαιίαο θαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα, εηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα επηζηήκνλεο 

ηνπ εμσηεξηθνχ. Πηελ πεξίπησζε απηή ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ γεληθόηεξε εθπαηδεπηηθή θαη 

εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, δηαθάλεηεο, εξγαζίεο θιπ, ζρεηηθό πιηθό ζε μέλε γιώζζα. 

 

Γηεζλείο Γηαθξίζεηο ηνπ Π.Μ. 
(ηελ ππνελφηεηα  απηή αλαθέξεηαη  εάλ ππάξρνπλ δηεζλείο δηαθξίζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ θαη  πνηεο) 

 
Γελ ππάξρνπλ δηεζλείο δηαθξίζεηο. 

 

 

2.2.9. Δμεηαζηηθφ χζηεκα  ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «ρεδηαζκφο, 

Γηνίθεζε θαη Πνιηηηθή ηνπ Σνπξηζκνχ» 

 

Σξφπνη Αμηνιφγεζεο Φνηηεηψλ 
(ηελ ππνελφηεηα απηή αλαθέξεηαη εάλ εθαξκφδνληαη πνιιαπινί, ζε είδνο θαη ρξφλν, ηξφπνη αμηνιφγεζεο 

θνηηεηψλ θαη πνηνη.. Αλαιχεηαη, εάλ ππάξρεη, ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

δηεπθξηλίδεηαη ν ηξφπνο δηαζθάιηζεο  ηεο δηαθάλεηαο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ).  
 

Δθαξκφδνληαη κε επηηπρία δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ εξγαζίεο, 

εθπφλεζε κειεηψλ, ηεζη πνιιαπιψλ επηινγψλ θαη ελδηάκεζε αμηνιφγεζε (πξφνδνο), νη νπνίεο 

παξέρνπλ ζηνπο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ηελ επθαηξία λα αμηνινγεζνχλ φρη κφλν ζηηο 

ζεσξεηηθέο γλψζεηο αιιά λα εμαζθήζνπλ θαη ην θξηηηθφ ηνπο πλεχκα, θαζψο θαη ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα ηνπο. Δπηπξφζζεηα, ππάξρεη ε νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία 

νιηγνκειείο νκάδεο εμαζθνχλ ην ζπλεξγαηηθφ ηνπο πλεχκα θαη πινπνηνχλ πξαθηηθέο δξάζεηο 

θαη παξνπζηάζεηο.  

Ζ εμεηαζηηθή δηαδηθαζία αμηνινγείηαη ζηα πιαίζηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ. 

Βαζηθή πεγή δεδνκέλσλ απνηεινχλ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηε ζπκκεηνρή ζηηο 

εμεηάζεηο, ηελ θαηαλνκή ηεο βαζκνινγίαο, θ.ά., φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ην θνηηεηνιφγην. 

Ρα ζηνηρεία απηά ηα επεμεξγάδεηαη ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο θαη ηα παξνπζηάδεη ζηε Γεληθή 

Ππλέιεπζε Δηδηθήο Πχλζεζεο ηνπ Ρκήκαηνο, ζηα πιαίζηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ Ρκήκαηνο. 

Δπηπιένλ, νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο δηακέζνπ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο είηε ζηε Γεληθή 

Ππλέιεπζε Δηδηθήο Πχλζεζεο είηε ζηελ Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή εθθξάδνπλ ηελ άπνςή 

ηνπο, ε νπνία θαη ζπδεηείηαη απφ ηα κέιε ησλ.  

Νη θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ λα ζρνιηάζνπλ ην γξαπηφ κε ην δηδάζθνληα. 

Ρα απνηειέζκαηα αλαθνηλψλνληαη δεκνζίσο θαη ζε πνιιά καζήκαηα εκθαλίδεηαη αλαιπηηθή 

ιίζηα κε ηελ επηκέξνπο βαζκνιφγεζε γηα θάζε ζέκα, άζθεζε, εξγαζία, θ.ιπ.  

 
Πξνδηαγξαθέο Πνηφηεηαο 
(ηελ ππνελφηεηα απηή παξνπζηάδεηαη εάλ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο γηα ηελ 

πηπρηαθή/δηπισκαηηθή εξγαζία θαη πφζν δηαθαλήο είλαη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη εμέηαζεο ηεο πηπρηαθήο/ 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.) 
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Ζ πνηφηεηα ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο απαηηείηαη λα βξίζθεηαη ζην αλψηεξν επίπεδν 

ηεο επηζηήκεο. Ρν ζέκα επηιέγεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη πξσηφηππν θαη λα απαηηεί 

πςειφ βαζκφ πξνζπάζεηαο. Ζ παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη πςεινχ επηπέδνπ 

θαη ν εμεηαδφκελνο πξέπεη λα απαληήζεη κε ζαθήλεηα ζε φιεο ηηο παξαηεξήζεηο θαη απνξίεο 

ησλ κειψλ ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο. 

Θάζε κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γ' εμακήλνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

εθπνλήζεη Γηπισκαηηθή Δξγαζία, βάζεη αλαιπηηθψλ νδεγηψλ πνπ ηνπ έρνπλ θνηλνπνηεζεί. Ρν 

ζέκα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο επηιέγεηαη ζηηο αξρέο ηνπ Γ’ εμακήλνπ απφ ην θνηηεηή ή ηε 

θνηηήηξηα ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δπηβιέπνληα. Ν Δπηβιέπσλ νξίδεηαη απφ ηελ ΔΓΔ θαη είλαη 

κέινο ΓΔΞ πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί δηδαζθαιία κεηαπηπρηαθνχ καζήκαηνο. Γηα θάζε 

κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή θαη θνηηήηξηα, ν Δπηβιέπσλ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο πνξείαο ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο ππνζηεξίδνληαο ηελ πξνζπάζεηα ηνπ κε ηελ 

ππφδεημε ζπγθεθξηκέλσλ πεγψλ κειέηεο θαη κε ηε γεληθφηεξε ζπλεξγαζία ζε ζρεηηθά 

επηζηεκνληθά ζέκαηα. Ζ Γηπισκαηηθή Δξγαζία θαηαηίζεηαη ζην ηέινο ηνπ Γ' εμακήλνπ ζηελ 

Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο πνπ έρεη πξνεγνπκέλσο νξηζηεί γηα ην ζθνπφ απηφλ απφ ηελ Δ.Γ.Δ θαη 

ζηελ νπνία, επηπιένλ ηνπ Δπηβιέπνληα, ζπκκεηέρνπλ άιια δχν κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο ή 

άιισλ ηκεκάησλ ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, ή Δξεπλεηέο Α’ ή Β’ ή Γ’ βαζκίδαο 

αλαγλσξηζκέλσλ εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ή επηζηήκνλεο 

αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο θάηνρνη Γηδαθηνξηθψλ Γηπισκάησλ. 

Ζ εμέηαζε ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο, γίλεηαη ζε ηφπν θαη ρψξν πνπ αλαθνηλψλεηαη 

δεκφζηα απφ ηε γξακκαηεία ηνπ Ρκήκαηνο, κε ηε δπλαηφηεηα ειεχζεξεο παξαθνινχζεζεο 

απφ ην θνηλφ. 
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2.2.10. Υξεκαηνδφηεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

«ρεδηαζκφο, Γηνίθεζε θαη Πνιηηηθή ηνπ Σνπξηζκνχ» 

(ηελ ελφηεηα απηή αλαθέξνληα νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, ν 

ηξφπνο εμαζθάιηζεο ηεο βησζηκφηεηάο ηνπ θαη ν ηξφπνο ρξήζεο ησλ πφξσλ πνπ δηαζέηεη).  

 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ΞΚΠ είλαη απνθιεηζηηθά απφ ηα δίδαθηξα ησλ θνηηεηψλ. Ρν ΞΚΠ 

πιηθνηερληθά θαη δηνηθεηηθά ππνζηεξίδνληαη θαη απφ ην ηκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ.  

Ρν ΞΚΠ έρνπλ ρακειφ θφζηνο, θαζψο νπδείο απφ ηνπο δηδάζθνληεο πνπ είλαη κέιε ΓΔΞ δελ 

ιακβάλεη ακνηβή γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ ζην ΞΚΠ. Ρα ηξέρνληα έμνδα ησλ ΞΚΠ θαιχπηνληαη 

θπξίσο απφ ηα δίδαθηξα ησλ θνηηεηψλ.  

Ν Λ.3685/2008 δηέπεη ηα ΚΞΠ θαη εηδηθφηεξα ζην άξζξν 8 θαζνξίδεηαη ε θαηαλνκή ησλ 

εζφδσλ ησλ ΚΞΠ  απφ δίδαθηξα σο εμήο: 

 Ρν 65% γηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη γηα ακνηβέο - απνδεκηψζεηο ηνπ 

δηδαθηηθνχ, ηερληθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα εξγαζία πνπ ππεξβαίλεη ηηο 

θαηά λφκν ππνρξεψζεηο ηνπο, θαζψο θαη γηα ηε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ ζε 

κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο κεηά απφ πξφηαζε ηεο Γ.Π.Δ.Π. ή ηεο Δ.Γ.Δ. Δπίζεο, 

ακνηβέο εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ, πνηξνθίεο, Αλαιψζηκα, Κεηαθηλήζεηο, 

Δμνπιηζκφο  θαη ινηπά έμνδα. Θαηφπηλ απφθαζεο ηεο Ππγθιήηνπ ηα κέιε ΓΔΞ ηνπ 

ηκήκαηνο δελ ιακβάλνπλ ακνηβή γηα ηε δηδαζθαιία ηνπο πέξαλ ησλ θαηά ην λφκν 

ππνρξεψζεψλ ηνπο. 

 Ρν 25% γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηνπ ηδξχκαηνο πνπ αθνξνχλ ην Ξ.Κ.Π. 

(Ακνηβέο Γξακκαηεηαθήο θαη Γηνηθεηηθήο πνζηήξημεο, Δμνπιηζκφο θαη αλαιψζηκα  

Δξγαζηεξηψλ, Ινηπά έμνδα) 

 Ρν 10% θξαηήζεηο ππέξ ηνπ Δ.Ι.Δ. 

 

Ρν πνζφ ησλ δηδάθηξσλ αλεξρφηαλ ζηηο 4.000 επξψ ην αθαδεκατθφ έηνο 2010-2011 θαη ην 

νπνίν θαηέβαιαλ νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο σο εμήο: 

- 1.500 επξψ ζηελ αξρή ηνπ α΄ εμακήλνπ 

- 1.500 επξψ ζηελ αξρή ηνπ β΄ εμακήλνπ 

- 1.000 επξψ ζηελ αξρή ηνπ γ΄ εμακήλνπ 
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ΓΔΡΔΟΝ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ 

 

2.2.3  Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ-ΚΒΑ. 

 

Σκήκαηα ή Ηδξχκαηα ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηε 

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ-ΜΒΑ. 
(ηελ ελφηεηα απηή αλαθέξνληαη ηα Σκήκαηα ή Ηδξχκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ) 

 

Ρν Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε «Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ – Μ.Β.Α» ιεηηνπξγεί 

ζην Ρκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (.Α. Β7/501/31.12.01, ΦΔΘ 1777 η.β΄).  

Ρν Ξ.Κ.Π. ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ζηνρεχεη ζηελ επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ησλ θνηηεηψλ 

ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Ρν ζπλνιηθφ πξφγξακκα 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ πεξηιακβάλεη ηη παξαθάησ ηξεηο θαηεπζχλζεηο : 

- Γηνίθεζε Δπηρεηξεζηαθψλ Ιεηηνπξγηψλ (Ξαξαγσγήο) 

- Ινγηζηηθή θαη Διεγθηηθή 

- Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Ξφξσλ 

 

Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ είλαη 3 αθαδεκατθά εμάκελα. Ζ δηδαζθαιία ησλ 

καζεκάησλ εθηείλεηαη ζε δπν εμάκελα, ελψ ην ηξίην εμάκελν πεξηιακβάλεη ηελ εθπφλεζε 

κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο. 

Σο Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών απονέμει: 

 Κεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (Κ.Γ.Δ.) ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ 

Σν Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ πξνζθέξεη ζύλδεζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο κε : 

 Απαζρφιεζε ζε εηαηξείεο, ηδησηηθέο θαη δεκφζηεο, θαζψο θαη εξγνζηάζηα ηφζν ζηελ 

Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. 

 Απαζρφιεζε ζε δηάθνξνπο νξγαληζκνχο, θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη 

αλαπηπμηαθνχο θνξείο ηεο ρψξαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

 Ξαξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ 

 Δθδήισζε επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ 

 Γξαζηεξηνπνίεζε ζηνπο ηνκείο ηεο βαζηθήο θαη (θπξίσο) εθαξκνζκέλεο έξεπλαο.  

 

Σο Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών ζηοσεύει: 

 Πηελ εθπαίδεπζε ησλ κειινληηθψλ ζηειερψλ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξψπεο, ηα νπνία 

δηαζέηνπλ ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηνηθνχλ 

επηρεηξήζεηο, εξγνζηάζηα θαη νξγαληζκνχο. 
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 Πηελ πξναγσγή ηεο γλψζεο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο έξεπλαο πςεινχ επηπέδνπ ζηα 

εηδηθά πεδία πνπ πεξηγξάθνληαη απφ ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηνλ 

επξχηεξν ρψξν ηεο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. 

 Πηελ ζχλδεζε ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ κε ηηο Ξαξαγσγηθέο Κνλάδεο ηεο ρψξαο. 

Ρν Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ πινπνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ ην Ρκήκα. 

Γηεχζπλζε: Κηραήι Ιηβαλνχ 54, 821 00 Σίνο  

Ρειέθσλν: 22710 35122, Fax: 22710 35129 

e-mail: medide_gram@chios.aegean.gr,  

Internet site:  http://www.ba.aegean.gr/ 

 

 

2.2.4 Αληαπφθξηζε Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ  πνπδψλ ζηε Γηνίθεζε 

Δπηρεηξήζεσλ-ΜΒΑ. 

 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο 
(ηελ ππνελφηεηα απηή ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί εάλ ππάξρεη αληαπφθξηζε ηνπ Π.Μ. ζηνπο ζηφρνπο ηνπ 

Σκήκαηνο , εάλ ππάξρνπλ δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο αληαπφθξηζεο απηήο θαη  εάλ εθαξκφδνληαη απνηειεζκαηηθά ) 

 

Ρν Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ (ΞΚΠ) ζηε «Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ – Κ.Β.Α» έρεη 

δηαξζξσζεί κε ηξφπν ψζηε λα είλαη ζπλεπέο κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ Ρκήκαηνο θαη λα ππαθνχεη 

ζηα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα πξφηππα. Ζ αληαπφθξηζή ηνπο ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Ρκήκαηνο 

απνηηκάηαη θαηά ηελ Δζσηεξηθή Αμηνιφγεζε ηνπ Ρκήκαηνο θαη ν έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη 

απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε Δηδηθήο Πχλζεζεο (Γ.Π.Δ.Π) γηα ην  Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ 

πνπδώλ ζηε «Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ – Κ.Β.Α» 

  

ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο 
(ηελ ππνελφηεηα απηή ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί εάλ ππάξρεη αληαπφθξηζε ηνπ Π.Μ. ζηηο απαηηήζεηο – αλάγθεο 

ηεο θνηλσλίαο ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν πνπ ζεξαπεχεη , εάλ ππάξρνπλ δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο αληαπφθξηζεο 

απηήο θαη  εάλ εθαξκφδνληαη απνηειεζκαηηθά ) 

 
Ρν Κεηαπηπρηαθφ Ξξφγξακκα Ππνπδψλ ζηε «Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ – Κ.Β.Α» έρεη 

ζπλεθηηθφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα θαη βαζίδεηαη ζηε δηαπίζησζε, φηη νη ζχγρξνλεο 

επηρεηξήζεηο εθθξάδνπλ ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο θαη  αληηκεησπίδνπλ δηαξθψο λέεο 

πξνθιήζεηο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Νη πξνθιήζεηο 

απηέο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο επηπηψζεηο ηεο ζηαδηαθήο νινθιήξσζεο ησλ αγνξψλ θαη ησλ 

νηθνλνκηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ. Ζ αλάδεημε ηεο θνηλσληθήο επζχλεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ, ηα δεηήκαηα ηεο εζηθήο ζηνλ επηρεηξεζηαθφ ζηίβν θαη ε ζπλχπαξμε ηνπ 

αλζξψπνπ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, είλαη νη πξνθιήζεηο ηνπ ζήκεξα.  
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Ζ πξφθιεζε ελφο Κεηαπηπρηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ είλαη λα ηζνξξνπήζεη κεηαμχ ηεο 

παξαδνζηαθήο επηζηήκεο ηεο δηνίθεζεο, ηνπ πξνζθάησο δηακνξθσκέλνπ ρψξνπ θαη ησλ 

αιιαγψλ πνπ έξρνληαη. Απηφ δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε ζέζπηζεο δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ θαη 

αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο 

απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο 

 

Γηα ηελ επαγγεικαηηθή έληαμε ησλ απνθνίησλ 
(ηελ ππνελφηεηα  απηή ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί εάλ ππάξρεη  αληαπφθξηζε ηνπ Π.Μ. ζηηο αλάγθεο ηηο αγνξάο 

εξγαζίαο γηα ηελ επαγγεικαηηθή έληαμε ησλ απνθνίησλ, εάλ ππάξρεη απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία 

παξαθνινχζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ησλ απνθνίησλ θαη πψο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηά ηεο.)                           

 

Ζ ηξέρνπζα δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ησλ απνθνίησλ δελ 

ζεσξείηαη επαξθήο. Ρν Ρκήκα πξνεηνηκάδεηαη γηα ζπζηεκαηηθφηεξε παξαθνινχζεζε ηεο 

εμέιημεο ησλ απνθνίησλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ έρεη ήδε αλαπηπρζεί βάζε δεδνκέλσλ κε ηα 

πιήξε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ απνθνίησλ. Πε απηά ηα ζηνηρεία ζα βαζηζηεί θαη ε έξεπλα 

απνθνίησλ πνπ ζα δηεμαρζεί απφ ηε Γνκή Απαζρφιεζεο θαη Πηαδηνδξνκίαο (ΓΑΠΡΑ) ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

 

 

2.2.3Γεκνζηνπνίεζε  Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ πνπδψλ ζηε 

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ-ΜΒΑ. 

 
(ηελ ελφηεηα απηή  αλαθέξνληαη νη ηξφπνη δεκνζηνπνίεζεο ηνπ Π.Μ., αλ θπθινθνξεί ζε έληππε κνξθή, αλ 

δεκνζηνπνηείηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο, δηαλνκή θπιιαδίσλ ζε δηάθνξνχο θνξείο ,  θιπ ) 

 

Ρν ΞΚΠ ηνπ Ρκήκαηνο παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηνλ επίζεκν Νδεγφ Ππνπδψλ ηνπ 

Ρκήκαηνο πνπ δηαηίζεηαη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ζε έληππε κνξθή. Δπηπξνζζέησο, 

παξνπζηάδεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Ρκήκαηνο 

(http://www.ba.aegean.gr/), ζηελ ειιεληθή θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα.  

 

2.2.9 Οξγάλσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ πνπδψλ ζηε 

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ-ΜΒΑ. 
 

(ηελ ελφηεηα απηή πεξηγξάθνληαη ε νξγαλσηηθή δνκή, ν ηξφπνο  δηνίθεζεο θαη νη ζπληνληζηηθέο επηηξνπέο ηνπ 

Π.Μ) 

 

 

Ζ νξγαλσηηθή δνκή ηνπ ΞΚΠ  απνηειείηαη απφ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε Δηδηθήο Πχλζεζεο 

(ΓΠΔΔ), Ρνλ Γηεπζπληή ηνπ Ξξνγξάκκαηνο θαη ηηο ζεζκνζεηεκέλεο επηηξνπέο. 

 

Γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012 ε Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΞΚΠ ΚΒΑ απαξηηδφηαλ 

απφ ηνπο:  Β. Αγγειή, Θαζεγεηή, Θ. Ιπκπεξφπνπιν, Αλαπι. Θαζεγεηή, N. Θσλζηαληφπνπιν, 

Αλαπι. Θαζεγεηή,  Θ. Θνχηζηθν, Δπίθ. Θαζεγεηή, Κ. Κπεθηάξε, Δπίθ. Θαζεγεηή 
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2.2.10 Γνκή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ πνπδψλ ζηε Γηνίθεζε 

Δπηρεηξήζεσλ-ΜΒΑ. 

 
Μαζήκαηα Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ  
ηελ ππνελφηεηα απηή αλαθέξεηαη ε δηάξζξσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ ηνπ Π.Μ. ηνπ Σκήκαηνο θαηά 

ην αθαδεκατθφ έηνο πνπ αλαθέξεηαη ε έθζεζε. Γειαδή :  

Αξηζκφο ησλ Τπνρξεσηηθψλ καζεκάησλ, ην πνζνζηφ ηνπο ζην ζχλνιν ησλ πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ θαη ην 

πνζνζηφ ζην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ καζεκάησλ γηα ηε ιήςε πηπρίνπ. 

Αξηζκφο ησλ Τπνρξεσηηθψλ Δπηινγήο καζεκάησλ, ην πνζνζηφ ηνπο ζην ζχλνιν ησλ πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ 

θαη ην πνζνζηφ ζην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ καζεκάησλ γηα ηε ιήςε πηπρίνπ. 

Αξηζκφο ησλ Μαζεκάησλ Δπηινγήο, ην πνζνζηφ ηνπο ζην ζχλνιν ησλ πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ θαη ην 

πνζνζηφ ζην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ καζεκάησλ γηα ηε ιήςε πηπρίνπ. 

Αξηζκφο καζεκάησλ θνξκνχ/εηδίθεπζεο /θαηεπζχλζεσλ, ην πνζνζηφ ηνπο, ζην ζχλνιν ησλ πξνζθεξφκελσλ 

καζεκάησλ, πνζνζηφ ζην ζχλνιν απαηηνχκελσλ καζεκάησλ γηα ηε ιήςε πηπρίνπ 

 πλνιηθφο Αξηζκφο Μαζεκάησλ γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ θαη νη Απαηηνχκελεο πηζησηηθέο κνλάδεο γηα ηε ιήςε 

πηπρίνπ. 

Πξνζθεξφκελα  καζήκαηα  απφ άιια θαη  ζε άιια πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. (Πφζα θαη  Πνηά είλαη απηά) 

 

 

Ρν Κεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (Κ.Γ.Δ.) ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ 

πεξηιακβάλεη ηη παξαθάησ ηξεηο  θαηεπζχλζεηο : 

 Γηνίθεζε Δπηρεηξεζηαθψλ Ιεηηνπξγηψλ (Ξαξαγσγήο) 

 Ινγηζηηθή θαη Διεγθηηθή 

- Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Ξφξσλ 

 

Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ είλαη 3 αθαδεκατθά εμάκελα. Ζ δηδαζθαιία ησλ 

καζεκάησλ εθηείλεηαη ζε δπν εμάκελα, ελψ ην ηξίην εμάκελν πεξηιακβάλεη ηελ εθπφλεζε 

κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο. 

Πην Κεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, ην πνζνζηφ ησλ 

καζεκάησλ θνξκνχ πξνο ην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ είλαη 50%. 

Πην Κεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, ην πνζνζηφ ησλ 

ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ πξνο ην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ είλαη 100%  

Ν Ππλνιηθφο Αξηζκφο Καζεκάησλ γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ  είλαη 12 θαη νη Απαηηνχκελεο 

πηζησηηθέο κνλάδεο γηα ηε ιήςε πηπρίνπ είλαη  90. 

 

Γελ πξνζθέξνληαη καζήκαηα  απφ άιια θαη  ζε άιια πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ.  

 

 

Καηαλνκή  ρξφλνπ κεηαμχ ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο, αζθήζεσλ, εξγαζηεξίσλ, άιισλ 

δξαζηεξηνηήησλ 
(ηελ ππνελφηεηα απηή ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο γίλεηαη ε θαηαλνκή ρξφλνπ δηδαζθαιίαο ζηα καζήκαηα ηνπ 

Σκήκαηνο. Δάλ ηα καζήκαηα απνηεινχληαη κφλν απφ δηαιέμεηο – ζεσξεηηθή δηδαζθαιεία, αλ πεξηιακβάλνπλ 

αζθήζεηο, θξνληηζηήξηα, εξγαζηήξηα, ζεκηλάξηα θιπ ) 
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Νη ψξεο ζεσξεηηθήο εβδνκαδηαίαο δηδαζθαιίαο θάζε καζήκαηνο είλαη ηξεηο (3). Δπηπιένλ ησλ 

σξψλ απηψλ θαη γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ εξγαζηεξίσλ, ζεκηλαξίσλ, πξαθηηθψλ αζθήζεσλ 

θ.ιπ., κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ θαη άιιεο ψξεο, χζηεξα απφ απφθαζε ηεο Γ.Π.Δ.Π.  

 

2.2.11 πλεθηηθφηεηα θαη  Λεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ πνπδψλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ-ΜΒΑ. 

 

Πξναπαηηνχκελα καζήκαηα 
(ηελ ππνελφηεηα απηή αλαθέξεηαη εάλ  ππάξρνπλ πξναπαηηνχκελα καζήκαηα ζην Π.Μ., ππφ ηελ έλλνηα ηεο 

χπαξμεο αλαγθαζηηθήο επηηπρνχο εμέηαζεο καζεκάησλ γηα λα ζπλερηζηεί ε παξαθνινχζεζε θάπνησλ άιισλ. 

Δίλαη ιεηηνπξγηθφ ην ζχζηεκα ησλ πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ; ) 

 

Γελ ππάξρεη ζχζηεκα πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ, δεδνκέλνπ φηη ηφζν ηα καζήκαηα 

θνξκνχ φζν θαη ηα καζήκαηα θαηεχζπλζεο είλαη ππνρξεσηηθά. 

 

Τιε Μαζεκάησλ 
(ηελ ππνελφηεηα  απηή αλαθέξεηαη ν ηξφπνο νξγάλσζεο θαη ζπληνληζκνχ ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ, εάλ είλαη 

νξζνινγηθή ε έθηαζε ηεο, εάλ παξαηεξείηαη επηθάιπςε κεηαμχ καζεκάησλ, εάλ ππάξρνπλ θελά χιεο θαη πνπ 

νθείινληαη, εάλ ππάξρεη δηαδηθαζία επαλεθηίκεζεο, αλαπξνζαξκνγήο θαη επηθαηξνπνίεζεο ηεο χιεο ησλ 

καζεκάησλ.) 

 

Ν ζπληνληζκφο ηεο χιεο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηε ζηελή ζπλεξγαζία ησλ 

δηδαζθφλησλ ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα θαη ζε θάζε θαηεχζπλζε. Νη δηδάζθνληεο ζε θάζε 

θαηεχζπλζε έρνπλ ζπρλή ζπλεξγαζία, ηφζν εξεπλεηηθή φζν θαη δηδαθηηθή. Γηα ηελ 

απνθπγή θελψλ, επηθαιχςεσλ, θ.ιπ., αμηνπνηνχληαη δχν εξγαιεία. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ θάζε 

καζήκαηνο απφ ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο, φπνπ ηίζεληαη ζρεηηθά εξσηήκαηα θαη ν 

απνινγηζκφο ηνπ θάζε δηδάζθνληα.  

Δμάιινπ, ν ζπληνληζκφο ηεο δηδαθηέαο χιεο θαη ε απνθπγή επηθαιχςεσλ ειέγρεηαη απφ ηε 

ζπληνληζηηθή επηηξνπή ΞΚΠ πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζειίδα 61. 

 

 

2.2.12 Δπηινγή Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ πνπδψλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ-

ΜΒΑ. 
    

Γηαδηθαζία Δπηινγήο Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ 

(ηελ ππνελφηεηα  απηή πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία, ηα θξηηήξηα επηινγήο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ,  θαη ην 

πνζνζηφ απνδνρήο ππνςεθίσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ). 

 

Πηηο πξνθεξχμεηο ησλ δπν κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ πνπ γίλνληαη θαηά ηνπο κήλεο 

Απξίιην-Κάτν θάζε έηνπο αλαθέξνληαη: 

 Νη θαηεπζχλζεηο ηνπ  ΞΚΠ πνπ ζα δερζνχλ κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο 
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 Νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ππνςεθίσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ ζηε 

δηαδηθαζία επηινγήο.  

 Ρα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ.  

 Νη πξνζεζκίεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ε αθξηβήο δηεχζπλζε ζηελ νπνία 

πξέπεη απηά λα ππνβιεζνχλ.  

 Νη δηαδηθαζίεο θαζψο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη 

θνηηεηξηψλ.  

 Πε πεξίπησζε δηελέξγεηαο εμεηάζεσλ, ηα καζήκαηα θαη ε εμεηαζηέα χιε ησλ καζεκάησλ 

ζηα νπνία πξνβιέπεηαη λα εμεηαζηνχλ νη ππνςήθηνη θάζε θαηεχζπλζεο ή ε ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε ηνπ ηζηνρψξνπ ζηνλ νπνίν ζα έρνπλ αλαξηεζεί.  

 Άιιεο παξάκεηξνη πνπ ε Γ.Π.Δ.Π. θξίλεη αλαγθαία γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο 

επηινγήο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ.  

Ζ επηινγή ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ γηα ηα δχν ΞΚΠ αθνινπζεί ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην ΦΔΘ ίδξπζεο ησλ ΞΚΠ θαη πεξηγξάθνληαη αθνινχζσο: 

5. Ζ Γξακκαηεία ηνπ Ρκήκαηνο παξαιακβάλεη ηηο αηηήζεηο θαη ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινπλ νη ππνςήθηνη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο, ζπληάζζεη 

πίλαθα ππνςεθίσλ αλά θαηεχζπλζε θαη ηνλ δηαβηβάδεη ζηηο Δπηηξνπέο Αμηνιφγεζεο.  

6. Νη Δπηηξνπέο Αμηνιφγεζεο, αθνχ παξαιάβνπλ απφ ηε Γξακκαηεία ηνπο πίλαθεο ησλ 

ππνςεθίσλ αλά θαηεχζπλζε, ειέγρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί θαη 

ζπληάζζνπλ ηνπο ηειηθνχο πίλαθεο ππνςεθίσλ γηα θάζε θαηεχζπλζε. Πηε ζπλέρεηα 

πξαγκαηνπνηνχληαη πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο ησλ ππνςεθίσλ. 

7. Κεηά ηε κειέηε ησλ θαθέισλ ππνςεθηφηεηαο θαη ησλ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ, νη 

Δπηηξνπέο Αμηνιφγεζεο θαηαξηίδνπλ πίλαθα επηηπρφλησλ θαη επηιαρφλησλ θαηά 

θζίλνπζα ζεηξά αμηνιφγεζεο. Κεηά ηελ επηθχξσζε ηνπ απφ ηελ Γ.Π.Δ.Π, ν πίλαθαο 

απηφο αλαξηάηαη ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ ηνπ Ρκήκαηνο, ελψ εηδνπνηνχληαη νη 

επηηπρφληεο λα εγγξαθνχλ ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. πνςήθηνο ν νπνίνο 

δε ζα εγγξαθεί ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ράλεη ην δηθαίσκα εγγξαθήο, 

εθηφο αλ επηθαιεζζεί θαη ηεθκεξηψζεη ιφγνπο αλψηεξεο βίαο ή αζζέλεηαο. Πηελ 

πεξίπησζε απηή ε Γ.Π.Δ.Π. θξίλεη ηνπο ιφγνπο πνπ επηθαιείηαη ν ππνςήθηνο θαη 

απνθαζίδεη ζρεηηθά. 

8. Ξιένλ ηνπ αξηζκνχ ησλ επηηπρφλησλ θνηηεηψλ, γίλνληαη δεθηνί ζην ΞΚΠ, σο 

ππεξάξηζκνη, πηπρηνχρνη ππφηξνθνη ηνπ Η.Θ.., εθφζνλ ε ππνηξνθία ηνπο είλαη 

ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν κηαο απφ ηηο ιεηηνπξγνχζεο θαηεπζχλζεηο θαηά ην εμάκελν 

εγγξαθήο. Νη ππφηξνθνη απηνί εγγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ζην πξψην εμάκελν 

ζπνπδψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεχζπλζεο.  

Ν λφκνο Λ. 3685/2008, πξνβιέπεη ζην άξζξν 4 παξ.  1α:  
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Πηα ΞΚΠ γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή νκνηαγψλ αλαγλσξηζκέλσλ ηεο 

αιινδαπήο. Ζ επηινγή ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ γίλεηαη θπξίσο κε ζπλεθηίκεζε ηελ εμήο 

θξηηεξίσλ: ην γεληθφ βαζκφ ηνπ πηπρίνπ, ηε βαζκνινγία ζηα πξνπηπρηαθά καζήκαηα πνπ 

είλαη ζρεηηθά κε ηα καζήκαηα ηνπ ΞΚΠ, ηελ επίδνζε ζε δηπισκαηηθή εξγαζία, φπνπ απηή 

πξνβιέπεηαη ζην πξνπηπρηαθφ επίπεδν θαη ηελ ηπρφλ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

ππνςεθίνπ». 

Νη επηηξνπέο   βαζκνιφγεζαλ  ηνπο  ππνςεθίνπο  ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα  ζην άξζξν 4 

ηνπ Λ 3685/2008,  θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη άιια ζπκπιεξσκαηηθά,  πνπ είλαη ηα εμήο:  

- Λα γλσξίδνπλ απνδεδεηγκέλα ηελ αγγιηθή γιψζζα 

- Λα κπνξνχλ λα έρνπλ πιήξε παξνπζία ζηε Σίν θαη δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζνχλ 

αλειιηπψο  ηα καζήκαηα , ζεκηλάξηα, εξγαζηήξηα, δηαιέμεηο θ.ι.π. 

   Δπίζεο,  ζπλεθηηκψληαη ηα παξαθάησ: 

 Γεληθφο βαζκφο πηπρίνπ 

 Βαζκνινγία ζηα πξνπηπρηαθά καζήκαηα ηα ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ 

 Δπίπεδν γλψζεο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο θαη γλψζε άιιεο μέλεο γιψζζαο  

 Άιινο κεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ 

 Δξγαζηαθή εκπεηξία 

 Απνδεδεηγκέλε γλψζε Ζ/ 

 Δξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα  

 Ππζηαηηθέο επηζηνιέο 

 Ξαξνπζία θαηά ηε ζπλέληεπμε  

 
Μέζνδνο δεκνζηνπνίεζεο  
(ηελ ππνελφηεηα  απηή παξνπζηάδεηαη κε πνην ηξφπν δεκνζηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία, ηα θξηηήξηα θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο επηινγήο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ. Δπηπιένλ θαηαγξάθεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ.)  

 

Ζ δηαδηθαζία, ηα θξηηήξηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επηινγήο θνηηεηψλ θαη ησλ δχν 

Ξξνγξακκάησλ Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ, αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ρκήκαηνο 

(http://www.ba.aegean.gr/). Δπηπξφζζεηα, νη πξνθεξχμεηο ζέζεσλ γηα ηα ΞΚΠ 

αλαθνηλψλνληαη ζε έληππα αιιά θαη ειεθηξνληθά κέζα θαη απφ ην ίδην ην Ρκήκα θαη απφ ην 

Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ. 

Νξίδεηαη Δπηηξνπή Κειψλ ΓΔΞ πνπ επηιακβάλεηαη ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ δηαδηθαζία γηα ην  

Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ-ΚΒΑ  ηειεί ππφ ηνλ 

έιεγρν ηεο ΓΠΔΠ θαη νη πξνηάζεηο ηεο επηηξνπήο επηθπξψλνληαη απφ ηε ΓΠΔΠ. 
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2.2.13 Γηεζλήο δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ πνπδψλ 

ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ-ΜΒΑ. 

 

πκκεηνρή Γηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ 
(ηελ ππνελφηεηα  απηή αλαθέξεηαη εάλ ππάξρεη ζπκκεηνρή δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ, απφιπηνο αξηζκφο 

θαη πνζνζηφ.. Δάλ ην ηκήκα έρεη θαιέζεη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ δηδάζθνληεο απφ ην 

εμσηεξηθφ, ζε πνηα καζήκαηα θαη ζε ηη πνζνζηφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο ζπκκεηείραλ ) 

 

Δπηζηήκνλεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαινχληαη γηα δηαιέμεηο ζηα πιαίζηα ησλ ζπλαθψλ καζεκάησλ 

ηνπ ΞΚΠ.   Πεκεηψλεηαη φηη ζην παξειζφλ ηελ επζχλε δηδαζθαιίαο θαη εμέηαζεο ηνπ 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ «Γηνίθεζε Κάξθεηηλγθ» είρε ν Θαζεγεηήο ηνπ Minesota State 

University θ. Β. Ρδαλαβάξαο. 

 

πκκεηνρή αιινδαπψλ θνηηεηψλ 
(ηελ ππνελφηεηα απηή αλαθέξεηαη εάλ ππάξρεη ζπκκεηνρή αιινδαπψλ θνηηεηψλ, απφιπηνο αξηζκφο θαη 

πνζνζηφ) 

 

πάξρεη κηθξή ζπκκεηνρή αιινδαπψλ θνηηεηψλ. Γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2010-2011 δελ 

ππήξμαλ αιινδαπνί θνηηεηέο. 

 

πκθσλίεο Γηκεξνχο πλεξγαζίαο 
(ηελ ππνελφηεηα  απηή αλαθέξεηαη εάλ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο κε ηδξχκαηα θαη θνξείο ηνπ 

εμσηεξηθνχ θαη πνηεο ) 

 

Γελ ππάξρνπλ ζρεηηθέο ζπκθσλίεο εηδηθά γηα ηα ΞΚΠ. 

 

Πξνγξάκκαηα Γηεζλνχο Δθπαηδεπηηθήο πλεξγαζίαο  
(ηελ ππνελφηεηα απηή αλαθέξεηαη εάλ ππάξρνπλ, ( πφζα θαη πνηα) , πξνγξάκκαηα δηεζλνχο εθπαηδεπηηθήο 

ζπλεξγαζίαο ζπκκεηέρεη ην Π.Μ. ζε επίπεδν κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ  π.ρ. ERASMUS, LEONARDO, 

TEMPUS, ALPHA) 

 

Πηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ είλαη αλαξηεκέλε ε ιίζηα κε φιεο ηηο δηκεξείο 

ζπκθσλίεο κε ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ (http://erasmus.aegean.gr). Ζ ιίζηα απηή 

εκπινπηίδεηαη δηαξθψο θαη έρνπλ βειηησζεί πνιχ νη δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκθσλίαο κε 

απνηέιεζκα λα είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία λέαο ζχκβαζεο κε ίδξπκα ηεο αιινδαπήο ζε 

ιηγφηεξν απφ 3 κήλεο. Πην Ρκήκα νξίδεηαη ηξηκειήο επηηξνπή κειψλ ΓΔΞ ππεχζπλε γηα ηα 

πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο (ERASMUS), ε νπνία ζπλερψο αλαδεηά επνηθνδνκεηηθέο 

ζπλεξγαζίεο κε ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο θαη πξνζθέξεη ζηνπο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο λέεο 

επθαηξίεο απφθηεζεο εκπεηξηψλ θαη βειηίσζεο ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο.  

Πρεηηθά κε ην Erasmus, ππάξρεη ζπκθσλία αληαιιαγήο θνηηεηψλ κε ηα παξαθάησ ηδξχκαηα: 
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1. Universita degli Studi di Milano - Biccoca (Ηηαιία) 

2. Siauliai University (Ιηζνπαλία) 

3. Transilvania University of Brasov (Ονπκαλία) 

4. Dumlupinar University (Ρνπξθία) 

5. Ege University (Ρνπξθία) 

6. Adnan Mederes University (Ρνπξθία) 

7. Istanbul Kultur University (Ρνπξθία) 

8. Cyprus University of Technology (Θχπξνο) 

9. Universidad de Leon (Ηζπαλία) 

10. Universidad Rey Juan Carlos (Ηζπαλία) 

11. Universidad San Jorge (Ηζπαλία) 

12. Esic Business and Marketing School (Ηζπαλία) 

13. Universite de Picardie Jules Verne (Γαιιία) 

14. Ecole de management de Normandie (Γαιιία) 

 

Δθαξκνγή Γηδαθηηθψλ Μνλάδσλ ECTS 
(ηελ ππνελφηεηα  απηή αλαθέξεηαη  εάλ εθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα κεηαθνξάο δηδαθηηθψλ κνλάδσλ (ECTS) θαη 

εάλ ππάξρνπλ θαη δηαλέκνληαη ελεκεξσηηθά έληππα εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ECTS; 

 
Δθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα κεηαθνξάο δηδαθηηθψλ κνλάδσλ (ECTS) θαη δηαλέκνληαη 
ελεκεξσηηθά έληππα εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ECTS  θαηά πεξίπησζε. 
 

 

Γηδαζθαιία καζεκάησλ ζε μέλε γιψζζα 
(ηελ ππνελφηεηα  απηή αλαθέξεηαη  εάλ ππάξρνπλ καζήκαηα, πφζα θαη πνηα, ζηα πιαίζηα ηνπ Π.Π. πνπ 

δηδάζθνληαη θαη ζε μέλε γιψζζα. Δπηπιένλ αλαθέξεηαη εάν σπηζιμοποιείηαι ζηην γενικόηεπη εκπαιδεςηική και 

επεςνηηική διαδικαζία, διαθάνειερ, επγαζίερ κλπ, ζσεηικό ςλικό ζε ξένη γλώζζα ) 

 

Θαηά θαλφλα ε δηαζθαιία ησλ καζεκάησλ γίλεηαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ξαξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα δηδαζθαιίαο θαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα, εηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα επηζηήκνλεο 

ηνπ εμσηεξηθνχ. Πηελ πεξίπησζε απηή ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ γεληθόηεξε εθπαηδεπηηθή θαη 

εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, δηαθάλεηεο, εξγαζίεο θιπ, ζρεηηθό πιηθό ζε μέλε γιώζζα. 

Γηεζλείο Γηαθξίζεηο ηνπ Π.Μ. 
(ηελ ππνελφηεηα  απηή αλαθέξεηαη  εάλ ππάξρνπλ δηεζλείο δηαθξίζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ θαη  πνηεο) 

 

Ρν ΞΚΠ  ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ -MBA πεξηιακβάλεηαη, γηα Ρξίηε ζπλερή ρξνληά, ζηηο 

θαηαζηάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Ππλνκνζπνλδίαο Ηλζηηηνχησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (ECIIA 

University Network). Ρν ECIIA είλαη ην επξσπατθφ παξάξηεκα ηνπ Γηεζλνχο Ηλζηηηνχηνπ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ηνπ κεγαιχηεξνπ επαγγεικαηηθνχ θνξέα ζηνλ θφζκν πνπ αζρνιείηαη κε 

ζέκαηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. Ζ ζχλδεζε πνπ νδεγεί ζην 

ζπγθεθξηκέλν δηαδηθηπαθφ ηφπν είλαη http://www.eciia.eu/university.  

 

 

http://www.eciia.eu/university
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2.2.9.Δμεηαζηηθφ χζηεκα  ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ  πνπδψλ πνπδψλ ζηε 

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ-ΜΒΑ. 

 

Σξφπνη Αμηνιφγεζεο Φνηηεηψλ 
(ηελ ππνελφηεηα απηή αλαθέξεηαη εάλ εθαξκφδνληαη πνιιαπινί, ζε είδνο θαη ρξφλν, ηξφπνη αμηνιφγεζεο 

θνηηεηψλ θαη πνηνη.. Αλαιχεηαη, εάλ ππάξρεη, ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

δηεπθξηλίδεηαη ν ηξφπνο δηαζθάιηζεο  ηεο δηαθάλεηαο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ).  
 

Δθαξκφδνληαη κε επηηπρία δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ εξγαζίεο, 

εθπφλεζε κειεηψλ, ηεζη πνιιαπιψλ επηινγψλ θαη ελδηάκεζε αμηνιφγεζε (πξφνδνο), νη νπνίεο 

παξέρνπλ ζηνπο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ηελ επθαηξία λα αμηνινγεζνχλ φρη κφλν ζηηο 

ζεσξεηηθέο γλψζεηο αιιά λα εμαζθήζνπλ θαη ην θξηηηθφ ηνπο πλεχκα, θαζψο θαη ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα ηνπο. Δπηπξφζζεηα, ππάξρεη ε νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία 

νιηγνκειείο νκάδεο εμαζθνχλ ην ζπλεξγαηηθφ ηνπο πλεχκα θαη πινπνηνχλ πξαθηηθέο δξάζεηο 

θαη παξνπζηάζεηο.  

Ζ εμεηαζηηθή δηαδηθαζία αμηνινγείηαη ζηα πιαίζηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ. 

Βαζηθή πεγή δεδνκέλσλ απνηεινχλ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηε ζπκκεηνρή ζηηο 

εμεηάζεηο, ηελ θαηαλνκή ηεο βαζκνινγίαο, θ.ά., φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ην ειεθηξνληθφ 

θνηηεηνιφγην. Ρα ζηνηρεία απηά ηα επεμεξγάδεηαη ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο θαη ηα παξνπζηάδεη 

ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε Δηδηθήο Πχλζεζεο ηνπ Ρκήκαηνο, ζηα πιαίζηα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ 

Ρκήκαηνο. Δπηπιένλ, νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο δηακέζνπ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο ζηε Γεληθή 

Ππλέιεπζε Δηδηθήο Πχλζεζεο εθθξάδνπλ ηελ άπνςή ηνπο, ε νπνία θαη ζπδεηείηαη απφ ηα κέιε 

ησλ.  

Νη θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ λα ζρνιηάζνπλ ην γξαπηφ κε ην δηδάζθνληα. 

Ρα απνηειέζκαηα αλαθνηλψλνληαη δεκνζίσο θαη ζε πνιιά καζήκαηα εκθαλίδεηαη αλαιπηηθή 

ιίζηα κε ηελ επηκέξνπο βαζκνιφγεζε γηα θάζε ζέκα, άζθεζε, εξγαζία, θ.ιπ.  

 

 
Πξνδηαγξαθέο Πνηφηεηαο 
(ηελ ππνελφηεηα απηή παξνπζηάδεηαη εάλ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο γηα ηελ 

πηπρηαθή/δηπισκαηηθή εξγαζία θαη πφζν δηαθαλήο είλαη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη εμέηαζεο ηεο πηπρηαθήο/ 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.) 

 

Ζ πνηφηεηα ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο απαηηείηαη λα βξίζθεηαη ζην αλψηεξν επίπεδν 

ηεο επηζηήκεο. Ρν ζέκα επηιέγεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη πξσηφηππν θαη λα απαηηεί 

πςειφ βαζκφ πξνζπάζεηαο. Ζ παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη πςεινχ επηπέδνπ 

θαη ν εμεηαδφκελνο πξέπεη λα απαληήζεη κε ζαθήλεηα ζε φιεο ηηο παξαηεξήζεηο θαη απνξίεο 

ησλ κειψλ ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο. 

Πηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΞΚΠ ζηε Γηνίθεζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ έρεη αλαξηεζεί νδεγφο εθπφλεζεο 

ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο ΓΠΔΠ.  Ν ζθνπφο ηεο 

κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα δνζεί  ζην θνηηεηή ε δπλαηφηεηα λα 

απνδείμεη ηελ ηθαλφηεηα  απηφλνκεο κειέηεο θαη έξεπλαο ελφο ελδηαθέξνληνο γηα ηνλ ίδην θαη 
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ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα εμεηδηθεπκέλνπ ζέκαηνο, ζπλδπάδνληαο ηηο γλψζεηο πνπ 

απέθηεζε θαη ρξεζηκνπνηψληαο επηζηεκνληθέο κεζφδνπο ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο θαη 

αλάιπζεο ζηνηρείσλ θαη ζχλζεζεο ζπκπεξαζκάησλ. 

Απνηειεί κηα ζρεηηθά απηφλνκε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ θαζνδεγείηαη απφ ηνλ 

επηβιέπνληα θαζεγεηή θαη εμεηάδεηαη απφ ηελ ηξηκειή επηηξνπή.  Κπνξεί λα έρεη ζεσξεηηθή 

δηάζηαζε θαη λα αθνξά ηελ πεξηγξαθή ηεο θαηάζηαζεο πνπ βξίζθεηαη έλαο επηζηεκνληθφο 

ηνκέαο ή ηνλ έιεγρν θάπνηαο επηθξαηνχζαο ζεσξίαο ή εκπεηξηθή δηάζηαζε κε επαγσγηθή ή 

απαγσγηθή εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε θαη ηε ρξήζε πνηνηηθψλ ή πνζνηηθψλ εξεπλεηηθψλ 

κεζφδσλ. 

Ρν αληηθείκελν ηεο Κεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο κπνξεί λα αθνξά νπνηνδήπνηε 

γλσζηηθφ αληηθείκελν δηδάζθεηαη ζην ΞΚΠ. 

Δλδεηθηηθά ζέκαηα δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλείλαη: 

Ηζηνξηθή κειέηε θιάδνπ 

Πηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο θαη επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα εηαηξεηψλ 

Έιεγρνο ζεσξεηηθψλ ππνζέζεσλ – αλάπηπμε ζεσξηψλ 

Δμέηαζε δνκήο θαη ηάζεσλ νηθνλνκηθνχ θιάδνπ 

Κειέηε πεξίπησζεο απφ πξσηνγελή ή δεπηεξνγελή ζηνηρεία. Aλάιπζε ζε: 

-  πεξηγξαθή ηεο πεξίπησζεο  

-  πξνζδηνξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο  

-  δηαηχπσζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ  

-  αλάιπζε πιενλεθηεκάησλ – κεηνλεθηεκάησλ θάζε ιχζεο  

-  επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο ιχζεο  

-  δηαηχπσζε ελφο πξνγξάκκαηνο δξάζεο  

-  ελαιιαθηηθά ζρέδηα αληηκεηψπηζεο απεηιψλ απφ κε αλακελφκελεο εμειίμεηο ηνπ  καθξν-

πεξηβάιινληνο)  

-Κειέηε εθαξκνδφκελεο πνιηηηθήο ζε θάπνηα ή θάπνηεο απφ ηηο επηρεηξεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο 

ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο (π.ρ. ζηε Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, ζην Κάξθεηηλγθ, ζηα 

Σξεκαηννηθνλνκηθά, θ.ά.) ή θάπνην επηκέξνπο ζηνηρείν ηνπο (π.ρ. ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, 

πνιηηηθή πξνβνιήο θαη επηθνηλσλίαο, ζπζηήκαηα ππνθίλεζεο, πξνγξακκαηηζκφο, εθπαίδεπζε 

θαη αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, θ.ά.π.)  

-Ππγθξηηηθή αλάιπζε ζεσξηψλ, κνληέισλ ή επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ 

 Πρεδηαζκφο ππνδείγκαηνο 

Αλάιπζε ηάζεσλ ηεο αγνξάο ζε ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο 
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 Δκπεηξηθή έξεπλα (πεξηγξαθηθή ή εξκελεπηηθή, πνηνηηθή ή πνζνηηθή, επαγσγηθή ή 

απαγσγηθή).  Αλαιπηηθά: 

-  νξηνζεηήζεηο ελλνηψλ 

-  ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο 

-  βηβιηνγξαθηθή έξεπλα 

-  αλάιπζε ηεο αλαγθαηφηεηαο ηεο έξεπλαο 

-  δηαηχπσζε ππνζέζεσλ 

-  θαζνξηζκφο ζηφρσλ ηεο έξεπλαο 

-  πξνζδηνξηζκφο ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ 

-  αθνινπζνχκελε κεζνδνινγία 

-  ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη ηαμηλφκεζε ζηνηρείσλ 

-  αλάιπζε, εξκελεία θαη θξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ επξεκάησλ 

-  δηαηχπσζε ζπκπεξαζκάησλ - επίινγνο 

 

Θάζε κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γ' εμακήλνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

εθπνλήζεη Γηπισκαηηθή Δξγαζία, βάζεη αλαιπηηθψλ νδεγηψλ πνπ ηνπ έρνπλ θνηλνπνηεζεί. Ρν 

ζέκα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο επηιέγεηαη ζηηο αξρέο ηνπ Γ’ εμακήλνπ απφ ην θνηηεηή ή ηε 

θνηηήηξηα ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δπηβιέπνληα. Ν Δπηβιέπσλ νξίδεηαη απφ ηελ Γεληθή 

Ππλέιεπζε Δηδηθήο Πχλζεζεο (Γ.Π.Δ.Π) θαη είλαη κέινο ΓΔΞ πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί δηδαζθαιία 

κεηαπηπρηαθνχ καζήκαηνο. Γηα θάζε κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή θαη θνηηήηξηα, ν Δπηβιέπσλ είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο ππνζηεξίδνληαο 

ηελ πξνζπάζεηα ηνπ κε ηελ ππφδεημε ζπγθεθξηκέλσλ πεγψλ κειέηεο θαη κε ηε γεληθφηεξε 

ζπλεξγαζία ζε ζρεηηθά επηζηεκνληθά ζέκαηα. Ζ Γηπισκαηηθή Δξγαζία θαηαηίζεηαη ζην ηέινο 

ηνπ Γ' εμακήλνπ ζηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο πνπ έρεη πξνεγνπκέλσο νξηζηεί γηα ην ζθνπφ 

απηφλ απφ  ηελ Γ.Π.Δ.Π. θαη ζηελ νπνία, επηπιένλ ηνπ Δπηβιέπνληα, ζπκκεηέρνπλ άιια δχν 

κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο ή άιισλ ηκεκάησλ ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, ή Δξεπλεηέο 

Α’ ή Β’ ή Γ’ βαζκίδαο αλαγλσξηζκέλσλ εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο εκεδαπήο ή ηεο 

αιινδαπήο ή επηζηήκνλεο αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο θάηνρνη 

Γηδαθηνξηθψλ Γηπισκάησλ. Ζ εμέηαζε ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο, γίλεηαη ζε ηφπν θαη 

ρψξν πνπ αλαθνηλψλεηαη δεκφζηα απφ ηε γξακκαηεία ηνπ Ρκήκαηνο, κε ηε δπλαηφηεηα 

ειεχζεξεο παξαθνινχζεζεο απφ ην θνηλφ. 
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2.2 .10.Υξεκαηνδφηεζε Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ  πνπδψλ πνπδψλ ζηε 

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ-ΜΒΑ. 

(ηελ ελφηεηα απηή αλαθέξνληαη νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, ν 

ηξφπνο εμαζθάιηζεο ηεο βησζηκφηεηάο ηνπ θαη ν ηξφπνο ρξήζεο ησλ πφξσλ πνπ δηαζέηεη).  

 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ΞΚΠ είλαη απνθιεηζηηθά απφ ηα δίδαθηξα ησλ θνηηεηψλ. Ρα ΞΚΠ 

πιηθνηερληθά θαη δηνηθεηηθά ππνζηεξίδνληαη θαη απφ ην ηκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ.  

Ρα ΞΚΠ έρνπλ ρακειφ θφζηνο, θαζψο νπδείο απφ ηνπο δηδάζθνληεο πνπ είλαη κέιε ΓΔΞ δελ 

ιακβάλεη ακνηβή γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ ζην ΞΚΠ. Ρα ηξέρνληα έμνδα ησλ ΞΚΠ θαιχπηνληαη 

θπξίσο απφ ηα δίδαθηξα ησλ θνηηεηψλ.  

Ν Λ.3685/2008 δηέπεη ηα ΚΞΠ θαη εηδηθφηεξα ζην άξζξν 8 θαζνξίδεηαη ε θαηαλνκή ησλ 

εζφδσλ ησλ ΚΞΠ  απφ δίδαθηξα σο εμήο: 

 Ρν 65% γηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη γηα ακνηβέο - απνδεκηψζεηο ηνπ 

δηδαθηηθνχ, ηερληθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα εξγαζία πνπ ππεξβαίλεη ηηο 

θαηά λφκν ππνρξεψζεηο ηνπο, θαζψο θαη γηα ηε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ ζε 

κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο κεηά απφ πξφηαζε ηεο Γ.Π.Δ.Π. Δπίζεο, ακνηβέο 

εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ, πνηξνθίεο, Αλαιψζηκα, Κεηαθηλήζεηο, Δμνπιηζκφο  θαη 

ινηπά έμνδα. Θαηφπηλ απφθαζεο ηεο Ππγθιήηνπ ηα κέιε ΓΔΞ ηνπ ηκήκαηνο δελ 

ιακβάλνπλ ακνηβή γηα ηε δηδαζθαιία ηνπο πέξαλ ησλ θαηά ην λφκν ππνρξεψζεψλ 

ηνπο. 

 Ρν 25% γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηνπ ηδξχκαηνο πνπ αθνξνχλ ην Ξ.Κ.Π. 

(Ακνηβέο Γξακκαηεηαθήο θαη Γηνηθεηηθήο πνζηήξημεο, Δμνπιηζκφο θαη αλαιψζηκα  

Δξγαζηεξηψλ, Ινηπά έμνδα) 

 Ρν 10% θξαηήζεηο ππέξ ηνπ Δ.Ι.Δ. 

 

Ρν πνζφ ησλ δηδάθηξσλ αλεξρφηαλ ζηηο 4.000 επξψ ην αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012 θαη ην 

νπνίν θαηέβαιαλ νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο σο εμήο:  

-        1500  επξψ ζηελ αξρή ηνπ α΄ εμακήλνπ 

-        1500 επξψ ζηελ αξρή ηνπ β΄ εμακήλνπ 

-        1000  επξψ ζηελ αξρή ηνπ γ΄ εμακήλνπ 

 

Ξξέπεη λα ζεκεησζεί φηη θάζε ρξφλν πξνζθέξνληαη ζηνπο αξηζηεχζαληεο θνηηεηέο θάζε 

θαηεχζπλζεο βξαβεία επίδνζεο.   

Ππγθεθξηκέλα ην αθαδεκατθφ έηνο 2011/12 δφζεθαλ  ζηνπο 3 πξψηνπο απνθνηηήζαληεο, γηα 
θάζε κηα απφ ηηο 3 θαηεπζχλζεηο, 3.000 € γηα ηνλ πξσηεχζαληα, 1.500 € γηα ην δεχηεξν θαη 
1.00€ γηα ηνλ ηξίην. 

Ρν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ρξεκαηηθψλ βξαβείσλ αλεξρφηαλ ζε 15.500 €.  
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2.3.  Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ 

 

 
 

 (ηελ ελφηεηα απηή δίλεηαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δνκήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ ηνπ 

Σκήκαηνο)  

 

2.3.1.Αληαπφθξηζε Πξνγξάκκαηνο  Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο 
(ηελ ελφηεηα απηή ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί εάλ ππάξρεη αληαπφθξηζε ηνπ Π.Γ. ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο , 

εάλ ππάξρνπλ δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο αληαπφθξηζεο απηήο θαη  εάλ εθαξκφδνληαη απνηειεζκαηηθά ) 

 

Ζ επηηπρία ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ θξίλεηαη κε βάζε ην εξεπλεηηθφ έξγν 

πνπ παξάγεηαη θαηά ηελ εθπφλεζε ησλ δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ, θαζψο θαη απφ ηελ εμέιημε 

ησλ απνθνίησλ. Γεδνκέλνπ φηη ν αξηζκφο ησλ απνθνίησλ είλαη πεξηνξηζκέλνο, δελ 

απαηηείηαη ε νξγάλσζε εμεηδηθεπκέλνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ηεο 

επαγγεικαηηθήο ή επηζηεκνληθήο πνξείαο ησλ δηδαθηφξσλ ηνπ Ρκήκαηνο ζηελ παξνχζα 

θάζε.  Ξάλησο,  ην Ξξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη εξεπλεηηθνχο ζηφρνπο ηνπ Ρκήκαηνο θαη δελ πθίζηαηαη αλάγθε ζέζπηζεο 

δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ απηψλ. 

Δπίζεο, ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ δελ απαηηείηαη εμεηδηθεπκέλν 

ζχζηεκα αμηνιφγεζεο. πεχζπλε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ΓΠΔΠ. 

 

ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο 
 (ηελ ελφηεηα απηή ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί εάλ ππάξρεη αληαπφθξηζε ηνπ Π.Γ. ζηηο απαηηήζεηο – αλάγθεο ηεο 

θνηλσλίαο , εάλ ππάξρνπλ δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο αληαπφθξηζεο απηήο θαη  εάλ εθαξκφδνληαη απνηειεζκαηηθά ) 

 

Ρν Ξξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ έρεη ζπλεθηηθφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα θαη 

βαζίδεηαη ζηε δηαπίζησζε, φηη ε ζχγρξνλε θνηλσλία έρεη απμεκέλεο αλάγθεο γηα έξεπλα θαη  

αληηκεησπίδεη δηαξθψο λέεο πξνθιήζεηο. Νη πξνθιήζεηο απηέο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο 

επηπηψζεηο ηεο ζηαδηαθήο νινθιήξσζεο - παγθνζκηνπνίεζεο ησλ αγνξψλ θαη ησλ 

νηθνλνκηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ.  

Ζ πξφθιεζε ελφο Ξξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ είλαη λα ηζνξξνπήζεη κεηαμχ ηεο 

παξαδνζηαθήο επηζηήκεο ηεο δηνίθεζεο, ηνπ πξνζθάησο δηακνξθσκέλνπ ρψξνπ θαη ησλ 

αιιαγψλ πνπ έξρνληαη. Απηφ δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε ζέζπηζεο δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ θαη 

αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο 

απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο 

 

Γηα ηελ επαγγεικαηηθή έληαμε ησλ απνθνίησλ 
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(ηελ ελφηεηα απηή ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί εάλ ππάξρεη  αληαπφθξηζε ηνπ Π.Γ. ζηηο αλάγθεο ηηο αγνξάο 

εξγαζίαο γηα ηελ επαγγεικαηηθή έληαμε ησλ απνθνίησλ, εάλ ππάξρεη απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία 

παξαθνινχζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο πνξείαο φζσλ απέθηεζαλ Γηδαθηνξηθφ δίπισκα .                           

 

Ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ησλ Γηδαθηφξσλ ηνπ Ρκήκαηνο δελ πθίζηαηαη εμεηδηθεπκέλν 

ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηεο πνξείαο ηνπο, κεηά ηε ιήςε ηνπ Γηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο.  

Υζηφζν, ην Ρκήκα πξνεηνηκάδεηαη γηα ζπζηεκαηηθφηεξε παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ 

απνθνίησλ δηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξνεηνηκάδεη βάζε δεδνκέλσλ κε 

ηα πιήξε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ απνθνίησλ δηδαθηφξσλ.  

 

 

2.3.2Γεκνζηνπνίεζε  Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 
(ηελ ελφηεηα απηή αλαθέξνληαη νη ηξφπνη δεκνζηνπνίεζεο ηνπ Π.Γ., αλ θπθινθνξεί ζε έληππε κνξθή, αλ 

δεκνζηνπνηείηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο, νξγάλσζε ελεκεξσηηθψλ εκεξίδσλ, δηαλνκή θπιιαδίσλ ζε 

δηάθνξνχο θνξείο  θιπ  ) 

 

Ρν πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ αλαθνηλψλεηαη κέζα απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Ρκήκαηνο (http://www.ba.aegean.gr/), θαζψο επίζεο θαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ (www.aegean.gr). Νη θελέο ζέζεηο γηα ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο 

επίζεο, αλαθνηλψλνληαη θαη ζε έληππα θαη ειεθηξνληθά κέζα επξείαο θπθινθνξίαο. 

 

 

 

2.3.2. Γνκή Πξνγξάκκαηνο  Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ 
ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ηα πξνζθεξφκελα καζήκαηα δηδαθηνξηθνχ θχθινπ θαη εξεπλεηηθήο 

κεζνδνινγίαο 

 

 

Καζήκαηα δηδαθηνξηθνχ θχθινπ δελ πξνζθέξνληαη γηα ηνπο .Γ.  Ξξνζθέξεηαη έλαο θχθινο 

ζεκηλαξίσλ εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο, ηα νπνία παξαθνινπζνχλ ηφζν νη .Γ. φζν θαη 

θνηηεηέο ηνπ ΞΚΠ. 

 

2.3.4.Δπηινγή Τπνςεθίσλ Γηδαθηφξσλ 

Γηαδηθαζία επηινγήο ππνςεθίσλ Γηδαθηφξσλ 
(ηελ ππνελφηεηα απηή πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςήθησλ δηδαθηφξσλ, θαη ην 

πνζνζηφ απνδνρήο ηνπο).  

 

Ζ δηαδηθαζία επηινγήο είλαη απιή, θαζψο θάζε ελδηαθεξφκελνο δχλαηαη λα ππνβάιιεη 

αίηεζε πξνο ηε Γ.Π.Δ.Π. Κεηά ηελ εμέηαζε απφ ηε Γξακκαηεία ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ, φπσο 

απηά νξίδνληαη απφ ηε ζρεηηθή Λνκνζεζία, ε Γ.Π.Δ.Π. απνθαζίδεη λα δερζεί ή λα απνξξίςεη 

ηελ αίηεζε. Πηελ πξψηε πεξίπησζε ε Γ.Π.Δ.Π. νξίδεη άκεζα θαη ηελ ηξηκειή ζπκβνπιεπηηθή 

επηηξνπή ηνπ ππνςεθίνπ δηδάθηνξα. 

http://www.aegean.gr/
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Ν ππνςήθηνο πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ππνβάιιεη ζρεηηθή 

αίηεζε ζηε Γξακκαηεία ηνπ Ρκήκαηνο κε φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, πνπ είλαη 

ηα θάησζη:  

1. Αλαιπηηθφ Βηνγξαθηθφ Πεκείσκα 

2. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν πηπρίνπ/δηπιψκαηνο  

3. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν Κεηαπηπρηαθνχ Ρίηινπ Ππνπδψλ  

4. Δπηθπξσκέλν πηζηνπνηεηηθφ αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο  πξνπηπρηαθψλ καζεκάησλ 

5. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ 

6. Φσηνηππία Αζηπλνκηθήο Ραπηφηεηαο,  

7. Κία (1) Φσηνγξαθία,  

8. Γχν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο, εθ ησλ νπνίσλ ε κία ηνπιάρηζηνλ λα πξνέξρεηαη απφ 

θαζεγεηή, ν νπνίνο έρεη δηδάμεη ηνλ ππνςήθην. 

9. Απνδεηθηηθφ Αγγιηθήο Γιψζζαο.  

10. Δπηζηεκνληθέο Γεκνζηεχζεηο, Γηαθξίζεηο (εάλ ππάξρνπλ),  

11. Απνδεηθηηθά Δπαγγεικαηηθήο Δκπεηξίαο (εάλ ππάξρνπλ). 

Ν  ππνςήθηνο  κπνξεί λα θαηαζέζεη θαη θάζε άιιν ζηνηρείν, πνπ ζχκθσλα κε ηελ γλψκε ηνπ, 

ζα ζπκβάιεη,  ψζηε ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο λα ζρεκαηίζεη πιεξέζηεξε  άπνςε. 

Πε πεξίπησζε πνπ νη ηίηινη ζπνπδψλ έρνπλ ρνξεγεζεί απφ ΑΔΗ ηνπ εμσηεξηθνχ, ζα πξέπεη λα 

ππνβιεζνχλ θαη ζρεηηθέο βεβαηψζεηο ηζνηηκίαο απφ ην ΓΝΑΡΑΞ. 

O ππνςήθηνο πξέπεη καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ λα ππνβάιεη θαη έλα ζπλνπηηθφ Πρέδην 

Ξξφηαζεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα πεξηέρεη: 

Α. Ξξνηεηλφκελν ζέκα δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. 

Β. Ξεξηγξαθή ηνπ ζθνπνχ ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο θαζψο θαη ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ. 

Γ. Γηαπίζησζε ηνπ ππάξρνληνο εξεπλεηηθνχ θελνχ. 

Γ. Πθηαγξάθεζε ηεο κεζνδνινγίαο πνπ ζα αθνινπζεζεί. 

Δ. Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία.   

 Ζ αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ δηαβηβάδεηαη ζηε ΓΠΔΠ ηνπ ηκήκαηνο θαη νξίδεηαη ηξηκειήο 

επηηξνπή αμηνιφγεζεο, ε νπνία αμηνινγεί ηνλ ππνςήθην κε βάζε ην θάθειν ππνςεθηφηεηάο 

ηνπ θαη θαηφπηλ πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο. 

Νη επηθξαηέζηεξνη ππνςήθηνη θαινχληαη ζε δεχηεξε θάζε λα ππνβάινπλ αλαιπηηθή πξφηαζε, 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη:  

Γεληθά, ε πξφηαζε εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζε 

ζεκαληηθφ εξεπλεηηθφ πξφβιεκα, λα παξνπζηάδεη επηζηεκνληθή πξσηνηππία, λα 

ζπκβάιιεη ζηελ πξναγσγή ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο, λα εληάζζεηαη αξκνληθά ζε 
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θάπνην επξχηεξν ζχλνιν επηζηεκνληθήο ζεσξίαο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο λα έρνπλ 

γεληθεπηηθφ ραξαθηήξα. Σέινο ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηελ θαηάιιειε 

επηζηεκνληθή κεζνδνινγία ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ. 

Ζ πξφηαζε Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 

1. Αλάιπζε εηδηθφηεξνπ αληηθεηκέλνπ – νξηνζέηεζε ελλνηψλ 

2. Βηβιηνγξαθηθή έξεπλα θαη ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο- 

αξζξνγξαθίαο 

3. Δμέηαζε ππαξρφλησλ ππνδεηγκάησλ – κνληέισλ (ελλνηνινγηθφ πιαίζην) 

4. Γηαπίζησζε εξεπλεηηθνχ θελνχ – δηαηχπσζε βαζηθψλ εξεπλεηηθψλ 

ππνζέζεσλ 

5. Πξνηεηλφκελν εξεπλεηηθφ κνληέιν – ελλνηνινγηθφ πιαίζην 

6. Αλάιπζε εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο 

7. Σξφπνη επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ  

8. Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία – αξζξνγξαθία 

9. Υξνλνδηάγξακκα 

Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο θαηαζέηεη ζρεηηθή εηζήγεζε ζηε ΓΠΔΠ  θαη εθφζνλ ν ππνςήθηνο  

πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, νξίδεηαη ην ζέκα θαη ε 

ηξηκειήο ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή ηνπ ππνςεθίνπ. 

Ρν πνζνζηφ απνδνρήο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ εγγίδεη ην 75%, θαζψο νη αηηνχληεο 

ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία έρνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ ελεκεξσζεί γηα ηα θξηηήξηα θαη 

ηηο πξνυπνζέζεηο εηζαγσγήο θαη έρνπλ αλαδεηήζεη κέιε ΓΔΞ πνπ ελδηαθέξνληαη θαη έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα επηβιέςνπλ ηελ εθπφλεζε ηεο δηδαθηνξηθήο έξεπλαο ζην ηνκέα 

ελδηαθέξνληνο ηνπ ππνςεθίνπ. 

 
Μέζνδνο δεκνζηνπνίεζεο  
(ηελ ππνελφηεηα απηή παξνπζηάδεηαη κε πνην ηξφπν δεκνζηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία, ηα θξηηήξηα θαη ηα 

απνηειέζκαηα  ηεο επηινγήο ησλ ππνςήθησλ. Δπηπιένλ θαηαγξάθεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηαζθαιίδεηαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ.) 

 

πάξρεη αλαιπηηθφο θαλνληζκφο Ξξνγξάκκαηνο Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ, ν νπνίνο είλαη 

κφληκα αλαξηεκέλνο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ρκήκαηνο (http://www.ba.aegean.gr/) θαη νξίδεη 

ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα απνδνρήο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ..  

Νξίδεηαη ηξηκειήο επηηξνπή αμηνιφγεζεο ε νπνία εηζεγείηαη ζρεηηθά ηε ΓΠΔΠ θαηφπηλ 

κειέηεο ηνπ θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο θαη πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο ηνπ ππνςεθίνπ.  Ζ 

ζρεηηθή δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ είλαη δηαθαλήο  

 
 

http://www.ba.aegean.gr/
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2.3.5 Θεκαηηθέο δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ  

 
ηελ ελφηεηα απηή θαηαγξάθνληαη νη ζεκαηηθέο ησλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ, αλαθέξνληαη εάλ ππάξρνπλ 

θξηηήξηα  πνηφηεηαο ησλ  δηδαθηνξηθψλ  δηαηξηβψλ , παξνπζηάδνληαη  νη δεκνζηεχζεηο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ 

θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο πνπ αλαθέξεηαη ε εηήζηα Δ.Δ.Α θαη ν βαζκφο δηαθάλεηαο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ησλ 

δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ 

 
Νη ζεκαηηθέο ησλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ θαζνξίδνληαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο πνπ 

πξνθεξχζζνπλ δεκφζηα ην ζρεηηθφ ζέκα. Ζ δηαδηθαζία αλάζεζεο ησλ δηδαθηνξηθψλ 

δηαηξηβψλ απνθαζίδεηαη απφ ηξηκειή εμεηαζηηθή επηηξνπή.  Ρα θξηηήξηα  πνηφηεηαο ησλ  

δηδαθηνξηθψλ  δηαηξηβψλ θαζνξίδνληαη αξρηθά απφ ηελ ηξηκειή επηηξνπή θαη ζηε ζπλέρεηα 

απφ ηελ επηακειή. 

 

 

2.3.6. Νξγάλσζε Δθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα 
ηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο 

Οξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ δηαδηθαζηψλ  
(ηελ ππνελφηεηα  απηή αλαιχεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν θαη ηηο 

εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ Σκήκαηνο).  

 

Νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ηνπ Ρκήκαηνο παξάγνπλ εξεπλεηηθφ έξγν κε δηεζλή αλαγλψξηζε 

θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπφλεζε δηεζλψλ αληαγσληζηηθψλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, φπσο 

θαίλεηαη απφ ηηο δηεζλήο δεκνζηεχζεηο θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηεζλή ζπλέδξηα. Δπίζεο, 

ζπκκεηέρνπλ ζε πεξηνξηζκέλν βαζκφ ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν ηνπ ηκήκαηνο. 

 

Οξγάλσζε εκηλαξίσλ θαη Οκηιηψλ  
(ηελ ππνελφηεηα απηή εμεηάδεηαη εάλ νξγαλψλεηαη ζε ηαθηφ ρξνληθφ δηάζηεκα, εβδνκαδηαία, κεληαία, γεληθφ 

ζεκηλάξην –αλνηθηή δηάιεμε , φπνπ θαζεγεηέο θαη εξεπλεηέο ζην Σκήκα παξνπζηάδνπλ ηελ έξεπλά  ηνπο γηα 

ελεκέξσζε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο, αιιά θαη ησλ θνηηεηψλ.) 

 

Όινη νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα παξνπζηάζνπλ ζε αλνηθηή δηάιεμε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά αλά έηνο. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

δηνξγαλψλεηαη απφ ην Ρκήκα Ζκεξίδα ή Γηεκεξίδα, φπνπ νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο 

παξνπζηάδνπλ ην έξγν ηνπο ζηα κέιε ΓΔΞ θαη ηνπο θνηηεηέο ηνπ Ρκήκαηνο. 

Γπλαηφηεηα πξφζθιεζεο νκηιεηψλ  
(ηελ ππνελφηεηα απηή αλαθέξεηαη εάλ ππάξρεη δπλαηφηεηα πξφζθιεζεο νκηιεηψλ απφ άιια παλ/κηα θαη 

εξεπλεηηθά θέληξα γηα λα δψζνπλ  νκηιίεο θαη λα ελεκεξψζνπλ γηα ην έξγν ηνπο).  

 

Ρν Ρκήκα επηζθέπηνληαη επηζηήκνλεο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ γηα λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ νκηιίεο ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζε εθδειψζεηο. 
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2.3.7 Γηεζλήο ραξαθηήξαο Πξνγξάκκαηνο  Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ 

 

πκκεηνρή Γηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ 
(ηελ ππνελφηεηα απηή αλαθέξεηαη εάλ ππάξρεη ζπκκεηνρή δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ ζηηο 7κειεηο θαη 

3κειείο Δπηηξνπέο, εάλ ππάξρεη αλαθέξεηαη ζε ηη πνζνζηφ ) 

 

Κέρξη πξφηηλνο, ε Διιεληθή λνκνζεζία δελ επέηξεπε ηε ζπκκεηνρή κειψλ ΓΔΞ απφ ηελ 

αιινδαπή ζηηο 7κειείο θαη 3κειείο επηηξνπέο. Κε ην λέν λφκν 3685/2008, ε ζπκκεηνρή είλαη 

πιένλ δπλαηή θαη ην Ρκήκα έρεη ήδε πξνζεγγίζεη δηδάζθνληεο απφ ην εμσηεξηθφ γηα λα 

αλαιάβνπλ ελεξγφ ξφιν ζηελ επίβιεςε δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο 

ζηηο αληίζηνηρεο επηηξνπέο. 

 

πκκεηνρή αιινδαπψλ ππνςεθίσλ Γηδαθηφξσλ 
(ηελ ππνελφηεηα  απηή αλαθέξεηαη εάλ ππάξρεη ζπκκεηνρή  ππνςεθίσλ Γηδαθηφξσλ απφ ηελ αιινδαπή) 

 

πάξρεη κηθξή ζπκκεηνρή αιινδαπψλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ, νη νπνίνη κάιηζηα έρνπλ 

νινθιεξψζεη θαη ππνζηεξίμεη κε επηηπρία ηε δηδαθηνξηθή ηνπο δηαηξηβή θαη έρνπλ απνθηήζεη 

ην Γηδαθηνξηθφ ηνπο δίπισκα. 

 

πκθσλίεο κε Ηδξχκαηα θαη θνξείο ηνπ Δμσηεξηθνχ 
(ηελ ππνελφηεηα απηή αλαθέξνληαη εάλ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε ηδξχκαηα ή θαη εξεπλεηηθνχο 

θνξείο ζην εμσηεξηθνχ  ) 

 

Όρη, εηδηθά γηα ην πξφγξακκα δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ. 

 

Παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο ππνςήθηνπο Γηδάθηνξεο 
(ηελ ππνελφηεηα απηή αλαθέξεηαη εάλ ην ηκήκα παξέρεη θίλεηξα, ελζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ 

δηδαθηφξσλ ζε δηάθνξεο επηζηεκνληθέο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Γειαδή ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηεζλή «Θεξηλά 

Πξνγξάκκαηα» (summer schools), δηεζλή εξεπλεηηθά ζπλέδξηα, ππνβνιή άξζξσλ ζε έγθξηηα πεξηνδηθά, θιπ. ) 

 

Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ θχξνπο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, νη 

ππνςήθηνη δηδάθηνξεο λα είλαη ελεξγά κέιε κηαο θνηλσλίαο ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ πνπ 

είλαη ελεξγή, αθαδεκατθά θαη εξεπλεηηθά. Ρα ζεξηλά θαη ρεηκεξηλά ζρνιεία πξνζθέξνπλ 

ηε δπλαηφηεηα εκπινπηηζκνχ ησλ γλψζεσλ θάζε ππνςεθίνπ θαη ηνλ θέξλνπλ ζε επαθή κε 

άιινπο ζπλαδέιθνπο γηα αληαιιαγή ηδεψλ θαη πξνβιεκαηηζκψλ.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα δηεζλή ζπλέδξηα θαη πεξηνδηθά αμηνινγνχλ εκπξάθησο ην έξγν 

θάζε δηαηξηβήο, παξέρνληαο θαη έλα κέηξν επίδνζεο θαη απνδνρήο ηεο έξεπλαο ηνπ 

ππνςεθίνπ απφ ην επηζηεκνληθφ θνηλφ. Δπνκέλσο, ε ζπκκεηνρή ζε φια ηα παξαπάλσ 

θξίλεηαη άθξσο επηηαθηηθή θαη ην Ρκήκα πξνζπαζεί λα ζπλδξάκεη φζν είλαη δπλαηφ, είηε 

κέζσ θνλδπιίσλ απφ εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, είηε κέζσ ηδίσλ πφξσλ. 

Ππγθεθξηκέλα ην αθαδ. έηνο 2011-12 ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ ην ΞΚΠ ΚΒΑ ππνςήθηνη 

δηδάθηνξεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζπλέδξηα, ζχκθσλα κε ηηνλ παξαθάησ πίλαθα 
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Νλνκαηεπψλπκν Ππλέδξην Δηζήγεζε 

Πσηήξηνο Θαξαηδήκαο 6th Conference on 

Performance Measurement 

and Management Control, 

Λίθαηα Γαιιίαο, 07 – 

09.09.2011 

Zounta S., Karatzimas, S. and 

Rogdaki, El., “HRM 

perspectives on the use of 

budgeting for performance 

evaluation and control: 

evidence from Greece”. 

Γεξάζηκνο Θνληφο The 2011 Naples Forum on 

Service-Service Dominant 

Logic, Networks and Systems 

Theory and Service Science: 

integrating three perspectives 

for a new service agenda», 

Θάπξη, Ηηαιία 14 – 

17.06.2011. 

 

A service classification 

framework for value co-

creation. The case of the 

Internet of Services 

 

Κπξψπε Γαξξή International Conference on 

Integrated Information (IC-

ININFO 2011), Θσο, 29.09 – 

03.10.2011.    

 

Strategies implemented and 

sources used for the 

acquisition of information on 

foreign markets. 

Γεξάζηκνο Θνληφο VIII Conference of the Italian 

Chapter of AIS, Information 

Systems: a crossroads for 

Organization, Management, 

Accounting and Engineering, 

Οψκε, 07 – 08.10.2011 

A Service Classification 

Model for Value Co-Creation 

in IT-outsourcing Services. 

 

Βαζίιεηνο Βξπζαγψηεο International Conference of 

Computational Logistics, 

Ακβνχξγν,  Γεξκαλία, 19 – 

21.09.2011 

Modeling a Three-stage 

Supply Chain with  

Continuous Review (S,s) 

Inventory Polices, Poisson 

External Demand and Coxian 

– 2 Replenishment Times. 

Γεξάζηκνο Θνληφο 6th International Conference 

on Interoperability for 

Enterprise Systems and 

Applications (I–ESA 2012), 

Valencia (Ηζπαλία), 21–22 

Καξηίνπ 2012 

Enabling Business 

Interoperability: A Service 

Co-Creation Viewpoint.    

Αλαηνιή Βξνραξίδνπ, Social Justice and 

Participation: the role of 

Higher Education», 

University of Cyprus, 25–

27.11.2011 

Academic and social utility of 

computer mediated 

communication by university 

students: gender issues. 
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Δι. Καπξαγάλε 2nd Advances in Hospitality 
and Tourism Marketing & 
Management Conference 
(AHTMMC), Θέξθπξα, 31.05 
– 03.06.2012. 
 

Museums’ Service Quality 

and Visitors’ Future 

Intention: The Case of Greek 

Museums" θαη co-author ηνλ 

θ.  Θσλζηαληίλν 

Ιπκπεξφπνπιν, Αλαπιεξσηή 

Θαζεγεηή 

 Γ.  Μαλζάθεο International Conference on 

Business and Management: 

ICBM 2012, Ρνπξθία (Izmir), 

27 – 29.04.2012. 

George Xanthakis, Aegean 

University, Greece, Marianthi 

Stogiannidou, Aegean 

University, Greece “HR 

Management in the Age of 

Crisis the Case of Greek Civil 

Engineer Consultant 

Companies. 

 

Κηραήι Γεξάληνο SCOR 2012, Nottingham, 

Αγγιία, 20 – 22 Απξηιίνπ 

2012 

Modeling and evaluating of a 

tandem supply chain with K-

stages, Poisson demand, 

exponential lead times, lost 

sales and (Si, si) 

replenishment policies 

Γέζπνηλα Ληηφ SCOR 2012, Nottingham, 

Αγγιία, 20 – 22 Απξηιίνπ 

2012 

Markovian Analysis of serial 

multi echelon supply 

networks with Poisson 

demand, lost sales and 

Erlang replenishments 

Γ. Μαλζάθεο ISTANBUL 

INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON 

BUSINESS AND 

ECONOMICS: ICBE 2012, 03 

– 04.08.2012, Ρνπξθία 

Psychological Contract, 

Motivation and Changes in 

HR Management in the age 

of Crisis in Greece. 

 

Κ. Γαξξή International Conference on 

Integrated Information (IC-

ININFO 2012), Βνπδαπέζηε, 

30.08 – 03.09.2012. 

Market Information 

Acquisition: A prerequisite 

for successful strategic 

entrepreneurship 

   

 

πγγξαθή Γηαηξηβήο ζε μέλε γιψζζα 
(ηελ ππνελφηεηα απηή αλαθέξεηαη εάλ ππάξρεη  δπλαηφηεηα εθπφλεζεο ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο ζε μέλε 

γιψζζα ) 

 

Ζ πξνγελέζηεξε λνκνζεζία δελ επέηξεπε ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζε γιψζζα 

πιελ ηεο Διιεληθήο. Ν λένο λφκνο 3685/2008 θαζηζηά θάηη ηέηνην πιένλ εθηθηφ θαη ην Ρκήκα 
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παξέρεη απηή ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο. Γηδάθηνξεο ηνπ Ρκήκαηνο έρνπλ 

ζπγγξάςεη ηε δηδαθηνξηθή ηνπο δηαηξηβή ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 

 

Γηεζλείο Γηαθξίζεηο ηνπ Π.Γ. 
(ηελ  ππνελφηεηα  απηή αλαθέξνληαη εάλ ππάξρνπλ δηεζλείο δηαθξίζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθψλ 

πνπδψλ θαη  πνηεο) 

 

Κέρξη ζήκεξα, δελ έρεη ππνπέζεη ζηελ αληίιεςε ηνπ Ρκήκαηνο θάπνηα δηεζλήο δηάθξηζε ηνπ 

Ξξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ. Έρνπλ ππάξμεη φκσο πνιιέο πεξηπηψζεηο Γ ζησλ 

νπνίσλ ηηο δεκνζηεπφκελεο εξγαζίεο ζε έγθπξα δηεζλή πεξηνδηθά εκθαλίδνληαη αλαθνξέο 

(citations) απφ άιινπο εξεπλεηέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δηδαθηνξηθνχ ηνπο. 

 

2.3.8 Δμεηαζηηθφ χζηεκα  

Γηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ  
(ηελ ππνελφηεηα  απηή παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο δηαρξνληθήο παξαθνινχζεζεο ηεο επίδνζεο θαη ηεο πξνφδνπ ησλ 

ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ θαη ν ηξφπνο δηαζθάιηζεο ηεο δηαθάλεηαο θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζήο ηνπο. 

Δμεηάδεηαη ε εθαξκνγή θνηλψλ (κεηαμχ ησλ δηδαζθφλησλ) δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ 

θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, θαζψο θαη ε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο εμέηαζεο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο).  

 

Νη  επηβιέπνληεο θαζεγεηέο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο ζπκπιεξψλνπλ 

ζε εηήζηα βάζε ηελ έθζεζε πξνφδνπ ηνπο, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα 

επηζηεκνληθά ηνπο επηηεχγκαηα, νη δεκνζηεχζεηο ηνπο θαη νη κειινληηθέο εξγαζίεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ δηδαθηνξηθψλ ηνπο δηαηξηβψλ. Δπίζεο, νη ππνςήθηνη 

δηδάθηνξεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κία ηνπιάρηζηνλ δεκφζηα παξνπζίαζε 

εηεζίσο. Γηα ην ζθνπφ απηφ δηνξγαλψλεηαη εηεζίσο «Ζκεξίδα ή Γηεκεξίδα πνςεθίσλ 

Γηδαθηφξσλ», ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ φινη νη ελεξγνί ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ηνπ Ρκήκαηνο 

θαη ηελ νπνία παξαθνινπζνχλ ηα κέιε ΓΔΞ θαη κεηαπηπρηαθνί θαη πξνρσξεκέλνη 

πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο. Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε ηνπ Ρκήκαηνο ελεκεξψλεηαη γηα 

ηα απνηειέζκαηα ησλ παξνπζηάζεσλ ησλ ππνςήθησλ δηδαθηφξσλ απφ κέινο ΓΔΞ  πνπ έρεη 

νξηζηεί γηα ην ζθνπφ απηφ. 

Όινη νη δηδάζθνληεο πνπ επηβιέπνπλ ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο ζην Ρκήκα, εθαξκφδνπλ 

θνηλέο ηαθηηθέο αμηνιφγεζεο/επίβιεςεο ηεο εθάζηνηε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Ρα 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο (δεκνζηεχζεηο ζε δηεζλή ζπλέδξηα θαη έγθξηηα πεξηνδηθά) είλαη επίζεο 

θνηλά κεηαμχ ησλ δηδαζθφλησλ θαη έρνπλ φια θνηλφ παξάγνληα ηελ δηαζθάιηζε πςειήο 

αλαγλσξηζηκφηεηαο ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο απφ ηε 

δηεζλή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. 

Ζ αζθαιέζηεξε κέζνδνο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο είλαη ην επίπεδν 

ησλ δεκνζηεπκέλσλ επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ ηνπ ππνςεθίνπ ζε έγθξηηα επηζηεκνληθά 

πεξηνδηθά θαη δηεζλή ζπλέδξηα κε θξίζε. Νη θξηηέο ησλ εξγαζηψλ απηψλ είλαη αλεμάξηεηνη 

επηζηήκνλεο, κέιε άιισλ ΑΔΗ ηνπ εμσηεξηθνχ ή ηεο εκεδαπήο, κέιε εξεπλεηηθψλ ηλζηηηνχησλ 
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θαη άιισλ επηζηεκνληθψλ θνξέσλ. Ζ ζεηηθή αμηνιφγεζε θαη ελ ηέιεη ε απνδνρή κηαο 

εξγαζίαο, ζπληζηά αλαγλψξηζε ηεο πξσηφηππεο κειέηεο πάλσ ζηε ζεκαηηθή πεξηνρή θαη 

απηνκάησο εληάζζεη ηνλ ππνςήθην ζε αλαγλσξηζκέλε ζέζε ζην επηζηεκνληθφ γίγλεζζαη. 

Ρφζν ζηελ αλάζεζε φζν θαη ζηελ εμέηαζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, ν ππνςήθηνο πξέπεη 

αξρηθά λα πιεξνί ηα θξηηήξηα εηζαγσγήο, ηα νπνία αληηθαηνπηξίδνληαη ζηνλ πίλαθα 

πξνζφλησλ πνπ απνθαζίδεη ε Γ.Π.Δ.Π. θαη ζηε ζπλέρεηα λα ππνζηεξίμεη ελψπηνλ ηεο 7κεινχο 

επηηξνπήο ηε δηαηξηβή ηνπ, ε νπνία έρεη ζπλνδεπηεί απφ κηα ζεηξά επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ, 

πνπ έρνπλ θξηζεί απφ αλεμάξηεηεο επηηξνπέο επηζηεκφλσλ, εμαζθαιίδνληαο ηελ πξσηνηππία 

ηεο θάζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Δπηπξφζζεηα, ε ππνζηήξημε απηή ιακβάλεη ρψξα ζε 

δεκφζην ρψξν, αλνηθηφ γηα ην επξχ θνηλφ θαη ζε ρξνληθή ζηηγκή πνπ έρεη πξν θαηξνχ δεκφζηα 

αλαθνηλσζεί. 

Νη πξνδηαγξαθέο ηεο πνηφηεηαο κηαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο εμεηάδνληαη απφ ηελ 

επηακειή εμεηαζηηθή επηηξνπή πνπ έρεη νξηζηεί θαη ζπλνςίδνληαη γεληθά ζηα αθφινπζα: 

- Ρν ζέκα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζε ζεκαληηθφ εξεπλεηηθφ – επηζηεκνληθφ πξφβιεκα 

- Ζ δηαηξηβή πξέπεη λα παξνπζηάδεη επηζηεκνληθή πξσηνηππία θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ 

πξναγσγή ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο 

- Ξξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο επηζθφπεζε ηεο δηεζλνχο θαη ειιεληθήο βηβιηνγξαθία 

θαη αξζξνγξαθίαο 

- Ξξέπεη λα θαηαδεηθλχεηαη άξηηα γλψζε θαη δπλαηφηεηα θξηηηθήο ζεψξεζεο ηνπ 

εξεπλψκελνπ αληηθεηκέλνπ 

- Ζ έξεπλα πξέπεη λα εληάζζεηαη αξκνληθά ζε θάπνην επξχηεξν ζχλνιν επηζηεκνληθήο 

ζεσξίαο θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο λα έρνπλ γεληθεπηηθφ ραξαθηήξα 

- Ξξέπεη λα έρεη γίλεη ζσζηή δηαηχπσζε θαη έιεγρνο ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ 

- Ξξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηελ θαηάιιειε επηζηεκνληθή κεζνδνινγία ζπιινγήο, 

επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ 

- Ρα πνξίζκαηα πξέπεη λα ζπγθξίλνληαη κε ηα πνξίζκαηα αλάινγσλ κειεηψλ θαη 

εξεπλψλ θαη 

- Ξξέπεη λα νξηνζεηείηαη ε ζπκβνιή ηεο δηαηξηβήο ζηελ επηζηήκε.   

Δμάιινπ, νη παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο ειέγρνληαη απφ ηηο δεκνζηεχζεηο πξσηφηππσλ 

εξγαζηψλ ηνπ θάζε ππνςεθίνπ ζε έγθξηηα πεξηνδηθά θαη δηεζλή ζπλέδξηα. Αλ θαη ν 

απαηηνχκελνο αξηζκφο εξγαζηψλ πνηθίιιεη, ε επηθξαηνχζα ηάζε είλαη λα ππάξρνπλ 

ηνπιάρηζην δπν δεκνζηεπκέλεο εξγαζίεο ζε έγθξηηα θαη έγθπξα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη 

πνιιαπιάζηεο εξγαζίεο ζε δηεζλή ζπλέδξηα κε αμηνιφγεζε απφ αλψλπκνπο θξηηέο.  

 

χλζεζε ησλ 7κειψλ θαη 3κειψλ επηηξνπψλ  
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(ηελ ππνελφηεηα  απηή αλαθέξεηαη αλ ππάξρεη ζπκκεηνρή ζπλαθψλ ζεκαηηθά εηδηθψλ επηζηεκφλσλ απφ άιια 

ΑΔΗ ή εξεπλεηηθά Ηδξχκαηα ζηε ζχλζεζε ησλ 7κειψλ θαη 3κειψλ επηηξνπψλ). 

 

Όπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, ε ππνζηήξημε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο 

θάζε ππνςεθίνπ, γίλεηαη ελψπηνλ ηεο 7κεινχο επηηξνπήο ε νπνία νξίδεηαη απφ ηε Γ.Π.Δ.Π. θαη 

ζπλέξρεηαη έπεηηα απφ ηελ έγθξηζε ηεο 3κεινχο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο   Ν ρξφλνο θαη 

ν ηφπνο παξνπζίαζεο αλαθνηλψλεηαη επίζεκα απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Ρκήκαηνο θαη 

θνηλνπνηείηαη ειεθηξνληθά ζε φια ηα κέιε ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ. Θαηά ηε θάζε ηεο 

ππνζηήξημεο, ππάξρεη πάληνηε ε παξνπζία επξχηεξνπ θνηλνχ, ην νπνίν παξαθνινπζεί 

αλνηθηά φιε ηε δηαδηθαζία. 

πάξρεη ζπκκεηνρή εηδηθψλ επηζηεκφλσλ απφ άιια ΑΔΗ ή εξεπλεηηθά ηδξχκαηα 

ζηε ζχλζεζε ησλ 7κειψλ επηηξνπψλ ζε πνζνζηφ 100% ησλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ. 

Αλαθνξηθά κε ηηο 3κειείο επηηξνπέο, ην πνζνζηφ απηφ είλαη ζαθψο κηθξφηεξν αιιά μεπεξλά 

ην 75%. Απηφ απμάλεη ην θχξνο ησλ παξερφκελσλ δηδαθηνξηθψλ δηπισκάησλ θαη θάλεη ηηο 

δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο πην δηαθαλείο θαη αμηνθξαηηθέο. 

 

2.4.  Άιιεο εθπαηδεπηηθέο δνκέο Σκήκαηνο  

(π.ρ. δηδαζθαιείν Ρφδνο) 

 

 

(ηελ ελφηεηα απηή αλαθέξεηαη εάλ ζην Σκήκα ιεηηνπξγνχλ πξφζζεηεο εθπαηδεπηηθέο δνκέο, πνηεο είλαη θαη 

δψζηε κηα ζχληνκε αλαθνξά γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο ) 
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2.5.  πκπεξάζκαηα 

 

 

 

(ηελ ελφηεηα απηή δίλνληαη θάπνηεο βαζηθέο δηαπηζηψζεηο – ζπκπεξάζκαηα αλά πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ 

Σκήκαηνο.) 

 

Νη βαζηθέο δηαπηζηψζεηο – ζπκπεξάζκαηα αλά πξφγξακκα ζπνπδψλ είλαη νη αθφινπζεο: 

 

Ππόγπαμμα  Πποπηςσιακών ποςδών 

 Ρν ΞΞΠ αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Ρκήκαηνο θαη ηηο θνηλσληθέο 

απαηηήζεηο. Δπεηδή, φκσο, νη ηειεπηαίεο είλαη επκεηάβιεηεο, απαηηνχληαη δξάζεηο 

δηαξθνχο αμηνιφγεζεο.  

 Ζ δνκή, ε ζπλεθηηθφηεηα θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξξνπηπρηαθψλ 

Ππνπδψλ είλαη ηθαλνπνηεηηθά ζηνηρεία θαη ειέγρνληαη δηαξθψο κέζα απφ ηε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο. 

 Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εμεηαζηηθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρεηαη κε βάζε ηα ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία ηνπ θνηηεηνινγίνπ, ηνλ απνινγηζκφ ησλ δηδαζθφλησλ, αιιά θαη απφ ηνπο 

ίδηνπο ηνπο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο, πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάζνπλ ηελ 

άπνςή ηνπο κέζσ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο.  

  Ζ δηεζλήο δηάζηαζε ηνπ ΞΞΠ πξνθχπηεη απφ ηηο αληαιιαγέο θνηηεηψλ κέζσ 

Erasmus θαη ηηο δηαιέμεηο απφ επηζηήκνλεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Απαηηείηαη λα 

αλαδεηεζνχλ πεξαηηέξσ δξάζεηο ελίζρπζεο ηεο δηεζλνχο δηάζηαζεο ηνπ ΞΞΠ. 

  Ζ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο πξνβιήκαηα, είλαη φκσο 

κηθξή ε δηάξθεηά ηεο. Νη παξνχζεο ζπλζήθεο δελ επηηξέπνπλ άκεζα ηελ αχμεζε ηεο 

δηάξθεηαο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο.  

 

3.2 Ππογπάμμαηα  Μεηαπηςσιακών ποςδών 

 

 Νη ηίηινη ησλ Ξξνγξακκάησλ Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζην 

πεξηερφκελν θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ ΞΚΠ. 

 Ρν ΓΞΚΠ “Πρεδηαζκφο, πνιηηηθή θαη Γηνίθεζε Ρνπξηζκνχ” νξγαλψλεηαη απφ ηέζζεξα 

Ρκήκαηα ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Ρν Ρκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ην 

ππνζηεξίμεη πιήξσο. 
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 Ρα ΞΚΠ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Ρκήκαηνο θαη ηηο θνηλσληθέο 

απαηηήζεηο. Δπεηδή, φκσο, νη ηειεπηαίεο είλαη επκεηάβιεηεο, απαηηνχληαη δξάζεηο 

δηαξθνχο αμηνιφγεζεο.  

  Ζ δνκή, ε ζπλεθηηθφηεηα θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ Ξξνγξακκάησλ 

Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ είλαη ζηνηρεία πνπ  ειέγρνληαη δηαξθψο, κέζα απφ ηε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, απφ ηε Δ.Γ.Δ. θαη ηε Γ.Π.Δ.Π θαηά πεξίπησζε. 

 Ζ αμηνιφγεζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ γίλεηαη κε ηξφπνπο πνπ αληαπνθξίλνληαη 

πιήξσο ζηνπο ζηφρνπο θαη ην ραξαθηήξα ησλ ΞΚΠ. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

εμεηαζηηθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρεηαη κε βάζε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ 

θνηηεηνινγίνπ, ηνλ απνινγηζκφ ησλ δηδαζθφλησλ, αιιά θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο, πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο 

κέζσ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο. 

 Ζ δηαδηθαζία επηινγήο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ είλαη αλνηθηή θαη δηαθαλήο. Νη 

κέζνδνη αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο ζηφρνπο θαη ην 

ραξαθηήξα ησλ ΞΚΠ. 

 Ρα ΞΚΠ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ πφξνπο ησλ θνηηεηψλ, νη νπνίνη πξνο ην παξφλ 

θαίλεηαη λα επαξθνχλ. Γηα ηε καθξνπξφζεζκε βησζηκφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ 

απαηηείηαη ε εμεχξεζε πεξηζζφηεξσλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο. 

 Ζ δηεζλήο δηάζηαζε ησλ Ξξνγξακκάησλ Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ δελ είλαη 

ηθαλνπνηεηηθή. Απαηηείηαη λα αλαδεηεζνχλ πεξαηηέξσ δξάζεηο ελίζρπζεο ηεο 

δηεζλνχο δηάζηαζεο ησλ ΞΚΠ. 

 

3.3 Ππόγπαμμα Γιδακηοπικών ποςδών 

 Ζ ζηαδηνδξνκία ησλ δηδαθηφξσλ ηνπ Ρκήκαηνο θαη ην εξεπλεηηθφ ηνπο έξγν 

καξηπξνχλ ηελ εμαηξεηηθή επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ. 

  Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δνκήο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ 

παξαθνινπζείηαη απφ ηε Γ.Π.Δ.Π. 

  Ρν εμεηαζηηθφ ζχζηεκα ηνπ πξνγξάκκαηνο δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ είλαη αλνηθηφ θαη 

δηαθαλέο. 

 Ζ δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ είλαη αλνηθηή θαη 

δηαθαλήο. 

 Ζ νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη νκηιηψλ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. Υζηφζν, ε απφζηαζε απφ 

ηα κεγάια αζηηθά θέληξα, θαζψο θαη ε γξαθεηνθξαηηθή δνκή ηεο νηθνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο δπζρεξαίλνπλ ηε δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη νκηιηψλ κε εμσηεξηθνχο 

νκηιεηέο/εηζεγεηέο. Δληνχηνηο, ν αξηζκφο ησλ ζρεηηθψλ εθδειψζεσλ είλαη 

ηθαλνπνηεηηθφο. Θα πξέπεη φκσο ζην κέιινλ λα νξγαλσζνχλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα 
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επηζηεκνληθήο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο, ησλ νπνίσλ ε επηηπρήο παξαθνινχζεζε ζα 

είλαη πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνβνιή ηεο δηαηξηβήο. 

 Ζ δηεζλή δηάζηαζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ  είλαη θαιή. Νη 

ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ηνπ Ρκήκαηνο παξάγνπλ εξεπλεηηθφ έξγν κε δηεζλή 

αλαγλψξηζε θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπφλεζε δηεζλψλ αληαγσληζηηθψλ εξεπλεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, φπσο θαίλεηαη απφ ηηο δηεζλήο δεκνζηεχζεηο θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζε δηεζλή ζπλέδξηα. 
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3.Γηδαθηηθφ Έξγν 
 

 
Ζ ελφηεηα απηή αθνξά ην δηδαθηηθφ έξγν ηφζν ηνπ Πξνπηπρηαθνχ, φζν ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ2 θαη Γηδαθηνξηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. 

3.1Απνηειεζκαηηθφηεηα Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ θαη Πνηφηεηα 

Γηδαθηηθήο Γηαδηθαζίαο  
 

Ωο πξνο ην Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ 

(ε απηή ηελ ππνελφηεηα απηή θαηαγξάθεηαη:: Δάλ ππάξρεη θαη πψο εθαξκφδεηαη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 

δηδαζθφλησλ απφ ηνπο θνηηεηέο θαη πψο αμηνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο, ν κέζνο εβδνκαδηαίνο θφξηνο 

δηδαθηηθνχ έξγνπ αλά δηδάζθνληα θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο πνπ αλαθέξεηαη ε Δηήζηα Δ.Δ.Α, πνηεο δηδαθηηθέο 

κέζνδνη δηδαζθαιίεο αμηνπνηνχληαη απφ ην ηκήκα, πρ  δηαιέμεηο, θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο, νκαδηθέο – αηνκηθέο 

εξγαζίεο, ρξήζε ειεθηξνληθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θιπ, αλ ππάξρεη δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ θαη ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη εάλ ππάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλεο απφ ην Σκήκα 

ππνηξνθίεο/βξαβεία δηδαζθαιίαο.)  

 

Νη δηδάζθνληεο/κάζεκα αμηνινγνχληαη ζε εμακεληαία βάζε απφ ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο 

θνηηήηξηεο κέζσ αλσλχκσλ ειεθηξνληθψλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ δηακνξθψζεθαλ απφ ηελ 

ΑΓΗΞ.  

Ζ ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, πξνθεηκέλνπ ηα απνηειέζκαηα λα είλαη ακεξφιεπηα 

θαη ζηαηηζηηθψο αμηφπηζηα, πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο ηνπ 

Ρκήκαηνο απνγξαθηθά θαη φρη δεηγκαηνιεπηηθά.  

Αμηνινγνχληαη φια ηα πξνζθεξφκελα απφ ην Ρκήκα καζήκαηα θαη φινη νη δηδάζθνληεο. Ρα 

απνηειέζκαηα παξαδίδνληαη ζηνλ Ξξφεδξν ηνπ Ρκήκαηνο, ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα δηαλέκεη ζε 

θάζε δηδάζθνληα ηα απνηειέζκαηα πνπ ηνλ αθνξνχλ. Δπηπιένλ, θαηαξηίδεηαη έθζεζε 

ζπλνιηθψλ απνηειεζκάησλ κε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη γξαθηθή παξνπζίαζε ησλ 

ζηνηρείσλ, ε νπνία δηαλέκεηαη ζηνπο δηδάζθνληεο θαη απνηειεί έλα εμαηξεηηθά ρξήζηκν 

εξγαιείν γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζσπηθψλ απνηειεζκάησλ εθάζηνπ ζε ζρέζε κε ηνπο κέζνπο 

φξνπο ηνπ Ρκήκαηνο. 

Ζ επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απηψλ κπνξεί λα δψζεη εμαηξεηηθά ζπκπεξάζκαηα 

ηα νπνία λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, θαζψο θαη γηα 

ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε κειινληηθψλ καζεκάησλ. 

Ν κέζνο φξνο δηδαζθαιίαο γηα ηα κέιε ΓΔΞ πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη ηνπο δηδάζθνληεο 

κε βάζε ην ΞΓ47/80 κε πιήξε ζχκβαζε, ππνινγίδεηαη ζε 7,5 ψξεο. Νη ψξεο απηέο αθνξνχλ 

ζηηο δηαιέμεηο θαη ηα εξγαζηήξηα θαη δελ πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνεηνηκαζία, ηε δηφξζσζε 

                                                           
2
 ηελ πεξίπησζε πνπ ζην Σκήκα ιεηηνπξγνχλ παξαπάλσ απφ έλα Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ, ε ελφηεηα πνπ αθνξά ην θάζε θνξά ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζα πξέπεη λα 

επαλαιακβάλεηαη γηα θάζε έλα απφ ηα ΠΜ. 
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εξγαζηψλ, αζθήζεσλ, γξαπηψλ θ.ιπ. Γηα ηα ηειεπηαία δελ έρνπλ θαηαγξαθεί ζρεηηθά 

ζηνηρεία. 

Νη δηδαθηηθέο κέζνδνη δηδαζθαιίεο πνπ αμηνπνηνχληαη απφ ην ηκήκα, είλαη νη δηαιέμεηο, νη 

θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο, νη νκαδηθέο – αηνκηθέο εξγαζίεο θαη ε ρξήζε ειεθηξνληθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. Απηφ γίλεηαη θαηά πεξίπησζε θαη εμαξηάηαη απφ ηε θχζε θαη ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ησλ καζεκάησλ. 

Ζ δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ θαη ησλ δηδαθηηθψλ 

κεζφδσλ πξνθχπηεη κέζσ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο αλάδξαζεο.  

Απφ ην Ρκήκα δελ ππάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλεο ππνηξνθίεο/βξαβεία δηδαζθαιίαο.  Υζηφζν, 

θάζε ρξφλν ρνξεγνχληαη ππνηξνθίεο ζηνπο θνηηεηέο απφ θνξείο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, αιιά 

θαη απφ θπζηθά πξφζσπα. 

 

Ωο πξνο ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «ρεδηαζκφο, Γηνίθεζε θαη Πνιηηηθή 

Σνπξηζκνχ» 

(ηελ ππνελφηεηα απηή θαηαγξάθεηαη: : Δάλ ππάξρεη θαη πψο εθαξκφδεηαη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο δηδαζθφλησλ 

απφ ηνπο θνηηεηέο ηνπ ΠΜ θαη πσο αμηνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο, ν κέζνο εβδνκαδηαίνο θφξηνο 

δηδαθηηθνχ έξγνπ αλά δηδάζθνληα θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο πνπ αλαθέξεηαη ε Δηήζηα Δ.Δ.Α, πνηεο δηδαθηηθέο 

κέζνδνη δηδαζθαιίεο αμηνπνηνχληαη απφ ην ΠΜ, δηαιέμεηο, θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο, νκαδηθέο – αηνκηθέο 

εξγαζίεο, ρξήζε ειεθηξνληθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θιπ, αλ ππάξρεη δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ θαη ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ, εάλ ππάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλεο απφ ην Σκήκα 

ππνηξνθίεο/βξαβεία δηδαζθαιίαο, πφζα απφ ηα κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο δηδάζθνπλ ζην 

ΠΜ, εάλ ζπλεηζθέξνπλ νη Μεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ζην δηδαθηηθφ έξγν ηνπ Σκήκαηνο θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 

πνπ αλαθέξεηαη ε Δηήζηα Δ.Δ.Α) 

 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ δηδαζθφλησλ ηνπ ΞΚΠ γίλεηαη κέζσ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηεο 

ΚΝΓΗΞ. 

Πην ΞΚΠ δηδάζθνπλ 12 κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Ρκήκαηνο (κέιε ΓΔΞ). Δπίζεο, 

δίδαμαλ θαη 6 εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο. Νη δηδάζθνληεο ηνπ ηκήκαηνο θαιχπηνπλ ζρεδφλ ην 

ζχλνιν ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζηα νπνία παξέρνπλ εμεηδίθεπζε. 

Ρν Ρκήκα έρεη ζεζκνζεηεκέλεο ππνηξνθίεο/βξαβεία δηδαζθαιίαο γηα θάζε  

Αθαδεκατθφ έηνο. 

Νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο δελ ζπκκεηείραλ ζην δηδαθηηθφ έξγν ηνπ Ρκήκαηνο θαηά ην 

αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012. 

Ρν Ρκήκα αμηνπνηεί πιήζνο δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο αλαιφγσο ηεο θχζεο ηνπ 

θάζε καζήκαηνο φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ εμακεληαίν απνινγηζκφ ησλ δηδαζθφλησλ. Πε απηέο 

πεξηιακβάλνληαη: δηαιέμεηο, εξγαζίεο, εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο, 

κειέηεο πεξίπησζεο, ειεθηξνληθή κάζεζε (e-learning) θ.ά. 
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Όζνλ αθνξά ζηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ, πινπνηείηαη απφ 

ηνπο δηδάζθνληεο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ 

έηνπο 2008-2009 πξαγκαηνπνηήζεθε κία αλαδηάξζσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο νπνίαο εμεηάζηεθε ην πεξηερφκελν φισλ ησλ καζεκάησλ θαη επηθαηξνπνηήζεθε 

ε χιε ηνπο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ θξίζεθε αλαγθαίν.  

 

Ωο πξνο ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ  - ΜΒΑ» 

(ηελ ππνελφηεηα απηή θαηαγξάθεηαη: : Δάλ ππάξρεη θαη πψο εθαξκφδεηαη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο δηδαζθφλησλ 

απφ ηνπο θνηηεηέο ηνπ ΠΜ θαη πσο αμηνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο, ν κέζνο εβδνκαδηαίνο θφξηνο 

δηδαθηηθνχ έξγνπ αλά δηδάζθνληα θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο πνπ αλαθέξεηαη ε Δηήζηα Δ.Δ.Α, πνηεο δηδαθηηθέο 

κέζνδνη δηδαζθαιίεο αμηνπνηνχληαη απφ ην ΠΜ, δηαιέμεηο, θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο, νκαδηθέο – αηνκηθέο 

εξγαζίεο, ρξήζε ειεθηξνληθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θιπ, αλ ππάξρεη δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ θαη ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ, εάλ ππάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλεο απφ ην Σκήκα 

ππνηξνθίεο/βξαβεία δηδαζθαιίαο, πφζα απφ ηα κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο δηδάζθνπλ ζην 

ΠΜ, εάλ ζπλεηζθέξνπλ νη Μεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ζην δηδαθηηθφ έξγν ηνπ Σκήκαηνο θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 

πνπ αλαθέξεηαη ε Δηήζηα Δ.Δ.Α) 

 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ δηδαζθφλησλ ηνπ ΞΚΠ γίλεηαη κέζσ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηεο 

ΚΝΓΗΞ. 

Ρα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο αλαθνηλψλνληαη ζηνπο δηδάζθνληεο θαη ζπδεηνχληαη ζηε 

ΓΠΔΠ ηνπ ηκήκαηνο γηα ιήςε ζρεηηθψλ απνθάζεσλ. 

Πην ΞΚΠ «Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ  - ΚΒΑ» δηδάζθνπλ 15 κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Ρκήκαηνο (κέιε ΓΔΞ), θαζψο θαη 2 κέιε ησλ δηδαζθφλησλ κε βάζε ην 

ΞΓ407/80. Νη δηδάζθνληεο ηνπ ηκήκαηνο θαιχπηνπλ ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ ζηα νπνία παξέρνπλ εμεηδίθεπζε. 

Ρν Ρκήκα έρεη ζεζκνζεηεκέλεο ππνηξνθίεο/βξαβεία δηδαζθαιίαο γηα θάζε  

Αθαδεκατθφ έηνο. 

Νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο δελ ζπκκεηείραλ ζην δηδαθηηθφ έξγν ηνπ Ρκήκαηνο θαηά ην 

αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012. 

Ρν Ρκήκα αμηνπνηεί πιήζνο δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο αλαιφγσο ηεο θχζεο ηνπ 

θάζε καζήκαηνο φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ εμακεληαίν απνινγηζκφ ησλ δηδαζθφλησλ. Πε απηέο 

πεξηιακβάλνληαη: δηαιέμεηο, εξγαζίεο, εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο, 

κειέηεο πεξίπησζεο, ειεθηξνληθή κάζεζε (e-learning) θ.ά. 

Όζνλ αθνξά ζηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ, πινπνηείηαη απφ 

ηνπο δηδάζθνληεο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.  
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Ωο πξνο ην Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ 

 (ε απηήλ ηελ ππνελφηεηα θαηαγξάθεηαη: Δάλ ππάξρεη θαη πψο εθαξκφδεηαη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 

δηδαζθφλησλ απφ ηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο θαη πψο αμηνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο, πνηέο ζπγθεθξηκέλεο 

δηδαθηηθέο κέζνδνη ρξεζηκνπνηνχληαη, εάλ ππάξρεη δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ 

θαη ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ, εάλ ππάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλεο απφ ην Σκήκα ππνηξνθίεο/βξαβεία δηδαζθαιίαο, εάλ  

ζπλεηζθέξνπλ ζην δηδαθηηθφ έξγν νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ηνπ Σκήκαηνο θαη ζε ηί πνζνζηφ. 

 

Γελ ππάξρεη ζρεηηθή δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ επηβιεπφλησλ θαζεγεηψλ απφ ηνπο 

ππνςήθηνπο δηδάζθνληεο. 

Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο δηδαζθφλησλ απφ ηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο γίλεηαη κέζσ 

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηεο ΑΓΗΞ. Ρα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο αλαθνηλψλνληαη ζηε 

ΓΠΔΠ  θαη ιακβάλνληαη αλάινγεο απνθάζεηο. 

 Ρν Ρκήκα δελ έρεη ζεζκνζεηεκέλεο ππνηξνθίεο/βξαβεία δηδαζθαιίαο γηα θάζε  

Αθαδεκατθφ έηνο. 

Νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο δελ ζπκκεηείραλ ζην δηδαθηηθφ έξγν ηνπ Ρκήκαηνο θαηά ην 

αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012. 

Ρν Ρκήκα αμηνπνηεί πιήζνο δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο. Πε απηέο 

πεξηιακβάλνληαη: δηαιέμεηο, εξγαζίεο, εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο, 

κειέηεο πεξίπησζεο, ειεθηξνληθή κάζεζε (e-learning) θ.ά.  

Πηελ πεξίπησζε ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ δελ παξαδίδνληαη ζπζηεκαηηθά δηαιέμεηο, αιιά 

αμηνπνηείηαη ν ζεζκφο ησλ εηεζίσλ εκεξίδσλ πξνφδνπ απηψλ γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ απηψλ. 

 

3.2Οξγάλσζε θαη Δθαξκνγή Γηδαθηηθνχ Έξγνπ 

 

Ωο πξνο ην Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ  πνπδψλ 

(ε απηήλ ηελ ππνελφηεηα θαηαγξάθεηαη  εάλ θαη πσο γλσζηνπνηείηαη ζηνπο θνηηεηέο ε χιε ησλ καζεκάησλ ζηελ 

αξρή ηνπ εμακήλνπ, εάλ πεξηγξάθνληαη νη καζεζηαθνί ζηφρνη ησλ καζεκάησλ θαη ηα πξνζδνθψκελα 

απνηειέζκαηα , εάλ ππάξρεη δηαδηθαζία κέηξεζεο ηεο επίηεπμεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ησλ καζεκάησλ εάλ 

ηεξείηαη ην σξνιφγην πξφγξακκα, ζε πνην βαζκφ θαη εάλ είλαη νξζνινγηθή ε νξγάλσζε θαη ε δνκή ηνπ. 

Αλαθέξεηαη εάλ έρνπλ νη δηδάζθνληεο ψξεο γξαθείνπ, εάλ ηηο ηεξνχλ θαη εάλ αμηνπνηνχληαη απφ ηνπο θνηηεηέο. 

θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο πνπ αθνξά ε Δηήζηα Δ.Δ.Α, Πφζα (θαη πνηά) απφ ηα βαζηθά εηζαγσγηθά καζήκαηα 

δηδάζθνληαη απφ κέιε ΓΔΠ/ΔΠ ησλ δχν αλψηεξσλ βαζκίδσλ θαη πφζα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Σκήκαηνο δηδάζθνπλ καζήκαηα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην ζηελφ ή επξχηεξν γλσζηηθφ ηνπο πεδίν.) 

 

Πηνλ Νδεγφ Ππνπδψλ πνπ είλαη αλαξηεκέλνο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηκήκαηνο θαηαγξάθεηαη ε 

χιε θάζε καζήκαηνο θαη νη καζεζηαθνί ζηφρνη. 

Ρν σξνιφγην πξφγξακκα είλαη νξγαλσκέλν θαη δνκεκέλν θαηάιιεια γηα λα θαιχπηνληαη 

νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη. Απηφ ηεξείηαη κε επζχλε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ηκήκαηνο. 
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Ξξηλ ηελ έλαξμε θάζε αθαδεκατθνχ εμακήλνπ νη δηδάζθνληεο δειψλνπλ ηηο ψξεο 

γξαθείνπ γηα ζπλεξγαζία κε ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο. Ζ ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ απηνχ 

είλαη ππνρξεσηηθή θαη δεζκεπηηθή γηα ην δηδάζθνληα κε επζχλε ηνπ Ξξνέδξνπ θαη απνηειεί 

κέξνο ησλ εβδνκαδηαίσλ δηδαθηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπ.  

Νη ψξεο γξαθείνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ αλαθνηλψλνληαη έμσ απφ ην γξαθείν ηνπ θαη ζηνλ 

ηζηφηνπν ηνπ καζήκαηφο ηνπ. Πε πεξηπηψζεηο απνπζίαο, ν δηδάζθσλ ελεκεξψλεη ηνπο 

θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο κε ειεθηξνληθή αλαθνίλσζε δηα ηεο γξακκαηείαο. Νη ψξεο 

ζπλεξγαζίαο κε ηνπο δηδάζθνληεο αμηνπνηνχληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο 

θνηηήηξηεο γηα επίιπζε απνξηψλ, θαζνδήγεζε ζηελ εθπφλεζε αζθήζεσλ θαη πηπρηαθψλ 

εξγαζηψλ, θ.ιπ.  

Παξαπάλσ παξνπζηάζηεθε πίλαθαο αλαζέζεσλ, εγθεθξηκέλνο απφ ηε Γ πνπ δείρλεη αλά 

εμάκελν ηα καζήκαηα πνπ ν θάζε θαζεγεηήο δηδάζθεη. Ν πίλαθαο απηφο δείρλεη ηα βαζηθά 

εηζαγσγηθά καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη απφ κέιε ΓΔΞ/ΔΞ ησλ δχν αλψηεξσλ βαζκίδσλ 

θαη ηα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Ρκήκαηνο πνπ δηδάζθνπλ καζήκαηα πνπ δελ 

εκπίπηνπλ ζην ζηελφ ή επξχηεξν γλσζηηθφ ηνπο πεδίν (απηά είλαη ειάρηζηα). 

Ωο πξνο ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «ρεδηαζκφο, Γηνίθεζε θαη Πνιηηηθή 

Σνπξηζκνχ» 

(ε απηήλ ππνελφηεηα θαηαγξάθεηαη  εάλ θαη πσο γλσζηνπνηείηαη ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ε χιε  ησλ 

καζεκάησλ, εάλ πεξηγξάθνληαη νη καζεζηαθνί ζηφρνη θαη ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα , εάλ ππάξρεη 

δηαδηθαζία κέηξεζεο ηεο επίηεπμεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ησλ καζεκάησλ, εάλ ηεξείηαη ην σξνιφγην 

πξφγξακκα, ζε πνην βαζκφ θαη εάλ είλαη νξζνινγηθή ε νξγάλσζε θαη ε δνκή ηνπ. Αλαθέξεηαη εάλ έρνπλ νη 

δηδάζθνληεο ψξεο γξαθείνπ, εάλ ηηο ηεξνχλ θαη εάλ αμηνπνηνχληαη απφ ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο. θαηά ην 

αθαδεκατθφ έηνο πνπ αθνξά ε Δηήζηα Δ.Δ.Α, πφζα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο δηδάζθνπλ 

καζήκαηα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην ζηελφ ή επξχηεξν γλσζηηθφ ηνπο πεδίν.) 

Πηελ ηζηνζειίδα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο θαηαγξάθεηαη ε χιε θάζε καζήκαηνο 

θαη νη καζεζηαθνί ζηφρνη. 

Ρν σξνιφγην πξφγξακκα είλαη νξγαλσκέλν θαη δνκεκέλν θαηάιιεια γηα λα θαιχπηνληαη 

νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη. Απηφ θαηαξηίδεηαη κε θξνληίδα ηνπ Γηεπζπληή ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Ξξηλ ηελ έλαξμε θάζε αθαδεκατθνχ εμακήλνπ νη δηδάζθνληεο δειψλνπλ ηηο ψξεο 

γξαθείνπ γηα ζπλεξγαζία κε ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο. Ζ ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ απηνχ 

είλαη ππνρξεσηηθή θαη δεζκεπηηθή γηα ην δηδάζθνληα κε επζχλε ηνπ Γηεπζπληή θαη απνηειεί 

κέξνο ησλ εβδνκαδηαίσλ δηδαθηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπ.  

Νη ψξεο γξαθείνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ αλαθνηλψλνληαη έμσ απφ ην γξαθείν ηνπ θαη ζηνλ 

ηζηφηνπν ηνπ καζήκαηφο ηνπ. Πε πεξηπηψζεηο απνπζίαο, ν δηδάζθσλ ελεκεξψλεη ηνπο 

θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο κε ειεθηξνληθή αλαθνίλσζε δηα ηεο γξακκαηείαο. Νη ψξεο 

ζπλεξγαζίαο κε ηνπο δηδάζθνληεο αμηνπνηνχληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο 

θνηηήηξηεο γηα επίιπζε απνξηψλ, θαζνδήγεζε ζηελ εθπφλεζε αζθήζεσλ θαη πηπρηαθψλ 

εξγαζηψλ, θ.ιπ.  
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Όια ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη εκπίπηνπλ ζην ζηελφ ή επξχηεξν γλσζηηθφ πεδίν ησλ 

θαζεγεηψλ. 

 

Ωο πξνο ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ  - ΜΒΑ» 

(ε απηήλ ππνελφηεηα θαηαγξάθεηαη  εάλ θαη πσο γλσζηνπνηείηαη ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ε χιε  ησλ 

καζεκάησλ, εάλ πεξηγξάθνληαη νη καζεζηαθνί ζηφρνη θαη ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα , εάλ ππάξρεη 

δηαδηθαζία κέηξεζεο ηεο επίηεπμεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ησλ καζεκάησλ, εάλ ηεξείηαη ην σξνιφγην 

πξφγξακκα, ζε πνην βαζκφ θαη εάλ είλαη νξζνινγηθή ε νξγάλσζε θαη ε δνκή ηνπ. Αλαθέξεηαη εάλ έρνπλ νη 

δηδάζθνληεο ψξεο γξαθείνπ, εάλ ηηο ηεξνχλ θαη εάλ αμηνπνηνχληαη απφ ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο. θαηά ην 

αθαδεκατθφ έηνο πνπ αθνξά ε Δηήζηα Δ.Δ.Α, πφζα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο δηδάζθνπλ 

καζήκαηα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην ζηελφ ή επξχηεξν γλσζηηθφ ηνπο πεδίν.) 

Πηελ ηζηνζειίδα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο θαηαγξάθεηαη ε χιε θάζε καζήκαηνο 

θαη νη καζεζηαθνί ζηφρνη. 

Ρν σξνιφγην πξφγξακκα είλαη νξγαλσκέλν θαη δνκεκέλν θαηάιιεια γηα λα θαιχπηνληαη 

νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη. Απηφ θαηαξηίδεηαη κε θξνληίδα ηνπ Γηεπζπληή ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Ξξηλ ηελ έλαξμε θάζε αθαδεκατθνχ εμακήλνπ νη δηδάζθνληεο δειψλνπλ ηηο ψξεο 

γξαθείνπ γηα ζπλεξγαζία κε ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο. Ζ ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ απηνχ 

είλαη ππνρξεσηηθή θαη δεζκεπηηθή γηα ην δηδάζθνληα κε επζχλε ηνπ Γηεπζπληή θαη απνηειεί 

κέξνο ησλ εβδνκαδηαίσλ δηδαθηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπ.  

Νη ψξεο γξαθείνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ αλαθνηλψλνληαη έμσ απφ ην γξαθείν ηνπ θαη ζηνλ 

ηζηφηνπν ηνπ καζήκαηφο ηνπ. Πε πεξηπηψζεηο απνπζίαο, ν δηδάζθσλ ελεκεξψλεη ηνπο 

θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο κε ειεθηξνληθή αλαθνίλσζε δηα ηεο γξακκαηείαο. Νη ψξεο 

ζπλεξγαζίαο κε ηνπο δηδάζθνληεο αμηνπνηνχληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο 

θνηηήηξηεο γηα επίιπζε απνξηψλ, θαζνδήγεζε ζηελ εθπφλεζε αζθήζεσλ θαη πηπρηαθψλ 

εξγαζηψλ, θ.ιπ.  

Όια ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη εκπίπηνπλ ζην ζηελφ ή επξχηεξν γλσζηηθφ πεδίν ησλ 

θαζεγεηψλ. 

 

Ωο πξνο ην Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ 

(ε απηήλ ππνελφηεηα θαηαγξάθεηαη: αλ πεξηγξάθνληαη νη καζεζηαθνί ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηα 

πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα, αλ ππάξρεη δηαδηθαζία κέηξεζεο ηεο επίηεπμεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ, εάλ έρνπλ 

νη δηδάζθνληεο ψξεο γξαθείνπ, εάλ ηηο ηεξνχλ θαη εάλ αμηνπνηνχληαη απφ ηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο.  ) 

 

Πην πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ δελ δηδάζθνληαη καζήκαηα θαη σο εθ ηνχηνπ δελ 

θαηαγξάθνληαη καζεζηαθνί ζηφρνη θαη ζρεηηθά απνηειέζκαηα. πάξρεη άιιε δηαδηθαζία πνπ 

θαηαγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα. 
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Ρν σξνιφγην πξφγξακκα είλαη νξγαλσκέλν θαη δνκεκέλν θαηάιιεια γηα λα θαιχπηνληαη 

νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη. Απηφ θαηαξηίδεηαη κε θξνληίδα ηνπ Γηεπζπληή ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Ξξηλ ηελ έλαξμε θάζε αθαδεκατθνχ εμακήλνπ νη δηδάζθνληεο δειψλνπλ ηηο ψξεο 

γξαθείνπ γηα ζπλεξγαζία κε ηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο. Ζ ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ απηνχ 

είλαη ππνρξεσηηθή θαη δεζκεπηηθή γηα ην δηδάζθνληα κε επζχλε ηνπ πξνέδξνπ θαη απνηειεί 

κέξνο ησλ εβδνκαδηαίσλ δηδαθηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπ.  

Νη ψξεο γξαθείνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ αλαθνηλψλνληαη έμσ απφ ην γξαθείν ηνπ θαη ζηνλ 

ηζηφηνπν ηνπ καζήκαηφο ηνπ. Απηέο ηεξνχληαη ππνρξεσηηθά. Πε πεξηπηψζεηο απνπζίαο, ν 

δηδάζθσλ ελεκεξψλεη ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο κε ειεθηξνληθή αλαθνίλσζε δηα ηεο 

γξακκαηείαο. Νη ψξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο δηδάζθνληεο αμηνπνηνχληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ 

ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο γηα επίιπζε απνξηψλ, θαζνδήγεζε ζηελ εθπφλεζε αζθήζεσλ 

θαη πηπρηαθψλ εξγαζηψλ, θ.ιπ.  

 

3.3.Αλαινγία Γηδαζθφλησλ-Γηδαζθφκελσλ  

Ωο πξνο ην Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ 

(ε απηήλ ππνελφηεηα θαηαγξάθεηαη  πνηα είλαη ε αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ ζηα καζήκαηα θαη πνηα 

ζηα εξγαζηήξηα θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο πνπ αθνξά ε εηήζηα Δ.Δ.Α) 

 

Ρν Ρκήκα έρεη εγγεγξακκέλνπο 511 θνηηεηέο θαη δηαζέηεη 23 κέιε ΓΔΞ. Ζ αλαινγία κειψλ 

ΓΔΞ κε θνηηεηέο δηακνξθψλεηαη ζην 1/23. Δπηπιένλ ησλ 23 ΓΔΞ, ην Ρκήκα δηέζεηε ην 

αθαδεκατθφ έηνο  2011- 2012 θαη 6 δηδάζθνληεο κε ζχκβαζε βάζε ηνπ ΞΓ 407/80 (εηήζηεο 

ζπκβάζεηο). Νπφηε ε αλαινγία δηδαζθφλησλ πξνο θνηηεηέο δηακνξθψλεηαη ζε 1/18.  

Θαηά κέζνλ φξν ην θάζε κάζεκα παξαθνινπζνχλ 20 θνηηεηέο. Πε νξηζκέλα καζήκαηα, φκσο, 

ηνπ πξψηνπ έηνπο παξαθνινπζνχλ πεξηζζφηεξνη απφ 50 θνηηεηέο.  

Θάζε εξγαζηεξηαθφ κάζεκα έρεη κέρξη 20 θνηηεηέο αλά δηδάζθνληα. Δάλ νη θνηηεηέο θαη 

θνηηήηξηεο πνπ παξαθνινπζνχλ είλαη πεξηζζφηεξνη, ηφηε δεκηνπξγνχληαη αληίζηνηρα 

ηκήκαηα. 

 

 

Ωο πξνο ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «ρεδηαζκφο, Γηνίθεζε θαη 

Πνιηηηθή Σνπξηζκνχ»  

  

(ε απηήλ ππνελφηεηα θαηαγξάθεηαη  πνηα είλαη ε αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ ζηα καζήκαηα ηνπ 

Π.Μ. θαη πνηα  ζηα εξγαζηήξηα θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο πνπ αθνξά ε εηήζηα Δ.Δ.Α) 
  
  

 Ζ αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ ζηα καζήκαηα ηνπ Ξ.Κ.Π είλαη:  29 

δηδάζθνληεο /  21 θνηηεηέο, δει. 138%  
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 Ζ αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ ζην εξγαζηήξην SPSS ηνπ Ξ.Κ.Π είλαη:  1 

δηδάζθσλ /21 θνηηεηέο, δει. 4,7%  

 

 

Ωο πξνο ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ  - 

ΜΒΑ» 

(ε απηήλ ππνελφηεηα θαηαγξάθεηαη  πνηα είλαη ε αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ ζηα καζήκαηα ηνπ 

Π.Μ. θαη πνηα  ζηα εξγαζηήξηα θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο πνπ αθνξά ε εηήζηα Δ.Δ.Α) 

 

 Ζ αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ ζηα καζήκαηα ηνπ Ξ.Κ.Π είλαη:  19 

δηδάζθνληεο / 30 θνηηεηέο  

 Ζ αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ ζην εξγαζηήξην SPSS ηνπ Ξ.Κ.Π είλαη:  1 

δηδάζθσλ /30 θνηηεηέο  

Ωο πξνο ην Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ 
(ε απηήλ ππνελφηεηα θαηαγξάθεηαη: ε αλαινγία δηδαζθφλησλ/ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ) 

 

To αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012 είρακε 20 κέιε ΓΔΞ πνπ κπνξνχζαλ λα επηβιέςνπλ 

δηδαθηνξηθά, νπφηε έρνπκε 20 ΓΔΞ/66 δει. πνζνζηφ 30% 

 

3.4.Δθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα 

Ωο πξνο ην Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ  πνπδψλ 
(ε απηήλ ππνελφηεηα θαηαγξάθεηαη: ηα είδε θαη ν αξηζκφο βνεζεκάησλ (π.ρ. βηβιία, ζεκεηψζεηο, πιηθφ ζε 

ηζηνζειίδεο, θιπ) πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο θνηηεηέο, πφηε θαη πσο δηαηίζεληαη ηα ζπγθεθξηκέλα βνεζήκαηα, εαλ 

ππάξρεη θαη πσο εθαξκφδεηαη δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ησλ βνεζεκάησλ, πνηφ πνζνζηφ  ηεο δηδαζθφκελεο 

χιεο θαιχπηεηαη απφ ηα βνεζήκαηα, εάλ παξέρεηαη βηβιηνγξαθηθή ππνζηήξημε πέξαλ ησλ δηαλεκφκελσλ 

ζπγγξακκάησλ) 

 

 

Ρα ζρεηηθά ζπγγξάκκαηα θαη βνεζήκαηα (είδε θαη αξηζκφο) πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο 

θνηηεηέο κέζσ  ηνπ  ζπζηήκαηνο «ΔΓΝΜΝΠ» παξνπζηάδνληαη ζην παξάξηεκα ηεο παξνχζαο 

έθζεζεο. Απηά δηαλέκνληαη κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ βηβιηνπσιείσλ αλά εμάκελν θαη χζηεξα απφ 

αλαθνίλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΔΓΝΜΝΠ».  

 

Γελ ππάξρεη νξγαλσκέλε δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ησλ βνεζεκάησλ. Απηφ επαθίεηαη 

ζηνπο δηδάζθνληεο λα θάλνπλ ηηο αιιαγέο πνπ εθείλνη θξίλνπλ αλαγθαίεο.  

 

Ζ  δηδαθηέα χιε είλαη πξνθαζνξηζκέλε θαη θαιχπηεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηα 

δηαλεκφκελα ζπγγξάκκαηα. Δπίζεο, απφ ηνπο δηδάζθνληεο ζην πιαίζην ησλ δηαιέμεσλ 

παξέρεηαη βηβιηνγξαθηθή ππνζηήξημε πέξαλ ησλ δηαλεκφκελσλ ζπγγξακκάησλ. 

 

 

Ωο πξνο ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «ρεδηαζκφο, Γηνίθεζε θαη Πνιηηηθή 

Σνπξηζκνχ» 



 98 

ε απηήλ ππνελφηεηα θαηαγξάθεηαη: ηα είδε θαη ν αξηζκφο βνεζεκάησλ (π.ρ. βηβιία, ζεκεηψζεηο, πιηθφ ζε 

ηζηνζειίδεο, θιπ) πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο, πφηε θαη πσο δηαηίζεληαη ηα ζπγθεθξηκέλα 

βνεζήκαηα, εάλ  ππάξρεη θαη πσο εθαξκφδεηαη δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ησλ βνεζεκάησλ, πνηφ πνζνζηφ  ηεο 

δηδαζθφκελεο χιεο θαιχπηεηαη απφ ηα βνεζήκαηα, εάλ παξέρεηαη βηβιηνγξαθηθή ππνζηήξημε πέξαλ ησλ 

δηαλεκφκελσλ ζπγγξακκάησλ) 

 

 

Πε θάζε κάζεκα πξνηείλεηαη ν αξηζκφο ησλ βνεζεκάησλ θ.ιπ. πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

θάιπςε ηεο χιεο ησλ δηαιέμεσλ. Απηά δελ πξνζθέξνληαη δσξεάλ. Αγνξάδνληαη απφ ηνπο 

θνηηεηέο ή  δαλείδνληαη απφ ηε βηβιηνζήθε ηεο Πρνιήο.  

 

Γελ ππάξρεη νξγαλσκέλε δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ησλ βνεζεκάησλ. Απηφ επαθίεηαη 

ζηνπο δηδάζθνληεο λα θάλνπλ ηηο αιιαγέο πνπ εθείλνη θξίλνπλ αλαγθαίεο.  

Ζ  δηδαθηέα χιε είλαη πξνθαζνξηζκέλε θαη θαιχπηεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηα 

δηαλεκφκελα ζπγγξάκκαηα. Δπίζεο, απφ ηνπο δηδάζθνληεο ζην πιαίζην ησλ δηαιέμεσλ 

παξέρεηαη βηβιηνγξαθηθή ππνζηήξημε πέξαλ ησλ δηαλεκφκελσλ ζπγγξακκάησλ. 

 

Ωο πξνο ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ  - ΜΒΑ» 
ε απηήλ ππνελφηεηα θαηαγξάθεηαη: ηα είδε θαη ν αξηζκφο βνεζεκάησλ (π.ρ. βηβιία, ζεκεηψζεηο, πιηθφ ζε 

ηζηνζειίδεο, θιπ) πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο, πφηε θαη πσο δηαηίζεληαη ηα ζπγθεθξηκέλα 

βνεζήκαηα, εάλ  ππάξρεη θαη πσο εθαξκφδεηαη δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ησλ βνεζεκάησλ, πνηφ πνζνζηφ  ηεο 

δηδαζθφκελεο χιεο θαιχπηεηαη απφ ηα βνεζήκαηα, εάλ παξέρεηαη βηβιηνγξαθηθή ππνζηήξημε πέξαλ ησλ 

δηαλεκφκελσλ ζπγγξακκάησλ) 

 

 

Πε θάζε κάζεκα πξνηείλεηαη ν αξηζκφο ησλ βνεζεκάησλ θ.ιπ. πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

θάιπςε ηεο χιεο ησλ δηαιέμεσλ. Απηά δελ πξνζθέξνληαη δσξεάλ. Αγνξάδνληαη απφ ηνπο 

θνηηεηέο ή  δαλείδνληαη απφ ηε βηβιηνζήθε ηεο ζρνιήο. 

 

Γελ ππάξρεη νξγαλσκέλε δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ησλ βνεζεκάησλ. Απηφ επαθίεηαη 

ζηνπο δηδάζθνληεο λα θάλνπλ ηηο αιιαγέο πνπ εθείλνη θξίλνπλ αλαγθαίεο.  

 

Ζ  δηδαθηέα χιε είλαη πξνθαζνξηζκέλε θαη θαιχπηεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηα 

δηαλεκφκελα ζπγγξάκκαηα. Δπίζεο, απφ ηνπο δηδάζθνληεο ζην πιαίζην ησλ δηαιέμεσλ 

παξέρεηαη βηβιηνγξαθηθή ππνζηήξημε πέξαλ ησλ δηαλεκφκελσλ ζπγγξακκάησλ. 

 

Ωο πξνο ην Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ 
ε απηήλ ππνελφηεηα θαηαγξάθεηαη: ηα είδε θαη ν αξηζκφο βνεζεκάησλ (π.ρ. βηβιία, ζεκεηψζεηο, πιηθφ ζε 

ηζηνζειίδεο, θιπ) πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο ππνςεθίνπο δηδάθηνξεο, αλ ππάξρεη δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ησλ 

βνεζεκάησλ θαη πψο εθαξκφδεηαη) 
 

Γελ δηαλέκνληαη βνεζήκαηα ζηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο. Θάζε επηβιέπσλ θαζεγεηήο 

νξγαλψλεη ην εξεπλεηηθφ ηνπ πξφγξακκα ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ππνςήθην δηδάθηνξα.  

 

Υζηφζν, ν θάζε επηβιέπσλ θαζεγεηήο, εθηηκψληαο ηηο καζεζηαθέο αλάγθεο ηνπ θάζε 

ππνςήθηνπ, πξνηείλεη ζεηξά βνεζεκάησλ γηα λα θαιπθζνχλ ζπγθεθξηκέλεο επηζηεκνληθέο 

πεξηνρέο γλψζεο. 
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Γελ ππάξρεη νξγαλσκέλε δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ησλ βνεζεκάησλ. Απηφ 

επαθίεηαη ζηνπο δηδάζθνληεο λα θάλνπλ ηηο αιιαγέο πνπ εθείλνη θξίλνπλ αλαγθαίεο. 
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3.5.Γηαζέζηκα κέζα θαη ππνδνκέο  

 

Ωο πξνο ην Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ  πνπδψλ 

(ε απηήλ ππνελφηεηα θαηαγξάθνληαη:  

Ο αξηζκφο θαη ε ρσξεηηθφηεηα ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο θαη ν βαζκφο ρξήζεο ηνπο. Ζ επάξθεηα, ε 

θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο θαζψο θαη ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

Ο αξηζκφο θαη ε ρσξεηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ εξγαζηεξίσλ θαη ν βαζκφο ρξήζεο ηνπο. Ζ επάξθεηα, ε 

θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ εξγαζηεξίσλ θαζψο θαη ηνπ εξγαζηεξηαθνχ  εμνπιηζκνχ, ε 

επάξθεηα απνζεθψλ (εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ αληηδξαζηεξίσλ, θιπ). Αλαθέξεηαη εάλ είλαη δηαζέζηκα ηα 

εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα  εθηφο πξνγξακκαηηζκέλσλ σξψλ. 

Ο αξηζκφο θαη ε ρσξεηηθφηεηα ησλ πνπδαζηεξίσλ, ν βαζκφο ρξήζεο ηνπο, ε επάξθεηα, ε θαηαιιειφηεηα θαη 

πνηφηεηα ησλ ρψξσλ 

Ο αξηζκφο θαη νη εηδηθφηεηεο ηνπ Πξνζσπηθνχ Γηνηθεηηθήο / Σερληθήο / Δξεπλεηηθήο Τπνζηήξημεο. Αλαθέξεηαη 

εάλ ππάξρεη επάξθεηα εηδηθνηήησλ. 

 

Πηε Πρνιή Δπηζηεκψλ ηεο Γηνίθεζε ππάξρνπλ ηέζζεξα θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα κε 11 

αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη 2 εξγαζηήξηα (πνινγηζηηθά Θέληα), ε ρσξεηηθφηεηα ησλ νπνίσλ 

έρεη σο αθνινχζσο: 

1. Κηράιεην θηίξην 

Κεγάιε Ηζνγείνπ 133 

Κηθξή ηζνγείνπ 57 

Κηθξή νξφθνπ 57 

Κεγάιε νξφθνπ 80 (ησξηλφ ππνινγηζηηθφ) 

Ακθηζέαηξν 150 

πνινγηζηηθφ Θέληξν Α 48 

πνινγηζηηθφ Θέληξν Β 24 

  

2. Θνπληνπξηψηνπ ΛΑΚΔ 

Ηζφγεην Α 40 

Ηζφγεην Β 50 

  

3. Θηίξην Θνξαή 

Ηζφγεην Α 42 

Ηζφγεην Β 80 

  

4. Θαξξάδεην θηίξην 

Ηζφγεην Α  35 

Ηζφγεην Β  75 

  

Ν βαζκφο ρξήζεο ησλ παξαπάλσ αηζνπζψλ είλαη πςειφο, θαζφηη ηφζν ηα ηξία ηκήκαηα ηεο 

Πρνιήο φζν θαη ηα Ξξνγξάκκαηα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο αίζνπζεο γηα 

δηδαθηηθνχο ή εξγαζηεξηαθνχο ζθνπνχο. Γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο ρξήζεο ησλ αηζνπζψλ 
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ππάξρεη ππεχζπλν άηνκν πνπ παξαθνινπζεί ηε ζρεηηθή δηαζεζηκφηεηα κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο «ΓΑΦΛΖ», αιιά θαη θάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα 

εηζέιζεη ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα θαη λα δεη ηε ζρεηηθή δηαζεζηκφηεηα. 

Ζ επάξθεηα, ε θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο, θαζψο θαη ηνπ 

ππνζηεξηθηηθνχ εμνπιηζκνχ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. Ρα ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα εθπαηδεπηηθά 

εξγαζηήξηα θαη ηνλ εξγαζηεξηαθφ εμνπιηζκφ. 

Ρα ηξία εξγαζηήξηα (πνινγηζηηθά Θέληξα) πνπ ππάξρνπλ έρνπλ πεξηνξηζκέλε 

ρσξεηηθφηεηα θαη είλαη δηαζέζηκα θαη εθηφο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ σξψλ.  

Ν αξηζκφο θαη ε ρσξεηηθφηεηα ησλ Δξγαζηεξίσλ, ν βαζκφο ρξήζεο ηνπο, ε επάξθεηα, ε 

θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ ρψξσλ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. 

 

Γελ ιεηηνπξγνχλ Ππνπδαζηήξηα 

Ρν Ρκήκα δελ δηαζέηεη ππαιιήινπο ΔΡΔΞ ή Ξξνζσπηθφ Γηνηθεηηθήο / Ρερληθήο / 

Δξεπλεηηθήο πνζηήξημεο.  

 

Ωο πξνο ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «ρεδηαζκφο, Γηνίθεζε θαη Πνιηηηθή 

Σνπξηζκνχ» 

(ε απηήλ ππνελφηεηα θαηαγξάθνληαη:  

Ο αξηζκφο θαη ε ρσξεηηθφηεηα ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο, θαη ν βαζκφο ρξήζεο ηνπο. Ζ επάξθεηα, ε 

θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο θαζψο θαη ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

Ο αξηζκφο θαη ε ρσξεηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ εξγαζηεξίσλ, θαη ν βαζκφο ρξήζεο ηνπο. Ζ  επάξθεηα, ε 

θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ εξγαζηεξίσλ θαζψο θαη ηνπ εξγαζηεξηαθνχ   εμνπιηζκνχ, ε 

επάξθεηα απνζεθψλ (εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ αληηδξαζηεξίσλ, θιπ). Αλαθέξεηαη εάλ είλαη δηαζέζηκα ηα 

εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα  εθηφο πξνγξακκαηηζκέλσλ σξψλ. 

Ο αξηζκφο θαη ε ρσξεηηθφηεηα ησλ πνπδαζηεξίσλ, ν βαζκφο ρξήζεο ηνπο, ε επάξθεηα, ε θαηαιιειφηεηα θαη 

πνηφηεηα ησλ ρψξσλ 

Ο αξηζκφο θαη νη εηδηθφηεηεο ηνπ Πξνζσπηθνχ Γηνηθεηηθήο / Σερληθήο / Δξεπλεηηθήο Τπνζηήξημεο. Αλαθέξεηαη 

εάλ ππάξρεη επάξθεηα εηδηθνηήησλ. 

 

 

Σξεζηκνπνηνχληαη δχν (2) απφ ηηο παξαπάλσ αίζνπζεο κε βάζε ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο «ΓΑΦΛΖ».  Ζ ρσξεηηθφηεηα ησλ αηζνπζψλ είλαη 35 θαη 40 

αηφκσλ αληίζηνηρα. Πε θάζε αίζνπζα ππάξρεη ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα θαη βηληενπξνβνιέαο. 

Ν βαζκφο ρξήζεο ησλ παξαπάλσ αηζνπζψλ είλαη πςειφο, θαζφηη ηφζν ηα ηξία ηκήκαηα ηεο 

Πρνιήο φζν θαη ηα Ξξνγξάκκαηα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο αίζνπζεο γηα 

δηδαθηηθνχο ή εξγαζηεξηαθνχο ζθνπνχο. 

Ζ επάξθεηα, ε θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο, θαζψο θαη ηνπ 

ππνζηεξηθηηθνχ εμνπιηζκνχ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. Ρα ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα εθπαηδεπηηθά 

εξγαζηήξηα θαη ηνλ εξγαζηεξηαθφ εμνπιηζκφ. 

Ρα ηξία εξγαζηήξηα (πνινγηζηηθά Θέληα) πνπ ππάξρνπλ έρνπλ πεξηνξηζκέλε 

ρσξεηηθφηεηα θαη είλαη δηαζέζηκα θαη εθηφο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ σξψλ.  



 102 

Ν αξηζκφο θαη ε ρσξεηηθφηεηα ησλ Δξγαζηεξίσλ, ν βαζκφο ρξήζεο ηνπο, ε επάξθεηα, ε 

θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ ρψξσλ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. 

Γελ ιεηηνπξγνχλ Ππνπδαζηήξηα 

Ρν Ρκήκα δελ δηαζέηεη ππαιιήινπο ΔΡΔΞ ή Ξξνζσπηθφ Γηνηθεηηθήο / Ρερληθήο / 

Δξεπλεηηθήο πνζηήξημεο.  

 

Ωο πξνο ην Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ «Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ  - ΜΒΑ» 

(ε απηήλ ππνελφηεηα θαηαγξάθνληαη:  

Ο αξηζκφο θαη ε ρσξεηηθφηεηα ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο θαη ν βαζκφο ρξήζεο ηνπο,. Ζ επάξθεηα, ε 

θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο θαζψο θαη ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

Ο αξηζκφο θαη ε ρσξεηηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ εξγαζηεξίσλ θαη ν βαζκφο ρξήζεο ηνπο. Ζ επάξθεηα, ε 

θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ εξγαζηεξίσλ θαζψο θαη ηνπ εξγαζηεξηαθνχ  εμνπιηζκνχ, ε 

επάξθεηα απνζεθψλ (εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ αληηδξαζηεξίσλ, θιπ). Αλαθέξεηαη εάλ είλαη δηαζέζηκα ηα 

εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα  εθηφο πξνγξακκαηηζκέλσλ σξψλ. 

Ο αξηζκφο θαη ε ρσξεηηθφηεηα ησλ πνπδαζηεξίσλ, ν βαζκφο ρξήζεο ηνπο, ε επάξθεηα, ε θαηαιιειφηεηα θαη 

πνηφηεηα ησλ ρψξσλ 

Ο αξηζκφο θαη νη εηδηθφηεηεο ηνπ Πξνζσπηθνχ Γηνηθεηηθήο / Σερληθήο / Δξεπλεηηθήο Τπνζηήξημεο. Αλαθέξεηαη 

εάλ ππάξρεη επάξθεηα εηδηθνηήησλ. 

 
 

Σξεζηκνπνηνχληαη 4 αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. Ζ ρσξεηηθφηεηα  ησλ αηζνπζψλ είλαη 

42,22,19,20 αηφκσλ αληίζηνηρα. πάξρεη πνιχ θαιφο βαζκφο ρξήζεο θαη ησλ ηεζζάξσλ 

αηζνπζψλ. Πε θάζε αίζνπζα ππάξρεη ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα θαη βηληενπξνβνιέαο. 

Ζ επάξθεηα, ε θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο, θαζψο θαη ηνπ 

ππνζηεξηθηηθνχ εμνπιηζκνχ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή.  

 Ρα ηξία εξγαζηήξηα (πνινγηζηηθά Θέληξα) πνπ ππάξρνπλ έρνπλ πεξηνξηζκέλε 

ρσξεηηθφηεηα θαη είλαη δηαζέζηκα θαη εθηφο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ σξψλ. Ζ επάξθεηα, ε 

θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ εξγαζηεξίσλ, θαζψο θαη ηνπ 

ππνζηεξηθηηθνχ εμνπιηζκνχ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. 

 Ν αξηζκφο θαη ε ρσξεηηθφηεηα ησλ Δξγαζηεξίσλ, ν βαζκφο ρξήζεο ηνπο, ε επάξθεηα, ε 

θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ ρψξσλ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. 

Γελ ιεηηνπξγνχλ Ππνπδαζηήξηα 

Ρν Ρκήκα δελ δηαζέηεη ππαιιήινπο ΔΡΔΞ, φκσο ππάξρεη έλα άηνκν ΞΔ Γηνηθεηηθνχ – 

νηθνλνκηθνχ ζηε γξακκαηεία ηνπ ΞΚΠ πνπ θαιχπηεη ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο. πάξρεη ζρεηηθή 

επάξθεηα.  
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3.6.Απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο 

 

Ωο πξνο ην Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ  πνπδψλ  

(ε απηήλ ππνελφηεηα θαηαγξάθεηαη ην πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εμεηάζεηο, ηα πνζνζηά 

επηηπρίαο ησλ θνηηεηψλ ζηηο εμεηάζεηο, ν κέζνο βαζκφο πηπρίνπ θαη ε κέζε δηάξθεηα ζπνπδψλ γηα ηε ιήςε 

πηπρίνπ) 

          Ρν πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εμεηάζεηο είλαη: 78,12% 

         Ρα πνζνζηά επηηπρίαο ησλ θνηηεηψλ ζηηο εμεηάζεηο είλαη: 41,32% 

         Ν κέζνο βαζκφο πηπρίνπ είλαη: 6.72 

         Ζ κέζε δηάξθεηα ζπνπδψλ γηα ηε ιήςε πηπρίνπ είλαη: 6,28 ρξφληα 

 

Ωο πξνο ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «ρεδηαζκφο, Γηνίθεζε θαη 

Πνιηηηθή Σνπξηζκνχ» 

(ε απηήλ ππνελφηεηα θαηαγξάθεηαη: ην πνζνζηφ ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εμεηάζεηο, 

ηα πνζνζηά επηηπρίαο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζηηο εμεηάζεηο, ν κέζνο βαζκφο πηπρίνπ θαη ε κέζε δηάξθεηα 

ζπνπδψλ γηα ηε ιήςε πηπρίνπ  

  

 Ρν πνζνζηφ ησλ  κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο  εμεηάζεηο είλαη: 

99%  

 Ρα πνζνζηά επηηπρίαο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζηηο εμεηάζεηο είλαη: 97,5%  

 Ν κέζνο βαζκφο πηπρίνπ είλαη:  7,51  

 Ζ κέζε δηάξθεηα ζπνπδψλ γηα ιήςε πηπρίνπ είλαη: 2,4 έηε  

 

Ωο πξνο ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ  - 

ΜΒΑ» 

(ε απηήλ ππνελφηεηα θαηαγξάθεηαη: ην πνζνζηφ ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εμεηάζεηο, 

ηα πνζνζηά επηηπρίαο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζηηο εμεηάζεηο, ν κέζνο βαζκφο πηπρίνπ θαη ε κέζε δηάξθεηα 

ζπνπδψλ γηα ηε ιήςε πηπρίνπ  

 Ρν πνζνζηφ ησλ  κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο  εμεηάζεηο είλαη: 

100%  

 Ρα πνζνζηά επηηπρίαο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζηηο εμεηάζεηο είλαη: 95%  

Ωο πξνο ην Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ 
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(ε αυτιν υποενότθτα καταγράφεται: ο μζςοσ βακμόσ πτυχίου και  θ μζςθ διάρκεια ςπουδϊν για τθ λιψθ 

πτυχίου. ) 

          Ν κέζνο βαζκφο πηπρίνπ είλαη:  Άξηζηα 

 Ζ κέζε δηάξθεηα ζπνπδψλ γηα ιήςε πηπρίνπ είλαη: 5 έηε  
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3.7. Αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ   
ε απηήλ ηελ  ελφηεηα θαηαγξάθεηαη: πνηεο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Σκήκαηνο ππνζηεξίδνληαη απφ ΣΠΔ, πνηεο 

απφ απηέο θαη πφζν ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο, ηνπο θνηηεηέο θαη ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ 

ηνπ Σκήκαηνο, 

 

Ζ αμηνπνίεζε ησλ ΡΞΔ είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη δηέπεη ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Ν ππνινγηζηήο θαη νη ΡΞΔ ρξεζηκνπνηνχληαη σο: 

 Γλσζηηθφ θαη αλαπηπμηαθφ εξγαιείν ζηε δηδαζθαιία φισλ ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ 

ηνπ Ρκήκαηνο, φπνπ είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε πιεζψξαο εξγαιείσλ, εηδηθά ζε 

εξγαζηεξηαθφ επίπεδν.  

 Δπνπηηθφ κέζν γηα ηηο δηαιέμεηο ησλ δηδαζθφλησλ.  

 Ξεγή πιεξνθνξίαο, γηα ηελ εθπφλεζε εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ θαη κειεηψλ. 

 Κέζν επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο, γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ θνηηεηψλ κεηαμχ ηνπο, 

αιιά θαη γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηνλ δηδάζθνληα (κέζσ e-mail θαη ησλ 

επηθνηλσληαθψλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνπλ νη αίζνπζεο ηειεθπαίδεπζεο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλεο ζε φιεο ηηο Ξαλεπηζηεκηαθέο κνλάδεο ηνπ Ηδξχκαηνο). 

Δπηπιένλ, ην Ρκήκα ρξεζηκνπνηεί: 

 Φεθηαθό ύζηεκα Παξαθνινύζεζεο Φνηηεηηθώλ Θεκάησλ. Όπνπ, κεηαμχ ησλ άιισλ, 

είλαη δπλαηή ε θαηαρψξηζε ηεο βαζκνινγίαο, ε δήισζε καζεκάησλ, ε θαηάζεζε 

αηηεκάησλ θαη ελεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ κέζσ Γηαδηθηχνπ, ηεξψληαο θαη ηηο πξνβιέςεηο 

ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

 Ηζηνζειίδεο ηνπ Ρκήκαηνο, ησλ Δξγαζηεξίσλ, θ.ιπ. 

 

Ωο πξνο ην Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ  πνπδψλ 

(ε απηήλ ππνελφηεηα θαηαγξάθεηαη εάλ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη πψο ΣΠΔ ζηελ παξνπζίαζε ησλ καζεκάησλ, ζηε 

δηδαζθαιία, ζηελ εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε, ζηελ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ, ζηελ επηθνηλσλία ησλ θνηηεηψλ κε 

ηνλ δηδάζθνληα.) 

 

Νη ΡΞΔ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε επξεία έθηαζε σο γλσζηηθφ θαη αλαπηπμηαθφ εξγαιείν ζηε 

δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ (δηαιέμεηο), ζηελ εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε, ζηελ αμηνιφγεζε, 

ζηελ εθπφλεζε κειεηψλ θαη εξγαζηψλ θαη ζηελ επηθνηλσλία ησλ θνηηεηψλ κεηαμχ ηνπο, αιιά 

θαη γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηνλ δηδάζθνληα  
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Ωο πξνο ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «ρεδηαζκφο, Γηνίθεζε θαη Πνιηηηθή 

Σνπξηζκνχ» 

(ε απηήλ ππνελφηεηα θαηαγξάθεηαη  εάλ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη πψο ΣΠΔ ζηελ παξνπζίαζε ησλ καζεκάησλ, ζηε 

δηδαζθαιία, ζηελ εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε, ζηελ αμηνιφγεζε ησλ  κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, ζηελ επηθνηλσλία 

ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ κε ηνλ δηδάζθνληα.  

 

Νη ΡΞΔ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε επξεία έθηαζε σο γλσζηηθφ θαη αλαπηπμηαθφ εξγαιείν ζηε 

δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ (δηαιέμεηο), ζηελ εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε, ζηελ αμηνιφγεζε, 

ζηελ εθπφλεζε κειεηψλ θαη εξγαζηψλ θαη ζηελ επηθνηλσλία ησλ θνηηεηψλ κεηαμχ ηνπο, αιιά 

θαη γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηνλ δηδάζθνληα  

 

Ωο πξνο ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ  - ΜΒΑ» 

(ε απηήλ ππνελφηεηα θαηαγξάθεηαη  εάλ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη πψο ΣΠΔ ζηελ παξνπζίαζε ησλ καζεκάησλ, ζηε 

δηδαζθαιία, ζηελ εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε, ζηελ αμηνιφγεζε ησλ  κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, ζηελ επηθνηλσλία 

ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ κε ηνλ δηδάζθνληα.  

 

Νη ΡΞΔ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε επξεία έθηαζε σο γλσζηηθφ θαη αλαπηπμηαθφ εξγαιείν ζηε 

δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ (δηαιέμεηο), ζηελ εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε, ζηελ αμηνιφγεζε, 

ζηελ εθπφλεζε κειεηψλ θαη εξγαζηψλ θαη ζηελ επηθνηλσλία ησλ θνηηεηψλ κεηαμχ ηνπο, αιιά 

θαη γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηνλ δηδάζθνληα. 

 

Ωο πξνο ην Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ 

(ε απηήλ ππνελφηεηα θαηαγξάθεηαη: εάλ  ρξεζηκνπνηνχληαη ΣΠΔ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ 

θαη πψο, εάλ  ρξεζηκνπνηνχληαη ΣΠΔ ζηελ επηθνηλσλία ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ κε ηνλ δηδάζθνληα θαη πψο) 

 

Νη ΡΞΔ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε επξεία έθηαζε σο γλσζηηθφ θαη αλαπηπμηαθφ εξγαιείν 

ζηελ άληιεζε πιεξνθνξηψλ (βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε, επεμεξγαζία δεδνκέλσλ θ.ιπ.), ζηελ 

αμηνιφγεζε, ζηελ εθπφλεζε κειεηψλ θαη ζηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηνλ δηδάζθνληα.  
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3.8. Βαζκφο ζχλδεζεο ηεο δηδαζθαιίαο κε ηελ έξεπλα 

 
 

ηελ ελφηεηα απηή αλαθέξεηαη ν ηξφπνο  κε ηνλ νπνίν κεζνδεχεηαη ε εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ,  ζηελ εξεπλεηηθή 

δηαδηθαζία  (π.ρ αλαδήηεζε βηβιηνγξαθίαο ) θαη εάλ παξέρεηαη ζηνπο θνηηεηέο ε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

εξεπλεηηθά έξγα. 

 

Πην πιαίζην πνιιψλ εθ ησλ εξγαζηψλ πνπ εθπνλνχλ νη θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζην Ρκήκα, θαη εηδηθφηεξα γηα ηηο αλάγθεο ηεο πηπρηαθήο ηνπο 

εξγαζίαο, είλαη απαξαίηεηε ε αλαδήηεζε θαη ρξήζε βηβιηνγξαθίαο θαη επηζηεκνληθψλ 

άξζξσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ παξέρεηαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο ελεκέξσζε γηα ηελ αμηνπνίεζε 

ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ Ηδξχκαηνο, θαζψο θαη ζπλεξγαδφκελσλ ειεθηξνληθψλ βηβιηνζεθψλ. 

Δπηπιένλ, ζπληζηάηαη ε αλαδήηεζε άξζξσλ θαη ειεθηξνληθψλ πφξσλ κέζσ Γηαδηθηχνπ.  

Πε αξθεηνχο απφ ηνπο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ηνπ Ρκήκαηνο, ζην πιαίζην εθπφλεζεο ησλ 

δηπισκαηηθψλ ηνπο εξγαζηψλ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε εζληθά θαη δηεζλή 

εξεπλεηηθά θαη αλαπηπμηαθά έξγα, ζηα νπνία ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ ζπκκεηέρεη σο 

εηαίξνο. 

 

3.9. πλεξγαζίεο κε εθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ  

 
 

ηελ ελφηεηα απηή αλαθέξεηαη  εάλ ην Σκήκα ζπλεξγάδεηαη κε εθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ Δζσηεξηθνχ / 

Δμσηεξηθνχ, κε πνηα θαη πσο θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο πνπ αλαθέξεηαη ε Δηήζηα Δ.Δ.Α.  

 

Ρα κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο ζπλεξγάδνληαη κε άιια Α.Δ.Η. ή Α.Ρ.Δ.Η., ζηα νπνία είηε 

πξαγκαηνπνηνχλ δηαιέμεηο, είηε δηδάζθνπλ νινθιεξσκέλνπο θχθινπο καζεκάησλ, θπξίσο ζε 

κεηαπηπρηαθφ επίπεδν. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ην Ξαλεπηζηήκην Ξαηξψλ, ην Νηθνλνκηθφ 

Ξαλεπηζηήκην Αζελψλ, ην Ξαλεπηζηήκην Θχπξνπ, θαζψο θαη ηα Α.Ρ.Δ.Η Θεζζαινλίθεο θαη 

Ξεηξαηψο.   

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηα παξαθάησ αθαδεκατθά ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ κε ηα νπνία 

ζπλεξγάδεηαη ην Ρκήκα: 

 AACO (Arab Air Carriers Organisation) 

 ΑIEST (International Association of Scientific Experts in Tourism)  

 ATLAS (Association for Tourism and Leisure Education) 

 ATRS (Air Transport Research Society) 

 BATER (Balkan Association for Tourism Education & Research) 
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 EuroCHRIE (European Council on Hotel, Restaurant & Institutional Education) 

 German Aviation Research Society 

 IATA (International Air Transport Association) 

 I-CHRIE (International Council on Hotel, Restaurant & Institutional Education) 

 TTRA (Travel & Tourism Research Association)  

 WLRA (World Leisure Research Association) 

 Fairleigh Dickinson University, Ζ.Ξ.Α. 

 University of Surrey, Κεγάιε Βξεηαλία  

 University of Strathclyde , Κεγάιε Βξεηαλία  

 University of Hertfordshire, Κεγάιε Βξεηαλία  

 University of Nottingham, Κεγάιε Βξεηαλία  

 Free University of Bozen-Bolzano, Ηηαιία 

  European Management Association  

  Regional Studies Association  

 

3.10. Κηλεηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ θνηηεηψλ 

ε απηήλ ηελ ελφηεηα θαηαγξάθεηαη: Πφζεο θαη πνηέο ζπκθσλίεο έρνπλ ζπλαθζεί γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

θηλεηηθφηεηαο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ή/θαη ησλ θνηηεηψλ, Πφζα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Σκήκαηνο κεηαθηλήζεθαλ πξνο άιια Ηδξχκαηα ζην πιαίζην αθαδεκατθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ην 

αθαδεκατθφ έηνο πνπ αλαθέξεηαη ε εηήζηα Δ.Δ.Α. Πφζα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ άιισλ Ηδξπκάησλ 

κεηαθηλήζεθαλ πξνο ην Σκήκα ζην πιαίζην αθαδεκατθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 

πνπ αλαθέξεηαη ε εηήζηα Δ.Δ.Α. Ση ελέξγεηεο γηα ηελ πξνβνιή θαη ελεκέξσζε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο γηα ηα 

πξνγξάκκαηα  θηλεηηθφηεηαο αλαιακβάλεη ην Σκήκα, αλ νξγαλψλνληαη εθδειψζεηο γηα ηνπο εηζεξρφκελνπο 

θνηηεηέο απφ άιια Ηδξχκαηα, Πψο ππνζηεξίδνληαη νη εηζεξρφκελνη θνηηεηέο, Πφζα καζήκαηα δηδάζθνληαη ζε 

μέλε γιψζζα γηα εηζεξρφκελνπο αιινδαπνχο ζπνπδαζηέο, αλ ππάξρεη πξφζζεηε (απφ ην Σκήκα ή/θαη ην Ίδξπκα) 

νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηα 

πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο, Πψο ειέγρεηαη ε πνηφηεηα (θαη φρη κφλνλ ε πνζφηεηα) ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ 

αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ, αλ ππάξρνπλ δηαδηθαζίεο αλαγλψξηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε άιιν Ίδξπκα)  

 

Ρν Ρκήκα επλνεί ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ κειψλ ηνπ ζηα πιαίζηα εξεπλεηηθψλ, αθαδεκατθψλ 

θαη αλαπηπμηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Θπξίσο κέζα απφ ην πξφγξακκα LLP/Erasmus Socrates, 

ρνξεγνχληαη ζε εηήζηα βάζε άδεηεο ζηα κέιε ΓΔΞ γηα λα επηζθέπηνληαη Ξαλεπηζηήκηα θαη 

Δξεπλεηηθά Ηδξχκαηα ηεο Αιινδαπήο. Ρν θάζε κέινο ΓΔΞ ζπληάζζεη έλα ιεπηνκεξέο 

πξφγξακκα δηαιέμεσλ-δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα πξάμεη ζην ίδξπκα πνπ ζα ην θηινμελήζεη 

πξηλ ιάβεη ηελ άδεηα κεηάβαζεο απφ ην Ρκήκα. Υο απφξξνηα ηεο θηλεηηθφηεηαο, έρνπλ 

πξνθχςεη δηκεξείο ζπκβάζεηο ζηα πιαίζηα θηλεηηθφηεηαο κειψλ ΓΔΞ θαη θνηηεηψλ κε 

δηάθνξα Ηδξχκαηα εγλσζκέλεο αμίαο θαζψο επίζεο θαη ζπκθσλίεο γηα απφ θνηλνχ θαηάζεζε 

πξνγξακκάησλ Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο. 
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Ρα παλεπηζηήκηα κε ηα νπνία ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ έρεη ζπλάςεη ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο 

είλαη 182. Κε βάζε ηνλ πίλαθα ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ηδξπκάησλ πνπ έρεη αλαξηεζεί ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ παλεπηζηεκίνπ ην Ρκήκα Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ έρεη ζπλάςεη 10 

ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο.   

Ρν Ρκήκα δελ ρξεκαηνδνηεί κεηαθηλήζεηο απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Υζηφζν, 

πιήζνο κεηαθηλήζεσλ γίλεηαη θπξίσο γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ 

ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. 

Ρν Ρκήκα δηαηεξεί ζηνηρεία γηα ηηο κεηαθηλήζεηο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη πιήξσο ή κεξηθψο 

απφ ηνπο πφξνπο ηνπ Ρκήκαηνο. Νη κεηαθηλήζεηο απηέο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα. 

Ρα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Ρκήκαηνο κεηαθηλήζεθαλ (ζπκκεηνρή ζε 

εθιεθηνξηθά ζψκαηα, εμεηαζηηθέο επηηξνπέο) πξνο άιια Ηδξχκαηα ζην πιαίζην 

αθαδεκατθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο πνπ αλαθέξεηαη ε 

εηήζηα Δ.Δ.Α ήηαλ 3. 

 

Ρν Ρκήκα δελ δηαηεξεί ζηνηρεία γηα ηηο κεηαθηλήζεηο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη πιήξσο ή 

κεξηθψο απφ ηνπο πφξνπο ηνπ Ρκήκαηνο. 

Ρα πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο πξνβάιινληαη κέζσ ηεο θεληξηθήο ηζηνζειίδαο ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Ζ ελεκέξσζε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο γίλεηαη κέζσ ηεο 

ζρεηηθήο ηζηνζειίδαο, αιιά θαη κέζσ ηεο επηηξνπήο πνπ ιεηηνπξγεί ζην ηκήκα θαη ηξνθνδνηεί 

ην φιν ζχζηεκα ηεο θηλεηηθφηεηαο θνηηεηψλ θαη θαζεγεηψλ. 

Νη εηζεξρφκελνη θνηηεηέο ππνζηεξίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή  ηνπ ηκήκαηνο.  

Δθδειψζεηο γηα ηνπο εηζεξρφκελνπο θνηηεηέο απφ άιια Ηδξχκαηα δελ νξγαλψλνληαη, ιφγσ 

ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ απηψλ. 

Καζήκαηα ζε μέλε γιψζζα γηα ηνπο εηζεξρφκελνπο θνηηεηέο απφ άιια Ηδξχκαηα δελ 

πξαγκαηνπνηνχληαη. 

Γελ ππάξρεη νηθνλνκηθή ελίζρπζε απφ ην Ρκήκα ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ κειψλ ηνπ 

αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηα πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο. 

Γελ ππάξρεη ζχζηεκα ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ αθαδεκατθνχ 

πξνζσπηθνχ θαη δελ έρνπλ ζεζπηζηεί δηαδηθαζίεο αλαγλψξηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε άιιν Ίδξπκα. 

Ωο πξνο ην Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ  πνπδψλ 

(ε απηήλ ππνελφηεηα θαηαγξάθεηαη: Πφζνη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο κεηαθηλήζεθαλ πξνο άιια Ηδξχκαηα ζην 

πιαίζην αθαδεκατθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο πνπ αλαθέξεηαη ε εηήζηα ΔΔΑ, 
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Πφζνη θνηηεηέο άιισλ Ηδξπκάησλ κεηαθηλήζεθαλ πξνο ην Σκήκα ζην πιαίζην αθαδεκατθψλ/εξεπλεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο πνπ αλαθέξεηαη ε εηήζηα Δ.Δ.Α). 

 

 

 Γελ ππάξρεη θακηά κεηαθίλεζε πξνο άιια Ηδξχκαηα ή απφ άιια Ηδξχκαηα. 

Ωο πξνο ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 
(ε απηήλ ππνελφηεηα θαηαγξάθεηαη: Πφζνη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο κεηαθηλήζεθαλ πξνο άιια 

Ηδξχκαηα ζην πιαίζην αθαδεκατθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο πνπ αλαθέξεηαη ε 

εηήζηα ΔΔΑ, Πφζνη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο άιισλ Ηδξπκάησλ κεηαθηλήζεθαλ πξνο ην Σκήκα ζην πιαίζην 

αθαδεκατθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο πνπ αλαθέξεηαη ε εηήζηα Δ.Δ.Α) 

 

 Γελ ππάξρεη θακηά κεηαθίλεζε πξνο άιια Ηδξχκαηα ή απφ άιια Ηδξχκαηα. 

Ωο πξνο ην Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ 
(ε απηήλ ππνελφηεηα θαηαγξάθεηαη: Πφζνη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ηνπ Σκήκαηνο κεηαθηλήζεθαλ πξνο άιια 

Ηδξχκαηα ζην πιαίζην αθαδεκατθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο πνπ αλαθέξεηαη ε 

εηήζηα ΔΔΑ, Πφζνη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο άιισλ Ηδξπκάησλ κεηαθηλήζεθαλ πξνο ην Σκήκα ζην πιαίζην 

αθαδεκατθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο πνπ αλαθέξεηαη ε εηήζηα Δ.Δ.Α) 

 

 Γελ ππάξρεη θακηά κεηαθίλεζε πξνο άιια Ηδξχκαηα ή απφ άιια Ηδξχκαηα. 

 

 

3.11 πκπεξάζκαηα 
 

ηελ ελφηεηα απηή αλαθέξνληαη νη  δηαπηζηψζεηο – ζπκπεξάζκαηα  πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ  

δηδαθηηθνχ  έξγνπ ηνπ Σκήκαηνο 

Γηδαθηηθφ Έξγν – Ξξφγξακκα Ξξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ 

 Ρα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο θνηηεηέο 

δείρλνπλ πςειή απνηειεζκαηηθφηεηα γηα ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη πνιχ θαιή 

ζρέζε ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο. 

 Νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο ζεσξνχληαη ζχγρξνλεο θαη απνηειεζκαηηθέο, ην πεξηερφκελν 

ησλ καζεκάησλ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο θαη ζηελ εμέιημε ηεο 

επηζηήκεο, ε απφδνζε ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθή. 

 Ζ νξγάλσζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ θαη ε εθηέιεζή ηνπ πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο 

δπζρέξεηεο θαη είλαη απνδεθηή απφ ηνπο θνηηεηέο. 

 Νη δηδάζθνληεο ρξεζηκνπνηνχλ ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία, ηελ νπνία ζπκπιεξψλνπλ κε 

δηθέο ηνπο ζεκεηψζεηο, αιιά θαη κε ειεθηξνληθέο πεγέο, θαζψο θαη κε ηελ αμηνπνίεζε 

ηερλνινγηψλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο.  

 Δληνπίδνληαη αδπλακίεο φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ησλ αηζνπζψλ θαη ησλ ινηπψλ 

θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Ρν Ρκήκα αδπλαηεί λα εθηηκήζεη εάλ νη αδπλακίεο απηέο 

δχλαηαη λα μεπεξαζηνχλ εληφο ηεο επφκελεο πεληαεηίαο. 

 Γίλεηαη άξηζηε αμηνπνίεζε ησλ ΡΞΔ. 
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 Ζ αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή θαη δελ κεηψζεθε 

θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012.  

 Ν βαζκφο ζχλδεζεο ηεο δηδαζθαιίαο κε ηελ έξεπλα είλαη ηθαλνπνηεηηθφο. Ζ 

δηαζχλδεζε απηή γίλεηαη θπξίσο ζην επίπεδν ησλ δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ. 

 Γελ έρνπλ επηηεπρζεί ζπλεξγαζίεο κε εθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ 

εμσηεξηθνχ θαη κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν.  

 Ν αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ πνπ κεηαθηλείηαη δελ ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθφο. Ρν ίδην 

ηζρχεη θαη γηα ηα κέιε ΓΔΞ πνπ ιφγσ ησλ απμεκέλσλ αλαγθψλ ηνπ Ρκήκαηνο δελ 

έρνπλ πάληα ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ ρξήζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο άδεηαο. 

Δληνχηνηο, ηα κέιε ΓΔΞ αμηνπνηνχλ ηηο κηθξήο δηάξθεηαο άδεηεο πνπ δηθαηνχληαη ψζηε 

λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηεζλή ζπλέδξηα, λα αλαπηχζζνπλ δηεζλείο εξεπλεηηθέο 

ζπλεξγαζίεο, λα πξνζθέξνπλ καζήκαηα ζε άιια ηδξχκαηα, λα πξαγκαηνπνηνχλ 

δηαιέμεηο, λα ζπκκεηέρνπλ ζε επηηξνπέο, ζε δηεζλείο θαη εζληθνχο νξγαληζκνχο θ.ά. 

 Νη ππνδνκέο παξνπζηάδνπλ ζνβαξέο ειιείςεηο. Ρν Ρκήκα αδπλαηεί λα εθηηκήζεη εάλ 

απηέο νη ειιείςεηο ζα αληηκεησπηζηνχλ θαηά ηελ επφκελε πεληαεηία. 

 

Γηδαθηηθφ έξγν – Ξξνγξάκκαηα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ 

 Ρα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο απφ ηνπο θνηηεηέο δείρλνπλ ηδηαίηεξα πςειή 

απνηειεζκαηηθφηεηα γηα ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη πνιχ θαιή ζρέζε ζπλεξγαζίαο 

κε ηνπο θνηηεηέο. 

 Νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο ζεσξνχληαη ζχγρξνλεο θαη απνηειεζκαηηθέο, ην πεξηερφκελν 

ησλ καζεκάησλ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο θαη ζηελ εμέιημε ηεο 

επηζηήκεο, ε απφδνζε ησλ θνηηεηψλ ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθή. 

 Ζ νξγάλσζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ θαη ε εθηέιεζή ηνπ πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο 

δπζρέξεηεο θαη είλαη απνδεθηή απφ ηνπο θνηηεηέο. 

 Πηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο δελ πξνζθέξνληαη δσξεάλ 

ζπγγξάκκαηα. Ζ χιε ησλ καζεκάησλ θαιχπηεηαη απφ πνιιέο πεγέο (βηβιηνζήθε, 

ζεκεηψζεηο, επηζηεκνληθά άξζξα, θ.ά.).  

 Νη ππνδνκέο πνπ δηαηίζεληαη γηα ηα ΞΚΠ είλαη επαξθείο ηφζν πνηνηηθά, φζν θαη 

πνηνηηθά. Δλίζρπζε ηνπ εμνπιηζκνχ πξνγξακκαηίδεηαη γηα ην άκεζν κέιινλ. 

 Γίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή αμηνπνίεζε ησλ ΡΞΔ 

 Θάζε κάζεκα δηδάζθεηαη ζε ηκήκαηα πνπ δελ μεπεξλνχλ ηνπο είθνζη πέληε (25) 

θνηηεηέο θαη ε ζπλεξγαζία θνηηεηψλ θαη δηδαζθφλησλ είλαη ζπλερήο θαη άκεζε. 

 Ζ πιεηνλφηεηα ησλ δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ πνπ δίδνληαη έρνπλ εξεπλεηηθφ 

ραξαθηήξα.  
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4. Δξεπλεηηθφ  Έξγν 
 

 

 
(ε απηήλ  ηελ ελφηεηα  θαηαγξάθεηαη: Αλ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή πνιηηηθή ηνπ Σκήκαηνο θαη πνηα 

είλαη,  πψο παξαθνινπζείηαη ε πινπνίεζε ηεο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Σκήκαηνο, πψο δεκνζηνπνηείηαη ν 

απνινγηζκφο πινπνίεζεο ηεο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Σκήκαηνο) 

 

Ζ πνιηηηθή ηνπ Ρκήκαηνο γηα ηελ έξεπλα δελ έρεη θαηαγξαθεί ζε ζρεηηθφ θείκελν. 

Δληνχηνηο, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε νξηζκέλα βαζηθά ζηνηρεία πνιηηηθήο πνπ εθαξκφδεη ην 

Ρκήκα θαη ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ: 

 Ίδξπζε θαη ππνζηήξημε εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ θαη εξεπλεηηθψλ νκάδσλ ζηα πιαίζηα 

ηνπ Ρκήκαηνο. 

 πνζηήξημε ησλ κειψλ ΓΔΞ ζηε δηεθδίθεζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

 πνζηήξημε ηεο δηνξγάλσζεο ζπλεδξίσλ. 

 πνζηήξημε ηεο παξνπζίαζεο εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ απφ ηα κέιε ΓΔΞ θαη ηνπο 

πνςήθηνπο Γηδάθηνξεο ηνπ Ρκήκαηνο. 

Ρν Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ έρεη ζέζεη σο ζηφρν ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο έξεπλαο ζε 

ηδξπκαηηθφ επίπεδν. Ζ πνιηηηθή έξεπλαο ηνπ Ρκήκαηνο ζα αθνινπζήζεη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ 

ηδξχκαηνο θαη θαηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη λα αλαζεσξεζεί εληφο ηνπ επφκελνπ αθαδεκατθνχ 

έηνπο. 

Ρν Ρκήκα παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ 

(δεκνζηεχζεηο, νη εηεξναλαθνξέο, νη εθδφζεηο πξαθηηθψλ ζπλεδξίσλ, ηα εξεπλεηηθά θαη 

αλαπηπμηαθά έξγα θαη θάζε άιιε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα φπσο δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ, 

ζπκκεηνρή ζε εθδνηηθέο επηηξνπέο επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ θ.ά.) ηνπ αθαδεκατθνχ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Ρκήκαηνο, κέζσ ηνπ βηνγξαθηθνχ ηνπο ζεκεηψκαηνο πνπ είλαη αλαξηεκέλν 

ζε ηζηφηνπν ηνπ ηκήκαηνο.   

Ζ  πινπνίεζε ηεο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Ρκήκαηνο παξαθνινπζείηαη απφ ηα 

αξκφδηα φξγαλα ηνπ ηκήκαηνο θαη ν απνινγηζκφο πινπνίεζεο ηεο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο ηνπ 

Ρκήκαηνο δεκνζηνπνηείηαη κέζσ ηνπ βηνγξαθηθνχ ηνπο ζεκεηψκαηνο πνπ είλαη αλαξηεκέλν 

ζε ηζηφηνπν ηνπ ηκήκαηνο.   

 

4.1. Πξναγσγή ηεο έξεπλαο ζην πιαίζην ηνπ Σκήκαηνο 

(ε απηήλ ππνελφηεηα θαηαγξάθεηαη: εάλ παξέρνληαη θίλεηξα γηα ηε δηεμαγσγή έξεπλαο ζηα κέιε ηεο 

αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο θαη πνηα είλαη απηά , ν ηξφπνο  ελεκέξσζεο ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηηο 

δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο έξεπλαο , ν ηξφπνο ππνζηήξημεο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο,  αλ ππάξρνπλ 

ζεζκνζεηεκέλεο απφ ην Σκήκα ππνηξνθίεο έξεπλαο, ν ηξφπνο πνπ δηαρένληαη ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ Σκήκαηνο, εθηφο ηνπ Σκήκαηνο, ζηελ ειιεληθήο θαη δηεζλή αθαδεκατθή θαη επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα., πψο δηαρένληαη ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ζην ηνπηθφ θαη εζληθφ θνηλσληθφ πεξηβάιινλ.) 
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Ρα θίλεηξα γηα ηε δηεμαγσγή έξεπλαο ζηα κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο 

πεξηιακβάλνπλ: 

 Σνξήγεζε εθπαηδεπηηθψλ αδεηψλ. 

 Σξεκαηνδφηεζε ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα, θπξίσο κέζσ ησλ ΞΚΠ. 

 Σξεκαηνδφηεζε δηνξγάλσζεο ζπλεδξίσλ. 

Ραθηηθή θαη άξηηα ελεκέξσζε παξέρεηαη απφ ηνλ Δηδηθφ Ινγαξηαζκφ Έξεπλαο ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

Ζ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ππνζηεξίδεηαη απφ ηνλ Δηδηθφ Ινγαξηαζκφ Έξεπλαο ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ε νπνία παξέρεη ππνζηήξημε ζηε ζχληαμε θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ, 

θαζψο θαη ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ έξγσλ. Δπηπιένλ, ην Ρκήκα παξέρεη 

εμνπιηζκφ θαη ππνδνκέο ζηα πιαίζηα ησλ εξεπλεηηθψλ ηνπ εξγαζηεξίσλ. 

Σξεκαηηθά θίλεηξα γηα ηε δηεμαγσγή έξεπλαο (ζπκκεηνρή ζε ειιεληθά θαη δηεζλή 

ζπλέδξηα) ζηα κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο παξέρνληαη κφλν απφ ηα δχν Κεηαπηπρηαθά 

Ξξνγξάκκαηα Ππνπδψλ θαη κφλν γηα ηνπο θαζεγεηέο πνπ δηδάζθνπλ καζήκαηα ζε απηά ψζηε 

λα δηεπθνιχλεη ηε δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

Ρν αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ ελεκεξψλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ γηα ηηο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο έξεπλαο ζε δηεζλή αληαγσληζηηθά 

πξνγξάκκαηα.  

Πρεηηθή ππνζηήξημε ππάξρεη απφ ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ θαη ηα 

ππάξρνληα εξγαζηήξηα ηνπ ηκήκαηνο. 

Γελ ππάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλεο απφ ην Ρκήκα ππνηξνθίεο έξεπλαο. Νη ππνςήθηνη 

δηδάθηνξεο ηνπ Ρκήκαηνο απαιιάζζνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο απφ ηελ πιεξσκή δηδάθηξσλ.  

Γηα ηε δηάρπζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ Ρκήκαηνο 

αμηνπνηνχληαη νη ηζηνρψξνη ηνπ Ρκήκαηνο θαη ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ. Δπηπιένλ, 

δηνξγαλψλνληαη παξνπζηάζεηο απφ ηνπο πνςήθηνπο Γηδάθηνξεο ηνπ Ρκήκαηνο ηνπιάρηζηνλ 

κία θνξά εηεζίσο. Αθφκα, δηαρένληαη ζηελ ειιεληθή θαη δηεζλή αθαδεκατθή θαη 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα κέζσ Ζκεξίδσλ, Ππλεδξίσλ θαη αλαθνηλψζεσλ ζε ηζηνζειίδεο θαη 

κέζσ δεκνζηεχζεσλ ζε δηεζλή πεξηνδηθά. Δπίζεο, ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα δηαρένληαη 

ζην ηνπηθφ θαη εζληθφ θνηλσληθφ πεξηβάιινλ κέζσ Ζκεξίδσλ, Ππλεδξίσλ θαη αλαθνηλψζεσλ 

ζε ηζηνζειίδεο. 

 

 

 

 

4.2. Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη έξγα πνπ εθηεινχληαη ζην Σκήκα 
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(ε απηήλ ππνελφηεηα θαηαγξάθνληαη: ηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πινπνηήζεθαλ ή 

βξίζθνληαη ζε εμέιημε θαηά ην αθαδεκατθφο έηνο πνπ αλαθέξεηαη ε Δηήζηα Δ.Δ.Α  ην πνζνζηφ ησλ κειψλ 

ΓΔΠ/ΔΠ πνπ αλαιακβάλεη εξεπλεηηθέο πξσηνβνπιίεο, εάλ ζπκκεηέρνπλ εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ή/θαη 

κεηαδηδαθηνξηθνί εξεπλεηέο ζηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα.) 

Ν αξηζκφο ησλ έξγσλ πνπ έρνπλ εθπνλεζεί ή βξίζθνληαη ζε εμέιημε είλαη ηδηαίηεξα 

ηθαλνπνηεηηθφο, δείρλνληαο κία ζεκαληηθή εξεπλεηηθή δπλακηθή. Αλαιπηηθά ζηνηρεία 

βξίζθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ρκήκαηνο (http://www.ba.aegean.gr) θαη ζηηο ηζηνζειίδεο 

ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπ Ρκήκαηνο πνπ είλαη πξνζβάζηκεο κέζσ ηεο θεληξηθήο ζειίδαο. 

Ρν ζχλνιν ησλ κειψλ ΓΔΞ αλαιακβάλεη εξεπλεηηθέο πξσηνβνπιίεο. 

Πηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ζπκκεηέρεη ηθαλφο αξηζκφο εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ 

θαη κεηαδηδαθηνξηθψλ εξεπλεηψλ. Αλαιπηηθφηεξα ζηνηρεία ππάξρνπλ ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ 

εξγαζηεξίσλ ηνπ Ρκήκαηνο, θαζψο θαη ζηηο παξνπζηάζεηο ησλ εξγαζηεξίσλ. 

 Πην  Δξγαζηήξην Ρνπξηζηηθψλ Δξεπλψλ (ΔΡΔΚ) πξαγκαηνπνηήζεθαλ 5 

εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο  

α/

α 

Κωδικόσ 

ζργου 

Σίτλοσ Ζργου Προχπολογι

ςμόσ ςε 

ευρώ 

Διάρκεια Χρηματοδότ

ησ 

Επιςτημονι

κόσ 

Τπεφθυνοσ 

1 2363 Sagittarius: Launching 

(g)local level heritage 

entrepreneurship: 

strategies and tools to 

unite forces, safeguard the 

place, mobilize cultural 

values, deliver the 

experience 

537.254,19 1/3/2011 – 

31/5/2014 

South East 

Europe 

Transnational 

Collaboration 

Programme 

(E.U.) 

Ε.Τ. : 

Σςάρτασ Π. 

2 3010 Σο Πανεπιςτιμιο Αιγαίου 

βαςικόσ παράγοντασ για 

τθν οικονομικι και 

κοινωνικι ανάπτυξθ του 

αιγαιοπελαγίτικου χϊρου – 

Πολυνθςιωτικότθτα:  

 

Α) Δράςθ 2.2 «E-learning 

ςτθν Οργάνωςθ και 

Διοίκθςθ Σουριςτικϊν 

Επιχειριςεων» 

Β) Δράςθ 6.3 : Ανάπτυξθ 

ολοκλθρωμζνου 

6.226.787 

(ςυνολικά ςε 

επίπεδο 

Πανεπιςτθμί

ου) 

υνδυαςμόσ 

διδάκτρων 

και 

επιχοριγθςθ

σ 

12.000 

 

1/8/2011-

30/9/2015 

ΕΠΔΒΜ  

 

Ε.Τ.: 

ταυρινοφ

δθσ Θ.  

 

Ε.Τ.:  

Λαγόσ Δ.,  

 

http://www.ba.aegean.gr/
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προγράμματοσ ζρευνασ με 

αντικείμενο τθ 

νθςιωτικότθτα- Ανάπτυξθ 

κεματικϊν βάςεων 

δεδομζνων  

Γ) Δράςθ 6.3: Μεταφορικό 

ςφςτθμα και τουριςτικι 

ανάπτυξθ ςτα νθςιά του 

Αιγαίου- «Ανάπτυξθ 

ολοκλθρωμζνου 

προγράμματοσ ζρευνασ με 

αντικείμενο τθ 

νθςιωτικότθτα» 

 

30.000 

 

Ε.Τ.: 

Πολυδωρο

ποφλου - 

Παπακεοδ

ϊρου Α., 

Λεκάκου  

3 2422 ΘΑΛΘ-GRETIA: Ανάπτυξθ 

Πράςινων Μεταφορϊν ςτο 

νθςιωτικό χϊρο   

432.387,18 

(ςυνολικά) – 

ςυμμετοχι 

ΕΣΕΜ: 

50.459,07   

1.11.2011-

30.9.2015 

ΕΠΕΔΒΜ 

(ΕΚΣ-Π.Δ.Ε.) 

Ε.Τ.: 

Πολυδωρο

ποφλου Α. 

(ζργου), 

Παπακεοδ

ϊρου, Α. 

(ΕΣΕΜ) 

4 n/a Euromed Heritage 4 - 

MARE NOSTRUM : A 

heritage trail along the 

Phoenician maritime routes 

and historic port cities of 

the Mediterranean Sea 

Άνευ 

προχπολογις

μοφ για το 

ΕΣΕΜ 

3/2009-

12/2012 

Euromed 

Heritage 4 

Ε.Τ.: 

Παπακεοδ

ϊρου Α. 

5 - Μελζτθ με ςτόχο τθν 

ανάπτυξθ των 

περιγραφικϊν δεικτϊν, 

όπωσ αυτοί ζχουν 

προςδιοριςτεί από το 

Ευρωπαϊκό Πλαίςιο 

προςόντων και ζχει 

εξειδικευκεί ςε εκνικό 

επίπεδο (Εκνικό Πλαίςιο 

Προςόντων) ςτον τομζα 

του τουριςμοφ και 

ειδικότερα ςτον κλάδο τθσ 

υποδοχισ και τθσ 

φιλοξενίασ 

15.000 17/07/12-

19/10/12

  

ΕΣΕ-  

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

Ε.Τ.: 

Σςάρτασ Π. 

6 2439 εμινάρια από απόςταςθ 

Εκπαίδευςθσ ςτθ Διοίκθςθ 

του Σουριςμοφ  

Δίδακτρα 15.2.2012-

14.2.2014 

Δίδακτρα –

ΔΠΜ 

χεδιαςμόσ 

Διοίκθςθ και 

Ε.Τ.: 

Παπακεοδ

ϊρου Α. 
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 Πολιτικι του 

Σουριςμοφ- 

ΕΛΕ 

7  Θερινό ςχολείο "Managing 

tourism in time of crisis" 

υνδυαςμόσ 

διδάκτρων 

και 

επιχοριγθςθ

σ 

29/5/2013-

2/6/2013 

ΕΠΔΒΜ – 

Πρόγραμμα 

Πολυνθςιωτι

κότθτα 

Ε.Τ 

ταυρινοφ

δθσ, Θ. 

8 n/a Επικαιροποίθςθ γνϊςεων 

αποφοίτων ΑΕΙ ςτθν 

οργάνωςθ, διοίκθςθ 

τουριςτικϊν επιχειριςεων 

και ςτθν προϊκθςθ 

τουριςτικϊν προοριςμϊν 

υπό 

διαμόρφωςθ 

2013 -  ΕΠΔΒΜ Ε.Τ. 

ταυρινοφ

δθσ, Θ. 

9 2469 48θ υνάντθςθ TRC 5.487,99 

(πλζον ΦΠΑ 

213,70) 

 20.12.201

2-

20.5.2013 

 (ςυνδρομζσ 

ςυμμετεχόντ

ων και 

χορθγίεσ) 

 Ε.Τ.: 

Παπακεοδ

ϊρου, Α. 
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 Πην  Δξγαζηήξην Ξνζνηηθψλ Κεζφδσλ  πξαγκαηνπνηήζεθαλ 5 εξεπλεηηθέο 

πξνηάζεηο  

 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟ 

ΕΡΓΟΤ  

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΟΤ ΠΡΟΫΠΟ

ΛΟΓΙΜ

Ο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΜΑΣ

ΟΔΟΣΗ 

ΕΠ.ΤΠΕ

ΤΘΤΝΟ

  

6 

2360 

ΤΝΔΓΡΗΟ ΓΗΑ 

ΣΑ 25 ΥΡΟΝΗΑ 

ΣΓΔ 

ΑΝΑΕΖΣΩΝΣΑ 14.201,00 

1/4/2011 

1/4/2012 

 ΑΓΓΕΛ

Η 

ΒΑΙΛΕ

ΙΟ 

7 

2323-1.5 

ΠΡΑΚΣΗΚΖ 

ΑΚΖΖ 

ΣΜΖΜΑΣΟ 

ΓΗΟΗΚΖΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

381.185,0

0 

1/1/2009  

30/9/2012  

ΕΠΔΒΜ ΑΓΓΕΛ

Η 

ΒΑΙΛΕ

ΙΟ 

8 

2325 

ΔΚΠΟΝΖΖ 

ΔΠΣΑ 

ΜΔΛΔΣΩΝ 

ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ 16.000,00 

15/4/2011  

15/9/2011  

ΕΡΓΟ 

ΠΑΡΟΧΗ

 

ΥΠΗΡΕΙ

ΩΝ 

ΑΓΓΕΛ

Η 

ΒΑΙΛΕ

ΙΟ 

9 

2013-12 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚ

ΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

2011-2012 

135,000,0

0  

ΔΙΔΑΚΣΡ

Α 

ΑΓΓΕΛ

Η 

ΒΑΙΛΕ

ΙΟ 

10 

3010-1.4 

ΠΟΛΤΝΖΗΩΣΗΚ

ΟΣΖΣΑ - 

ΤΠΟΔΡΓΟ 

1:Γπάζη 4: 

Δκπαίδεςζη και 

ςποζηήπιξη 

ππορ ηιρ ηοπικέρ 

κοινωνίερ  

890.950,0

0 

1/8/2011  

20/9/2015  

ΕΠΔΒΜ ΑΓΓΕΛ

Η 

ΒΑΙΛΕ

ΙΟ 
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4.3. Γηαζέζηκεο εξεπλεηηθέο ππνδνκέο 

 

(ε απηήλ ππνελφηεηα θαηαγξάθεηαη: Αξηζκφο θαη ρσξεηηθφηεηα εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ, αλ θαιχπηνπλ νη 

δηαζέζηκεο ππνδνκέο ηηο αλάγθεο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, πνηά εξεπλεηηθά αληηθείκελα δελ θαιχπηνληαη απφ 

ηηο δηαζέζηκεο ππνδνκέο, πφζν εληαηηθή ρξήζε γίλεηαη ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ, πφζν ζπρλά αλαλεψλνληαη νη 

εξεπλεηηθέο ππνδνκέο; θαη πψο ρξεκαηνδνηείηαη ε πξνκήζεηα, ζπληήξεζε θαη αλαλέσζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

ππνδνκψλ.) 

 

Ρν Ρκήκα δηαζέηεη ιίγνπο ρψξνπο, κηθξήο ρσξεηηθφηεηαο γηα ρξήζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

εξγαζηεξίσλ.  

Νη ρψξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη 

αλεπαξθείο.  

Ν εξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο είλαη ηθαλνπνηεηηθφο, ρξήδεη, φκσο, δηαξθνχο αλαλέσζεο. Έρεη 

ππνβιεζεί ζρεηηθή πξφηαζε πξνκεζείαο εμνπιηζκνχ κέζσ  ησλ ΞΔΞ Βνξείνπ Αηγαίνπ. 

Νη δηαζέζηκεο ππνδνκέο δελ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Ρκήκαηνο. Δληνχηνηο, έρεη γίλεη ζεκαληηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ νξγάλσζε 

θαη αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ. 

Αλεπάξθεηεο ππνδνκψλ παξαηεξνχληαη ζε φια ηα εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα. 

Θαηά θχξην ιφγν νη εξεπλεηηθέο ππνδνκέο ρξεκαηνδνηνχληαη απφ αληίζηνηρα 

εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. Δπηπιένλ, δηαηίζεληαη θαη πφξνη κέζσ ηνπ ηαθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ. 

Ζ ρσξεηηθφηεηα ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ είλαη πεξηνξηζκέλε, σο εθ ηνχηνπ δελ 

θαιχπηνπλ ηηο δηαζέζηκεο ππνδνκέο ηηο αλάγθεο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο ζε 

πιήξε έθηαζε. 

Γίλεηαη εληαηηθή ρξήζε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ. Γελ αλαλεψλνληαη νχηε 

ζπληεξνχληαη ζπρλά νη εξεπλεηηθέο ππνδνκέο, ιφγσ ρξεκαηνδνηηθήο αλεπάξθεηαο. 

Δηδηθφηεξα, ε εθπαηδεπηηθή θαη εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Ρκήκαηνο ππνζηεξίδεηαη θαη 

ζπκπιεξψλεηαη θαη απφ ηα αθφινπζα εξγαζηήξηα: 

1. Δπγαζηήπιο Σοςπιζηικών Δπεςνών και Μελεηών ( ΔΣΔΜ) 

 

Ρν Δξγαζηήξην Ρνπξηζηηθψλ Δξεπλψλ θαη Κειεηψλ ππάγεηαη ζην Ρκήκα Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ κε έδξα ηελ πφιε ηεο Σίνπ. Ζ θχξηα απνζηνιή ηνπ 

ΔΡΔΚ είλαη ε θάιπςε ησλ Γηδαθηηθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Ρκήκαηνο Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ησλ ππνινίπσλ Ρκεκάησλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζε ζέκαηα 

ηα νπνία εκπίπηνπλ ζην βαζηθφ αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ΔΡΔΚ, ηνλ Ρνπξηζκφ. 
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Πηφρνη Δξγαζηεξίνπ 

 Ππλεξγαζία κε θάζε κνξθήο Δξεπλεηηθά Θέληξα θαη Αθαδεκατθά Ηδξχκαηα ηεο 

εκεδαπήο θαη ηεο αιινδαπήο, εθφζνλ νη επηζηεκνληθνί ζηφρνη ηνπο ζπκπίπηνπλ κε απηνχο 

ηνπ ΔΡΔΚ. 

 Ππλεξγαζία κε Δπηζηήκνλεο (Θαζεγεηέο ΑΔΗ, Δξεπλεηέο, Δθπαηδεπηηθνχο, 

Δκπεηξνγλψκνλεο θ.α.) νη νπνίνη έρνπλ σο εηδίθεπζε ηνλ Ρνπξηζκφ, ελψ νη ζηφρνη ησλ 

εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ηνπο ζπκβαδίδνπλ κε απηνχο ηνπ ΔΡΔΚ. 

 Γηνξγάλσζε επηζηεκνληθψλ δηαιέμεσλ, εκεξίδσλ, ζεκηλαξίσλ, ζπκπνζίσλ, ζπλεδξίσλ 

θαη άιισλ επηζηεκνληθψλ εθδειψζεσλ νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ην βαζηθφ αληηθείκελν 

ηνπ ΔΡΔΚ, ηνλ Ρνπξηζκφ. 

 Ξξαγκαηνπνίεζε δεκνζηεχζεσλ θαη εθδφζεσλ ζρεηηθψλ κε ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ ΔΡΔΚ. 

 Ξξφζθιεζε Διιήλσλ θαη Μέλσλ εηδηθψλ επηζηεκφλσλ ζην πιαίζην ησλ Δξεπλεηηθψλ θαη 

Δθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΔΡΔΚ. 

 

2. Δπγαζηήπιο LOGISTICS και πποηςποποίηζηρ επισειπηζιακών ζςζηημάηων. 

 

Ρν Δξγαζηήξην LOGISTICS θαη πξνηππνπνίεζεο επηρεηξεζηαθψλ ζπζηεκάησλ ηδξχζεθε κε 

ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ αλαγθψλ ζηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα: Πηνραζηηθά κνληέια, καξθνβηαλέο αιπζίδεο, ζεσξία δηθηχσλ νπξψλ αλακνλήο, 

καζεκαηηθφο πξνγξακκαηηζκφο, κέζνδνη βειηηζηνπνίεζεο, δίθηπα PETRI, αλάιπζε 

δηαηαξαρήο, πνηνηηθφο έιεγρνο, ζεσξία αμηνπηζηίαο, πξνζνκνίσζε-αζθάιεηα-αλάιπζε θαη 

ζρεδίαζε ζπζηεκάησλ, δηαρείξηζε αιπζίδαο πξνκεζεηψλ, αγνξψλ, απνζεκάησλ, κεηαθνξψλ 

θαη δηαλνκψλ.  

 

3. Δπγαζηήπιο Δθαπμογήρ ηων Νέων ηεσνολογιών Πληποθοπικήρ και 

Δπικοινωνιών ζηην Πολςμοπθική και Δξ Αποζηάζεωρ Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη 

(ΙΡΙ)  

 

Ρν Δξγαζηήξην ΗΟΗΠ έρεη ζηφρν ηελ έξεπλα, κειέηε, παξαγσγή θαη εθαξκνγή κνληέισλ, 

δηαδηθαζηψλ θαη εξγαιείσλ ησλ Λέσλ ηερλνινγηψλ Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο εμ απνζηάζεσο θαη πνιπκνξθηθήο εθπαίδεπζεο, επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη 

επηκφξθσζεο. 

Πηφρνη Δξγαζηεξίνπ 

 Θάιπςε, ζε πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν ησλ δηδαθηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ 

αλαγθψλ ηνπ Ρκήκαηνο, ζε ζέκαηα ρξήζεο κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ ησλ Λέσλ 
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Ρερλνινγηψλ Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ζηελ Ξνιπκνξθηθή θαη ηηο ελαιιαθηηθέο 

κνξθέο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. 

 Ππλεξγαζία κε θάζε κνξθήο Δξεπλεηηθά Θέληξα θαη Αθαδεκατθά Ηδξχκαηα ηεο 

εκεδαπήο θαη ηεο αιινδαπήο, εθφζνλ νη επηζηεκνληθνί ζηφρνη ηνπο ζπκπίπηνπλ κε απηνχο 

ηνπ ΗΟΗΠ. 

 Γηνξγάλσζε επηζηεκνληθψλ δηαιέμεσλ, εκεξίδσλ, ζεκηλαξίσλ, ζπκπνζίσλ, ζπλεδξίσλ 

θαη άιισλ επηζηεκνληθψλ εθδειψζεσλ νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ην βαζηθφ αληηθείκελν 

ηνπ ΗΟΗΠ. 

 Αλάπηπμε θαη ζπληνληζκφο εξεπλεηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ, είηε 

απηνδχλακα, είηε ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο, ζε επηζηεκνληθέο πεξηνρέο πνπ 

εκπίπηνπλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ ΗΟΗΠ. 

 

4. Δπγαζηήπιο Ποζοηικών Μεθόδων 

 

Πθνπφο ηνπ Δξγαζηεξίνπ είλαη ε ππνζηήξημε ησλ δηδαθηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ αλαγθψλ ηνπ 

Ρκήκαηνο θαη ε αλάπηπμε βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο, ζηηο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο 

ησλ Ξνζνηηθψλ Κεζφδσλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο επηζηήκεο ηεο Πηαηηζηηθήο, ηεο 

Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη ησλ Καζεκαηηθψλ. Ν ζθνπφο απηφο επηηπγράλεηαη θπξίσο κε 

ηελ εθηέιεζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο.  

Δηδηθφηεξα ην Δξγαζηήξην δξαζηεξηνπνηείηαη εξεπλεηηθά ζηα εμήο αληηθείκελα: 

Πηαηηζηηθή Ππκπεξαζκαηνινγία, Γεληθεπκέλα Γξακκηθά Κνληέια, Αλάιπζε Γεδνκέλσλ, 

Ξνιπκεηαβιεηή Αλάιπζε Γεδνκέλσλ, Γεκνζθνπήζεηο, Γεηγκαηνιεςία, Πηαηηζηηθή θαηά 

Bayes, Κνληέια Γνκηθψλ Δμηζψζεσλ, Νηθνλνκεηξηθά Κνληέια, Πηνραζηηθά Κνληέια, 

Σξνλνινγηθέο Πεηξέο, Καξθνβηαλέο Αιπζίδεο, Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα, πνινγηζηηθέο κέζνδνη 

ζηαηηζηηθήο, Δμφξπμε Γεδνκέλσλ (Data Mining), Πηαηηζηηθφο Ξνηνηηθφο Έιεγρνο, Αλάιπζε 

Αμηνπηζηίαο θαη Δπηβίσζεο, Γηαρείξηζε Δπελδπηηθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Θηλδχλσλ. 

Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ην Δξγαζηήξην πξνβαίλεη ζε: 

1. Ππλεξγαζία κε θέληξα εξεπλψλ θαη αθαδεκατθά ηδξχκαηα ηεο Διιάδνο θαη ηεο 

Αιινδαπήο εθφζνλ νη επηζηεκνληθνί ζηφρνη ηνπο ζπκπίπηνπλ, ζπκβαδίδνπλ θαη 

αιιεινζπκπιεξψλνληαη κε εθείλνπο ηνπ Δξγαζηεξίνπ.  

2. Νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ, ζπκπνζίσλ, ζπλεδξίσλ, ζρνιείσλ, δηαιέμεσλ, θαζψο θαη 

πξαγκαηνπνίεζε δεκνζηεχζεσλ θαη εθδφζεσλ. 

3. Ππλεξγαζία κε δεκφζηνπο θνξείο, νξγαληζκνχο, ηλζηηηνχηα θαη ηδησηηθέο εηαηξείεο κε 

ζθνπφ λα ζπκβάιεη ζηε κειέηε θαη ηε ιχζε ζεκαληηθψλ πξνβιεκάησλ ηνπο.  
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Ρν Δξγαζηήξην εμππεξεηεί:  

1. Ρελ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Ρκήκαηνο θαη ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο ηεο 

ρψξαο καο ζηηο πεξηνρέο ησλ Ξνζνηηθψλ Κεζφδσλ (Πηαηηζηηθή, Δπηρεηξεζηαθή 

Έξεπλα, Καζεκαηηθά).  

2. Ρε δηεθπεξαίσζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, κειεηψλ θ.ιπ. ε νπνία ζα ζπκβάιεη 

ζηε αλάπηπμε ηεο ρψξαο. 

3. Ρελ απνξξφθεζε πφξσλ απφ ηελ δηεθδίθεζε αληαγσληζηηθψλ εξεπλεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ. 
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4.4. Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο ησλ κειψλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ 

ηνπ Σκήκαηνο ην αθαδεκατθφ έηνο 
 

ηελ ελφηεηα απηή γίλεηαη αλαθνξά ζην εξεπλεηηθφ – ζπγγξαθηθφ έξγν  ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Σκήκαηνο θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο πνπ αλαθέξεηαη ε εηήζηα Δ.Δ.Α  πγθεθξηκέλα  πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά: 

ηα βηβιία/ κνλνγξαθίεο πνπ δεκνζίεπζαλ ηα κέιε ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Σκήκαηνο (Πφζν θαη πνηα ) 

ηηο  εξγαζίεο (Πφζεο θαη πνηεο ) πνπ δεκνζίεπζαλ ηα κέιε ΓΔΠ/ΔΠ  :ε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο, ε 

επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ρσξίο θξηηέο, ε Πξαθηηθά επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ κε θξηηέο,  ε Πξαθηηθά 

επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ ρσξίο θξηηέο; 

ηα θεθάιαηα πνπ δεκνζίεπζαλ ηα κέιε ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Σκήκαηνο ζε ζπιινγηθνχο ηφκνπο (Πφζα θαη πνηα). 

ε  άιιεο εξγαζίεο (π.ρ. βηβιηνθξηζίεο) δεκνζίεπζαλ ηα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο (πφζεο 

θαη πνηεο) 

ηηο  αλαθνηλψζεηο  (πφζεο θαη πνηεο) ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα πνπ δελ εθδίδνπλ Πξαθηηθά πνπ έθαλαλ ηα κέιε 

ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο : (α) ε ζπλέδξηα κε θξηηέο, (β) ε ζπλέδξηα ρσξίο θξηηέο  

 

Ζ θαηαγξαθή ησλ επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ γηα ην έηνο 2011-2012, φπσο απηή 

παξνπζηάδεηαη αλαιχηηθά ζην Παξάξηεκα A θαη πεξηιεπηηθά ζηνλ Πίλαθα 15 ηνπ 

Παξαξηήκαηνο B, παξνπζηάδεη ζεκαληηθφ αξηζκφ δεκνζηεχζεσλ, κε δεδνκέλν φηη 

ζπλνδεχεηαη απφ αλάιεςε ζεκαληηθψλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ απφ κέιε ηνπ Σκήκαηνο.  

ην πιαίζην ησλ επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ έρεη αμία λα αλαδεηρζεί ε ζρέζε 

επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ (επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, ζπλέδξηα θιπ.) πνπ έγηλαλ θαηφπηλ 

θξίζεο. 

Σέινο, ζεκαληηθή είλαη ε αλαινγία ηνπ φγθνπ ηνπ δεκνζηεπκέλνπ έξγνπ ησλ άξζξσλ κε 

θξίζε ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη ηνπ δεκνζηεπκέλνπ έξγνπ  ζε ζπλέδξηα κε πςειή 

θξίζε. 

 

 

4.5. Βαζκφο αλαγλψξηζεο ηεο έξεπλαο πνπ γίλεηαη ζην Σκήκα απφ ηξίηνπο 
 

ηελ ελφηεηα απηή ζα παξνπζηαζηνχλ ηα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε απφ ηξίηνπο πνπ γίλεηαη ζην 

Σκήκα . πγθεθξηκέλα πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά :  

ηηο   εηεξναλαθνξέο (πφζεο θαη πνηεο ) πνπ ππάξρνπλ ζε δεκνζηεχζεηο κειψλ ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Σκήκαηνο 

ηηο   βηβιηνθξηζίεο  γηα βηβιία κειψλ ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Σκήκαηνο πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά 

(πφζεο θαη πνηεο) 

ηηο ζπκκεηνρέο (πφζεο) ησλ κειψλ ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Σκήκαηνο ζε επηηξνπέο επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ  αλά 

αθαδεκατθφ έηνο θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία . Να γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ ειιεληθψλ θαη δηεζλψλ ζπλεδξίσλ. 

ηηο  ζπκκεηνρέο ησλ  κειψλ ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Σκήκαηνο ζε ζπληαθηηθέο επηηξνπέο επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ αλά 

αθαδεκατθφ έηνο θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία  . Να γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ ειιεληθψλ θαη δηεζλψλ πεξηνδηθψλ. 

ηηο πξνζθιήζεηο   (πφζεο θαη πνηεο) κειψλ ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Σκήκαηνο απφ άιινπο ακαδημαϊκούρ / επεςνηηικούρ 

θνξείο γηα δηαιέμεηο/παξνπζηάζεηο θιπ. Πνπ έγηλαλ αλά αθαδεκατθφ έηνο θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία  

ηα κέιε ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Σκήκαηνο πνπ έρνπλ δηαηειέζεη θξηηέο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. Καη ζε πνηα 

ε  δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο απνλεκήζεθαλ ζε κέιε  ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Σκήκαηνο. (Πφζα θαη πνηα ) 

 Αλαθέξεηαη εάλ ππάξρεη  πξαθηηθή αμηνπνίεζε (π.ρ. βηνκεραληθέο εθαξκνγέο) ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ 

ησλ κειψλ ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Σκήκαηνο. 

 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ Πίλαθα 16 ηνπ Παξαξηήκαηνο B, ν βαζκφο δηεζλνχο θαη γεληθήο 

αλαγλψξηζεο ηεο έξεπλαο ηνπ ΣΓΔ ππήξμε αξθεηά ζεκαληηθφο θαη γηα ην ηξέρνλ έηνο 2011-

2012. Σαπηφρξνλα παξαηεξείηαη ρξνληθφ βάζνο ζηηο 227 εηεξναλαθνξέο απηέο, δεδνκέλνπ 

φηη θαηαγξάθνληαη εηεξναλαθνξέο ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2011-2012 ζε εξγαζίεο κειψλ 

ΓΔΠ πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί αξθεηά ρξφληα πξηλ.   
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Ζ αλαγλψξηζε απηή ηνπ επηζηεκνληθνχ/εξεπλεηηθνχ έξγνπ ησλ κειψλ ηνπ Σκήκαηνο έρεη 

νδεγήζεη ζηελ απμεκέλε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηνπ ζε ζπληαθηηθέο επηηξνπέο επηζηεκνληθψλ 

πεξηνδηθψλ, επηηξνπέο ζπλεδξίσλ θαζψο θαη ζε πξνζθιήζεηο γηα δηαιέμεηο θαη ζηηο 

πξνζθιήζεηο πξνο κέιε ηνπ ΣΓΔ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ θξηηέο ζε δηεζλή πεξηνδηθά. Οη 

πεξηζζφηεξεο ζπκκεηνρέο ησλ δηδαζθφλησλ ηνπ Σκήκαηνο είλαη ζε ζπλέδξηα κε δηεζλή 

ραξαθηήξα, είηε απηά έιαβαλ ρψξα ζηελ Διιάδα, είηε ζην εμσηεξηθφ.  

 

 

4.6. Δξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο ηνπ Σκήκαηνο 
 

ηελ ελφηεηα απηή ζα πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά εάλ ππάξρνπλ εξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο ηνπ Σκήκαηνο, κε άιιεο 

αθαδεκατθέο κνλάδεο ηνπ ηδξχκαηνο, κε θνξείο θαη ηδξχκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ, κε θνξείο θαη ηδξχκαηα ηνπ 

εμσηεξηθνχ θαη πνηεο είλαη.  

 

Ρα κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο αλαπηχζζνπλ ζπλεξγαζίεο κε πιήζνο Δπξσπατθψλ θαη δηεζλψλ 

εηαηξεηψλ, αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ, εξεπλεηηθψλ θέληξσλ, θ.ιπ. Αλαιπηηθά ζηνηρεία 

παξνπζηάδνληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ εξγαζηεξίσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Ξαξάξηεκα 

Γ. 

 

4.7. Γηαθξίζεηο θαη βξαβεία εξεπλεηηθνχ έξγνπ πνπ έρνπλ απνλεκεζεί ζε 

κέιε ηνπ Σκήκαηνο 

 

Βξαβεία 

ηελ ελφηεηα απηή αλαθέξνληαη ηα βξαβεία ή/θαη  ηηο  δηαθξίζεηο πνπ  έρνπλ απνλεκεζεί ζε κέιε ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ 

Σκήκαηνο,  ζε επίπεδν α) αθαδεκατθήο κνλάδαο, β) ζε επίπεδν ηδξχκαηνο, γ) ζε εζληθφ επίπεδν, δ)  ζε δηεζλέο 

επίπεδν , θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο πνπ αλαθέξεηαη ε εηήζηα Δ.Δ.Α   

 

Γελ έρνπλ απνλεκεζεί ζρεηηθά βξαβεία γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2011-2012. 

 

Σηκεηηθνί Σίηινη  

ηελ ελφηεηα απηή αλαθέξνληαη νη  ηηκεηηθνί ηίηινη (επίηηκνη δηδάθηνξεο, επηζθέπηεο θαζεγεηέο, αθαδεκατθνί, 

αληεπηζηέιινληα κέιε αθαδεκηψλ θιπ) πνπ  έρνπλ απνλεκεζεί απφ άιια ηδξχκαηα ζε κέιε ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ 

Σκήκαηνο θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο πνπ αλαθέξεηαη ε εηήζηα Δ.Δ.Α   

Γελ έρνπλ απνλεκεζεί ζρεηηθνί ηηκεηηθνί ηίηινη ησλ κειψλ ΓΔΞ. 

 

4.8. Βαζκφο ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηψλ ζηελ έξεπλα 
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ε απηήλ ππνελφηεηα θαηαγξάθεηαη: πφζνη  πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο, πφζνη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη πφζνη 

ππνςήθηνη δηδάθηνξεο  ζπκκεηέρνπλ ζε εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο;  

 

Απφ ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ Ρκήκαηνο αλαθέξεηαη ε ζπκκεηνρή πεξηζζφηεξσλ ησλ 5 

κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη 10 ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ. 

 

 

4.9. πκπεξάζκαηα 
 

Αλαθέξεηε ηηο δηαπηζηψζεηο – ζπκπεξάζκαηα  πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ  εξεπλεηηθνχ  έξγνπ 

ηνπ Σκήκαηνο 

 Ρα απνηειέζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο ηνπ Ρκήκαηνο είλαη ηδηαίηεξα 

ηθαλνπνηεηηθά. Ξαξακέλεη, φκσο, σο δήηεκα ε θαηαγξαθή ζπγθεθξηκέλεο 

εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο. 

 Ν αξηζκφο ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηειεπηαία κεηψλεηαη ιφγσ 

ηεο γεληθφηεξεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηελφηεηαο. 

 Νη δηδάζθνληεο ζην Ρκήκα δηαθξίλνληαη γηα ην πιήζνο θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ 

δεκνζηεπκέλνπ έξγνπ ηνπο. 

 Ρν Ρκήκα παξνπζηάδεη αλεπάξθεηα ζε δηεζλήο δηαθξίζεηο θαη ζε ηηκεηηθνχο ηίηινπο. 

 Ν αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα είλαη κηθξφο. 
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5. Δπηκνξθσηηθφ Έξγν 
 

 
(ε απηήλ  ηελ ελφηεηα  θαηαγξάθεηαη: Αλ ππάξρεη νξγαλσκέλν επηκνξθσηηθφ έξγν ηνπ Σκήκαηνο θαη 

πνην είλαη απηφ,  πψο παξαθνινπζείηαη ε πινπνίεζε ηνπ απφ ην Σκήκα, θαζψο επίζεο πψο 

δεκνζηνπνηείηαη ν απνινγηζκφο πινπνίεζεο ηνπ επηκνξθσηηθνχ έξγνπ ηνπ Σκήκαηνο) 

Γηαζέζηκεο ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο απφ ην Σκήκα γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ 

Σέινο, δηαπηζηψζεηο – ζπκπεξάζκαηα  πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ  έξγνπ απηνχ ζην 

πιαίζην ηνπ Σκήκαηνο 

 

Γελ ππάξρεη νξγαλσκέλν επηκνξθσηηθφ έξγν ηνπ Ρκήκαηνο. Υζηφζν, νξγαλψλνληαη πιήζνο 

Ζκεξίδσλ επηκνξθσηηθψλ ζε ζέκαηα ηξέρνπζαο ζπγθπξίαο, αιιά θαη γεληθφηεξα. 

  

Ρν αθαδ. έηνο  2011- 2012 πξαγκαηνπνηήζεθαλ 12 επηκνξθσηηθέο δηαιέμεηο ζηνπο θνηηεηέο 

ηνπ ΚΒΑ. 

  

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΙΔΜΔΥΛ  ΚΒΑ 2011-2012 

Ζκεξνκελία Δηζεγεηήο Θέκα 

 16 Καΐνπ 2012 Κ. Σινπβεξάθε 

π. Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο 

θαη Γελ. Γηεπζπληήο 

JOHNSON & JOHNSON  

 

Cost reduction thru SKU (stock keeping units) 

rationalization 

16 Καΐνπ 2012 Η. Σαλησηάθεο 

Γεληθφο Γηεπζπληήο ΑΡΔ 

card 

 

Ρηκνιφγεζε ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ 

6 Απξηιίνπ 2012,  

 

Αλδξηαλφπνπινο 

Αλδξέαο, 

Ηδξπηήο, Ξξφεδξνο θαη 

Γηεπζπληήο Δμαγσγψλ 

 ηεο εηαηξείαο 

Δμσζηξέθεηα : ηη πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη ζηνλ 

κηθξφθνζκν ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ; Ξψο 

κηα ειιεληθή κηθξνκεζαία επηρείξεζε κπνξεί λα 

αληαπνθξηζεί; Απνηειεί ν ηνκέαο ησλ εμαγσγψλ 

κηα δπλεηηθή επθαηξία γηα ηνπο λένπο;» 



 126 

Cosmosolar   

 

23 Καΐνπ 2012, Π.Ινξεληδηάδεο 

Κέινο Γ.Π. θαη 

Αληηπξφεδξνο Δπηηξνπήο 

Διέγρνπ EUROBANK 

π. Ξξφεδξνο θαη  

Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο 

ARTHUR ANDERSEN   

 

Αuditing of financial statements 

23 Καΐνπ 2012, Α. Αθάβαινο  

π. Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο 

PWC Consulting 

 

MIS thru the implementation of a large ERP 

System 

9 Καΐνπ 2012 Κεζφδηνο Ησάλλεο 

 π. Ξξφεδξνο &. 

Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο 

ACCENTURE Διιάδνο  

 

HR Management in a high-tech Company 

9 Καΐνπ 2012 Θψηεο Ησάλλεο 

π. Ξξφεδξνο ηεο Algida 

 

“Production planning and Inventory Control 

Management (Ice Cream Case)” 

11 Καΐνπ 2012  Παξαθίδεο  Πσθξάηεο 

Business Development 

Manager 

FINANCIAL 

MANAGEMENT 

CONSULTANTS SA   

 

Business recovery in times of turbulence 

25 Απξηιίνπ 2012 Πθφλδξα Διέλε, 

Κάξθεηηλγθ Κάλαηδεξ 

ΗΒΚ Δπξψπεο   

 

Pan – European introduction of a new product 
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Δπίζεο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη νη αθφινπζεο ηξεηο (3) αλνηθηέο δηαιέμεηο. 

 

α/α Ζκεξνκελία Θέκα Νκειηηήο/ηξηα 

1. 6 Απξηιίνπ 2011 Θξίζε ηνπ Δπξψ θαη Αλαδηάξζξσζε ηνπ 

Γεκνζίνπ Σξένπο. 

θ. Γεκήηξεο Πεξεκέηεο, 

Αλαπιεξσηήο 

Θαζεγεηήο 

 

2. 19 Καΐνπ 2011 Ρα αθαλή αίηηα ηεο θξίζεο θαη νη 

κέζνδνη αληηκεηψπηζήο ηεο. 

θ. Λίθνο 

Θσλζηαληφπνπινο, 

Δπίθνπξνο Θαζεγεηήο  

 

3. 14 Γεθεκβξίνπ 

2011 

Ξξαθηηθέο Γηνηθεηηθνχ Διέγρνπ ζε 

Γίθηπα  Γηεπηρεηξεζηαθψλ Πρέζεσλ. 

θ. Ινπθάο Γιχπηεο, 

Ιέθηνξαο Nottingham 

Trent 

 

 

Ρέινο, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη θάζε ρξφλν πξαγκαηνπνηνχληαη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ζε 

επηρεηξήζεηο γηα ηελ αλάιπζε ησλ ηδηνκνξθηψλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ απφ 

ζηειέρε ηνπο.  Ρν αθαδεκατθφ έηνο 2011/12 πξαγκαηνπνηήζεθε επίζθεςε ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

ησλ εηαηξεηψλ  “Ξιαίζην» θαη «Διιεληθά Ξεηξέιαηα»  θαη ζηα πιαίζηα απηεο ηεο επίζθεςεο νη 

θνηηεηέο παξαθνινχζεζαλ δηαιέμεηο ζην θηήξην ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζηελ Αζήλα κε 

εηζεγεηέο ηνπο θ.θ.  

 θ. Γεκήηξε Γφκαιε θαη θ. Γεκήηξε Κπέθν, ζηειέρε Νκίινπ Διιεληθά 

Σξεκαηηζηήξηα 

 θ. Δχε Γεκεηξνχιηα θαη θ. Δπάγγειν Γαιάλε, ζηειέρε Δζληθήο Ρξάπεδαο Διιάδνο 

 θ. Αιεμάλδξα Ιεθνπνχινπ, Αξρηζπληάθηξηα ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Ξεξηνδηθνχ ηεο 

ΠΓΑΓΔ «PeopleMatters» 

  

Ζ πινπνίεζε ηνπ παξαθνινπζείηαη απφ ην Ρκήκα θαη δεκνζηνπνηείηαη ν απνινγηζκφο 

πινπνίεζεο ηνπ επηκνξθσηηθνχ έξγνπ ηνπ Σκήκαηνο ζηε Γεληθή πλέιεπζε . 
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πάξρνπλ δηαζέζηκεο ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο απφ ην Ρκήκα γηα ηελ παξαγσγή ηνπ 

επηκνξθσηηθνχ έξγνπ. 

Γεληθή εθηίκεζε είλαη φηη ην επηκνξθσηηθφ έξγν ηνπ Ρκήκαηνο είλαη ηθαλνπνηεηηθφ, σζηφζν 

πξέπεη λα δηεπξπλζεί θαη λα νξγαλσζεί ζε θαιχηεξε βάζε, κε ηελ νξγάλσζε εηεζίσλ 

εμεηδηθεπκέλσλ ζεκηλαξηαθψλ καζεκάησλ πνπ λα απεπζχλνληαη ζε παλειιαδηθή θιίκαηα, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ζχγρξνλεο εμ απνζηάζεσο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. 
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6. Κνηλσληθφ έξγν 

 

 
(ε απηήλ  ηελ ελφηεηα  θαηαγξάθεηαη: Αλ ππάξρεη νξγαλσκέλν θνηλσληθφ έξγν ηνπ Σκήκαηνο θαη πνην είλαη 

απηφ,  πψο παξαθνινπζείηαη ε πινπνίεζε ηνπ απφ ην Σκήκα, θαζψο επίζεο πψο δεκνζηνπνηείηαη ν απνινγηζκφο 

πινπνίεζεο ηνπ θνηλσληθνχ  έξγνπ ηνπ Σκήκαηνο) 

 

Ζ ζχλδεζε ησλ ζπνπδψλ κε ην πξαγκαηηθφ επηρεηξεκαηηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ 

πξνσζείηαη κέζσ ησλ δξάζεσλ πνπ αλαπηχζζεη ε Δπηηξνπή Πχλδεζεο ηνπ Ρκήκαηνο κε ηηο 

Δπηρεηξήζεηο, ε νπνία δεκηνπξγήζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ T.Γ.E. 

Ζ Δπηηξνπή Πχλδεζεο ιεηηνπξγεί σο ν θχξηνο ζεζκφο πνπ πξνσζεί ηε ζχλδεζε θαη ηελ 

επηθνηλσλία ηνπ Ρκήκαηνο κε ηηο επηρεηξήζεηο, ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνκείο δξάζεο 

γηα ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη ζπλεξγαζία ησλ δχν κεξψλ. 

Ζ επηηξνπή απηή απνηειείηαη απφ κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο 

Πρνιήο, θνηηεηέο ηεο Πρνιήο θαη εθπξνζψπνπο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θνξέσλ ηεο ρψξαο.  

Νη θνξείο πνπ εθπξνζσπνχληαη είλαη ν Πχλδεζκνο Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ (ΠΔΒ), ε Έλσζε 

Διιεληθψλ Ρξαπεδψλ (ΔΔΡ), ε Έλσζε Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ (ΔΔΔ), ε Ξαλειιήληα 

Ππλνκνζπνλδία Δλψζεσλ Γεσξγηθψλ Ππλεηαηξηζκψλ (ΞΑΠΔΓΔΠ), ε Θεληξηθή Έλσζε Γήκσλ 

θαη Θνηλνηήησλ Διιάδνο (ΘΔΓΘΔ), ε Γεληθή Ππλνκνζπνλδία Δπαγγεικαηηψλ, Βηνηερλψλ 

Δκπφξσλ Διιάδνο (ΓΠΔΒΔΔ), ην Θέληξν Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Νξγαληζκψλ (ΘΔΓΔΝ), 

ν Πχλδεζκνο Διιεληθψλ Ρνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (ΠΔΡΔ), ην Δπηκειεηήξην Σίνπ (ΔΣ), θαη 

ην Μελνδνρεηαθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο (ΜΔΔ). 

Ζ Δπηηξνπή Πχλδεζεο, ε νπνία θαιχπηεη δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο,  απνηειεί κέξνο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ηεο Πρνιήο θαη απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ θαηάξηηζεο 

ησλ θνηηεηψλ κέζσ ηεο άκεζεο ζχλδεζεο ζεσξίαο θαη πξαθηηθήο ηεο δηνίθεζεο θαη 

νξγάλσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Νη βαζηθνί ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δπηηξνπήο Πχλδεζεο κε ηηο επηρεηξήζεηο είλαη νη 

αθφινπζνη: 

 Ξξαθηηθή άζθεζε θνηηεηψλ ζε επηρεηξήζεηο. 

 Ραθηηθέο δηαιέμεηο ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ ζηε Πρνιή. 

 Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο θνηηεηψλ ζε  επηρεηξήζεηο. 

 Αλάιπζε πεξηπηψζεσλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 Ζκέξεο Θαξηέξαο. 

 Κεζνζηαδηνδξνκηθή εθπαίδεπζε ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ. 

 Πχλδεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηεο Πρνιήο κε ηηο αλάγθεο ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ. 
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 Πχλδεζε δηπισκαηηθψλ, κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ κε ηηο αλάγθεο ησλ 

ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 Ππλεξγαζία ηεο Πρνιήο κε επηρεηξήζεηο ζε εθπαηδεπηηθά θαη εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. 

 Γηνξγάλσζε Πηξνγγπιψλ Ρξαπεδψλ, Ζκεξίδσλ θαη Ππλεδξίσλ κε ζέκα ηε ζχλδεζε ηεο 

Πρνιήο κε ηηο επηρεηξήζεηο. 
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7. Φνηηεηηθή δσή 
 

 
 

(ε απηήλ  ηελ ελφηεηα  θαηαγξάθνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηηεηηθήο δσήο ησλ 

θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο – εάλ ππάξρεη πξφγξακκα ηνπ Σκήκαηνο πνπ εζηηάδεη ζηελ θαηαγξαθή  ηεο θνηηεηηθήο 

δσήο, πψο παξαθνινπζείηαη ε πινπνίεζε ηνπ απφ ην Σκήκα) 

 

Γελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα θαηαγξαθήο ηεο θνηηεηηθήο δσήο ησλ 

θνηηεηψλ ηνπ ηκήκαηνο. Υζηφζν, νη θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο έρνπλ ελεξγή ζπκκεηνρή ζηε δσή 

ηνπ Ρκήκαηνο. Ξιήζνο επηζηεκνληθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ 

δηνξγαλψλνληαη είηε απηφλνκα απφ ην θνηηεηηθφ ζχιινγν είηε κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ 

θνηηεηηθνχ ζπιιφγνπ θαη ηνπ Ρκήκαηνο. Δπίζεο, ε ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ ησλ 

θνηηεηψλ ζηα ζπιινγηθά φξγαλα ηνπ Ρκήκαηνο είλαη ηδηαίηεξα επνηθνδνκεηηθή.   

Νη δχν θχξηνη ζπιινγηθνί θνξείο ησλ θνηηεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη είλαη: 

1. Φοιτητικόσ Σύλλογοσ 

Ν Πχιινγνο Φνηηεηψλ ηνπ Ρ.Γ.Δ ηδξχζεθε ην 1985 απφ ηνπο πξψηνπο θνηηεηέο θαη θέξεη ην 

φλνκα ηνπ Γ. Γιελνχ. Πθνπφο ηνπ είλαη ν εληνπηζκφο θαη ε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη θνηηεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην 

ηνπ Ππιιφγνπ νξίδεηαη θάζε ρξνληά κέζα απφ ηε δηεμαγσγή ησλ θνηηεηηθψλ εθινγψλ θαη 

ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπ. Απαξηίδεηαη απφ 11 κέιε ηα νπνία εθπξνζσπνχλ ηνπο 

θνηηεηέο, εθηφο ησλ άιισλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ππνρξεψζεψλ ηνπο, ζε δηάθνξα ζπιινγηθά 

φξγαλα, φπσο ηε Πχγθιεην ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ, ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ηνπ Ρκήκαηνο, ηελ 

Δ.Φ.Δ.Δ. (Δζληθή Φνηηεηηθή Έλσζε Διιάδαο) θ.α.  

Ν Πχιινγνο δηνξγαλψλεη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, κέζα απφ ηηο δηάθνξεο νκάδεο, φπσο: 

κπάζθεη, ζεάηξνπ, κνπζηθήο, πνδνζθαίξνπ, ρνξεπηηθνχ θ.α. Ζ νκάδα ηνπ κνπζηθνχ 

ζπκκεηέρεη απφ ην 1998 ζηαζεξά θάζε έηνο ζηελ παγθφζκηα ζπλάληεζε κνπζηθψλ ζηε 

Γαιιία. Ζ νκάδα ηνπ κπάζθεη είλαη λενζχζηαηε κε θηινδνμίεο ζπκκεηνρήο ζηελ 

Ξαλεπηζηεκηάδα θαζψο θαη ην ηνπηθφ πξσηάζιεκα.  

Ξξνυπφζεζε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηηο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο είλαη ε εγγξαθή ζην 

Φνηηεηηθφ Πχιινγν.   

Αλψηαην φξγαλν ηνπ ζπιιφγνπ είλαη ε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ θνηηεηψλ, ζηελ νπνία έρνπλ 

δηθαίσκα ςήθνπ φζνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Φνηηεηηθφ Πχιινγν. Κέζα απφ ηε Γεληθή 

Ππλέιεπζε νη θνηηεηέο πιεξνθνξνχληαη γηα ηα ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ (π.ρ. επίπεδν 

ζπνπδψλ, δηεπθνιχλζεηο ηεο δηακνλήο ζηε Σίν). Θάζε Γεληθή Ππλέιεπζε αλαθνηλψλεηαη κε 

αθηζνθφιιεζε κέζα ζην Κηράιεην θηίξην. 
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Ν Φνηηεηηθφο Πχιινγνο είλαη ζπλερψο ζηε δηάζεζε φισλ ησλ θνηηεηψλ, γηα νπνηνδήπνηε ζέκα 

ηνπο απαζρνιεί. Ρν γξαθείν ηνπ Ππιιφγνπ Γ. Γιελφο βξίζθεηαη ζην Κηράιεην θηίξην 

(ακθηζέαηξν). 

2. Ρνπηθή Δπηηξνπή A.I.Δ.S.E.C 

Ζ AIESEC είλαη ν κεγαιχηεξνο παγθφζκηνο θνηηεηηθφο νξγαληζκφο, απνηειεί ην δηεζλέο 

δίθηπν πνιιαπιψλ επθαηξηψλ γηα λένπο γηα λα αλαθαιχςνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ ηηο 

ηθαλφηεηεο θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, κε ζθνπφ λα έρνπλ ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ θνηλσλία. Ζ 

AIESEC είλαη κε θπβεξλεηηθφο θαη κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο  θαη δηνηθείηαη 

απνθιεηζηηθά απφ θνηηεηέο θαη πξφζθαηνπο πηπρηνχρνπο, δίλνληαο έηζη ηελ επθαηξία ζε 

λένπο αλζξψπνπο λα αλαπηχμνπλ ηηο εγεηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο. Δπίζεο ηα κέιε ηνπ 

νξγαληζκνχ, έρνπλ ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ, λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα δηαζθεδάζνπλ κε 

θνηηεηέο απφ φιν ηνλ θφζκν, ζπκκεηέρνληαο, είηε ζε ζπλέδξηα, ηα νπνία δηνξγαλψλνληαη απφ 

ηα ίδηα ηα κέιε ηεο AIESEC, είηε ζην πξφγξακκα αληαιιαγήο ηεο AIESEC, κέζσ ηνπ νπνίνπ 

κπνξνχλ λα δήζνπλ θαη λα εξγαζηνχλ ζε κηα απφ ηηο 102 ρψξεο ηνπ δηθηχνπ ηεο απφ 2 κήλεο 

κέρξη 1,5 ρξφλν. Ζ ηνπηθή επηηξνπή ζην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ ππάξρεη απφ ην 1994, 

παξέρνληαο έηζη ηελ επθαηξία ζηνπο θνηηεηέο ηνπ παλεπηζηεκίνπ λα αζρνιεζνχλ κε επίθαηξα 

θνηλσληθά θαη επηρεηξεκαηηθά ζέκαηα, ηα νπνία απνηεινχλ πάζνο πνιιψλ απφ ηνπο λένπο ηεο 

επνρήο καο, θαη έρνπλ άκεζε επίδξαζε ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Ρα κέιε ηεο AIESEC 

κπνξνχλ λα ελεκεξσζνχλ γχξσ απφ απηά ηα ζέκαηα, αιιά θαη λα ελεκεξψζνπλ, κέζσ ηεο 

ζπκκεηνρήο ή θαη ηεο ζπλδηνξγάλσζεο δξαζηεξηνηήησλ.  

http://www.aiesec.gr/
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8. Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο 
 

 

8.1.Τπνδνκέο ησλ δηνηθεηηθψλ θαη ηερληθψλ ππεξεζηψλ 

 
τελζχωςη και Οργάνωςη  Γραμματείασ  
α) ηελ ελφηεηα απηή αλαθέξεηαη πψο είλαη ζηειερσκέλε θαη νξγαλσκέλε ε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο θαη ησλ 

Σνκέσλ,  

 

Ρν Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ δηαζέηεη Ξεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ζε θάζε λεζί. Έηζη, νη 

ππεξεζίεο ηνπ Ρκήκαηνο ζπλεξγάδνληαη κε ηελ Ξεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Σίνπ, θαζψο θαη κε 

ηηο ππεξεζίεο πνπ απηή πξνζθέξεη, φπσο ε βηβιηνζήθε, ε ππεξεζία πιεξνθνξηθήο, ε ηερληθή 

ππεξεζία, ε δηνηθεηηθή ππεξεζία, ε νηθνλνκηθή ππεξεζία θ.ιπ.  

Σο Σμήμα διαθέτει 7 διοικητικούς υπαλλήλους (2 μόνιμοι, 3 αορίστου χρόνου και 2 

ΙΔΟΦ), οι οποίοι στελεχώνουν τη Γραμματεία. Διακρίνονται τρεις τομείς 

δραστηριοτήτων: (α) ΠΠ, (β) ΠΜ και Τποψήφιοι Διδάκτορες, (γ) Θέματα Γ.., 

Γ..Ε.. και άλλων οργάνων και επιτροπών του Σμήματος. 

 

Βηβιηνζήθε 
β) ηελ ελφηεηα απηή αλαθέξεηαη πνηα είλαη ε νξγάλσζε θαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο βηβιηνζήθεο 

 
Ζ Βηβιηνζήθε ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ιεηηνπξγεί σο απηνηειήο θαη απνθεληξσκέλε 

ππεξεζία ηνπ Ηδξχκαηνο θαη απνηειείηαη απφ ηελ Θεληξηθή πεξεζία θαη έμη Ξαξαξηήκαηα 

(Ξαξάξηεκα Κπηηιήλεο, Σίνπ, Πάκνπ, Οφδνπ, Πχξνπ θαη Ιήκλνπ). Ξαξά ηε γεσγξαθηθή απηή 

δηαζπνξά, απνηειεί κηα εληαία ππεξεζία κε θνηλή πνιηηηθή ζε ζέκαηα βηβιηνζεθνλνκίαο, 

επεμεξγαζίαο πιηθνχ, ζηξαηεγηθήο, ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο. 

Ζ δνκή ηεο αθνινπζεί ηε δνκή ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ θαη νη δξαζηεξηφηεηέο ηεο νξγαλψλνληαη 

ζε δχν επίπεδα: Δπίπεδν Γηεχζπλζεο (Θεληξηθή πεξεζία) θαη Δπίπεδν Ρκεκάησλ 

(Ξαξαξηήκαηα) 

Ζ ζπιινγή ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Σίνπ απνηειείηαη απφ 31.000 ηφκνπο βηβιίσλ θαη 97 

ζπλδξνκέο ειιεληθψλ θαη μελφγισζζσλ επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ. Πηηο βαζηθέο απηέο 

θαηεγνξίεο πξνζηίζεηαη ε ζπιινγή ηνπ νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ, νη εθδφζεηο ηεο Δζληθήο 

Πηαηηζηηθήο πεξεζίαο,  νη δηπισκαηηθέο / κεηαπηπρηαθέο εξγαζίεο  θαη νη δηδαθηνξηθέο 

δηαηξηβέο. 

Ζ Βηβιηνζήθε νξγαλψλεη ην πιηθφ ηεο βαζηδφκελε ζε δηεζλή θαζηεξσκέλα πξφηππα φπσο: 

Γεθαδηθφ Πχζηεκα Ραμηλφκεζεο Dewey DDC, Αγγινακεξηθάληθνπο θαλφλεο 

θαηαινγνγξάθεζεο AACR2 θαη  ζεκαηηθέο επηθεθαιίδεο ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Θνγθξέζνπ, 

ππνζηεξηδφκελε απφ ην απηνκαηνπνηεκέλν πξφγξακκα  βηβιηνζήθεο  «Advance». 
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Ξαξερφκελεο ππεξεζίεο: Γαλεηζκφο, δηαδαλεηζκφο (κεηαμχ Ξαξαξηεκάησλ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαζψο θαη άιισλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ), παξαγγειία άξζξσλ 

(Δ.Θ.Ρ.), ελεκέξσζε - εμππεξέηεζε ρξεζηψλ, θσηνηχπεζε. 

Ρν Ξαξάξηεκά καο ζπζηεγάδεηαη κε ην Ρκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ζην Κηράιεην θηίξην 

θαη απνηειείηαη απφ ηξεηο (3) νξφθνπο.  

Ηζφγεην: ρψξνο εμππεξέηεζεο ρξεζηψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ (βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε, 

δαλεηζκφο θαη επηζηξνθή βηβιίσλ, εθζεηήξηα κε ηξέρνληα πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο, 

θσηνηππηθά κεραλήκαηα γηα ηνπο ρξήζηεο). 

Ξξψηνο φξνθνο:  αλαγλσζηήξην, πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, εθδφζεηο ΔΠΔ, εξγαζίεο θνηηεηψλ, 

κέξνο ζπιινγήο ησλ βηβιίσλ.  

πφγεην: θχξηνο φγθνο ηνπ πιηθνχ, αξρείν κε παιηά ηεχρε ειιεληθψλ θαη μελφγισζζσλ 

πεξηνδηθψλ. 

Ζ ζπιινγή καο θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηφζν ησλ ηξηψλ πξνπηπρηαθψλ ηκεκάησλ φζν θαη ησλ 

ηεζζάξσλ πξνγξακκάησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. Ζ Βηβιηνζήθε είλαη δαλεηζηηθή θαη 

δηθαίσκα ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο έρνπλ φια ηα κέιε – θάηνρνη ηεο θάξηαο βηβιηνζήθεο 

ζχκθσλα κε ηνλ εζσηεξηθφ ηεο θαλνληζκφ.  

Ιεηηνπξγεί θαζεκεξηλά απφ 7.30 έσο 15.30 θαη κε ηελ έλαξμε ηνπ λένπ αθαδεκατθνχ έηνπο 

απνθαζίδεηαη ε παξάηαζε ηνπ σξαξίνπ θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο ψξεο, αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ηνπ θνηλνχ θαη ην δηαζέζηκν πξνζσπηθφ. 

Κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο  www.lib.aegean.gr ππάξρεη πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο φπσο: 

Ξιάησλ, Γθξίδα Βηβιηνγξαθία, Τεθηαθή Σαξηνζήθε, Βάζεηο Γεδνκέλσλ  (παξέρνπλ 

πιεξνθνξίεο παξαπνκπψλ θαη πεξηιήςεηο ή ζπλφςεηο ηεθκεξίσλ ), Ζιεθηξνληθά Ξεξηνδηθά 

(Heallink). 

Δπηπιένλ ζηα πιαίζηα ηνπ «Ρξηγψλνπ Λαπηηιηαθψλ Βηβιηνζεθψλ» ε Βηβιηνζήθε καο 

ζπλεξγάδεηαη κε ην Δπγελίδεην Ίδξπκα θαζψο θαη ηε Βηβιηνζήθε ηνπ Ηδξχκαηνο Ιαζθαξίδε. 

 
Τπεξεζίεο Πιεξνθνξηθήο 
 γ) (ηελ ελφηεηα απηή αλαθέξεηαη  πνηα είλαη ε νξγάλσζε ησλ Τπεξεζηψλ Πιεξνθνξηθήο) 

 

Ρν Ρκήκα έρεη αλαπηχμεη κε ηδία κέζα ζεκαληηθή ππνδνκή γηα ηελ εζσηεξηθή ηνπ νξγάλσζε, 

πνπ πεξηιακβάλεη: 

 ύζηεκα ειεθηξνληθήο παξαθανινύζεζεο Φνηηεηηθώλ Θεκάησλ, φπνπ, κεηαμχ ησλ 

άιισλ, γίλεηαη θαηαρψξεζε ηεο βαζκνινγίαο θαη ελεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ κέζσ 

δηαδηθηχνπ. 

  Ηζηνζειίδεο ηνπ Ρκήκαηνο, ησλ Δξγαζηεξίσλ, θ.ιπ. 

http://www.lib.aegean.gr/
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Ζ πξφζβαζε ζηηο ΡΞΔ είλαη απνιχησο ηθαλνπνηεηηθή. 

 

 

Δπάξθεηα Τπνδνκψλ 

 
δ) Δπάξθεηα Τπνδνκψλ (Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ησλ ηεθκεξίσλ ηεο βηβιηνζήθεο, Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα 

θνηλφρξεζηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ, Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ρψξσλ θαη εμνπιηζκνχ ζπνπδαζηεξίσλ, Δπάξθεηα θαη 

πνηφηεηα γξαθείσλ δηδαζθφλησλ, Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ρψξσλ Γξακκαηείαο Σκήκαηνο θαη Σνκέσλ, Δπάξθεηα 

θαη πνηφηεηα ρψξσλ ζπλεδξηάζεσλ, Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα άιισλ ρψξσλ -δηδαζθαιεία, πεηξακαηηθά ζρνιεία, 

κνπζεία, αξρεία, αγξνθηήκαηα, εθζεζηαθνί ρψξνη θιπ-, Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ππνδνκψλ ΑΜΔΑ. 
 

 Ζ Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ησλ ηεθκεξίσλ (πιηθφ) ηεο βηβιηνζήθεο είλαη 

ηθαλνπνηεηηθή.  

 Ν θνηλφρξεζηφο ηερληθφο εμνπιηζκφο θξίλεηαη επαξθήο θαη πνηνηηθά άξηζηνο. 

 Ζ επάξθεηα θαη πνηφηεηα ρψξσλ ησλ γξαθείσλ ησλ δηδαζθφλησλ δελ είλαη 

ηθαλνπνηεηηθή. Ρα γξαθεία είλαη κέηξηαο πνηφηεηαο θαη δελ επαξθνχλ. 

 Γελ ιεηηνπξγνχλ Ππνπδαζηήξηα. 

 Ν ρψξνο ηεο γξακκαηείαο είλαη επαξθήο, αιιά νη ρψξνη απνζήθεπζεο αξρείσλ είλαη 

ειιηπέζηαηνη. 

 Νη ρψξνη ζπλεδξηάζεσλ είλαη πεξηνξηζκέλνη θαη ρακειήο πνηφηεηαο. 

 Ζ επάξθεηα θαη πνηφηεηα ησλ άιισλ ρψξσλ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή.  

 Ρν Ρκήκα δελ έρεη θνηηεηέο πνπ λα αλήθνπλ ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία. Νη πθηζηάκελεο 

ππνδνκέο κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηθαλνπνηεηηθά ΑΚΔΑ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα. 

 

ε) Ζ δηαδηθαζία πξφζβαζε ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ζε ππνδνκέο θαη εμνπιηζκφ ηνπ Ηδξχκαηνο 

Γελ ππάξρεη θαηαγξακκέλε δηαδηθαζία πξφζβαζε ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ζε 

ππνδνκέο θαη εμνπιηζκφ ηνπ Ηδξχκαηνο. Υζηφζν, φια ηα κέιε ηεο Αθαδεκατθήο Θνηλφηεηαο 

κπνξνχλ λα έρνπλ ζρεηηθή πξφζβαζε ζηνλ πθηζηάκελν εμνπιηζκφ (χζηεξα απφ ζρεηηθή 

ζπλελλφεζε ή άδεηα ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηνπ ηκήκαηνο θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ 

πξνέδξνπ ή ησλ Γηεπζπληψλ ησλ ΞΚΠ). 
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8.2.Υξήζε ππνδνκψλ, εμνπιηζκνχ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ 
ηελ ελφηεηα απηή αλαθέξεηαη εάλ πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία ζχληαμεο θαη εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Σκήκαηνο, δηαδηθαζία θαηαλνκήο πφξσλ, δηαδηθαζία απνινγηζκνχ θαη πφζν απνηειεζκαηηθά εθαξκφδνληαη απηέο 

νη δηαδηθαζίεο; 

Ρν ηκήκα ππνβάιιεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ζηε Πρνιή, ζχκθσλα κε ηηο παξερφκελεο νδεγίεο 

ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Ηδξχκαηνο. Ζ Πρνιή ζπγθεληξσηηθά ππνβάιιεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ πξνο 

έγθξηζε απφ ηηο αξκφδηεο Αθαδεκατθέο Αξρέο.  

Ζ δηαδηθαζία ζχληαμεο θαη εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ρκήκαηνο, ε δηαδηθαζία 

θαηαλνκήο ησλ πφξσλ θαη ε δηαδηθαζία απνινγηζκνχ, θαζνξίδνληαη απφ ην Ξξπηαληθφ 

Ππκβνχιην θαη παξαθνινπζνχληαη σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα απφ ηνλ Θνζκήηνξα ηεο 

Πρνιήο. 

 

 

8.3.Τπεξεζίεο θνηηεηηθήο κέξηκλαο 
 

Ο ζεζκφο ηνπ πκβνχινπ θαζεγεηή 
ηελ ππνελφηεηα απηή θαηαγξάθεηαη ν ηξφπνο  κε ηνλ νπνίν εθαξκφδεηαη ν ζεζκφο ηνπ χκβνπινπ θαζεγεηή. 

 

Ν ζεζκφο ηνπ Ππκβνχινπ Θαζεγεηή δελ αμηνπνηείηαη ηδηαίηεξα απφ ηνπο θνηηεηέο θαη 

θνηηήηξηεο. Απηφ απνδίδεηαη ζην γεγνλφο φηη νη θνηηεηέο έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζην ζχλνιν 

ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, εληφο θαη εθηφο επηζήκσλ σξψλ γξαθείνπ. Θαηά ζπλέπεηα ν 

θάζε θνηηεηήο/θνηηήηξηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ηνλ ή ηνπο δηδάζθνληεο πνπ πξνηηκά 

θαη λα ηνπο αμηνπνηεί, αηχπσο, σο ζπκβνχινπο. 

 
Τπνζηήξημε θνηηεηψλ  
ηελ ππνελφηεηα απηή θαηαγξάθεηαη  εάλ ππάξρεη ππεξεζία ππνζηήξημεο ησλ εξγαδφκελσλ θνηηεηψλ θαη πφζν 

απνηειεζκαηηθή είλαη ε ιεηηνπξγία ηεο, ππεξεζία ππνζηήξημεο ησλ πεξηζζφηεξν αδχλακσλ θνηηεηψλ θαη εθείλσλ 

πνπ δελ νινθιεξψλνπλ εκπξφζεζκα ηηο ζπνπδέο ηνπο, θαη εάλ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή ηνπ Σκήκαηνο γηα 

ηελ νκαιή έληαμε ησλ λενεηζεξρφκελσλ ζην Σκήκα θνηηεηψλ. 

Αλαθεξζείηε ζηνλ  ηξφπν κε ηνλ νπνίν ππνζηεξίδνληαη εηδηθά νη αιινδαπνί θνηηεηέο πνπ κεηαθηλνχληαη πξνο ην 

Σκήκα 

 

Γελ ππάξρεη εηδηθή ππνζηήξημε γηα εξγαδφκελνπο θνηηεηέο. 

Γελ πθίζηαηαη ζρεηηθή ππεξεζία γηα ηνπο αδχλακνπο θνηηεηέο. 

Πηελ αξρή ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο νξγαλψλεηαη εηδηθή εθδήισζε ππνδνρήο ησλ 

πξσηνεηψλ. Πηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο ελεκεξψλνληαη γηα ην Ρκήκα θαη γλσξίδνπλ ην 

πξνζσπηθφ ηνπ Ρκήκαηνο, ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ ηα θαηάιιεια θαλάιηα επηθνηλσλίαο. Νη 

πξσηνεηείο ιακβάλνπλ πινχζην ελεκεξσηηθφ πιηθφ πνπ ηνπο παξέρεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ ρξεηάδνληαη. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ πξσηνεηψλ είλαη θαη ν ξφινο 

ηνπ θνηηεηηθνχ ζπιιφγνπ, ν νπνίνο έρεη παξνπζία θαη ελεκεξψλεη ηνπο πξσηνεηείο απφ ηελ 

εκέξα ησλ εγγξαθψλ, αιιά θαη αξγφηεξα ηνπο παξέρεη ζπλερή ππνζηήξημε. 
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Νη αιινδαπνί θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο εληάζζνληαη ζην πξφγξακκα Erasmus θαη 

ππνζηεξίδνληαη ηφζν απφ ηε θνηηεηηθή κέξηκλα φζν θαη απφ ηελ Δπηηξνπή Erasmus ηνπ 

Ρκήκαηνο. 

 

Τπνηξνθίεο  
ηελ ππνελφηεηα απηή θαηαγξάθεηαη  εάλ παξέρνληαη ππνηξνθίεο ζηνπο άξηζηνπο θνηηεηέο ή ζε εηδηθέο 

θαηεγνξίεο θνηηεηψλ (πέξαλ ησλ ππνηξνθηψλ ηνπ ΗΚΤ) 

 

Ξαξέρνληαη ππνηξνθίεο απφ ην Ρκήκα (θπξίσο ζην πιαίζην ησλ ΞΚΠ), θαζψο θαη απφ 

ρνξεγνχο. 

 

 

 

8.4.πκπεξάζκαηα 
 

ηελ ελφηεηα απηή αλαθέξνληαη νη γεληθέο δηαπηζηψζεηο – ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο 

θαη ππνδνκέο 

 

Ρν επίπεδν ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη θξίλεηαη γεληθά ηθαλνπνηεηηθφ. 

Όκσο, ε πεξαηηέξσ βειηίσζή ηνπ ζα απαηηνχζε ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

ππνζηειέρσζεο πνπ παξαηεξείηαη. 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ θνηηεηηθψλ εζηηψλ αλακέλεηαη λα βειηηψζεη ζεκαληηθά ην επίπεδν ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θνηηεηηθήο κέξηκλαο. 

Ν βαζκφο αμηνπνίεζεο λέσλ ηερλνινγηψλ απφ ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο ηνπ Ρκήκαηνο (πιελ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ έξγνπ) είλαη ηθαλνπνηεηηθφο. 

Ρν Ρκήκα αμηνπνηεί ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ.  

Ν βαζκφο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε ρξήζε ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ είλαη 

ηθαλνπνηεηηθφο. 
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9. ρέζεηο κε θνηλσληθνχο /πνιηηηζηηθνχο /παξαγσγηθνχο 

(ΚΠΠ) θνξείο 

 
 

 

9.1. πλεξγαζίεο ηνπ Σκήκαηνο κε ΚΠΠ θνξείο 
 

Έξγα ζπλεξγαζίαο κε ΚΠΠ θνξείο 
ηελ ελφηεηα απηή θαηαγξάθνληαη πνηα έξγα ζπλεξγαζίαο κε Κ.Π.Π θνξείο εθηεινχληαη ή εθηειέζηεθαλ ζην 

Σκήκα ην αθαδεκατθφ έηνο.  ηηο ζπλεξγαζίεο απηέο αλαθέξεηαη ν αξηζκφο ησλ  κειψλ ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ ηκήκαηνο 

πνπ ζπκκεηείραλ, ν αξηζκφο ησλ  πξνπηπρηαθψλ, κεηαπηπρηαθψλ  θνηηεηψλ θαη ησλ  ππνςήθησλ δηδαθηφξσλ. 

 

Ρν Ρκήκα δελ δηαζέηεη αλαιπηηθά ζηνηρεία, θαζψο ε πιεηνςεθία ησλ ζπλεξγαζηψλ 

δηεθπεξαηψλεηαη δηακέζνπ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ Ηδξχκαηνο. Ππλεξγαζίεο κε ΘΞΞ 

θνξείο πξαγκαηνπνηνχληαη θπξίσο ζηα πιαίζηα κειεηεηηθψλ έξγσλ, φπνπ ηα εξγαζηήξηα ηνπ 

Ρκήκαηνο ζπλεξγάδνληαη κε ΘΞΞ θνξείο είηε γηα λα ζπγθξνηήζνπλ θνηλέο νκάδεο έξγνπ είηε 

γηα λα πξνζθέξνπλ έξγν ζε ΘΞΞ θνξείο.  

Ζ πιεηνλφηεηα, φκσο, ησλ ζπλεξγαζηψλ απηψλ αθνξά ΘΞΞ θνξείο εθηφο ηεο Λήζνπ Σίνπ, 

φπνπ έρεη ηελ έδξα ηνπ ην Ρκήκα. θίζηαηαη κηθξφο αξηζκφο ζπλεξγαζηψλ κε ΘΞΞ θνξείο 

ηνπ Λ. Σίνπ. 

 

Ηθαλφηεηα , ηερλνγλσζία, εμνπιηζκφο ηκήκαηνο γηα αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε ΚΠΠ 

θνξείο. 
ηελ ελφηεηα απηή θαηαγξάθνληαη εάλ ππάξρνπλ κεραληζκνί, δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ, εάλ ην 

ηκήκα δηαζέηεη πηζηνπνηεκέλα εξγαζηήξηα γηα παξνρή ππεξεζηψλ, εάλ αμηνπνηνχληαη νη εξγαζηεξηαθέο ππνδνκέο 

ηνπ ηκήκαηνο ζηηο ζπλεξγαζίεο κε ΚΠΠ θνξείο. 

 

Βαζηθφο κεραληζκφο είλαη ην γξαθείν δηαζχλδεζεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ 

θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή, ζα κπνξνχζε, φκσο, λα βειηησζεί πεξαηηέξσ. Ρν Ρκήκα 

αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε γηα βειηίσζε ησλ ζπλεξγαζηψλ ηνπ κε ηνπο θνξείο ηεο Σίνπ έρεη 

μεθηλήζεη κία πξνζπάζεηα γηα ηελ αλάπηπμε ελφο νξγαλσκέλνπ κεραληζκνχ δηαξθνχο 

ζπλεξγαζίαο. Γηα ην ιφγν απηφ έρεη ηδξχζεη ηελ Δπηηξνπή Πχλδεζεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ κε ηε Σηαθή θνηλσλία. Πηελ Δπηηξνπή ζπκκεηέρνπλ νη πξφεδξνη ησλ ηκεκάησλ, 

εθπξφζσπνη ησλ θνηηεηψλ, εθπξφζσπνη ηνπηθψλ θνξέσλ ηεο Σίνπ θαη έρεη σο ζθνπφ ηελ 

πξνβνιή ηνπ Ρκήκαηνο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ζρέζεψλ ηνπ κε θνηλσληθνχο, πνιηηηζηηθνχο θαη 

παξαγσγηθνχο θνξείο ηεο Σίνπ, θπξίσο, αιιά θαη ζε εζληθφ επίπεδν, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ. 

Πην πιαίζην ηεο Δπηηξνπήο έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Θνζκεηεία πξφγξακκα δξάζεο, φπνπ ην 

Ρκήκα πξνγξακκαηίδεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε εκεξίδσλ εξγαζίαο κε ηνπηθνχο θνξείο.  

Ξαξάιιεια, ην Ρκήκα πξνγξακκαηίδεη θάζε έηνο ζεηξά αλνηθηψλ δηαιέμεσλ πνπ 

απεπζχλνληαη ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα. 
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Γηα ηελ έξεπλα, ε αλάπηπμε ηέηνησλ ζπλεξγαζηψλ απφ ηα κέιε ΓΔΞ είλαη εμαηνκηθεπκέλε ή 

αλά εξγαζηήξην. Κέζσ πξνθεξχμεσλ γηα εξεπλεηηθά θαη αλαπηπμηαθά έξγα, ην Ρκήκα 

ζπλεξγάδεηαη θαη κε ηελ Ξεξηθέξεηα Β. Αηγαίνπ, κε ην Γήκν Σίνπ, κε ζθνπφ ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ ζε ζέκαηα δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Ρα κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο αληηκεησπίδνπλ ηδηαηηέξσο ζεηηθά ηελ πξννπηηθή πεξαηηέξσ 

αλάπηπμεο ησλ ζρέζεσλ. 

Ξξνο ην παξφλ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ πθηζηάκελσλ εξγαζηεξηαθψλ 

ππνδνκψλ απφ ΘΞΞ θνξείο, θπξίσο δηφηη νη ζρεηηθέο ππνδνκέο δελ έρνπλ αλαπηπρζεί ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ.  

 

Αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ζπλεξγαζηψλ κε ΚΠΠ θνξείο 
ηελ ελφηεηα απηή θαηαγξάθνληαη εάλ ηα απνηειέζκαηα ησλ έξγσλ ζπλεξγαζίαο αλαθνηλψλνληαη ζε εηδηθά 

πεξηνδηθά ή ζηνλ ηχπν. Αλαθέξεηε εάλ ην Σκήκα νξγαλψλεη ή ζπκκεηέρεη  ζε εθδειψζεηο κε ζθνπφ ηελ 

ελεκέξσζε ΚΠΠ θνξέσλ ζρεηηθά κε ηνπο ζθνπνχο, ην αληηθείκελν θαη ην παξαγφκελν έξγν ηνπ Σκήκαηνο; 

 

Ρα απνηειέζκαηα έξγσλ ζπλεξγαζίαο αλαθνηλψλνληαη θπξίσο απφ ηνπο ηζηφηνπνπο ησλ 

θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη ηνπ Ρκήκαηνο, αιιά θαη απφ ηα ηνπηθά κέζα ελεκέξσζεο. 

Δπίζεο, ζρεηηθά άξζξα δεκνζηεχνληαη ζηελ εθεκεξίδα ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

(«ΑΗΓΑΗΝ.edu», http://www3.aegean.gr/newspaper/). 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, δηνξγαλψλνληαη θπξίσο Ζκεξίδεο ζηηο νπνίεο νη ηνπηθνί θνξείο 

ελεκεξψλνληαη γηα ηηο δξάζεηο ησλ Κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ. 

πάξρεη ζηελή ζπλεξγαζία κε απνθνίηνπο πνπ ζηειερψλνπλ ΘΞΞ θνξείο, νη νπνίνη 

ελεκεξψλνπλ θπξίσο ηα κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο γηα πξνθεξχμεηο εξεπλεηηθψλ έξγσλ ή 

κειεηψλ ζηα νπνία κπνξεί λα ζπλδξάκεη ην Ρκήκα. 

 

9.2. Βαζκφο ζχλδεζεο ηεο ζπλεξγαζίαο κε ΚΠΠ θνξείο κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

 
 

ηελ ελφηεηα απηή θαηαγξάθεηαη  εάλ εληάζζνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία  νη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο 

ησλ θνηηεηψλ ζε ΚΠΠ ρψξνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, εάλ  νξγαλψλνληαη νκηιίεο / δηαιέμεηο ζηειερψλ 

ΚΠΠ θνξέσλ, εάλ απαζρνινχληαη ζηειέρε ΚΠΠ θνξέσλ σο δηδάζθνληεο 

 

Πρεηηθέο δξάζεηο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην ησλ ΞΚΠ ηνπ Ρκήκαηνο. 

Νξγαλψλνληαη δηαιέμεηο ζηειερψλ ΘΞΞ θνξέσλ ζε εβδνκαδηαία βάζε. 

Πηειέρε ΘΞΞ δηδάζθνπλ ζην Ρκήκα ή δηαηεινχλ ζπλεξγάηεο ηνπ Ρκήκαηνο. 
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9.3. πκβνιή ηνπ Σκήκαηνο ζηελ ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή θαη εζληθή αλάπηπμε 

 
 

ηελ ελφηεηα απηή θαηαγξάθεηαη ε ζπκβνιή ηνπ Σκήκαηνο ζηελ ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή θαη εζληθή αλάπηπμε. 

Γειαδή εάλ είλαη ζηαζεξέο θαη βηψζηκεο νη ππάξρνπζεο ζπλεξγαζίεο, εάλ ζπλάπηνληαη πξνγξακκαηηθέο 

ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ Σκήκαηνο θαη ΚΠΠ θνξέσλ, εάλ εθπξνζσπείηαη ην Σκήκα  ζε ηνπηθνχο , 

πεξηθεξεηαθνχο νξγαληζκνχο θαη αλαπηπμηαθά φξγαλα, εάλ  ζπκκεηέρεη ελεξγά ην Σκήκα ζηελ εθπφλεζε ηνπηθψλ 

/πεξηθεξεηαθψλ ζρεδίσλ αλάπηπμεο, εάλ ππάξρεη δηάδξαζε ή/θαη ζπλεξγαζία ηνπ Σκήκαηνο κε ην πεξηβάιινλ ηνπ, 

ηδίσο κε αληίζηνηρα Σκήκαηα άιισλ ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, εάλ ην Σκήκα αλαπηχζζεη θαη  δηαηεξεί 

ζρέζεηο κε ηελ ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή θνηλσλία, θαζψο θαη κε ηελ ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή ή/θαη εζληθή 

νηθνλνκηθή ππνδνκή, Δπηπιένλ θαηαγξάθεηαη ν ηξφπνο πνπ   ζπκκεηέρεη ην Σκήκα ζηα κείδνλα πεξηθεξεηαθά, 

εζληθά θαη δηεζλή εξεπλεηηθά θαη αθαδεκατθά δίθηπα, εάλ ην Σκήκα δηνξγαλψλεη ή/θαη ζπκκεηέρεη ζηε 

δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ πνπ απεπζχλνληαη ζην άκεζν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. 

 

Ρν Ρκήκα ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ πξνψζεζε ησλ ζηφρσλ ηεο πεξηθεξεηαθήο θαη 

εζληθήο αλάπηπμεο. Ξέξαλ ηεο νηθνλνκηθήο αμίαο πνπ δεκηνπξγείηαη ζε ηνπηθφ επίπεδν απφ 

ηελ παξνπζία ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο (θνηηεηέο – θαζεγεηέο – πξνζσπηθφ), 

ππάξρεη εκπινθή θαη ζην αλαπηπμηαθφ γίγλεζζαη. 

πάξρεη πξνγξακκαηηθή ζπκθσλία ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ κε ηελ Λνκαξρηαθή 

Απηνδηνίθεζε, φπνπ ην ηκήκα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηελ εμεηδηθεχζεη πεξαηηέξσ ζηνπο 

επηζηεκνληθνχο ηνκείο πνπ ελδηαθέξεηαη. 

πάξρεη εθπξνζψπεζε ηνπ Ρκήκαηνο κέζσ ηεο Πρνιήο Δπηζηεκψλ ηεο Γηνίθεζεο ζηελ 

Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο θαη ζηελ Δπηηξνπή Ρνπξηζκνχ ηνπ Γήκνπ Σίνπ. 

Ρν Ρκήκα ζπλεξγάδεηαη κε ηθαλφ αξηζκφ άιισλ Ρκεκάησλ, θαζψο θαη εξεπλεηηθψλ θέληξσλ, 

θπξίσο κέζσ ηεο εθπφλεζεο εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη αλαπηπμηαθψλ έξγσλ. 

Ρν Ρκήκα δηαηεξεί άξηζηεο ζρέζεηο κε ηελ ηνπηθή Σηαθή θνηλσλία. Νη ηδηαίηεξεο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε κηα αθξηηηθή πεξηνρή αληηκεησπίδνληαη κε ελεξγέο δξάζεηο 

θνηηεηψλ, κειψλ ΓΔΞ θαη ηνπηθψλ θνξέσλ, ψζηε θαη νη θάηνηθνη λα ζπλερίδνπλ λα δνπλ 

αξκνληθά, αιιά θαη νη θνηηεηέο λα κπνξνχλ λα βξίζθνπλ πνιηηηζηηθέο θαη αζιεηηθέο δηεμφδνπο 

ζηελ αθαδεκατθή ηνπο δσή.  

Δπηπιένλ, ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ έρεη επελδχζεη ζε παξαδνζηαθά θηήξηα, αλαδεηθλχνληαο 

ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηνπ Λεζηνχ. 

Ρν Ρκήκα δηνξγαλψλεη πιήζνο απφ εκεξίδεο, Ππλέδξηα θαη άιιεο ελεκεξσηηθέο 

εθδειψζεηο πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο.  
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10.πκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο 
 

 
ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά  ηα ζπκπεξάζκαηα, αλαιχνληαη ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζεκεία 

φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηελ Δηήζηα Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ηνπ Σκήκαηνο, ελψ επηπιένλ 

δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο βειηίσζεο ζε ζρέζε κε: 

 

10.1. Αμηνιφγεζε ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ 

Κε βάζε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνπηπρηαθνχ θαη ησλ δχν κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ θαηαιήγνπκε ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

 Ρα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ είλαη ζχγρξνλα θαη αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ 

Ρκήκαηνο. Ζ δνκή ησλ ΞΚΠ έρεη αιιάμεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, έηζη ψζηε λα γίλνληαη 

πεξηζζφηεξν επέιηθηα θαη απνηειεζκαηηθά.  

 Νη δηαδηθαζίεο επηινγήο θαη αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ είλαη δηαθαλείο θαη αξθεηά 

απνηειεζκαηηθέο. 

 Νη δηαδηθαζίεο αλαζεψξεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ είλαη αλνηθηέο θαη δηαθαλείο. 

 Ν δηεζλήο ραξαθηήξαο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ ΞΚΠ ρξεηάδεηαη 

πεξαηηέξσ ελίζρπζε. 

 Ζ καθξνπξφζεζκε νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ησλ ΞΚΠ δελ δηαζθαιίδεηαη επαξθψο απφ 

ηνπο πθηζηάκελνπο πφξνπο. Ρν δήηεκα απηφ, αλ θαη δελ ραξαθηεξίδεηαη σο επείγνλ, 

απαζρνιεί ην Ρκήκα. 

 Νη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ είλαη επαξθείο 

φζνλ αθνξά ηελ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε απφ ηνπο θνηηεηέο θαη ηνπο δηδάζθνληεο.  

 Νη ειιείςεηο αθνξνχλ ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ απνθνίησλ. Πεκαληηθφ 

βήκα ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπο, φκσο, απνηειεί ε αλάπηπμε βάζεο δεδνκέλσλ κε ζηνηρεία 

πνπ αθνξνχλ ηνπο απνθνίηνπο, ε πξνζπάζεηαο ίδξπζε ζπιιφγνπ απνθνίησλ θαη ε 

αλάπηπμε ηζηνζειίδαο ησλ απνθνίησλ. Δπηπιένλ, ζρεηηθέο δξάζεηο ζα αλαπηπρζνχλ απφ 

ηε Γνκή Απαζρφιεζεο θαη Πηαδηνδξνκίαο (ΓΑΠΡΑ) ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

 Θα ήηαλ ρξήζηκε ε αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ απφ εμσηεξηθνχο 

επηζηήκνλεο πςεινχ θχξνπο πνπ ζα επηιέμεη ην Ρκήκα. 

 

10.2. Αμηνιφγεζε ηνπ Γηδαθηηθνχ έξγνπ 

 Ζ απφδνζε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη απφιπηα 

ηθαλνπνηεηηθέο.  

 Νη ζρέζεηο ησλ δηδαζθφλησλ κε ηνπο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο είλαη άξηζηεο. 
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 Νη ππνδνκέο παξνπζηάδνπλ ζνβαξέο ειιείςεηο. Ρν Ρκήκα αδπλαηεί λα εθηηκήζεη εάλ 

απηέο νη ειιείςεηο ζα αληηκεησπηζηνχλ θαηά ηελ επφκελε πεληαεηία. 

 Γπν κέιε ΓΔΞ έρνπλ εθιεγεί θαη πεξηκέλνπλ δηνξηζκφ.  

 

10.3. Αμηνιφγεζε ηνπ Δξεπλεηηθνχ έξγνπ 

 Ρν εξεπλεηηθφ έξγν ηνπ Ρκήκαηνο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θαη ηπγράλεη ζεκαληηθήο 

δηεζλνχο αλαγλψξηζεο. 

 Νη ππνδνκέο έξεπλαο θπξίσο φζνλ αθνξά ηνπο εξγαζηεξηαθνχο ρψξνπο παξνπζηάδνπλ 

ηδηαίηεξεο ειιείςεηο νη νπνίεο αλακέλεηαη κεξηθψο λα θαιπθζνχλ ηα επφκελα έηε. 

 Δληνχηνηο, θαηαβάιιεηαη ζεκαληηθή πξνζπάζεηα γηα ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ 

πθηζηάκελσλ πφξσλ.  

 

10.4. Αμηνιφγεζε ηνπ Δπηκνξθσηηθνχ έξγνπ 

Ρν επηκνξθσηηθφ έξγν ηνπ Ρκήκαηνο είλαη ηθαλνπνηεηηθφ. Ξιήζνο ζεκηλαξίσλ, δηαιέμεσλ 

θιπ. πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη ζε κηα επξεία γθάκα ελδηαθεξφλησλ. Όκσο, 

πξέπεη λα δηεπξπλζεί ζε θαιχηεξε βάζε, κε ηελ νξγάλσζε εηεζίσλ εμεηδηθεπκέλσλ 

ζεκηλαξηαθψλ καζεκάησλ πνπ λα απεπζχλνληαη ζε παλειιαδηθή θιίκαηα, ρξεζηκνπνηψληαο 

ηηο ζχγρξνλεο εμ απνζηάζεσο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. 

 

10.5. Αμηνιφγεζε ηνπ Κνηλσληθνχ έξγνπ 

Ρν Ρκήκα ζπλεξγάδεηαη κε παξαγσγηθνχο θνξείο κέζσ ηνπ ζεζκνχ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο 

ησλ θνηηεηψλ, αιιά θαη ζε δηάθνξα έξγα θαη κειέηεο πνπ πινπνηνχληαη κέζσ ηεο Δπηηξνπήο 

Δξεπλψλ. Δπίζεο, κε ηε δηνξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε ζηελφηεξε ζχλδεζε 

ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ κε ηηο επηρεηξήζεηο, φπσο δηαιέμεηο ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ ζην Ρκήκα θαη 

εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο θνηηεηψλ ζε επηρεηξήζεηο . 

Άιιε κνξθή ζπλεξγαζίαο απνηειεί ε πινπνίεζε θαη ππνζηήξημε εξεπλεηηθψλ έξγσλ, είηε 

Διιεληθψλ ή Δπξσπατθψλ, ζηα νπνία ην Ρκήκα έρεη ελεξγή δξάζε θαη ζπκκεηνρή ζε δηάθνξα 

παθέηα εξγαζίαο, κέζα απφ ηα νπνία πξνθχπηνπλ ζπλεξγαζίεο κε ΘΞΞ ηεο ρψξαο ή αθφκε 

θαη ηνπ εμσηεξηθνχ.  

 

10.6. Αμηνιφγεζε ζρεηηθά κε ηε Φνηηεηηθή δσή ζην πιαίζην ηνπ Σκήκαηνο 

Ζ θνηηεηηθή δσή ζηελ Ξαλεπηζηεκηαθή Κνλάδα ηεο Σίνπ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. Νη θνηηεηέο 

θαη θνηηήηξηεο έρνπλ ελεξγή ζπκκεηνρή ζηε δσή ηνπ Ρκήκαηνο. Ξιήζνο επηζηεκνληθψλ, 

πνιηηηζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ δηνξγαλψλνληαη είηε απηφλνκα απφ ην θνηηεηηθφ 
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ζχιινγν είηε κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ θνηηεηηθνχ ζπιιφγνπ θαη ηνπ Ρκήκαηνο. Δπίζεο, ε 

ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ ησλ θνηηεηψλ ζηα ζπιινγηθά φξγαλα ηνπ Ρκήκαηνο είλαη ηδηαίηεξα 

επνηθνδνκεηηθή. 

 

10.7. Αμηνιφγεζε Γηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ππνδνκψλ ηνπ Σκήκαηνο 

Θαηαβάιιεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο 

ηνπο θνηηεηέο θαη ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ Ρκήκαηνο. Ζ πξνζπάζεηα απηή έρεη επηθεληξσζεί 

ζηελ αλάπηπμε ζρεηηθψλ ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ. Όκσο, πεξαηηέξσ βειηίσζε 

ησλ ππεξεζηψλ απηψλ απαηηεί θαιχηεξε ζηειέρσζε θαη αλάπηπμε ππνδνκψλ. Πηνλ ηνκέα ησλ 

θηεξηαθψλ ππνδνκψλ παξνπζηάδνληαη θαη νη ζεκαληηθφηεξεο ειιείςεηο.  

Ν εμνπιηζκφο είλαη ηθαλνπνηεηηθφο, αιιά νη θηηξηαθέο ππνδνκέο είλαη εμαηξεηηθά αλεπαξθείο. 

Ρν δήηεκα απηφ είλαη θξίζηκε παξάκεηξνο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ. 

 

10.8. Αμηνιφγεζε ζρέζεσλ κε θνηλσληθνχο / πνιηηηζηηθνχο  παξαγσγηθνχο (ΚΠΠ) θνξείο 

 

Ρν Ρκήκα δηνξγαλψλεη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ζε ζπλεξγαζία κε θνξείο θαη ινηπέο ηνπηθέο 

νξγαλψζεηο. 

Ζ Δπηηξνπήο Γηαζχλδεζεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ κε ηε Σηαθή Θνηλσλία παξέρεη επηπιένλ 

δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο κε ΘΞΞ.  

Απφ ηελ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ αθαδεκατθνχ έηνπο είρε δηαπηζησζεί ε  

αλάγθε λα εληαζνχλ νη πξνζπάζεηεο ηνπ Ρκήκαηνο γηα πεξηζζφηεξε ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ 

ηνπ κε ηνπο ΘΞΞ θνξείο. Πην πιαίζην απηφ Δπηηξνπήο Γηαζχλδεζεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ κε ηε 

Σηαθή Θνηλσλία πξνγξακκαηίδεη ηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ κεραληζκψλ ζπλεξγαζίαο. 
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Κςπιόηεπα θεηικά και απνηηικά ζημεία ηος Σμήμαηορ, όπωρ αςηά πποκύπηοςν 

μέζα από ηην Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο 

 

ηα ζεηηθά ζεκεία ηνπ Ρκήκαηνο πεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ, ηα εμήο: 

- Ρν ζχγρξνλν Ξξφγξακκα Ππνπδψλ, ηφζν ζε πξνπηπρηαθφ φζν θαη ζε κεηαπηπρηαθφ 

επίπεδν.  

- Ζ θαιή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ΓΔΞ κε ηνπο θνηηεηέο. 

- Ζ αλάπηπμε ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ηνπηθνχο ΘΞΞ θνξείο. 

 

ηηο αδπλακίεο ηνπ Ρκήκαηνο πεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ, ηα εμήο: 

- Ζ έιιεηςε ππνδνκψλ, θπξίσο φζνλ αθνξά ηηο θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο. 

- Ρν ζπλερψο κεηαβαιιφκελν ζεζκηθφ θαη νηθνλνκηθφ πιαίζην. 

 

Δςκαιπίερ αξιοποίηζηρ ηων θεηικών ζημείων και ενδεσόμενοςρ κινδύνοςρ από ηα 

απνηηικά ζημεία 

 

Νξηζκέλεο απφ ηηο επθαηξίεο αμηνπνίεζεο ησλ ζεηηθψλ ζεκείσλ ηνπ Ρκήκαηνο είλαη νη 

αθφινπζεο: 

- Ζ δξαζηεξηφηεηα ησλ κειψλ ΓΔΞ ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί γηα ηελ θαιχηεξε πξνβνιή 

ηνπ Ρκήκαηνο. 

- Ζ πξνζέιθπζε λέσλ εξεπλεηψλ κε πξννπηηθέο εμέιημεο γηα ηε ζηειέρσζε ηνπ δηδαθηηθνχ 

θαη εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ.  

Πηνπο θηλδύλνπο πνπ ελδερνκέλσο λα αληηκεησπίζεη ζην κέιινλ ην Ρκήκα πεξηιακβάλνληαη, 

κεηαμχ άιισλ, νη εμήο: 

- Ζ απξφβιεπηε κεηαβνιή ηνπ ζεζκηθνχ θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο. 

- Ζ παξεκπφδηζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ Ρκήκαηνο, ιφγσ ηεο αδπλακίαο αλάπηπμεο ησλ 

θηηξηαθψλ ππνδνκψλ ηνπ. 
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Ξξνηεηλφκελα Πρέδηα βειηίσζεο 

Βπασςππόθεζμο ζσέδιο δπάζηρ από ηο Σμήμα για ηην άπζη ηων απνηηικών και 

ηην ενίζσςζη ηων θεηικών ζημείων.  

 

Ρν βξαρππξφζεζκν ζρέδην δξάζεο πεξηιακβάλεη ηνπο παξαθάησ άμνλεο: 

- Ζ νινθιήξσζε θαη ε Δθαξκνγή ηνπ Πηξαηεγηθνχ Πρεδίνπ Αλάπηπμεο ηνπ Ρκήκαηνο. 

- Ζ εθαξκνγή Πρεδίνπ Ξξνψζεζεο (Marketing Plan). 

- Ζ έληαμή ηεο ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πνπ αλαπηχζζεηαη ζε 

ηδξπκαηηθφ επίπεδν. 

- Ζ αλάπηπμε δηαδηθηπαθήο ππνδνκήο ζε ηδξπκαηηθφ επίπεδν. γηα απνζήθεπζε ησλ 

δεδνκέλσλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ησλ δειηίσλ πνπ γίλεηαη ειεθηξνληθά. 

-  Ζ βειηίσζε ηεο ειεθηξνληθήο κνξθήο θφξκαο ησλ Δξσηεκαηνινγίσλ Αμηνιφγεζεο 

Γηδαζθφλησλ θαη Καζεκάησλ ηνπ Ρκήκαηνο κε ρξήζε εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ 

δηακφξθσζεο ζηαηηζηηθψλ.  

-  Ζιεθηξνληθφ ζχζηεκα θαηαγξαθήο εμακεληαίνπ απνινγηζκνχ δηδαζθφλησλ.  

-  Ζιεθηξνληθφ ζχζηεκα θαηαγξαθήο εξεπλεηηθνχ θαη δηδαθηηθνχ έξγνπ ησλ δηδαζθφλησλ.  

 

Μεζοππόθεζμο ζσέδιο δπάζηρ από ηο Σμήμα για ηην άπζη ηων απνηηικών και ηην 

ενίζσςζη ηων θεηικών ζημείων.  

 

Ρν κεζνπξφζεζκν ζρέδην δξάζεο ηνπ Ρκήκαηνο πεξηιακβάλεη θπξίσο ηελ αλάπηπμε ησλ 

θηεξηαθψλ ππνδνκψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ. 

Πποηάζειρ ππορ δπάζη από ηη Γιοίκηζη ηος Ιδπύμαηορ. 

Ρν Ξαλεπηζηήκην έρεη επηκειεζεί κειέηεο πνπ αθνξά ηελ αλάπηπμε θηεξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ Ξεξηθεξεηαθή Κνλάδα ηεο Σίνπ ζηελ πεξηνρή «Ρακπάθηθα». Ζ 

νινθιεξσκέλε γεσηερληθή έξεπλα θαη ραξηνγξάθηζε ησλ γεσηεξρηθψλ ζπλζεθψλ ζην 

νηθφπεδν «Θαξακανχλα» ζηελ πεξηνρή «Ρακπάθηθα» Σίνπ πνπ εθπνλείηαη απφ ην 

Αξηζηνηέιεην Ξαλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο ζα δψζεη ηελ ηειηθή απάληεζε ζην ρξνλίδνλ ζέκα 

ηεο ίδξπζεο παλεπηζηεκηνχπνιεο ζηελ πεξηνρή «Ρακπάθηθα». 

Πποηάζειρ ππορ δπάζη από ηην Πολιηεία. 

Ρα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ην Ρκήκα είλαη αληηπξνζσπεπηηθά ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα πεξηθεξεηαθά Ξαλεπηζηήκηα θαη θαηά ζπλέπεηα απαηηνχλ δξάζεηο 
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ζπλνιηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ. Πηηο απαηηνχκελεο δξάζεηο 

πεξηιακβάλνληαη: 

- Ζ ρξεκαηνδφηεζε επελδχζεσλ ζε ππνδνκέο. 

- Ζ ππνζηήξημε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη δηαβίσζεο ησλ κειψλ ΓΔΞ ζηηο παξακεζφξηεο 

πεξηνρέο. 

- Ζ ελίζρπζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ θνηηεηψλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

Ξαλεπηζηεκίσλ. 

- Ζ ελίζρπζε ηνπ απηφλνκνπ θαη απηνδηνίθεηνπ ραξαθηήξα ησλ ΑΔΗ, θαζψο θαη ε 

αληηκεηψπηζε ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ εκπνδίσλ πνπ αληηκεησπίδεη ε ιεηηνπξγία θαη ε 

αλάπηπμε ησλ ΑΔΗ. 
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Παξάξηεκα Α: Καηάινγνο Γεκνζηεχζεσλ Μειψλ Γηδαθηηθνχ 

Πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο 
ηελ ελφηεηα απηή παξαηίζεληαη ζε αιθαβεηηθή ζεηξά νη επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ 

Σκήκαηνο θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο πνπ αλαθέξεηαη ε Δηήζηα Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο. 

 

ΔΝΗΑΗΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΩΝ ΓΖΜΟΗΔΤΔΩΝ 

ΜΔΛΩΝ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 
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Α. Βηβιία /Κνλνγξαθίεο  Ρξέρνληνο Έηνπο  (4) 
 

 

Καθηγηηέρ  (1) 

 

Αγγειήο, Β. θαη Γεκάθε Θ., (2011). Πηαηηζηηθή, Σόκνο Α΄ Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή 
Πηζαλόηεηεο, ηαηηζηηθή πκπεξαζκαηνινγία, Δθδφζεηο Πνθία, Θεζζαινλίθε 

 

 

 

Αναπληπωηέρ Καθηγηηέρ 

 

 

- 

 

 

Δπίκοςποι Καθηγηηέρ   (2) 

 

Γθφηζηαο, Α., (2012). Οηθνλνκηθή ηεο Γηνίθεζεο θαη ηεο Οξγάλσζεο. εθδ.9.2. 
Ξαλεπηζηεκηαθέο Πεκεηψζεηο, ΡΓΔ 

 

Καχξε, Κ., «Νηθνλνκηθά Καζεκαηηθά», Δθδφζεηο Ξξνκνκπφο 

 

 

 

Λέκηοπερ 

 

- 

 

 

Γιδάζκονηερ με βάζη ηο Π.Γ 407/80    (1) 
 

Καπξαγάλε, Δ., (2011). Η ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ κνπζείσλ σο ζηνηρείν  αλάπηπμεο ησλ 

ειιεληθώλ ηνπξηζηηθώλ πξννξηζκώλ. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ.  

 

 

Δ.Δ.ΓΙ.Π.  

 

- 
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Β. Δξγαζίεο ζε Δπηζηεκνληθά Ξεξηνδηθά κε Θξηηέο 
Ρξέρνληνο Έηνπο  (48) 

 

 

Καθηγηηέρ   (9) 

 

Angelis, V.A, Dimaki, C., Psarakis, S. and Virras, I., (2011). Measuring the Effect of 
Financial Incentives of a Region's Development. A Statistical Process Control Approach. 
International Journal of Applied Systemic Studies, 4(1), pp. 37-64. 
 

Angelis, V., Dimaki, K., (2011). A Region’s Basic Image as a Measure of its Attractiveness. 

International Journal of Economic Sciences and Applied Research, 4(2), pp. 7-33. 

 

Angelis, V., Angelis-Dimakis, A. and Dimaki, K., (2012). A region’s Process of 

Development as described by a Butterfly Catastrophe Model (under revision). 

 

Bovolos, T., Dimaki, K., Angelis, V. & Mavri. M., (2011). Measuring Sustainable 
Regional Development: An Application to the case of Greece. The Journal of Management 
Sciences and Regional Development, 7, pp. 7-25. 
 

Dimaki, K., Angelis, V. and Gaki, E., (2011). Regional Development and Income 

Inequality. The Journal of Management Sciences and Regional Development, 7, pp. 207-227. 

 

Gaki, E., Angelis, V., Dimaki, K., (2011). Spatial Discontinuity and Ways to Overcome it. 
The Journal of Management Sciences and Regional Development, 7, pp. 71-89. 
 

Stavrinoudis, T., Tsartas, P. and Chatzidakis, G., (2011). “Studying the major supply 

factors and business choices that affect the growth rate of wine tourism in Greece”. Current 

Issues in Tourism, 0 (0): 1-21. 

 

Tsartas P., Papatheodorou, A., Vasileiou, M., (2012). Tourism Development and Policy 

in Greece. European Tourism planning and organisation systems, Vol.III (under publication). 

 

Tsartas, P., Papatheodorou, A., Stavrinoudis, Th. and Pappas, N., (2011). “Business 

Emerging dynamics in the travel agencies sector: Evidence from Greece”. ACTA Turistica, 23 

(1): 49-71. 

 

 

 

Αναπληπωηέρ Καθηγηηέρ  (16) 
  

Diakomichalis, M. & Lagos, D., (2011). “An empirical approach of the “Coastal Leisure 
Shipping” in Greece and its Economic Impact assessment”, TOURISM ECONOMICS, Vol. 
17(2), pp. 437-456. 

 

Herstein, R., Tifferet, S., Abrantes,  J.L.,  Lymperopoulos, C.,  Albayrak,  T., 
Caber,  M., (2012). “The Effect Of Personality Traits On Private Brand Consumer 
Tendencies: A Cross-Cultural Study Of Mediterrannean Countries”, Cross Cultural 
Management: An International Journal, Vol 19 Issue 2 196-214. 
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Kenourgios, D., Samitas, A., (2011). "Equity market integration in emerging Balkan 
markets", Research in International Business and Finance, vol. 25 (2011), pp. 296-307.  

 

Kenourgios, D., Samitas, A. and Paltalidis, N., (2011).  "Financial Crises and Stock 
Market Contagion in a Multivariate Time-varying Asymmetric Framework",  Journal of  
International Financial Markets, Institutions and Money, vol. 21 (2011), pp. 92-106.  

 

Lagos, D. & Kutsikos, K. (2011). “The role of it-focused business incubators in managing 
regional development and innovation” EUROPEAN RESEARCH STUDIES, Vol.  XIV Issue 
(3), 2011, pp. 33-50. 

 

Lagos, D., (2012). “Local governance and local authorities on urban tourism development in 
Greece”. SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT AND CULTURAL HERITAGE. Vol. 1, 
pp 51-60. 

 

Lagos, D., (2011). “Sustainable tourism and endogenous models of economic growth”.  
STATISTICAL REVIEW, Vol. 7. 

 

Lymperopoulos, C., Chaniotakis, I. Soureli, M., (2012). “A Model Of Green Bank 
Marketing”, Journal Of Financial Services Marketing, Vol. 17,2 177-186. 

 

Papatheodorou, A. and Koura, F., (2012). Customer Satisfaction from Public Service 
Obligation (PSO) Routes: Thessaloniki as a Case Study, Journal of Air Transport Studies, 
3(2): 23-37. 

 

Samitas, A., Kenourgios, D. and Tsakalos, I., (2011). "Corporate Events Effect on Stock 
Returns: Evidence From Athens Stock Exchange",  International Research Journal of Applied 
Finance, vol. 2 (6), pp. 132-151.  

 

Samitas, A., Tsakalos, I. and Iriotis N., (2011). "Hedging Effectiveness in Energy Market 
during Turbulent Economic Periods",  Journal of Economic Integration, vol. 23(3), pp.463-
476.   

 

Samitas, A., Stavridou, E. and Asimakopoulos, I., (2011). "Construction properties of 
equity Fund of Funds:  A preliminary note from the Greek market", International Journal of 
Computational Economics and Econometrics, vol. 2(1), pp. 63-73. 

 
Samitas, A., Asteriou, D. and Kenourgios, D., (2012). “Testing the Contagion 

Hypothesis: New Evidence from the Asian Crisis”, ππφ θξίζε ζην πεξηνδηθφ International 

Review of Financial Analysis.  

 

Samitas, A. and Andrikopoulos A., (2012). “Corporate Social Responsibility Reporting in 

Financial Institutions: Evidence from the Euronext”, ππφ θξίζε ζην πεξηνδηθφ Research in 

International Business and Finance. 

 

Samitas, A., Kougepsakis K. and Andrikopoulos A., (2012). “Volatility Spillovers 

between Stock Returns and Exchange Rates in Crises Periods: The P.I.I.G.S. Case”, ππφ θξίζε 

ζην πεξηνδηθφ International Review of Financial Analysis. 
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Vlachos, T., Diakomihalis, M. & Lagos D. (2011). “Taxation and Competitiveness in the 

Hotel branch: The case of 4 and 5 star hotels of Kos island, Greece”. JOURNAL OF 

MANAGEMENT SCIENCE AND REGIONAL DEVELOPMENT. Issue 7, pp. 125-141. 

 

 

 

Δπίκοςποι Καθηγηηέρ   (15) 

 

Mavri M., “Classifying Greek Banks based on Bank Ranking Index (BRI)”, submitted to 
Benchmarking: An International Journal (forthcoming) 

 

Gotsias, A. and Tompkins, J.,  (2012), “The Corporate Governance Game: The Case of the 
United States”, Journal of Financial Education, v.38 (3/4) (Fall/Winter). 

 

Gotsias A. (2011) “Managerial Issues in the Knowledge Corporation”, The Journal of 
Management Sciences and Regional Development, v.7, 181-206 

 

Sigala, M. & Marinidis, D., (2012). Web Map Services in Tourism: A Framework 
Exploring The Organisational Transformations and Implications on Business Operations and 
Models. International Journal of Business Information Systems, Vol. 9, No. 4, pp. 415 – 434 

 

Sigala, M., (2011). eCRM 2.0 applications and trends: The use and perceptions of Greek 
tourism firms of social networks and intelligence. Computers in Human Behavior, Vol. 27, pp. 
655 – 661 

 

Sigala, M., (2012). The impact of geocollaborative portals on group decision making for trip 
planning. European Journal of Information Systems, Vol. 21, N. 4, pp. 404 – 426 

 

Sigala, M., (2012). Investigating the role and impact of geovisualisation and geocollaborative 
portals on collaborative e-learning in tourism education. Journal of Hospitality, Leisure, 
Sports and Tourism Education, Vol. 11, pp. 50 – 66 

 

Sigala, M., (2012). Social networks and customer involvement in New Service Development 
(NSD): the case of www.mystarbucksidea.com. International Journal of Contemporary 
Hospitality Management, Vol. 24, No. 7, pp. 966 – 990 

 

Sigala, M. & Marinidis, D., (2012). e-Democracy and web 2.0: a framework enabling 
DMOs to engage stakeholders in collaborative destination management. Tourism Analysis, 
Vol. 17, Iss. 2, pp. 105 - 120  

 

Sigala, M., (2012). Exploiting web 2.0 for New Service Development: findings and 
implications from the Greek tourism industry. International Journal of Tourism Research, 
Vol. 14, pp. 551 – 566 

 

Sigala, M., (2012). Social media and crisis management in tourism: applications and 
implications for research. Information Technology and Tourism, Vol. 13, No. 4, pp. 269 – 283 

 

Stavrinoudis, T., Tsartas, P. and Chatzidakis, G., (2012), “Studying the major supply 
factors and business choices that affect the growth rate of wine tourism in Greece”. Current 
Issues in Tourism, 15 (7): 627-647. 
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Stavrinoudis, T. and Livadioti, G., (2011), “Researching the implementation of 
motivation practices in human resources in hotels. An experience from a Greek resort”, 
International Journal of Leisure and Tourism Marketing, 2 (1): 4-23. 

 

Tasios S. & M. Bekiaris, (2012). Auditor’s Perceptions of financial reporting quality: The 
case of Greece”. International Journal of Accounting and Financial Reporting, vol.2 (no.1) 
pp 57-74. 

 

Tsartas, P., Papatheodorou, A., Stavrinoudis, T. and Pappas, N., (2011), “Business 
Emerging dynamics in the travel agencies sector: Evidence from Greece”. ACTA Turistica, 23 
(1): 49-71. 

 

 

 

 

Λέκηοπερ   (3) 

 

 

Andrikopoulos A., (2012). Realism in Quantitative Finance: A Note, Quantitative Finance 

(Impact Factor: 0,968), 12(6), 847-848. 

 

Andrikopoulos A., Kriklani N., (2012). Environmental Disclosure and Financial 

Characteristics of the Firm: Evidence from Denmark, Corporate Social Responsibility and 

Environmental Management (Impact Factor: 1,672), Γεθηφ πξνο δεκνζίεπζε. 

 

Andrikopoulos A., (2011). The capital structure choice and the consumption tax. European 
Research Studies Journal,  15(1), 3-22. 

 

 

 

Γιδάζκονηερ με βάζη ηο Π.Γ 407/80   (5) 

 

Giannopoulos, A. and Mavragani, E.,  (2011). Traveling through the Web: A first step 
toward a comparative analysis of European National Tourism Websites. Journal of 
Hospitality Marketing & Management, 20, 7, 718-739. 

 

Kakouris, A.P. and Meliou, E., (2011). “New Public Management: Promote the Public 
Sector Modernization through Service Quality. Current Experiences and Future Challenges”, 
Public Organization Review, Springer publications, Vol. 11, No 4, pp. 351 – 369 

 

Salamoura, M., Chaniotakis, I. and Lymperopoulos, C., (2012). “Enhancing airline 
passengers’ satisfaction through service quality: the importance of the “human factor”. 
TOURISMOS: An International Multidisciplinary Refereed Journal of Tourism [under 
review]. 

 

Thanos, G.A., Vrachopoulos, M.G., Koukou, M.K., Kakouris, A.P., Koulis, A. and 
Thanos, A.G., (2012). “Residence site selection in urban and rural areas in Greece: a 
multiple-criteria decision analysis approach”, Int. J. Applied Management Science, Vol. 4 
No.1, pp. 36 – 51 
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Γαξξή, Κ., (2012). Λέεο κνξθέο εθηέιεζεο δεκνζίσλ έξγσλ-παξνρήο δεκνζίσλ αγαζψλ/ 
ππεξεζηψλ: Ππκπξάμεηο Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Ρνκέα (Π.Γ.Η.Ρ.). Γηνηθεηηθή Δλεκέξσζε, 62, 
4-23. 

 

 

Δ.Δ.ΓΙ.Π.  
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Gretzel, U., Sigala, M. & Christou, E. (2012). Social Media Change the Name of the 
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Λέκηοπερ 
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Γιδάζκονηερ με βάζη ηο Π.Γ 407/80 
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Δ.Δ.ΓΙ.Π.  
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Papadourakis G., Lazaridis I., Gotsias A. and Paschaloudis, D., (2011). “New 
Horizons in Industry and Education”, Proceedings of the 7th International Conference, 25-26 
August, Chios, Greece 

 

 

 

Λέκηοπερ 

 

- 

 

 

 

Γιδάζκονηερ με βάζη ηο Π.Γ 407/80 

 

- 

 

 

 

Δ.Δ.ΓΙ.Π. 

 

- 
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Η. Άιιεο Δπηζηεκνληθέο Δξγαζίεο Ρξέρνληνο έηνπο (4) 

 

 

Καθηγηηέρ   (1) 

 

Ρζάξηαο, Ξ., Πηαπξηλνχδεο, Θ., Πθνχιηζνο, Π. θαη Γιχπηνπ, Θ., (2011). ξνηάζεηο γηα 
ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο δνκήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο εζληθνχ νξγαληζκνχ ηνπξηζκνχ, 
Κειέηε ρξεκαηνδνηνχκελε απφ ηνλ Διιεληθφ Νξγαληζκφ Ρνπξηζκνχ. Ζ κειέηε απηή απνηειεί 
κηα νινθιεξσκέλε πξφηαζε γηα ηε ζπλνιηθή αλακφξθσζε ηεο εζληθήο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο 
θαη ζηξαηεγηθήο, Αζήλα. 

 

 

 

Αναπληπωηέρ Καθηγηηέρ   

 

- 

 

 

Δπίκοςποι Καθηγηηέρ   (3) 

 

Papathanasiou – Zhurt, D. and Stavrinoudis, T., (2011). Evaluation Report of the 1st 
Transnational Study Visit “Understanding Resources in Citu”, Rhodes – Greece. European 
Project SEE TCP Sagittarius. 

 

Tsartas, P., Papathanasiou – Zhurt, D., Papatheodorou, A., Stavrinoudis, T. and 
Skoultsos, S., (2012). The recreational learning space. A cultural heritage value typology. 
European Project SEE TCP Sagittarius. 

 

Ρζάξηαο, Ξ., Πηαπξηλνχδεο, Θ., Πθνχιηζνο, Π. θαη Γιχπηνπ, Θ., (2011). Πξνηάζεηο γηα 
ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο δνκήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ελόο εζληθνύ νξγαληζκνύ ηνπξηζκνύ, 
Κειέηε ρξεκαηνδνηνχκελε απφ ηνλ Διιεληθφ Νξγαληζκφ Ρνπξηζκνχ. Ζ κειέηε απηή απνηειεί 
κηα νινθιεξσκέλε πξφηαζε γηα ηε ζπλνιηθή αλακφξθσζε ηεο εζληθήο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο 
θαη ζηξαηεγηθήο. 

 

 

 

Λέκηοπερ 

 

- 

 

 

Γιδάζκονηερ με βάζη ηο Π.Γ 407/80 

 

- 

 

 

Δ.Δ.ΓΙ.Π. 

 

- 
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Παξάξηεκα Β:  Γείθηεο Αμηνιφγεζεο 

 

 
 

ηελ ελφηεηα απηή παξαηίζεληαη νη πίλαθεο πνπ ζπκπιήξσζε ην Σκήκα, ζχκθσλα κε ηα Τπνδείγκαηα ηεο Α.ΓΗ.Π. 

Οη πίλαθεο ζπκπιεξψλνληαη γηα ην αθαδεκατθφ έηνο πνπ αθνξά ε Δηήζηα Έθζεζε  Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ηνπ 

Σκήκαηνο. 

 

 

 

 

 

ΔΠΗΣΟΜΖ ΣΟΗΥΔΗΩΝ 

ΣΟΤ ΑΞΗΟΛΟΓΟΤΜΔΝΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ 

 

ΗΓΡΤΜΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ 

ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

 

Αξηζκφο πξνζθεξφκελσλ θαηεπζχλζεσλ: [5] 

Αξηζκφο κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ: [2] 

 

Σχεηικ

ός 

πίνακ

ας 

Ακαδημαϊκό έηος 2011-2012 

# 1 πλνιηθφο αξηζκφο κειψλ ΓΔΠ 23 

# 1 Λνηπφ πξνζσπηθφ 2 

# 2 πλνιηθφο αξηζκφο πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ 

ζε θαλνληθά έηε θνίηεζεο (λ + 2) 

511 

# 3 Πξνζθεξφκελεο απφ ην Σκήκα ζέζεηο  ζηηο 

παλειιαδηθέο 

228 

# 3 πλνιηθφο αξηζκφο λενεηζεξρνκέλσλ 

θνηηεηψλ  

229 

# 7 Αξηζκφο απνθνίησλ 43 

# 6 Μ.Ο. βαζκνχ πηπρίνπ 6,72 

# 4 Πξνζθεξφκελεο απφ ην Σκήκα Θέζεηο ΠΜ 90 

# 4 Αξηζκφο αηηήζεσλ  γηα ΠΜ 109 
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# 12.1 πλνιηθφο αξηζκφο καζεκάησλ γηα ηελ 

απφθηεζε πηπρίνπ 

46 & Πηπρηαθή εξγαζία 

# 12.1 χλνιν ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ (Τ) 34 

# 12.1 πλνιηθφο αξηζκφο πξνζθεξφκελσλ 

καζεκάησλ επηινγήο 

68 

# 15 πλνιηθφο αξηζκφο δεκνζηεχζεσλ ΓΔΠ  

# 16 Αλαγλψξηζε εξεπλεηηθνχ έξγνπ (ζχλνιν)  

# 17 Γηεζλείο ζπκκεηνρέο  
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Πίλαθαο 1.   Δμέιημε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο 

 

 

  2011-2012 

  Α Θ 

Καζεγεηέο χλνιν 2  

 Απφ εμέιημε 1  

 Νέεο πξνζιήςεηο   

 πληαμηνδνηήζεηο   

 Παξαηηήζεηο   

Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο χλνιν 8 1 

 Απφ εμέιημε 1  

 Νέεο πξνζιήςεηο   

 πληαμηνδνηήζεηο   

 Παξαηηήζεηο   

Δπίθνπξνη Καζεγεηέο χλνιν 8 1 

 Απφ εμέιημε  1 

 Νέεο πξνζιήςεηο 1  

 πληαμηνδνηήζεηο   

 Παξαηηήζεηο   

Λέθηνξεο χλνιν 1 2 

 Νέεο πξνζιήςεηο  1 

 πληαμηνδνηήζεηο   

 Παξαηηήζεηο   

Μέιε ΔΔΓΗΠ χλνιν 2  

Γηδάζθνληεο επί ζπκβάζεη* 
χλνιν ΥΔΗΜ. 3 

ΔΑΡ. 3 

ΥΔΗΜ. 2 

ΔΑΡ. 2 

Σερληθφ πξνζσπηθφ 

εξγαζηεξίσλ 

χλνιν    

Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ χλνιν 1 4 
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Πίλαθαο 2.   Δμέιημε ηνπ ζπλφινπ ησλ εγγεγξακκέλσλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο 

ζε φια ηα έηε ζπνπδψλ 

 

 2011-2012 

Πξνπηπρηαθνί 836 

Μεηαπηπρηαθνί (ΜΓΔ) 51 

Γηδαθηνξηθνί 30 

 

 

 

 

Πίλαθαο 3. Δμέιημε ηνπ αξηζκνχ ησλ λέν-εηζεξρνκέλσλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ 

ηνπ Σκήκαηνο 

 

 

Δηζαρζέληεο κε: 2011-2012 

Δηζαγσγηθέο εμεηάζεηο 213 

Μεηεγγξαθέο (εηζξνέο πξνο ην Σκήκα)  

Μεηεγγξαθέο (εθξνέο πξνο άιια 

Σκήκαηα)** 

 

Καηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο 

(Πηπρηνχρνη ΑΔΗ/ΣΔΗ) 

4 

Άιιεο θαηεγνξίεο 5 

χλνιν
**

  

Αλλοδαποί θοιηηηέρ 

(εκηόρ ππογπαμμάηων ανηαλλαγών) 
7 Κχπξηνη 
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Πίλαθαο 4(α). Δμέιημε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζέζεσλ θαη ησλ απνθνίησλ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΠΜ)
*
 

 

Σίηινο ΠΜ:   «Κεηαπηπρηαθφ Ξξφγξακκα Ππνπδψλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ - ΚΒΑ»

 Καλνληθή δηάξθεηα ζπνπδψλ (κήλεο): 18 

 

 2011-2012 

πλνιηθφο αξηζκφο Αηηήζεσλ (α+β) 65 

 (α) Πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο 10 

(β) Πηπρηνχρνη άιισλ 

Σκεκάησλ 

55 

πλνιηθφο αξηζκφο πξνζθεξφκελσλ 

ζέζεσλ  

40 

πλνιηθφο αξηζκφο εγγξαθέλησλ  30 

πλνιηθφο αξηζκφο 

απνθνηηεζάλησλ  

24 

Αλλοδαποί θοιηηηέρ 

(εκηόρ ππογπαμμάηων ανηαλλαγών) 

- 

 

 

Πίλαθαο 4(β). Δμέιημε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζέζεσλ θαη ησλ απνθνίησλ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΠΜ)
*
 

 

Σίηινο ΠΜ:   «Κεηαπηπρηαθφ Ξξφγξακκα Ππνπδψλ ζην Πρεδηαζκφ, Γηνίθεζε θαη 

Ξνιηηηθή ηνπ Ρνπξηζκνχ» Καλνληθή δηάξθεηα ζπνπδψλ (κήλεο): 18 

 

 2011-2012 

πλνιηθφο αξηζκφο Αηηήζεσλ (α+β) 44 

 (α) Πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο 0 

(β) Πηπρηνχρνη άιισλ 

Σκεκάησλ 

44 

πλνιηθφο αξηζκφο πξνζθεξφκελσλ 

ζέζεσλ  

50 

πλνιηθφο αξηζκφο εγγξαθέλησλ  21 

πλνιηθφο αξηζκφο 

απνθνηηεζάλησλ  

27 

Αλλοδαποί θοιηηηέρ 

(εκηόρ ππογπαμμάηων ανηαλλαγών) 

- 
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Πίλαθαο 5. Δμέιημε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζέζεσλ θαη ησλ απνθνίησλ* ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ 

 

 2011-2012 

πλνιηθφο αξηζκφο Αηηήζεσλ (α+β) 43 

 (α) Πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο 2 

(β) Πηπρηνχρνη άιισλ 

Σκεκάησλ 

41 

πλνιηθφο αξηζκφο πξνζθεξφκελσλ 

ζέζεσλ 

- 

πλνιηθφο αξηζκφο εγγξαθέλησλ 

ππνςεθίσλ 

4 

Απφθνηηνη 5 

Μέζε δηάξθεηα ζπνπδψλ απνθνίησλ 5έηε 
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Πίλαθαο 6. Καηαλνκή βαζκνινγίαο θαη κέζνο βαζκφο πηπρίνπ ησλ απνθνίησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ 

 

 
πλνιηθφο 

αξηζκφο 

απνθνηηεζάλησ

λ 

Καηαλνκή Βαζκψλ (αξηζκφο θνηηεηψλ θαη %  

επί ηνπ ζπλφινπ ησλ απνθνηηεζάλησλ) 

Μέζος όρος Βαθμολογίας  

(ζηο ζύνολο ηων αποθοίηων) 

Έηνο 

Απνθνίηεζεο 
5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 

2011-2012 43 5 26 11 1 6.72 

 

 

Πίλαθαο 7. Δμέιημε ηνπ αξηζκνχ ησλ απνθνίησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ θαη δηάξθεηα ζπνπδψλ 

 

 Α π ν θ ν η η ή ζ α λ η ε ο  

Γ η ά ξ θ ε η α   π ν π δ ψ λ  ( ζ ε  έ η ε )  

   

  

 

Έηνο απνθνίηεζεο Κ4 Κ+1 Κ+2 Κ+3 Κ+4 Κ+5 Κ+6 

 

K+6 θαη πιένλ 
Δεν έσοςν 

αποθοιηήζει 

(καθςζηεπούνηερ) 

 

Σύνολο 

2011-2012* 12 12 6 5 2 3 2 1 461 504 

 

*Πξφθεηηαη γηα ην αθαδεκατθφ έηνο (δχν ζπλερφκελα αθαδεκατθά εμάκελα), ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο. 

                                                           
4
 Όπνπ Κ = Καλνληθή δηάξθεηα ζπνπδψλ (ζε έηε) ζην Σκήκα  (π.ρ. αλ ε θαλνληθή δηάξθεηα ζπνπδψλ είλαη 4 έηε, ηφηε Κ=4 έηε, Κ+1=5 έηε, Κ+2=6 έηε,..., 

Κ+6=10 έηε). 
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Πίλαθαο 8. Δπαγγεικαηηθή έληαμε ησλ απνθνίησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ 

 

 

πλνιηθφο 

αξηζκφο 

απνθνηηεζάλησλ 

Υξνληθφ δηάζηεκα επαγγεικαηηθήο έληαμεο κεηά ηελ 

απνθνίηεζε (ζε κήλεο)** 

Έηνο 

Απνθνίηεζεο 

6 12 24 

Με εληαρζέληεο 

– ζπλέρεηα 

ζπνπδψλ 

2011-2012 43*     
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Πίλαθαο 9. πκκεηνρή ζε  Γηαπαλεπηζηεκηαθά ή Γηαηκεκαηηθά  Πξνγξάκκαηα 

Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ 

 

  2011-2012 

Φνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο πνπ 

θνίηεζαλ ζε άιιν Α.Δ.Η. ή ζε 

άιιν Σκήκα 

Δζσηεξηθνχ 
 

Δμσηε- 

ξηθνχ 

Δπξ.**  

Άιια  

Δπηζθέπηεο θνηηεηέο άιισλ 

Α.Δ.Η. ή Σκεκάησλ ζην Σκήκα  

Δζσηεξηθνχ  

Δμσηε- 

ξηθνχ 

Δπξ.**  

Άιια  

Μέιε αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ 

ηνπ Σκήκαηνο πνπ δίδαμαλ ζε 

άιιν Α.Δ.Η. ή ζε άιιν Σκήκα 

Δζσηεξηθνχ  

Δμσηε- 

ξηθνχ 

Δπξ.**  

Άιια  

Μέιε αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ 

άιισλ Α.Δ.Η. ή Σκεκάησλ πνπ 

δίδαμαλ ζην Σκήκα 

Δζσηεξηθνχ 
 

Δμσηε- 

ξηθνχ 

Δπξ.**  

Άιια  

χλνιν   

 

** Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα αληαιιαγψλ. 

 

 

Πίλαθαο 10. Δπαγγεικαηηθή έληαμε ησλ απνθνίησλ ησλ Πξνγξακκάησλ 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

 

 

πλνιηθφο 

αξηζκφο 

απνθνηηεζάλησλ 

ΠΜ 

Υξνληθφ δηάζηεκα επαγγεικαηηθήο έληαμεο κεηά ηελ 

απνθνίηεζε (ζε κήλεο)** 

Έηνο 

Απνθνίηεζεο 

6 12 24 

Με εληαρζέληεο 

– ζπλέρεηα 

ζπνπδψλ 

2011-2012 51     

 

** Οη ζηήιεο ζπκπιεξψλνληαη κε ην πιήζνο ησλ απνθνίησλ ΠΜ, ησλ νπνίσλ ε 

επαγγεικαηηθή έληαμε πξαγκαηνπνηήζεθε εληφο ηνπ αληίζηνηρνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 

κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο. 
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Πίλαθαο 11. πκκεηνρή ζε  Γηαπαλεπηζηεκηαθά ή Γηαηκεκαηηθά  Πξνγξάκκαηα 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

 

  2011-2012 

Φνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο πνπ 

θνίηεζαλ ζε άιιν Α.Δ.Η. ή ζε 

άιιν Σκήκα 

Δζσηεξηθνχ 
 

Δμσηε- 

ξηθνχ 

Δπξ.**  

Άιια  

Δπηζθέπηεο θνηηεηέο άιισλ 

Α.Δ.Η. ή Σκεκάησλ ζην Σκήκα  

Δζσηεξηθνχ  

Δμσηε- 

ξηθνχ 

Δπξ.**  

Άιια  

Μέιε αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ 

ηνπ Σκήκαηνο πνπ δίδαμαλ ζε 

άιιν Α.Δ.Η. ή ζε άιιν Σκήκα 

Δζσηεξηθνχ  

Δμσηε- 

ξηθνχ 

Δπξ.**  

Άιια  

Μέιε αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ 

άιισλ Α.Δ.Η. ή Σκεκάησλ πνπ 

δίδαμαλ ζην Σκήκα 

Δζσηεξηθνχ 
 

Δμσηε- 

ξηθνχ 

Δπξ.**  

Άιια  

χλνιν   

 

** Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα αληαιιαγψλ. 
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Πίλαθαο  12.1 Μαζήκαηα Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ (Αθαδεκ. έηνο 2011-2012)
1 

 

Δμάκελν 

πνπδψλ 

Μαζήκαηα2 Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 

(αλά εμάκελν) 

Κ
σ

δ
ηθ

φ
ο 

Μ
α

ζ
ή

κ
α

η
ν

ο 

Π
ηζ

η
. 

Μ
ν
λ
ά

δ
εο

 

E
C

T
S

 

Κ
α

η
ε

γ
ν

ξ
ία

 

κ
α

ζ
ή

κ
α

η
ν
ο3

 Τπνβάζξνπ (Τ) 

Δπηζη. Πεξηνρήο (ΔΠ) 

Γεληθψλ Γλψζεσλ (ΓΓ) 

Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ 

(ΑΓ) 

Ω
ξ

εο
 δ

ηδ
α

ζ
θ

α
ι
ία

ο 

α
λ
ά

 ε
β

δ
ν

κ
ά

δ
α

 

ε πνην 

εμάκελν 

ζπνπδψλ 

αληηζηνηρεί; 

(1ν, 2ν θιπ.) 

Πξναπαηηνχκελα 

καζήκαηα4 
Ηζηφηνπνο5 

ειίδα Οδεγνχ 

πνπδψλ6 

1ν 
MAΘΖΜΑΣΗΚΑ 1157 

5 
Τ 

 3     

1ν ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 1001 5 Τ 
 3     

1ν ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 1017 5 Τ 
 

3 
    

1ν 
ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΧΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Α 
1058 

5 

Τ  

3 

    

1ν ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 1075 5 Τ 
 

3 
    

1ν ΛΟΓΗΣΗΚΖ Α΄ 1022 5 Τ 
 

3 
    

1ν ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΑΓΓΛΗΚΧΝ 1052 - Τ 
 

3 
    

2ν 
ΣΑΣΗΣΗΚΖ Α΄ 1122 5 Τ 

 
3 

    

2ν ΜΗΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ Α΄ 1002 5 Τ 
 

3 
    

2ν 
ΥΡΖΖ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ 

ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ 
1018 

5 
Τ 

 

3 

    

2ν ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΑ 1124 5 Τ 
 

3 
    

2ν ΛΟΓΗΣΗΚΖ Β΄ 1023 5 Τ 
 

3 
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2ν 
ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΧΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Β΄ 
1059 

5 
Τ 

 

3 

    

2ν ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΑΓΓΛΗΚΧΝ 1052 
- 

Τ 
 

3 
    

3ν 
ΣΑΣΗΣΗΚΖ Β΄ 1123 

5 
Τ 

 
3 

    

3ν ΜΗΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ Β΄ 1003 5 Τ 
 

3 
    

3ν ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΓΗΚΑΗΟ 1125 5 Τ 
 

3 
    

3ν 
ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΧΝ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΧΝ Η 
1025 

5 
Τ 

 

3 

    

3ν ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ Α΄ 1024 5 Τ 
 

3 
    

3ν 
ΑΓΓΛΗΚΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Α΄ 
1054 

5 
Τ 

 

3 

    

3ν 
ΑΓΓΛΗΚΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Β΄ 
1055 

5 
Τ 

 

3 

    

4ν 
ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ Α΄ 1067 5 Τ 

 
3 

    

4ν ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΔ2041 5 Τ 
 

3 
    

4ν ΑΣΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ 1006 5 Τ 
 

3 
    

4ν 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ 
ΓΔ5704 

5 
Τ 

 

3 

    

4ν 

ΑΝΑΛΤΖ 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 

ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

1131 

5 

Τ 
 

3 
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4ν 
ΑΓΓΛΗΚΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Α΄  
1054 

5 
Τ 

 

3 

    

4ν 
ΑΓΓΛΗΚΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Β΄ 
1055 

5 
Τ 

 

3 

    

5ν 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ 

ΓΗΟΗΚΖΖ 
1076 

5 
Τ 

 

3 

    

5ν 
ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ 

ΓΗΚΑΗΟ 
1008 

5 
Τ 

 

3 

    

5ν ΟΡΓΑΝΧΗΑΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΓΔ5705 5 Τ 
 

3 
    

6ν 
ΓΗΔΘΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 1071 5 Τ 

 
3 

    

6ν ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 1016 5 Τ 
 

3 
    

6ν ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 1004 5 Τ 
 

3 
    

7ν 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 
1085 

5 
Τ 

 

3 

    

7ν 
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ 

ΠΟΡΧΝ 
1126 

5 
Τ 

 

3 

    

7ν ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΓΔ4748 5 Τ 
 

3 
    

8ν 

ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΧΝ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΧΝ ΗΗ 
ΓΔ4001 

5 
Τ 

 

3 

    

ΥΔΗΜ 

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΓΔ4652 

5 

ΤΚ 
 

3 
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ΥΔΗΜ 
ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΠΡΟΒΟΛΖ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 
1141 

5 
ΔΚ 

 

3 

    

ΥΔΗΜ 
ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ 
ΓΔ2035 

5 
ΔΚ 

 

3 

    

ΥΔΗΜ ΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 1107 5 ΔΚ 
 

3 
    

ΥΔΗΜ 
ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ 

ΔΡΔΤΝΧΝ 
1127 

5 
ΔΚ 

 

3 

    

ΥΔΗΜ ΜΖ ΠΑΡΑΜΔΣΡΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΓΔ4746 5 ΔΚ 
 

3 
    

ΥΔΗΜ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ  1078 5 ΤΚ 
 

3 
    

ΥΔΗΜ 
ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ 

ΣΟΤΡΗΜΟΤ 
1138 

5 
ΔΚ 

 

3 

    

ΥΔΗΜ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 1137 5 ΔΚ 
 

3 
    

ΥΔΗΜ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 1143 5 ΔΚ 
 

3 
    

ΥΔΗΜ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟΝ ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΔ2040 5 ΤΚ 
 

3 
    

ΥΔΗΜ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ Β΄ 1074 5 ΤΚ 
 

3 
    

ΥΔΗΜ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ 1064 5 ΤΚ 
 

3 
    

ΥΔΗΜ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ 1129 5 ΔΚ 
 

3 
    

ΥΔΗΜ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΡΓΧΝ ΓΔ4740 5 ΔΚ 
 

3 
    

ΥΔΗΜ 

ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΚΑΗ 

ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΟ ΓΗΚΑΗΟ/ 

ΓΗΚΑΗΟ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ 

ΓΔ1176 

5 

ΔΚ 
 

3 
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ΥΔΗΜ 

ΓΗΟΗΚΖΖ LOGISTICS KAI 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ 

ΑΛΤΗΓΑ 

ΓΔ4739 

5 

ΔΚ 
 

3 

    

ΥΔΗΜ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 1096 5 ΤΚ 
 

3 
    

ΥΔΗΜ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΟΗ3400 5 ΤΚ 
 

3 
    

ΥΔΗΜ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΔΗΝ ΓΔ5707 5 ΤΚ 
 

3 
    

ΥΔΗΜ 
ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ 
ΓΔ4742 

5 
ΔΚ 

 

3 

    

ΥΔΗΜ ΟΗΚΟΝΟΜΔΣΡΗΑ 1097 5 ΔΚ 
 

3 
    

ΥΔΗΜ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΓΔ4741 5 ΔΚ 
 

3 
    

ΥΔΗΜ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ  ΟΗ3500 5 ΤΚ 
 

3 
    

ΥΔΗΜ 
ΘΔΧΡΗΑ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΚΑΗ 

ΘΔΧΡΗΑ ΠΑΗΓΝΗΧΝ 
ΓΔ5706 

5 
ΔΚ 

 

3 

    

ΥΔΗΜ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  5 ΔΔ 
 

3 
    

ΥΔΗΜ ΔΛΛΖΝΗΚΑ Χ ΞΔΝΖ ΓΛΧΑ ΓΔ4533 5 ΔΔ 
 

3 
    

ΥΔΗΜ 
ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΟΤ 

ΦΤΛΟΤ 
 

5 
ΔΔ 

 

3 

    

ΥΔΗΜ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 1063 5 ΔΔ 
 

3 
    

ΥΔΗΜ 
ΠΡΟΟΜΟΗΧΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΧΝ 

ΤΣΖΜΑΣΧΝ 
ΓΔ4738 

5 
ΔΔ 

 

3 

    

ΥΔΗΜ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ-ΓΗΟΗΚΖΖ 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΧΝ 

1090 5 ΔΔ 
 

3 
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ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

ΥΔΗΜ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 1119 5 ΔΔ 
 

3 
    

ΥΔΗΜ 
ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΑ ΣΖ 

ΟΡΓΑΝΧΖ 
1092 

5 
ΔΔ 

 

3 

    

ΥΔΗΜ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΓΔ2039 5 ΔΔ 
 

3 
    

ΔΑΡ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ 1140 5 ΤΚ 
 

3 
    

ΔΑΡ 
ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ 

ΥΔΓΗΑΜΟ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 
1136 

5 
ΤΚ 

 

3 

    

ΔΑΡ 
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΧΝ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 
ΓΔ3070 

5 
ΤΚ 

 

3 

    

ΔΑΡ ΓΗΔΘΝΔ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΓΔ2601 5 ΔΚ 
 

3 
    

ΔΑΡ 
ΣΑΣΗΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ 
ΓΔ4745 

5 
ΔΚ 

 

3 

    

ΔΑΡ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ 1086 5 ΔΚ 
 

3 
    

ΔΑΡ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΓΔ4004 5 ΔΚ 
 

3 
    

ΔΑΡ  ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΧΛΖΔΧΝ 1100 5 ΔΚ 
 

3 
    

ΔΑΡ 
ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΠΟΟΣΗΚΖ 

ΑΝΑΛΤΖ 
ΓΔ4747 

5 
ΔΚ 

 

3 

    

ΔΑΡ ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΟΗ3100 5 ΔΚ 
 

3 
    

ΔΑΡ ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ Β΄ 1114 5 ΔΚ 
 

3 
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ΔΑΡ ΥΡΖΜΑ- ΣΡΑΠΔΕΔ 1132 5 ΔΚ 
 

3 
    

ΔΑΡ 
ΓΗΔΘΝΖ 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 
1133 

5 
ΔΚ 

 

3 

    

ΔΑΡ 
ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ 

ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 
1109 

5 
ΤΚ 

 

3 

    

ΔΑΡ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1149 5 ΔΚ 
 

3 
    

ΔΑΡ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟ 

ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 
1161 

5 
ΔΚ 

 

3 

    

ΔΑΡ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟΝ ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΔ2040 5 ΤΚ 
 

3 
    

ΔΑΡ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 1165 5 ΔΚ 
 

3 
    

ΔΑΡ 
ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 
1108 

5 
ΔΚ 

 

3 

    

ΔΑΡ 
ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 
1060 

5 
ΔΚ 

 

3 

    

ΔΑΡ 
ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ 
ΓΔ4743 

5 
ΤΚ 

 

3 

    

ΔΑΡ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΓΔ4744 5 ΔΚ 
 

3 
    

ΔΑΡ 
ΥΡΖΜΑΣΑΓΟΡΔ 

ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΔ 
1130 

5 
ΔΚ 

 

3 

    

ΔΑΡ 
ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΟΜΗΛΧΝ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 
ΟΗ3200 

5 
ΔΚ 

 

3 

    

ΔΑΡ ΚΡΑΣΟ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΖΝ 

ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΖ 

ΟΗ3300 5 ΔΚ 
 

3 
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ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

ΔΑΡ 
ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΖΜΟΗΧΝ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 
1062 

5 
ΤΚ 

 

3 

    

ΔΑΡ ΦΤΛΟ ΚΑΗ ΑΠΑΥΟΛΖΖ  5 ΔΔ 
 

3 
    

ΔΑΡ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ ΓΔ0401 5 ΔΔ 
 

3 
    

ΔΑΡ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔ5703 5 ΔΔ 
 

3 
    

ΔΑΡ 
ΤΓΓΡΑΦΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ 

ΔΡΓΑΗΑ 
ΓΔ2037 

5 
ΔΔ 

 

3 

    

ΔΑΡ 
ΠΟΟΣΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΣΖ 

ΥΧΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 
ΟΗ3600 

5 
ΔΔ 

 

3 

    

ΔΑΡ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΓΔ2039 5 ΔΔ 
 

3 
    

ΔΑΡ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 1063 5 ΔΔ 
 

3 
    

ΔΑΡ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΓΔ5708 5 ΔΔ 
 

3 
    

ΔΑΡ 

ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΣΖΝ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ 

ΚΑΗ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟ 

ΑΠΟΣΑΖ 

ΓΔ4749 

5 

ΔΔ 
 

3 
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Πίλαθαο 12.2. Μαζήκαηα Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ (Αθαδεκ. έηνο 2011-2012)
1
 

 

 

Δμάκελν 

ζπνπδψλ. 

Μαζήκαηα2 

Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ (αλά εμάκελν) 

 Κ
σ

δ
ηθ

φ
ο 

 

Μ
α

ζ
ή

κ
α

η
ν

ο Τπεχζπλνο Γηδάζθσλ 

θαη πλεξγάηεο 

 

(νλνκαηεπψλπκν θαη 

βαζκίδα) 

Γηαιέμεηο (Γ), 

Φξνληηζηήξην (Φ) 

Δξγαζηεξην (Δ) & 

αληίζηνηρεο 

ψξεο/εβδ. 

Πνιιαπιή 

Βηβιηνγξαθία 

(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

Υξήζε 

εθπαηδ. 

κέζσλ 

(Ναη/Όρη) 

Δπάξθεηα 

Δθπαηδεπηη

θψλ Μέζσλ 

(Ναη/Όρη3) 

Αξηζκφο 

θνηηεηψλ πνπ 

ελεγξάθεζαλ 

ζην κάζεκα 

Αξηζκφο 

Φνηηεηψλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηηο 

εμεηάζεηο 

Αξηζκφο Φνηηεηψλ 

πνπ πέξαζε 

επηηπρψο ζηελ 

θαλνληθή ή 

επαλαιεπηηθή 

εμέηαζε 

Αμηνινγήζεθε 

απφ ηνπο 

Φνηηεηέο;4 

1ν 
MAΘΖΜΑΣΗΚΑ 1157 Μ. ΜΑΤΡΖ 

    
387 189 (68)* 76(22) 

47 

1ν 
ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 1001 
Α. ΠΑΠΠΑ 

    
443 321(194) 

121(63) 67 

1ν 
ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 1017 
Η. ΚΟΤΦΟΓΟΝΣΖ 

    
308 191(46) 

143(25) 15 

1ν ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΧΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Α 1058 

N. 

ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛ

Ο 
    

322 172(80) 

42(52) 
 

1ν 
ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ 

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 1075 
Μ. ΑΛΑΜΟΤΡΑ 

    
293 199(63) 

129(46) 161 

1ν 
ΛΟΓΗΣΗΚΖ Α΄ 1022 

Δ. ΡΟΓΓΑΚΖ- Μ. 

ΜΠΔΚΗΑΡΖ     
348 239(128) 

98(57) 58 

1ν 
ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ 

ΑΓΓΛΗΚΧΝ 1052 

Γ. ΣΑΣΑΡΧΝΖ- 

Γ. ΟΤΚΑ     
62 47(18) 

19(3) 30 
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2ν ΣΑΣΗΣΗΚΖ Α΄ 
1122 

Β. ΑΓΓΔΛΖ- Δ. 

ΓΑΚΖ     
304 155(55) 

56(15) 23 

2ν 
ΜΗΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

Α΄ 
1002 Α. ΓΚΟΣΗΑ 

    
302 221(113) 

105(15) 14 

2ν 

ΥΡΖΖ & 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ 

ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ 

1018 Κ. ΚΟΤΣΗΚΟ 
    

307 220(102) 

57(39) 
13 

2ν 

ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΑ 

1124 

Ν. 

ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛ

Ο 
    

239 131 (41) 

 

127(41) 
12 

2ν 
ΛΟΓΗΣΗΚΖ Β΄ 

1023 
Δ. ΡΟΓΓΑΚΖ- . 

ΕΟΤΝΣΑ     
285 181(55) 

136(28) 

14 

2ν ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΧΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Β΄ 

1059 

Κ. 

ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛ

Ο- Κ. ΚΟΤΣΗΚΟ 
    

324 

82(67) 31(35) 

19 

2ν 
ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ 

ΑΓΓΛΗΚΧΝ 
1052 

Γ. ΣΑΣΑΡΧΝΖ- 

Γ. ΟΤΚΑ     
31 

15 6 

 

3ν ΣΑΣΗΣΗΚΖ Β΄ 
1123 

Β. ΑΓΓΔΛΖ- Δ. 

ΓΑΚΖ     
141 

57(25) 43(15) 

18 

3ν 
ΜΗΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

Β΄ 
1003 

Α. 

ΑΝΓΡΗΚΟΠΟΤΛΟ     
160 

65(48) 25(33) 

9 

3ν 
ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ 

ΓΗΚΑΗΟ 
1125 Μ. ΡΟΤΜΔΛΗΧΣΖ 

    
153 

82(60) 35(34) 

29 

3ν ΓΗΟΗΚΖΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΧΝ 

1025 Μ. ΗΓΑΛΑ 
    

127 72(16) 58(13) 
26 
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ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΧΝ Η 

3ν ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ Α΄ 1024 Δ. ΡΟΓΓΑΚΖ 
    

137 76(53) 33(38) 
32 

3ν 

ΑΓΓΛΗΚΑ ΣΖ 

ΓΗΟΗΚΖΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Α΄ 

1054 
Γ. ΣΑΣΑΡΧΝΖ 

Γ. ΟΤΚΑ     
289 

172(52) 27(12) 

55 

3ν 

ΑΓΓΛΗΚΑ ΣΖ 

ΓΗΟΗΚΖΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Β΄ 

1055 
Γ. ΣΑΣΑΡΧΝΖ 

Γ. ΟΤΚΑ     
150 

33(56) 21(7) 

20 

4ν 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗ

ΚΖ Α΄ 
1067 

Α. 

ΑΝΓΡΗΚΟΠΟΤΛΟ     
144 

77(58) 19(37) 

1 

4ν 
ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΓΔ204

1 
Α. ΠΑΠΠΑ 

    
208 

131(63) 48(18) 

9 

4ν ΑΣΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ 1006 Μ. ΡΟΤΜΔΛΗΧΣΖ 
    

152 93(37) 59(19) 
7 

4ν 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΓΔ570

4 
Α. ΚΤΡΗΑΚΑΚΖ 

    
148 

99(26) 72(20) 

6 

4ν 

ΑΝΑΛΤΖ 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗ

ΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

1131 Μ. ΜΠΔΚΗΑΡΖ 
    

141 

66(43) 38(28) 

5 

4ν 

ΑΓΓΛΗΚΑ ΣΖ 

ΓΗΟΗΚΖΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Α΄  

1054 
Γ. ΣΑΣΑΡΧΝΖ 

Γ. ΟΤΚΑ     
217 

74 25 

12 

4ν 

ΑΓΓΛΗΚΑ ΣΖ 

ΓΗΟΗΚΖΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Β΄ 

1055 
Γ. ΣΑΣΑΡΧΝΖ 

Γ. ΟΤΚΑ     
221 

80 24 

9 
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5ν 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ 

ΤΣΖΜΑΣΑ 

ΓΗΟΗΚΖΖ 

1076 Κ.  ΚΟΤΣΗΚΟ 
    

147 

100(56) 40(54) 

39 

5ν 
ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ 
1008 Μ. ΡΟΤΜΔΛΗΧΣΖ 

    
117 

69(54) 29(31) 

45 

5ν ΟΡΓΑΝΧΗΑΚΖ 

ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ 

ΓΔ570

5 

Ν. 

ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛ

Ο 
    

100 

67(26) 36(22) 

 

6ν 

ΓΗΔΘΝΖ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 
1071 

Α. 

ΠΑΠΑΘΔΟΓΧΡΟΤ     
128 

85(51) 30(26) 

8 

6ν 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ 

ΔΡΔΤΝΑ 
1016 

Β. ΑΓΓΔΛΖ- Μ. 

ΜΑΤΡΖ     
117 

58(28) 48(17) 

7 

6ν 
ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 
1004 Α. ΠΑΠΠΑ 

    
213 

146(73) 63(24) 

10 

7ν 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΚΑΗ 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

1085 

Ν. 

ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛ

Ο 
    

101 

69(13) 62(13) 

 

7ν ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΠΟΡΧΝ 

1126 

Ν. 

ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛ

Ο 
    

95 

70(14) 57(10) 

 

7ν 
ΑΝΑΛΤΖ 

ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

ΓΔ474

8 
Δ. ΓΑΚΖ 

    
79 

25(10) 19(8) 

21 

8ν 

ΓΗΟΗΚΖΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΧΝ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΧΝ ΗΗ 

ΓΔ400

1 
Α. ΚΑΚΟΤΡΖ 

    
97 

52(18) 32(10) 

6 
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ΥΔΗΜ 

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΧ

Ν ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΓΔ465

2 

Κ. 

ΛΤΜΠΔΡΟΠΟΤΛΟ     
15 

11(1) 10(1) 

9 

ΥΔΗΜ 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ 

ΠΡΟΒΟΛΖ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

1141 

ΓΔ ΓΗΓΑΚΔΣΑΗ 

    
 

  

 

ΥΔΗΜ 

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ 

ΓΔ203

5 

ΓΔ ΓΗΓΑΚΔΣΑΗ 

    
 

  

 

ΥΔΗΜ 
ΣΟΤΡΗΣΗΚΟ 

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 
1107 Μ. ΑΛΑΜΟΤΡΑ 

    
34 

25(2) 25(2) 

22 

ΥΔΗΜ 

ΜΔΘΟΓΟΗ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ 

ΔΡΔΤΝΧΝ 

1127 Μ. ΣΟΓΗΑΝΝΗΓΟΤ 
    

49 

34(8) 29(8) 

 

ΥΔΗΜ 
ΜΖ ΠΑΡΑΜΔΣΡΗΚΖ 

ΣΑΣΗΣΗΚΖ 

ΓΔ474

6 

Β. ΑΓΓΔΛΖ- Μ. 

ΝΣΟΤΜΖ     
47 

11(1) 8(1) 

5 

ΥΔΗΜ 
ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ  
1078 Γ. ΛΑΓΟ 

    
27 

20(2) 20(2) 

5 

ΥΔΗΜ 
ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ 

ΣΟΤΡΗΜΟΤ 
1138 ΓΔ ΓΗΓΑΚΔΣΑΗ 

    
 

  

 

ΥΔΗΜ 
ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ 

ΝΟΜΟΘΔΗΑ 
1137 ΓΔ ΓΗΓΑΚΔΣΑΗ 

    
 

  

 

ΥΔΗΜ 
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 
1143 Α. ΓΚΟΣΗΑ 

    
40 

23(4) 18(3) 

11 

ΥΔΗΜ 
ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗ

1074 Α. ΑΜΗΣΑ 
    

55 37(14) 10(6) 
12 
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ΚΖ Β΄ 

ΥΔΗΜ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ 1064 Μ. ΜΠΔΚΗΑΡΖ 
    

35 24(9) 13(5) 
16 

ΥΔΗΜ 
ΛΟΓΗΣΗΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ 
1129 Μ. ΜΠΔΚΗΑΡΖ 

    
74 

30(7) 21(5) 

11 

ΥΔΗΜ 
ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΡΓΧΝ 

ΓΔ474

0 
Α. ΚΑΚΟΤΡΖ 

    
18 

9(3) 7(2) 

8 

ΥΔΗΜ 

ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΚΑΗ 

ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΟ 

ΓΗΚΑΗΟ/ ΓΗΚΑΗΟ 

ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ 

ΓΔ117

6 
ΓΔ ΓΗΓΑΚΔΣΑΗ 

    
 

  

 

ΥΔΗΜ 

ΓΗΟΗΚΖΖ LOGISTICS 

KAI ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ 

ΑΛΤΗΓΑ 

ΓΔ473

9 
Μ. ΒΗΓΑΛΖ 

    
37 

24(7) 7(6) 

18 

ΥΔΗΜ 
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 

ΛΟΓΗΣΗΚΖ 
1096 Μ. ΜΠΔΚΗΑΡΖ 

    
31 

22(9) 11(7) 

 

ΥΔΗΜ 
ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΟΗ340

0 
Α. ΠΑΠΠΑ 

    
6 

0 0 

 

ΥΔΗΜ 
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ 

ΔΠΗΥΔΗΡΔΗΝ 

ΓΔ570

7 
Κ. ΚΟΤΣΗΚΟ 

    
22 

12(1) 9(0) 

8 

ΥΔΗΜ 

ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ 

ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ 

ΓΔ474

2 
ΓΔ ΓΗΓΑΚΔΣΑΗ 

    
 

  

 

ΥΔΗΜ ΟΗΚΟΝΟΜΔΣΡΗΑ 1097 
Α.     

15 6 3 
4 
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ΑΝΓΡΗΚΟΠΟΤΛΟ 

ΥΔΗΜ 
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ 

ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ 

ΓΔ474

1 
Ο. ΑΚΔΛΛΑΡΗΓΖ 

    
 

  

2 

ΥΔΗΜ 
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ  

ΟΗ350

0 

Α. 

ΠΑΠΑΘΔΟΓΧΡΟΤ     
8 

2 2 

2 

ΥΔΗΜ 
ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ 

ΠΡΟΣΤΠΑ 

ΟΗ310

0 
Δ. ΡΟΓΓΑΚΖ 

    
11 

8(2) 6(2) 

7 

ΥΔΗΜ 

ΘΔΧΡΗΑ ΑΠΟΦΑΔΧΝ 

ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΑ 

ΠΑΗΓΝΗΧΝ 

ΓΔ570

6 
Μ. ΜΑΤΡΖ 

    
42 

17(11) 11(10) 

17 

ΥΔΗΜ 
ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 
 ΓΔ ΓΗΓΑΚΔΣΑΗ 

    
 

  

 

ΥΔΗΜ 
ΔΛΛΖΝΗΚΑ Χ ΞΔΝΖ 

ΓΛΧΑ 

ΓΔ453

3 
ΓΔ ΓΗΓΑΚΔΣΑΗ 

    
 

  

 

ΥΔΗΜ 
ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΣΟΤ 

ΡΟΛΟΤ ΣΟΤ ΦΤΛΟΤ 
 ΓΔ ΓΗΓΑΚΔΣΑΗ 

    
 

  

 

ΥΔΗΜ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 
1063 ΓΔ ΓΗΓΑΚΔΣΑΗ 

    
 

  

 

ΥΔΗΜ 

ΠΡΟΟΜΟΗΧΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΧΝ 

ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

ΓΔ473

8 
Μ. ΒΗΓΑΛΖ 

    
16 

8(1) 6(1) 

6 

ΥΔΗΜ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ-

ΓΗΟΗΚΖΖ 

ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΧΝ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

1090 ΓΔ ΓΗΓΑΚΔΣΑΗ 
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ΥΔΗΜ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΣΧΝ 

ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 
1119 Α. ΓΚΟΣΗΑ 

    
29 

18(2) 12(1) 

6 

ΥΔΗΜ 
ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΑ ΣΖ 

ΟΡΓΑΝΧΖ 
1092 ΓΔ ΓΗΓΑΚΔΣΑΗ 

    
 

  

 

ΥΔΗΜ 
ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ 

ΓΔ203

9 
Β. ΑΓΓΔΛΖ 

    
7 

0 0 

 

ΔΑΡ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ 1140 Μ.ΑΛΑΜΟΤΡΑ 
    

53 38(9) 32(5) 
1 

ΔΑΡ 

ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ 

ΥΔΓΗΑΜΟ 

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 

1136 
Κ. 

ΛΤΜΠΔΡΟΠΟΤΛΟ     
20 

4(4) 3(4) 

1 

ΔΑΡ 
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ 

ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

ΓΔ307

0 
Μ. ΡΟΤΜΔΛΗΧΣΖ 

    
80 

53(10) 48(8) 

5 

ΔΑΡ 
ΓΗΔΘΝΔ 

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 

ΓΔ260

1 

Κ. 

ΛΤΜΠΔΡΟΠΟΤΛΟ     
11 

4(3) 4(3) 

 

ΔΑΡ 

ΣΑΣΗΣΗΚΟ 

ΔΛΔΓΥΟ 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ 

ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ 

ΓΔ474

5 

Β. ΑΓΓΔΛΖ- Μ. 

ΝΣΟΤΜΖ     
16 

3(0) 2(0) 

1 

ΔΑΡ 
ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ 
1086 ΓΔ ΓΗΓΑΚΔΣΑΗ 

    
 

  

 

ΔΑΡ 
ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ 

ΣΑΣΗΣΗΚΖ 

ΓΔ400

4 
Δ. ΓΑΚΖ 

    
66 

33(6) 33(6) 

4 

ΔΑΡ 
 ΓΗΟΗΚΖΖ 

ΠΧΛΖΔΧΝ 
1100 ΓΔ ΓΗΓΑΚΔΣΑΗ 
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ΔΑΡ 

ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 

ΠΟΟΣΗΚΖ 

ΑΝΑΛΤΖ 

ΓΔ474

7 
Μ. ΜΑΤΡΖ 

    
46 

30(5) 28(4) 

3 

    
    

   
 

ΔΑΡ ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ Β΄ 1114 . ΕΟΤΝΣΑ 
    

61 33(19) 15(15) 
7 

ΔΑΡ ΥΡΖΜΑ- ΣΡΑΠΔΕΔ 1132 Α. ΑΜΗΣΑ 
    

33 12(4) 6(0) 
4 

ΔΑΡ 

ΓΗΔΘΝΖ 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗ

ΚΖ 

1133 Α. ΑΜΗΣΑ 
    

25 

6(0) 6(0) 

6 

ΔΑΡ 

ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ 

ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

1109 Γ. ΒΑΛΗΡΖ 
    

35 

17(1) 17(1) 

1 

ΔΑΡ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1149 ΓΔ ΓΗΓΑΚΔΣΑΗ 
    

   
 

ΔΑΡ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΚΑΗ 

ΦΤΗΚΟ 

ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΟΤ 

ΣΟΤΡΗΜΟΤ 

1161 ΓΔ ΓΗΓΑΚΔΣΑΗ 
    

 

  

 

ΔΑΡ 
ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟΝ 

ΣΟΤΡΗΜΟ 

ΓΔ204

0 
Θ. ΣΑΤΡΗΝΟΤΓΖ 

    
56 

42(18) 24(10) 

3 

ΔΑΡ 
ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΛΗΚΖ 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ 
1165 Μ. ΒΗΓΑΛΖ 

    
17 

7(0) 7(0) 

1 

ΔΑΡ 

ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ 

ΥΔΓΗΑΜΟ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ 

ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

1108 Γ. ΒΑΛΗΡΖ 
    

16 

9(2) 9(2) 

1 
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ΔΑΡ 

ΓΗΟΗΚΖΖ 

ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

1060 Μ. ΗΓΑΛΑ 
    

54 

25(15) 9(15) 

2 

ΔΑΡ 

ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ 

ΓΔ474

3 
Η. ΚΟΤΦΟΓΟΝΣΖ 

    
21 

12(5) 7(5) 

1 

ΔΑΡ 
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ 

ΓΔ474

4 
Κ. ΚΟΤΣΗΚΟ 

    
24 

10(0) 10(0) 

2 

ΔΑΡ 
ΥΡΖΜΑΣΑΓΟΡΔ -

ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΔ 
1130 

Α. 

ΑΝΓΡΗΚΟΠΟΤΛΟ     
29 

9(1) 6(0) 

4 

ΔΑΡ 
ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΟΜΗΛΧΝ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

ΟΗ320

0 
Δ. ΡΟΓΓΑΚΖ 

    
28 

22(0) 22(0) 

4 

ΔΑΡ 

ΚΡΑΣΟ ΚΑΗ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΖΝ 

ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔ

ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

ΟΗ330

0 
ΓΔ ΓΗΓΑΚΔΣΑΗ 

    
 

  

 

ΔΑΡ 
ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΖΜΟΗΧΝ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 
1062 Α. ΓΚΟΣΗΑ 

    
18 

3(0) 2(0) 

1 

ΔΑΡ 
ΦΤΛΟ ΚΑΗ 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ 
 ΓΔ ΓΗΓΑΚΔΣΑΗ 

    
 

  

 

ΔΑΡ 
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ 

ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ 

ΓΔ040

1 
ΓΔ ΓΗΓΑΚΔΣΑΗ 

    
 

  

 

ΔΑΡ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΓΔ570

3 
Γ. ΛΑΓΟ 

    
54 

22(11) 13(10) 

2 

ΔΑΡ ΤΓΓΡΑΦΖ 

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ 
ΓΔ203

ΓΔ ΓΗΓΑΚΔΣΑΗ 
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ΔΡΓΑΗΑ 7 

ΔΑΡ 

ΠΟΟΣΗΚΔ 

ΜΔΘΟΓΟΗ ΣΖ 

ΥΧΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 

ΟΗ360

0 

Δ. ΓΑΚΖ Μ. 

ΝΣΟΤΜΖ     
24 

14 14 

5 

ΔΑΡ 
ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ 

ΓΔ203

9 
Β. ΑΓΓΔΛΖ 

    
10 

0 0 

 

ΔΑΡ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

1063 

Ν. 

ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛ

Ο 
    

32 7(4) 

7(4) 

2 

ΔΑΡ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖ

ΣΑ 

ΓΔ570

8 

Ν. 

ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛ

Ο- Α. ΑΜΗΣΑ 
    

32 11(1) 

11(1) 

1 

ΔΑΡ 

ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΣΖΝ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ 

ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟ 

ΑΠΟΣΑΖ 

ΓΔ474

9 
ΠΡΟ ΑΝΑΘΔΖ 
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Πίλαθαο 13.1 (α) Μαζήκαηα Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Αθαδεκ. έηνο 2011-2012)
5  

 

Σίηινο ΠΜ:    «Κεηαπηπρηαθφ Ξξφγξακκα Ππνπδψλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ - ΚΒΑ» 

 

α.α. 
Μάζεκα6 

 

Κ
σ

δ
ηθ

φ
ο 

Μ
α

ζ
ή

κ
α

η
ν

ο 

Ηζηφηνπνο7 

ειίδα 

Οδεγνχ 

πνπδψλ8 

Τπεχζπλνο Γηδάζθσλ  θαη 

πλεξγάηεο 

(νλνκαηεπψλπκν & βαζκίδα) 

Τπνρξεσηηθφ 

(Τ) 

Καη'επηινγήλ 

(Δ) 

Διεχζεξεο 

Δπηινγήο 

(ΔΔ) 

Γηαιέμεηο 

(Γ), 

Φξνληηζηή- 

ξην (Φ) 

Δξγαζηε- 

ξην (Δ) 

ε πνην 

εμάκελν 

δηδάρζεθε;9 

 

(Δαξ.-Υεηκ.) 

Αξηζκφο 

θνηηεηψλ πνπ 

ελεγξάθεζαλ 

ζην κάζεκα 

Αξηζκφο 

Φνηηεηψλ 

πνπ 

ζπκκεηεηραλ 

ζηηο 

εμεηάζεηο 

Αξηζκφο 

Φνηηεηψλ 

πνπ πέξαζε 

επηηπρψο ζηελ 

θαλνληθή ή 

επαλαιεπηηθή 

εμέηαζε 

Αμηνινγήζεθε 

απφ ηνπο 

Φνηηεηέο;10 

1  Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ 

ΑΠ0001    Κσλζηαληφπνπινο 

Νηθφιανο,Αλαπι. Καζεγεηήο 

– Γαξξή Μπξψπε, 

Δμσηεξηθφο πλεξγάηεο 

(Τ)  Δαξηλφ 14 14 14 

1 

2 Οξγαλσζηαθή πκπεξηθνξά ΑΠ0002   Μπιψλε Βαξβάξα, 

Δμσηεξηθφο πλεξγάηεο 

(Τ)  Δαξηλφ 14 14 14 

1 

3 Γηνίθεζε Οξγαλσζηαθψλ 

Αιιαγψλ 

ΑΠ0003   Μπιψλε Βαξβάξα, 

Δμσηεξηθφο πλεξγάηεο – 

Μαπξαγάλε Διέλε, 

(Τ)  Δαξηλφ 14 14 14 

1 

                                                           
5
  ε πεξίπησζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο ΠΜ ζπκπιεξψλεηαη έλαο πίλαθαο γηα θάζε ΠΜ. 

6
 Καηαγξάςηε ηα καζήκαηα κε ηε ζεηξά πνπ νξίδεηαη ζην Ππόγπαμμα Σποςδών (δει. 1

νπ
, 2

νπ
, 3

νπ
 θ.ν.θ. εμακήλνπ). 

7
 εκεηψζηε ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ καζήκαηνο, αλ ππάξρεη. 

8
 εκεηψζηε ηε ζειίδα ηος Οδηγού Σποςδών (αλ ππάξρεη), φπνπ πεξηγξάθνληαη νη ζηφρνη, ε χιε θαη ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο θαη εμέηαζεο ηνπ καζήκαηνο. 

9
 εκεηψζηε κε ηελ ππνδεηθλπφκελε ζπληνκνγξαθία ζε πνην απφ ηα δχν εμάκελα (ή θαη ζηα δχν) ηεο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο δηδάρζεθε ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. 

10
 Αλ ε απάληεζε είλαη ζεηηθή, ζεκεηψζηε ηνλ αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπκπιήξσζαλ ηα εξσηεκαηφινγηα γη’απηφ ην κάζεκα. Αλ ην κάζεκα ΓΔΝ αμηνινγήζεθε. Αθήζηε 

ην πεδίν θελφ. Δπίζεο, πεξηγξάςηε ζηελ Έκθεζη Εζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ ηα θξηηήξηα θαη ηνπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο ηεο δηδαζθαιίαο (πξνζζέζηε ζηνηρεία ηεο απφδνζεο 

ησλ θνηηεηψλ, ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ θνηηεηψλ, κε βάζε π.ρ ην εξσηεκαηνιφγην θαηά ηελ απνθνίηεζε ή ηα απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο 

καζεκάησλ απφ ηνπο θνηηεηέο ή άιια δεδνκέλα πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ επηηπρία ηνπ καζήκαηνο, θαζψο θαη ηπρφλ δπζθνιίεο). 
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Δμσηεξηθφο πλεξγάηεο 

4 Μέζνδνη Κνηλσληθήο Έξεπλαο  ΑΠ0004   Νάδνπ Γέζπνηλα, Δμσηεξηθφο 

πλεξγάηεο 

(Τ)  Δαξηλφ 14 14 14 

2 

5 Θέκαηα Δξγαηηθνχ Γηθαίνπ ΑΠ0005   Ρνπκειηψηεο Μηραήι, 

Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 

(Τ)  Δαξηλφ 14 14 14 

2 

6 Λνγηζηηθή ΛΓ0001   Κνπηνχπεο Αλδξέαο, 

Δμσηεξηθφο πλεξγάηεο 

(Τ)  Υεηκεξηλφ 12 11 11 

26 

7 Υξεκαηννηθνλνκηθή ΛΓ0002   άκηηαο Αξηζηείδεο, 

Αλαπιεξ. Καζεγεηήο 

(Τ)  Υεηκεξηλφ 30 29 28 

27 

8 Διεγθηηθή Η ΛΓ0003   Μπεθηάξεο Μηραήι,  

Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 

(Τ)  Δαξηλφ 12 11 11 

9 

9 Διεγθηηθή ΗΗ ΛΓ0004   Κνπηνχπεο Αλδξέαο, 

Δμσηεξηθφο πλεξγάηεο 

(Τ)  Δαξηλφ 12 11 11 

8 

10 Γηνηθεηηθή Λνγηζηηθή ΛΓ0005   Ενχληα ηέιια, Λέθηνξαο (Τ)  Δαξηλφ 12 11 10 
7 

11 Γίθαην πγρσλεχζεσλ θαη 

Δμαγνξψλ 

ΛΓ0006   Υαξαθηηληψηεο ηέθαλνο, 

Δμσηεξηθφο πλεξγάηεο 

(Τ)  Δαξηλφ 12 11 11 

8 

12 Οηθνλνκηθή ηεο Δπηρείξεζεο  ΛΓ0007   Γθφηζηαο Απφζηνινο, 

Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 

(Τ)  Δαξηλφ 12 11 10 

7 

13 πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ ΠΛ0001   Κνχηζηθνο Κσλ/λνο, 

Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 

(Τ)  Υεηκεξηλφ 30 29 29 

27 

14 ηαηηζηηθή θαη Θεσξία 

Απνθάζεσλ 

ΠΡ0001   Αγγειήο 

Βαζίιεηνο,Καζεγεηήο  – 

Γάθε Διέλε, Λέθηνξαο– 

Μαχξε Μαξία, Δπίθνπξνο 

(Τ) Δξγαζηήξην 

SPSS 

Υεηκεξηλφ 30 29 28 

24 
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Καζεγήηξηα 

15 Γηνίθεζε Δπηρεηξεζηαθψλ 

Λεηηνπξγηψλ 

ΠΡ0002   Καθνχξεο Αλδξέαο, 

Δμσηεξηθφο πλεξγάηεο  

(Τ)  Υεηκεξηλφ 30 29 29 

 

16 Γηνίθεζε Μάξθεηηλγθ ΠΡ0003   Λπκπεξφπνπινο Κσλ/λνο, 

Αλαπι. Καζεγεηήο 

(Τ)  Υεηκεξηλφ 30 29 29 

27 

17 Δπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή θαη 

Πνιηηηθή 

ΠΡ0004   Κσλζηαληφπνπινο 

Νηθφιανο,Αλαπι. Καζεγεηήο 

– Γαξξή Μπξψπε, 

Δμσηεξηθφο πλεξγάηεο 

(Τ)  Δαξηλφ 30 29 29 

10 

18 Γηνίθεζε Δπηρεηξεζηαθψλ 

Λεηηνπξγηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ 

ππεξεζηψλ 

ΠΡ0005   Κνπθνδφληεο Ηάζνλαο, 

Δμσηεξηθφο πλεξγάηεο 

(Τ)  Δαξηλφ 4 3 3 

1 

19 Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα - 

Μάλαηδκελη 

ΠΡ0006   Αγγειήο Βαζίιεηνο, 

Καζεγεηήο  – Γάθε Διέλε, 

Λέθηνξαο– Μαχξε Μαξία, 

Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα 

(Τ)  Δαξηλφ 4 3 3 

1 

20 Γηνίθεζε  Οιηθήο Πνηφηεηαο ΠΡ0007   Καθνχξεο Αλδξέαο, 

Δμσηεξηθφο πλεξγάηεο 

(Τ)  Δαξηλφ 4 3 3 

1 

21 Γηνίθεζε  Logistics ΠΡ0008    Καθνχξεο Αλδξέαο, 

Δμσηεξηθφο πλεξγάηεο 

(Τ)  Δαξηλφ 4 3 3 

1 

22 Γηνίθεζε πζηεκάησλ 

Παξαγσγήο - Τπεξεζηψλ 

ΠΡ0010   Βηδάιεο Μηραήι, , Δπίθ. 

Καζεγεηήο 

(Τ)  Δαξηλφ 4 3 3 

1 
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Πίλαθαο 13.1 (β) Μαζήκαηα Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Αθαδεκ. έηνο 2011-2012)
11  

 

Σίηινο ΠΜ:    «Κεηαπηπρηαθφ Ξξφγξακκα Ππνπδψλ ζην Πρεδηαζκφ, Γηνίθεζε θαη Ξνιηηηθή ηνπ Ρνπξηζκνχ» 

 

α.α. 
Μάζεκα12 

 

Κ
σ

δ
ηθ

φ
ο 

Μ
α

ζ
ή

κ
α

η
ν

ο 

Ηζηφηνπνο13 

ειίδα 

Οδεγνχ 

πνπδψλ14 

Τπεχζπλνο Γηδάζθσλ  θαη 

πλεξγάηεο 

(νλνκαηεπψλπκν & βαζκίδα) 

Τπνρξεσηηθφ 

(Τ) 

Καη'επηινγήλ 

(Δ) 

Διεχζεξεο 

Δπηινγήο (ΔΔ) 

Γηαιέμεηο 

(Γ), 

Φξνληηζηή- 

ξην (Φ) 

Δξγαζηε- 

ξην (Δ) 

ε πνην 

εμάκελν 

δηδάρζεθε;15 

 

(Δαξ.-Υεηκ.) 

Αξηζκφο 

θνηηεηψλ πνπ 

ελεγξάθεζαλ 

ζην κάζεκα 

Αξηζκφο 

Φνηηεηψλ 

πνπ 

ζπκκεηεηραλ 

ζηηο 

εμεηάζεηο 

Αξηζκφο 

Φνηηεηψλ 

πνπ πέξαζε 

επηηπρψο ζηελ 

θαλνληθή ή 

επαλαιεπηηθή 

εμέηαζε 

Αμηνινγήζεθε 

απφ ηνπο 

Φνηηεηέο;16 

1 Πνζνηηθέο Μέζνδνη 

ΣΡ0031   

Αγγειήο Β., Καζεγεηήο 

Νηνπκή Μ, εμ. πλεξγάηεο 

Υποχρεωηικό 
Γηαιέμεηο θαη 

Δξγαζηήξην 
Υεηκ. 

29 29 23 16 

2 Σνπξηζηηθή Οηθνλνκηθή ΣΡ0001 
  

Λαγφο Γ, Αλαπι. Καζεγεηήο Υποχρεωηικό 
Γηαιέμεηο 

Υεηκ. 
21 21 21 17 

3 Νέεο Σερλνινγίεο ζηε 

Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ ΣΡΟΟ53 
  

ηγάια Μ, Δπηθ. Καζεγήηξηα 

Υποχρεωηικό Γηαιέμεηο 

Υεηκ. 
22 22 22 21 

4 Κνηλσληνινγία ηνπ ΣΡ0002 
  

Κπξηαθάθε Α, Δμ. 
Υποχρεωηικό Γηαιέμεηο Υεηκ. 

21 21 21 18 

                                                           
11

  ε πεξίπησζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο ΠΜ ζπκπιεξψλεηαη έλαο πίλαθαο γηα θάζε ΠΜ. 

12
 Καηαγξάςηε ηα καζήκαηα κε ηε ζεηξά πνπ νξίδεηαη ζην Ππόγπαμμα Σποςδών (δει. 1

νπ
, 2

νπ
, 3

νπ
 θ.ν.θ. εμακήλνπ). 

13
 εκεηψζηε ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ καζήκαηνο, αλ ππάξρεη. 

14
 εκεηψζηε ηε ζειίδα ηος Οδηγού Σποςδών (αλ ππάξρεη), φπνπ πεξηγξάθνληαη νη ζηφρνη, ε χιε θαη ν ηξφπνο δηδαζθαιίαο θαη εμέηαζεο ηνπ καζήκαηνο. 

15
 εκεηψζηε κε ηελ ππνδεηθλπφκελε ζπληνκνγξαθία ζε πνην απφ ηα δχν εμάκελα (ή θαη ζηα δχν) ηεο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο δηδάρζεθε ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. 

16
 Αλ ε απάληεζε είλαη ζεηηθή, ζεκεηψζηε ηνλ αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπκπιήξσζαλ ηα εξσηεκαηφινγηα γη’απηφ ην κάζεκα. Αλ ην κάζεκα ΓΔΝ αμηνινγήζεθε. Αθήζηε 

ην πεδίν θελφ. Δπίζεο, πεξηγξάςηε ζηελ Έκθεζη Εζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ ηα θξηηήξηα θαη ηνπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο ηεο δηδαζθαιίαο (πξνζζέζηε ζηνηρεία ηεο απφδνζεο 

ησλ θνηηεηψλ, ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ θνηηεηψλ, κε βάζε π.ρ ην εξσηεκαηνιφγην θαηά ηελ απνθνίηεζε ή ηα απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο 

καζεκάησλ απφ ηνπο θνηηεηέο ή άιια δεδνκέλα πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ επηηπρία ηνπ καζήκαηνο, θαζψο θαη ηπρφλ δπζθνιίεο). 

http://www.chios.aegean.gr/tourism/sdpt/courses_posotikes.php
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Σνπξηζκνχ ζπλεξγάηεο 

5 Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη 

Δπηθνηλσλίαο ζηνλ Σνπξηζκφ ΣΡ0043   

Κνχηζηθνο Κ., Δπηθ. 

Καζεγεηήο 

Υποχρεωηικό Γηαιέμεηο Δαξ. 

21 21 21 11 

6 Σνπξηζηηθφ Μάξθεηηλγθ 

ΣΡ0041   

Υξήζηνπ Δ., Υαλησηάθεο Η., 

Δμ. πλεξγάηεο 

Υποχρεωηικό Γηαιέμεηο Δαξ. 

21 21 21 11 

7 Σνπξηζηηθή Αλάπηπμε θαη 

Πνιηηηθή ΣΡ0032   

Παπαζενδψξνπ Α., Αλαπι. 

Καζεγεηήο 

Υποχρεωηικό Γηαιέμεηο Δαξ. 

21 21 21 11 

8 Γεσγξαθία ηνπ Σνπξηζκνχ 

ΣΡ0004   

Σεξθελιή Θ., Αλαπι. 

Καζεγήηξηα 

Υποχρεωηικό Γηαιέμεηο 
Υεηκ. 

7 7 7 7 

9 Αλζξσπνινγία ηνπ 

Σνπξηζκνχ ΣΡ0003   Νάδνπ Γ. Δμ. πλεξγάηεο 

Υποχρεωηικό Γηαιέμεηο 
Υεηκ. 

7 7 7 5 

10 ρεδηαζκφο θαη 

Πεξηβαιινληηθή Γηαρείξηζε 

ζηνλ Σνπξηζκφ ΣΡ0008 
  

Λαγφο Γ. Αλαπι. 

Καζεγεηήο- Παξπαηξεο Α. 

Δμ. πλεξγάηεο 

Υποχρεωηικό Γηαιέμεηο 

Δαξ. 
7 7 7 3 

11 Μέζνδνη Κνηλσληθήο Έξεπλαο 

ΣΡ0029   

ηνγηαλλίδνπ Μ. Δπηθ. 

Καζεγήηξηα 

Υποχρεωηικό Γηαιέμεηο 
Υεηκ. 

7 7 7 7 

12 Αλάπηπμε θαη Γηνίθεζε 

Δηδηθψλ θαη Δλαιιαθηηθψλ 

Μνξθψλ Σνπξηζκνχ ΣΡ0052 
  

Κπξηαθάθε Α., Εαγθφηζε ., 

Δμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο 

Υποχρεωηικό/ 

Επιλογής 

Γηαιέμεηο 

Δαξ. 
21 21 21 11 

13 Διιεληθή Οηθνλνκία θαη 

Σνπξηζκφο ΣΡ0050   

ηαπξηλνχδεο Θ., Δμ. 

πλεξγάηεο 

Υποχρεωηικό Γηαιέμεηο Δαξ. 

7 7 7 3 

14 Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε θαη 

Σνπξηζκφο ΣΡ0049   

πηιάλεο Η., Δπηθ. 

Καζεγεηήο 

Υποχρεωηικό Γηαιέμεηο Δαξ. 

9 7 7 5 

15 πκπεξηθνξά Καηαλαισηή & 

Πξνψζεζε Μάξθεηηλγθ γηα 
ΣΡ0056 

  
Βηηνπιαδίηε Ο., Δμ. 

Υποχρεωηικό Γηαιέμεηο Υεηκ. 
14 14 14 13 

http://www.chios.aegean.gr/tourism/sdpt/courses_gewgrafia.php
http://www.chios.aegean.gr/tourism/sdpt/courses_an8rwpologia.php
http://www.chios.aegean.gr/tourism/sdpt/courses_an8rwpologia.php
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Δπηρεηξήζεηο Φηινμελίαο πλεξγάηεο 

16 Γηνίθεζε Λεηηνπξγηψλ γηα 

Δπηρεηξήζεηο Φηινμελίαο ΣΡ0057   

αβεξηάδεο Α., Δμ. 

πλεξγάηεο 

Υποχρεωηικό Γηαιέμεηο Υεηκ. 

14 14 14 12 

17 ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη γηα 

Δπηρεηξήζεηο Φηινμελίαο ΣΡ0063   

ηαπξηλνχδεο Θ., Δμ. 

πλεξγάηεο 

Υποχρεωηικό Γηαιέμεηο Υεηκ. 

14 14 14 13 

18 Ζιεθηξνληθφ Δπηρεηξείλ & 

Δκπφξην γηα Δπηρεηξήζεηο 

Φηινμελίαο ΣΡ0059 
  

ηγάια Μ., Δπηθ. 

Καζεγήηξηα 

Υποχρεωηικό Γηαιέμεηο Δαξ. 

16 16 16 6 

19 Αξρέο Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Γηνίθεζεο Ξελνδνρεηαθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ ΣΡ0060 
  

Μπεθηάξεο Μ. , Δπηθ. 

Καζεγεηήο, Αλδξηθφπνπινο 

Α., Δπηθ. Καζεγεηήο 

Υποχρεωηικό Γηαιέμεηο Δαξ. 

15 15 14 6 

20 Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ Ξελνδνρεηαθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ ΣΡ0062 
  

ηαπξηλνχδεο Θ., Δμ. 

ζπλεξγάηεο 

Υποχρεωηικό Γηαιέμεηο Δαξ. 

14 14 14 6 

21 Καλάιηα Γηαλνκήο 

Σνπξηζηηθψλ Πξντφλησλ ΣΡ0058   

Καζζηαλίδεο Π., Δμ. 

ζπλεξγάηεο 

Υποχρεωηικό Γηαιέμεηο Δαξ. 

14 14 14 6 

22 Οηθνλνκηθή ησλ Σνπξηζηηθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ  ΣΡ0054   

ηαπξηλνχδεο Θ., Δμ. 

πλεξγάηεο 

Επιλογής Γηαιέμεηο Υεηκ. 

13 13 13 12 

23 Σνπξηζκφο θαη Μεηαθνξέο 

ΣΡ0055   

Παπαζενδψξνπ Α., Αλαπι. 

Καζεγεηήο 

Επιλογής Γηαιέμεηο Υεηκ. 

8 8 8 7 

24 Γεσγξαθηθά πζηήκαηα 

Πιεξνθνξηψλ ΣΡ0039   

Κνπθνχιαο ., Δπηθ. 

Καζεγεηήο 

Επιλογής Γηαιέμεηο Δαξ. 

0 0 0  

25 Σν Πνιηηηζκηθφ Πξντφλ ζηνλ 

Σνπξηζκφ: απφ ηελ Παξαγσγή 

έσο ηελ Καηαλάισζή ηνπ ΣΡ0033 
  

Νάδνπ Γ., Δμ. πλεξγάηεο 

Επιλογής Γηαιέμεηο Δαξ. 

7 7 7 4 

http://www.chios.aegean.gr/tourism/sdpt/courses_oikonomiki.php
http://www.chios.aegean.gr/tourism/sdpt/courses_oikonomiki.php
http://www.chios.aegean.gr/tourism/sdpt/courses_transport.php
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26 Πνηφηεηα Τπεξεζηψλ 

Φηινμελίαο ΣΡ0064   - 

Επιλογής Γηαιέμεηο Δαξ. 

0 0 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 13.2 (α) Μαζήκαηα Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ
 
(Αθαδεκ. έηνο 2011-2012) 



 210 

 

Σίηινο ΠΜ:         «Κεηαπηπρηαθφ Ξξφγξακκα Ππνπδψλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ - ΚΒΑ» 

 

α.α Μάζεκα17 

Κ
σ

δ
ηθ

φ
ο 

Μ
α

ζ
ή

κ
α

η
ν

ο Ωξεο 

δηδαζθαιίαο 

αλά 

εβδνκάδα 

Πεξηιακβάλνληαη 

ψξεο 

εξγαζηεξίνπ ή 

άζθεζεο18; 

Γηδαθη. 

Μνλάδεο 

Πξφζζεηε 

Βηβιηνγξαθία19 

(Ναη/Όρη) 

ε πνην 

εμάκελν 

ησλ 

ζπνπδψλ 

αληηζηνηρεί; 

(1ν, 2ν θιπ.) 

Σπρφλ 

πξναπαηηνχκελα 

καζήκαηα20 

Υξήζε 

εθπαηδ. 

κέζσλ 

(Ναη/Όρη) 

Δπάξθεηα 

Δθπαηδεπηηθψλ 

Μέζσλ 

(Ναη/Όρη21) 

1  Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ΑΠ0001 3  3 ΝΑΗ 2Ο   ΝΑΗ  

2 Οξγαλσζηαθή πκπεξηθνξά ΑΠ0002 3  3 ΝΑΗ 2Ο  ΝΑΗ  

3 Γηνίθεζε Οξγαλσζηαθψλ Αιιαγψλ ΑΠ0003 3  3 ΝΑΗ 2Ο  ΝΑΗ  

4 Μέζνδνη Κνηλσληθήο Έξεπλαο  ΑΠ0004 3  3 ΝΑΗ 2Ο  ΝΑΗ  

5 Θέκαηα Δξγαηηθνχ Γηθαίνπ ΑΠ0005 3  3 ΝΑΗ 2Ο  ΝΑΗ  

6 Λνγηζηηθή ΛΓ0001 3  3 ΝΑΗ 1Ο  ΝΑΗ  

7 Υξεκαηννηθνλνκηθή ΛΓ0002 3  3 ΝΑΗ 1Ο  ΝΑΗ  

8 Διεγθηηθή Η ΛΓ0003 3  3 ΝΑΗ 2Ο  ΝΑΗ  

                                                           
17

 Καηαγξάςηε ηα καζήκαηα κε ηε ζεηξά πνπ νξίδεηαη ζην Πξφγξακκα πνπδψλ (δει. 1
νπ

, 2
νπ

, 3
νπ

 θ.ν.θ. εμακήλνπ) 
18

 ε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο, ζεκεηψζηε ησλ αξηζκφ ησλ σξψλ εξγαζηεξίνπ. 
19

 Πέξαλ ησλ δσξεάλ δηαλεκνκέλσλ ζπγγξακκάησλ. 
20

 εκεηψζηε ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηνπ ή ησλ πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ, αλ ππάξρνπλ. 
21 Τπάρχουν επαρκι εκπαιδευτικά μζςα, όπωσ χϊροι διδαςκαλίασ, υπολογιςτζσ, εκπαιδευτικά λογιςμικά; Αν θ απάντθςθ είναι αρνθτικι, 
δϊςτε ςφντομθ αναφορά των ελλείψεων. 
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9 Διεγθηηθή ΗΗ ΛΓ0004 3  3 ΝΑΗ 2Ο  ΝΑΗ  

10 Γηνηθεηηθή Λνγηζηηθή ΛΓ0005 3  3 ΝΑΗ 2Ο  ΝΑΗ  

11 Γίθαην πγρσλεχζεσλ θαη Δμαγνξψλ ΛΓ0006 3  3 ΝΑΗ 2Ο  ΝΑΗ  

12 Οηθνλνκηθή ηεο Δπηρείξεζεο  ΛΓ0007 3  3 ΝΑΗ 2Ο  ΝΑΗ  

13 πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ ΠΛ0001 3  3 ΝΑΗ 1Ο  ΝΑΗ  

14 ηαηηζηηθή θαη Θεσξία Απνθάζεσλ ΠΡ0001 4 1 3 ΝΑΗ 1Ο  ΝΑΗ  

15 Γηνίθεζε Δπηρεηξεζηαθψλ 

Λεηηνπξγηψλ 

ΠΡ0002 3 
 

3 ΝΑΗ 
1Ο  

ΝΑΗ 
 

16 Γηνίθεζε Μάξθεηηλγθ ΠΡ0003 3  3 ΝΑΗ 1Ο   ΝΑΗ  

17 Δπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή θαη 

Πνιηηηθή 

ΠΡ0004 3 
 

3 ΝΑΗ 
2Ο  

ΝΑΗ 
 

18 Γηνίθεζε Δπηρεηξεζηαθψλ 

Λεηηνπξγηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ 

ππεξεζηψλ 

ΠΡ0005 3 

 

3 ΝΑΗ 2Ο  

 

ΝΑΗ 

 

19 Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα - Μάλαηδκελη ΠΡ0006 3  3 ΝΑΗ 2Ο   ΝΑΗ  

20 Γηνίθεζε  Οιηθήο Πνηφηεηαο ΠΡ0007 3  3 ΝΑΗ 2Ο   ΝΑΗ  

21 Γηνίθεζε  Logistics ΠΡ0008 3  3 ΝΑΗ 2Ο   ΝΑΗ  

22 Γηνίθεζε πζηεκάησλ Παξαγσγήο - 

Τπεξεζηψλ 

ΠΡ0010 3 
 

3 ΝΑΗ 2Ο  
 

ΝΑΗ 
 

 

Πίλαθαο 13.2 (β) Μαζήκαηα Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ
 
(Αθαδεκ. έηνο 2011-2012) 
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Σίηινο ΠΜ:         «Κεηαπηπρηαθφ Ξξφγξακκα Ππνπδψλ ζην Πρεδηαζκφ, Γηνίθεζε θαη Ξνιηηηθή ηνπ Ρνπξηζκνχ» 

α.α Μάζεκα22 

Κ
σ

δ
ηθ

φ
ο 

Μ
α

ζ
ή

κ
α

η
ν

ο Ωξεο 

δηδαζθαιίαο 

αλά 

εβδνκάδα 

Πεξηιακβάλνληαη 

ψξεο 

εξγαζηεξίνπ ή 

άζθεζεο23; 

Γηδαθη. 

Μνλάδεο 

Πξφζζεηε 

Βηβιηνγξαθία24 

(Ναη/Όρη) 

ε πνην 

εμάκελν ησλ 

ζπνπδψλ 

αληηζηνηρεί; 

(1ν, 2ν θιπ.) 

Σπρφλ 

πξναπαηηνχκελα 

καζήκαηα25 

Υξήζε 

εθπαηδ. 

κέζσλ 

(Ναη/Όρη) 

Δπάξθεηα 

Δθπαηδεπηηθψλ 

Μέζσλ 

(Ναη/Όρη26) 

1 Πνζνηηθέο Μέζνδνη ΣΡ0031 3 Ναη 3 Ναη 1ν  Όρη Ναη Ναη 

2 Σνπξηζηηθή Οηθνλνκηθή ΣΡ0001 3 Όρη 3 Ναη 1ν Όρη Ναη Ναη 

3 Νέεο Σερλνινγίεο ζηε Γηνίθεζε 

Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ 
ΣΡΟΟ53 3 

Όρη 
3 Ναη 1ν 

Όρη 
Ναη Ναη 

4 Κνηλσληνινγία ηνπ Σνπξηζκνχ ΣΡ0002 3 Όρη 3 Ναη 1ν Όρη Ναη Ναη 

5 Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη 

Δπηθνηλσλίαο ζηνλ Σνπξηζκφ ΣΡ0043 
3 

Όρη 
3 Ναη 

2ν Όρη 
Ναη Ναη 

6 Σνπξηζηηθφ Μάξθεηηλγθ ΣΡ0041 3 Όρη 3 Ναη 2ν Όρη Ναη Ναη 

7 Σνπξηζηηθή Αλάπηπμε θαη Πνιηηηθή ΣΡ0032 3 Όρη 3 Ναη 2ν Όρη Ναη Ναη 

8 Γεσγξαθία ηνπ Σνπξηζκνχ ΣΡ0004 3 Όρη 3 Ναη 1ν Όρη Ναη Ναη 

                                                           
22

 Καηαγξάςηε ηα καζήκαηα κε ηε ζεηξά πνπ νξίδεηαη ζην Πξφγξακκα πνπδψλ (δει. 1
νπ

, 2
νπ

, 3
νπ

 θ.ν.θ. εμακήλνπ) 
23

 ε πεξίπησζε ζεηηθήο απάληεζεο, ζεκεηψζηε ησλ αξηζκφ ησλ σξψλ εξγαζηεξίνπ. 
24

 Πέξαλ ησλ δσξεάλ δηαλεκνκέλσλ ζπγγξακκάησλ. 
25

 εκεηψζηε ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηνπ ή ησλ πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ, αλ ππάξρνπλ. 
26

 Τπάρχουν επαρκι εκπαιδευτικά μζςα, όπωσ χϊροι διδαςκαλίασ, υπολογιςτζσ, εκπαιδευτικά λογιςμικά; Αν θ απάντθςθ είναι αρνθτικι, δϊςτε ςφντομθ αναφορά των 
ελλείψεων. 

http://www.chios.aegean.gr/tourism/sdpt/courses_posotikes.php
http://www.chios.aegean.gr/tourism/sdpt/courses_gewgrafia.php
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9 Αλζξσπνινγία ηνπ Σνπξηζκνχ ΣΡ0003 3 Όρη 3 Ναη 1ν Όρη Ναη Ναη 

10 ρεδηαζκφο θαη Πεξηβαιινληηθή 

Γηαρείξηζε ζηνλ Σνπξηζκφ ΣΡ0008 
3 

Όρη 
3 Ναη 2ν 

Όρη 
Ναη Ναη 

11 Μέζνδνη Κνηλσληθήο Έξεπλαο ΣΡ0029 3 Όρη 3 Ναη 1ν Όρη Ναη Ναη 

12 Αλάπηπμε θαη Γηνίθεζε Δηδηθψλ θαη 

Δλαιιαθηηθψλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ ΣΡ0052 
3 

Όρη 
3 Ναη 

2ν Όρη 
Ναη Ναη 

13 Διιεληθή Οηθνλνκία θαη Σνπξηζκφο ΣΡ0050 3 Όρη 3 Ναη 2ν Όρη Ναη Ναη 

14 Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε θαη Σνπξηζκφο ΣΡ0049 3 Όρη 3 Ναη 2ν Όρη Ναη Ναη 

15 πκπεξηθνξά Καηαλαισηή & Πξνψζεζε 

Μάξθεηηλγθ γηα Δπηρεηξήζεηο Φηινμελίαο ΣΡ0056 
3 

Όρη 
3 Ναη 1ν 

Όρη 
Ναη Ναη 

16 Γηνίθεζε Λεηηνπξγηψλ γηα Δπηρεηξήζεηο 

Φηινμελίαο ΣΡ0057 
3 

Όρη 
3 Ναη 1ν 

Όρη 
Ναη Ναη 

17 ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη γηα 

Δπηρεηξήζεηο Φηινμελίαο ΣΡ0063 
3 

Όρη 
3 Ναη 1ν 

Όρη 
Ναη Ναη 

18 Ζιεθηξνληθφ Δπηρεηξείλ & Δκπφξην γηα 

Δπηρεηξήζεηο Φηινμελίαο ΣΡ0059 
3 

Όρη 
3 Ναη 2ν 

Όρη 
Ναη Ναη 

19 Αξρέο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο 

Ξελνδνρεηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ ΣΡ0060 
3 

Όρη 
3 Ναη 

2ν Όρη 
Ναη Ναη 

20 Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

Ξελνδνρεηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ ΣΡ0062 
3 

Όρη 
3 Ναη 

2ν Όρη 
Ναη Ναη 

21 Καλάιηα Γηαλνκήο Σνπξηζηηθψλ 

Πξντφλησλ ΣΡ0058 
3 

Όρη 
3 Ναη 

2ν Όρη 
Ναη Ναη 

http://www.chios.aegean.gr/tourism/sdpt/courses_an8rwpologia.php
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22 Οηθνλνκηθή ησλ Σνπξηζηηθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ  ΣΡ0054 
3 

Όρη 
3 Ναη 1ν 

Όρη 
Ναη Ναη 

23 Σνπξηζκφο θαη Μεηαθνξέο ΣΡ0055 3 Όρη 3 Ναη 1ν Όρη Ναη Ναη 

24 Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ ΣΡ0039 3 Όρη 3 Ναη 2ν Όρη Ναη Ναη 

25 Σν Πνιηηηζκηθφ Πξντφλ ζηνλ Σνπξηζκφ: 

απφ ηελ Παξαγσγή έσο ηελ Καηαλάισζή 

ηνπ ΣΡ0033 

3 

Όρη 

3 Ναη 

2ν Όρη 

Ναη Ναη 

26 Πνηφηεηα Τπεξεζηψλ Φηινμελίαο ΣΡ0064 3 Όρη 3 Ναη 2ν Όρη Ναη Ναη 

http://www.chios.aegean.gr/tourism/sdpt/courses_oikonomiki.php
http://www.chios.aegean.gr/tourism/sdpt/courses_oikonomiki.php
http://www.chios.aegean.gr/tourism/sdpt/courses_transport.php
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Πίλαθαο 14(α). Καηαλνκή βαζκνινγίαο θαη κέζνο βαζκφο πηπρίνπ ησλ 

απνθνίησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΜΓΔ) 

 

Σίηινο ΠΜ:         «Κεηαπηπρηαθφ Ξξφγξακκα Ππνπδψλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ - 

ΚΒΑ»  

 

 

πλνιηθφο 

αξηζκφο 

απνθνηηεζάλησλ 

Καηαλνκή Βαζκψλ (αξηζκφο θνηηεηψλ θαη 

% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ απνθνηηεζάλησλ) 
Μέζος όρος 

Βαθμολογίας  

(ζηο ζύνολο ηων 

απόθοιηων) 

Έηνο 

Απνθνίηεζεο 

5.0-

5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 

2011-2012 24 - 4 

(=16,6%) 

17(=70,9%) 3(=12,5%) 7,62 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 14(β). Καηαλνκή βαζκνινγίαο θαη κέζνο βαζκφο πηπρίνπ ησλ 

απνθνίησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΜΓΔ) 

 

Σίηινο ΠΜ:         «Κεηαπηπρηαθφ Ξξφγξακκα Ππνπδψλ ζην Πρεδηαζκφ, Γηνίθεζε θαη 

Ξνιηηηθή ηνπ Ρνπξηζκνχ»  

 

 

πλνιηθφο 

αξηζκφο 

απνθνηηεζάλησλ 

Καηαλνκή Βαζκψλ (αξηζκφο 

θνηηεηψλ θαη % επί ηνπ ζπλφινπ 

ησλ απνθνηηεζάλησλ) 
Μέζος όρος 

Βαθμολογίας  

(ζηο ζύνολο ηων 

απόθοιηων) 

Έηνο 

Απνθνίηεζεο 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 

2011-2012 27 0 6 18 3 7,23 
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Πίλαθαο 15. Αξηζκφο Δπηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ ησλ κειψλ Γ.Δ.Π. ηνπ 

Σκήκαηνο 

 

 Α Β Γ Γ Δ Σ Ε Ζ Θ Η 

Αθαδ. Έηνο 2011 - 2012 4 44 6 71 - 22 4 5 10 11 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

Α = Βηβιία/κνλνγξαθίεο 

Β = Δξγαζίεο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο 

Γ = Δξγαζίεο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ρσξίο θξηηέο 

Γ = Δξγαζίεο ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ κε θξηηέο 

Δ = Δξγαζίεο ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ ρσξίο θξηηέο  

Σ  = Κεθάιαηα ζε ζπιινγηθνχο ηφκνπο 

Ε = πιινγηθνί ηφκνη ζηνπο νπνίνπο επηζηεκνληθφο εθδφηεο είλαη κέινο Γ.Δ.Π. 

ηνπ Σκήκαηνο  

Ζ = Άιιεο εξγαζίεο 

Θ = Αλαθνηλψζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα (κε θξηηέο) πνπ δελ εθδίδνπλ 

πξαθηηθά 

Η = Βηβιηνθξηζίεο πνπ ζπληάρζεθαλ απφ κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο 

 

 

 

Πίλαθαο 16.   Αλαγλψξηζε ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ηνπ Σκήκαηνο 

 

 Α Β Γ Γ Δ Σ Ε 

Αθαδ. Έηνο 2011 - 2012 227 75 2 28 42 15 - 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

Α = Δηεξναλαθνξέο 

Β = Αλαθνξέο ηνπ εηδηθνχ/επηζηεκνληθνχ ηχπνπ 

Γ = Βηβιηνθξηζίεο ηξίησλ γηα δεκνζηεχζεηο κειψλ Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο 

Γ = πκκεηνρέο ζε επηηξνπέο επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ 

Δ = πκκεηνρέο ζε ζπληαθηηθέο επηηξνπέο επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ 

Σ = Πξνζθιήζεηο γηα δηαιέμεηο 

Ε = Γηπιψκαηα επξεζηηερλίαο 
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Πίλαθαο 17. Γηεζλήο Δξεπλεηηθή/Αθαδεκατθή Παξνπζία Σκήκαηνο 

 

  2011-2012 

Αξηζκφο ζπκκεηνρψλ ζε δηεζλή 

αληαγσληζηηθά εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα 

Χο 

ζπληνληζηέο 
7 

Χο 

ζπλεξγάηεο 

(partners) 

16 

Αξηζκφο κειψλ ΓΔΠ κε 

ρξεκαηνδφηεζε απφ δηεζλείο 

θνξείο ή δηεζλή πξνγξάκκαηα 

έξεπλαο 

  

Αξηζκφο κειψλ ΓΔΠ κε δηνηθεηηθέο 

ζέζεηο ζε δηεζλείο 

αθαδεκατθνχο/εξεπλεηηθνχο 

νξγαληζκνχο ή επηζηεκνληθέο 

εηαηξείεο 
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Ξξφγξακκα Ππνπδψλ 
ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ 

ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ 

Καηαζηάζεις Μαθημάηων/σγγραμμάηων για ηο ακαδημαϊκό έηος 2011-
2012 

Μάθημα [1052]: ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΑΓΓΛΗΚΧΝ 

Εξάμηνο 0 - Ετήςιο 

Μάθημα [1054]: ΑΓΓΛΗΚΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Α 

Εξάμηνο 0 - Ετήςιο 

Μάθημα [1055]: ΑΓΓΛΗΚΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Β 

Εξάμηνο 0 - Ετήςιο 

Μάθημα [1060]: ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [22720]: Γηνίθεζε μελνδνρείσλ - Hotel Management, Ιαινχκεο 
Γεκήηξεο Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [11820]: Ρνπξηζκφο, Doswell Roger Ιεπηνκέξεηεο  

3. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [23088]: Γηνίθεζε ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, Ιαινχκεο 
Γεκήηξεο, Ονχπαο Βαζίιεο Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [1062]: ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [29888]: Γεκφζηεο επηρεηξήζεηο, Κπακπαλάζεο 
Πηέξγηνο,Γθφηζηαο Απφζηνινο Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

Παξάξηεκα Γ:  Καηάζηαζε ζπγγξακκάησλ κέζσ ζπζηήκαηνο ΔΤΓΟΞΟ 

 

 

 

https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:22720/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:11820/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:23088/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:29888/0


 219 

o Βηβιίν [23084]: Γεκφζηεο επηρεηξήζεηο, Θεσξεηηθή θαη εθαξκνζκέλε 
πξνζέγγηζε, Δπζχκνγινπ Ξξφδξνκνο Γ., Μεπαπαδέαο Αλαζηάζηνο Ξ. 
Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [1063]: ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [11466]: Απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία ζηηο ζχγρξνλεο 
επηρεηξήζεηο, Stuart Bonnye E.,Sarow Marilyn S.,Stuart Laurence 
Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [11792]: Ρα κπζηηθά ηεο νκαδηθήο επηηπρίαο, Ξαληειή Πκαξνχια 
Ιεπηνκέξεηεο  

3. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [11842]: 101 ηξφπνη θαιχηεξεο επηθνηλσλίαο, Tierney Elizabeth 
Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [1064]: ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [5433]: ΔΙΔΓΘΡΗΘΖ & ΔΠΥΡΔΟΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ, ΣΟΖΠΡΝΠ 
ΘΑΕΑΛΡΕΖΠ Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [29973]: Διεγθηηθή, Meigs Walter B.,Larsen John E.,Meigs Robert 
F. Ιεπηνκέξεηεο  

3. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [7592]: Διεγθηηθή, ΑΙΖΦΑΛΡΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [1074]: ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ Β 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [544]: Δπελδχζεηο, Ληθφιανο Φίιηππαο Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [6622]: Αλάιπζε Δπελδχζεσλ θαη Γηαρείξηζε Σαξηνθπιαθείνπ 
+CD, Γ. Βαζηιείνπ, Λ. Ζξεηψηεο Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [1078]: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [11821]: Ρνπξηζηηθή νηθνλνκηθή, Ιαγφο Γεκήηξεο Γ. Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [2895]: PACKAGE TOUR, ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ ΕΑΣΑΟΑΡΝΠ 
Ιεπηνκέξεηεο  

https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:23084/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:11466/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:11792/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:11842/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:5433/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:29973/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:7592/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:544/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:6622/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:11821/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:2895/0
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Μάθημα [1086]: ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ 

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [12687654]: Ππκπεξηθνξά θαηαλαισηή θαη ζηξαηεγηθή 
κάξθεηηλγθ, Πηψκθνο Γεψξγηνο Η. Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [7371]: Ππκπεξηθνξά Θαηαλαισηή, Γεψξγηνο Κπάιηαο θαη Ξνιίλα 
Ξαπαζηαζνπνχινπ Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [1090]: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ-ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΧΝ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

Μάθημα [1092]: ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΟΡΓΑΝΧΖ 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [11571]: Ζ επηθνηλσλία ζηηο νξγαλψζεηο, Ξαλαγησηνπνχινπ Οφε 
Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [11732]: Νξγαλψζεηο, March James G.,Simon Herbert A. 
Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [1096]: ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [13656]: ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ, RAY H. GARRISON, ERIC 
W. NOREEN Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [16361]: Γηνηθεηηθή Ινγηζηηθή, Φίιηνο Βαζίιεηνο Φ. Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [1097]: ΟΗΚΟΝΟΜΔΣΡΗΑ 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [29506]: Δηζαγσγή ζηελ νηθνλνκεηξία, Wooldridge Jeffrey M. 
Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [43350]: ΝΗΘΝΛΝΚΔΡΟΗΘΑ ΞΝΓΔΗΓΚΑΡΑ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ 
ΚΔ ΡΝ EVIEWS, ΠΟΗΝΞΝΙΝΠ ΘΥΠΡΑΠ, Γηνλχζεο Θ. Φίιηππαο 
Ιεπηνκέξεηεο  

3. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [31339]: Δηζαγσγή ζηελ νηθνλνκεηξία, Σξήζηνπ Γεψξγηνο Θ. 
Ιεπηνκέξεηεο  

https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:12687654/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:7371/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:11571/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:11732/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:13656/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:16361/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:29506/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:43350/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:31339/0
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4. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [161413]: Νηθνλνκεηξία, Σάιθνο Γεψξγηνο Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [1100]: ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΧΛΖΔΧΝ 

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

Μάθημα [1107]: ΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [16597]: Ρνπξηζηηθφ θαη Ραμηδησηηθφ Κάξθεηηλγθ, Morrison 
Alastair M. Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [11822]: Ρνπξηζηηθφ κάξθεηηλγθ γηα βηψζηκε αλάπηπμε, Middleton 
Victor T. C.,Hawkins Rebecca Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [1108]: ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

Μάθημα [1109]: ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

Μάθημα [1114]: ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ Β 

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [5431]: ΑΟΣΔΠ ΘΝΠΡΝΠ ΗΗ, ΣΟΖΠΡΝΠ ΘΑΕΑΛΡΕΖΠ,ΗΥΑΛΛΖΠ 
ΠΥΟΟΝΠ Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [22844]: Θεσξία θφζηνπο, Ρφκνο ΗΗ, Ξάγγεηνο Ησάλλεο Θ. 
Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [1119]: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [22748]: Δηζαγσγή ζηελ νηθνλνκηθή ησλ κεηαθνξψλ, Πακπξάθνο 
Δπάγγεινο Α. Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [16519]: Νηθνλνκηθή ησλ Κεηαθνξψλ, Boyer Kenneth D. 
Ιεπηνκέξεηεο  

https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:161413/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:16597/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:11822/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:5431/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:22844/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:22748/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:16519/0
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Μάθημα [1127]: ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [31510]: Ζ έξεπλα κε εξσηεκαηνιφγην, Javeau Claude 
Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [1129]: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [698]: ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΥΛ , ΛΔΓΘΑΘΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ 
Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [22877]: Ινγηζηηθή εηαηξηψλ, Παξζέληεο Βαζίιεηνο 
Λ.,Ξαπαλαζηαζάηνο Αλαζηάζηνο Π. Ιεπηνκέξεηεο  

3. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [7299]: Ινγηζηηθή Δηαηξηψλ, Γ. Γθίλνγινπ Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [1130]: ΥΡΖΜΑΣΑΓΟΡΔ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΔ 

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [31068]: Αγνξέο θαη πξντφληα παξαγψγσλ, Κπισλάο Ληθφιανο Θ. 
Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [12307057]: Δηζαγσγή ζηα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά 
πξντφληα, Αγγειφπνπινο Ξαλαγηψηεο Σ. Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [1132]: ΥΡΖΜΑ - ΣΡΑΠΔΕΔ 

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [38992]: Ρξαπεδηθή θαη ε θξίζε ηνπ 2008, Ξεηξάθεο Ξαλαγηψηεο 
Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [5422]: ΓΗΔΘΛΔΗΠ ΘΔΦΑΙΑΗΑΓΝΟΔΠ ΘΔΥΟΗΑ ΘΑΗ ΑΛΑΙΠΖ , 
ΠΟΗΝΞΝΙΝΠ ΘΥΠΡΑΠ Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [1133]: ΓΗΔΘΝΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [22709]: Γηεζλήο καθξννηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή, 
Ιεβεληάθεο Ησάλλεο Α. Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:31510/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:698/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:22877/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:7299/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:31068/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:12307057/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:38992/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:5422/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:22709/0
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o Βηβιίν [29471]: Ρα νηθνλνκηθά ηεο λνκηζκαηηθήο έλσζεο, Grauwe Paul de 
Ιεπηνκέξεηεο  

3. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [29909]: Γηεζλέο ρξήκα, Grauwe Paul de Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [1136]: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ 

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [23063]: Marketing Plans, Απισλίηεο Γεψξγηνο Η. Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [23006]: Πηξαηεγηθφ κάξθεηηλγθ, Πηψκθνο Γεψξγηνο Η. 
Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [1137]: ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [23978]: Ρνπξηζηηθφ δίθαην, δ΄ έθδνζε, ΔΘΚΗΑΡΝ-
ΞΝΙΑΘΝ ΑΛΡΥΛΗΑ Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [25160]: Ρνπξηζηηθφ δίθαην, Τπρνκάλεο Ππχξνο Γ. Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [1138]: ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [30188]: Θνηλσληνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ζηνλ ηνπξηζκφ, Holden 
Andrew Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [5942]: ΡΝΟΗΠΡΔΠ,ΡΑΜΗΓΗΑ,ΡΝΞΝΗ:ΘΝΗΛΥΛΗΝΙΝΓΗΘΔΠ 
ΞΟΝΠΔΓΓΗΠΔΗΠ ΠΡΝΛ ΡΝΟΗΠΚΝ, ΞΑΟΗΠ ΡΠΑΟΡΑΠ Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [1140]: ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ 

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [22790]: Έξεπλα αγνξάο, Πηψκθνο Γεψξγηνο Η.,Καχξνο Γεκήηξεο 
Α. Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [22896]: Κέζνδνη έξεπλαο αγνξάο, Πηαζαθφπνπινο Βιάζεο 
Ιεπηνκέξεηεο  

https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:29471/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:29909/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:23063/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:23006/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:23978/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:25160/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:30188/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:5942/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:22790/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:22896/0
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Μάθημα [1141]: ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΠΡΟΒΟΛΖ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ (ΓΗΑΦΖΜΗΖ) 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [17203]: Γηαθήκηζε, Εψηνο Γεψξγηνο Σ. Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [16747]: Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία, Πηήβελ Θιάηλ,Νπίιηακ 
Ιάηο,Εαθιίλ Κπνηεξίι,Παη Ρδάιπ Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [1143]: ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [11661]: Κέγαο Αιέμαλδξνο, Bose Partha Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [11607]: Ζ θχζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, Lewicki Roy J.,Saunders 
David M.,Minton John W. Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [1149]: ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [2735]: ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖ ΡΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΡΝΚΝΠ Α΄, 
ΞΑΞΑΓΑΘΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [1161]: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ 

ΣΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ 

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [11480]: Βηψζηκε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη πεξηβάιινλ, Θνθθψζεο 
Σάξεο,Ρζάξηαο Ξάξηο Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [3105]: ΡΝΟΗΠΡΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ, ΛΗΘΝΠ ΒΑΓΗΝΛΖΠ, 
ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ ΘΝΚΗΙΖΠ Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [1165]: ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [10502]: Γηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο, Γεξβηηζηψηεο Θψζηαο Λ. 
Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:17203/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:16747/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:11661/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:11607/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:2735/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:11480/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:3105/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:10502/0
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o Βηβιίν [8426]: ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ, ΕΑΙΗΚΗΓΖΠ 
ΞΑΙΝΠ,ΓΝΛΗΑΠ ΓΗΥΟΓΝΠ Ιεπηνκέξεηεο  

3. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [22823]: Ζ πνηφηεηα ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη ηα πξντφληα, 
Εαβιαλφο Κχξσλ Κ. Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [ΓΔ0401]: ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ 

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [27762]: Βηνκεραληθή Ηδηνθηεζία, ΟΝΘΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 
Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [34383]: Βηνκεραληθή ηδηνθηεζία, Αλησλφπνπινο Βαζίιεηνο Ε. 
Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [ΓΔ1176]: ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΟ 

ΓΗΚΑΗΟ/ΓΗΚΑΗΟ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [34443]: Δγρεηξίδην ηξαπεδηθνχ δηθαίνπ, Τπρνκάλεο Ππχξνο Γ. 
Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [5685]: Σξεκαηηζηεξηαθφ θαη Ρξαπεδηθφ Γίθαην, Γεσξγαθφπνπινο 
Ιεσλίδαο Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [ΓΔ2035]: ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [12220]: Βαζηθέο αξρέο γλσζηηθήο ςπρνινγίαο, Eysenck Michael 
W. Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [32311]: Θνηλσληθή ςπρνινγία, Hogg Michael, Vaughan Graham 
Ιεπηνκέξεηεο  

3. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [31701]: Θνηλσληθή ςπρνινγία, Θνθθηλάθε Φιψξα Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [ΓΔ2036]: ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

Μάθημα [ΓΔ2037]: ΤΓΓΡΑΦΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:8426/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:22823/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:27762/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:34383/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:34443/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:5685/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:12220/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:32311/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:31701/0


 226 

o Βηβιίν [24255]: Ξψο λα ζπληάμεηε κηα επηζηεκνληθή εξγαζία, Bell Judith 
Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [31508]: Ζ επηζηεκνληθή κειέηε, Howard Keith, Sharp John A. 
Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [ΓΔ2039]: ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ 

Εξάμηνο 0 - Ετήςιο 

Μάθημα [ΓΔ2040]: ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟΝ ΣΟΤΡΗΜΟ 

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [11671]: Κηα εηζαγσγή ζηνλ ηνπξηζκφ, Lickorish Leonard 
J.,Jenkins Carson L. Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [29968]: Δηζαγσγή ζηνλ ηνπξηζκφ, Page Stephen J. Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [ΓΔ2043]: ΦΤΛΟ ΚΑΗ ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

Μάθημα [ΓΔ2051]: ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΟΤ ΦΤΛΟΤ 

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

Μάθημα [ΓΔ3070]: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [8390]: ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΖ ΖΘΗΘΖ ΘΑΗ ΓΔΝΛΡΝΙΝΓΗΑ, 
ΘΑΛΝΞΝΙΝΠ Λ. ΓΗΑΛΛΖΠ Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [16820]: Ζζηθνί ιαβχξηλζνη, Jackall Robert Ιεπηνκέξεηεο  

3. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [6232]: ΖΘΗΘΖ ΡΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ, CHRIS MOON, CLIVE 
BONNY Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [ΓΔ4004]: ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ 

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [22983]: Ξνιπκεηαβιεηή ζηαηηζηηθή αλάιπζε, Θαξιήο Γεκήηξεο 
Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:24255/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:31508/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:11671/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:29968/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:8390/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:16820/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:6232/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:22983/0


 227 

o Βηβιίν [14889]: Αλάιπζε πνιπκεηαβιεηψλ δεδνκέλσλ γηα θνηλσληθέο 
επηζηήκεο, Bartholomew David J.,Steele Fiona,Κνπζηάθε 
Δηξήλε,Galbraith Jane I. Ιεπηνκέξεηεο  

3. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [13877]: ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΖ ΚΔ ΡΝ SPSS 16, DENNIS HOWITT, 
DUNCAN CRAMER Ιεπηνκέξεηεο  

4. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [22897]: Κέζνδνη πνιπκεηαβιεηήο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο, 
Πηάξδνο Γεψξγηνο Θ. Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [ΓΔ4533]: ΔΛΛΖΝΗΚΑ Χ ΞΔΝΖ ΓΛΧΑ (ΓΗΑ ΣΟΤ 

ΑΛΛΟΓΑΠΟΤ) 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [3246]: Ρα ειιεληθά γηα πξνρσξεκέλνπο. Γ΄ θχθινο, 
Ξαλαγνπνχινπ, Δ., Ά. Σαηδεπαλαγησηίδε Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [24192]: Λέα ειιεληθά γηα κεηαλάζηεο, παιηλλνζηνχληεο, 
πξφζθπγεο θαη μέλνπο, Γ επίπεδν, Γεκίξε - Ξξνδξνκίδνπ 
Διέλε,Θακαξηαλνχ - Βαζηιείνπ Ονχια Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [ΓΔ4652]: ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [8350]: ΚΑΟΘΔΡΗΛΓΘ ΣΟΖΚΑΡΝΞΗΠΡΥΡΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ, 
ΙΚΞΔΟΝΞΝΙΝΠ Σ. ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [49059]: Ρξαπεδηθφ Κάξθεηηλγθ, Ξέηξνο Ρνκάξαο Ιεπηνκέξεηεο  

3. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [8348]: Ζ ΑΓΝΟΑΠΡΗΘΖ ΞΟΝΠΖΙΥΠΖ ΡΝ ΡΟΑΞΔΕΗΘΝ 
ΞΔΙΑΡΖ, ΙΚΞΔΟΝΞΝΙΝΠ Σ. ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [ΓΔ4738]: ΠΡΟΟΜΟΗΧΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΧΝ 

ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

Μάθημα [ΓΔ4739]: ΓΗΟΗΚΖΖ LOGISTICS ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [13758]: ΔΦΝΓΗΑΠΡΗΘΖ (LOGISTICS): ΚΗΑ ΞΝΠΝΡΗΘΖ 
ΞΟΝΠΔΓΓΗΠΖ, ΚΗΣΑΙΖΠ ΒΗΓΑΙΖΠ Ιεπηνκέξεηεο  

https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:14889/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:13877/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:22897/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:3246/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:24192/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:8350/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:49059/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:8348/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:13758/0
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2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [13645]: ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΔΦΝΓΗΑΠΡΗΘΖΠ ΑΙΠΗΓΑΠ, DAVID A. 
TAYLOR Ιεπηνκέξεηεο  

3. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [11845]: Logistics θαη δηαρείξηζε εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, 
Christopher Martin Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [ΓΔ4740]: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΡΓΧΝ 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [11499]: Γηαρείξηζε έξγνπ - project management, Burke Rory 
Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [13644]: ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΔΟΓΥΛ, HARVEY MAYLOR Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [ΓΔ4741]: ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [15971]: ΗΠΡΝΟΗΑ ΡΖΠ ΞΝΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ, 
PAUL.E.CERUZZI Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [ΓΔ4742]: ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [12285]: Δηζαγσγή ζηελ ηερλνινγία πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, 
Malaga Ross A. Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [4663]: DOES IT MATTER, CARR NICHOLAS Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [ΓΔ4743]: ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ 

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [3394]: Νη Ρερλνινγίεο Ξιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ζηε 
Πχγρξνλε Δπηρείξεζε, Αληψλεο Γεκεηξηάδεο, Σξήζηνο Θνίιηαο, 
Αζαλάζηνο Θψζηαο Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [ΓΔ4744]: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ 

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:13645/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:11845/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:11499/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:13644/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:15971/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:12285/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:4663/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:3394/0
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o Βηβιίν [11523]: Δηζαγσγή ζηε δηαρείξηζε ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ, 
Ππαήο Γεψξγηνο Π. Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [4663]: DOES IT MATTER, CARR NICHOLAS Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [ΓΔ4745]: ΣΑΣΗΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ 

ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ 

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

Μάθημα [ΓΔ4746]: ΜΖ ΠΑΡΑΜΔΣΡΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

Μάθημα [ΓΔ4747]: ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΠΟΟΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [13572]: SCHAUM'S ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΖ ΔΟΔΛΑ, RICHARD 
BRONSON, GOVINDASAMI NAADIMUTHU Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [177]: ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΖ ΔΟΔΛΑ, ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΤΖΙΑΛΡΖΠ 
Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [ΓΔ4749]: ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΣΖΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΑΖ 

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

Μάθημα [ΓΔ5703]: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [11621]: Θεσξίεο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, Ιαγφο 
Γεκήηξεο Γ. Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [12561049]: ΘΔΚΑΡΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ & 
ΣΥΟΗΘΖΠ ΑΛΑΙΠΖΠ, ΓΝΟΓΗΥΡΖΠ ΑΛΔΠΡΖΠ, ΕΑΒΝΠ 
ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ, ΘΑΙΙΑΠ ΓΗΑΛΛΖΠ, ΘΑΟΑΓΑΛΖΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ, 
ΘΗΡΟΗΛΝ ΔΙΔΛΖ, ΙΑΓΝΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ, ΚΗΚΖΠ ΑΓΓΔΙΝΠ, 
ΚΗΣΑΙΑΗΛΑ ΔΑΛΘΗΑ, ΚΞΝΙΑΡΝΓΙΝ ΘΔΝΓΥΟΝΠ, ΛΑΓΝΞΝΙΝΠ 
ΛΗΘΝΠ, ΞΑΞΑΓΑΠΘΑΙΝΞΝΙΝΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ, ΟΝΛΡΝΠ ΘΥΠΡΑΠ, 
ΟΝΛΡΝΠ ΞΔΡΟΝΠ, ΡΠΑΞΑΙΑ ΦΙΥΟΑ, ΡΠΗΙΗΚΗΓΘΑΠ ΓΗΥΟΓΝΠ, 
ΣΟΗΠΡΝΦΑΘΖΠ ΚΑΛΥΙΖΠ Ιεπηνκέξεηεο  

https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:11523/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:4663/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:13572/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:177/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:11621/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:12561049/0
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Μάθημα [ΓΔ5706]: ΘΔΧΡΗΑ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΑ 

ΠΑΗΓΝΗΧΝ 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [11735]: Ξαίγληα θαη απνθάζεηο, Καγείξνπ Δπάγγεινο Φ. 
Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [4616]: ΘΔΥΟΗΑ ΞΑΗΓΛΗΥΛ, ΠΝΙΓΑΡΝΠ ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ 
Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [ΓΔ5707]: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΔΗΝ 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [13774]: ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ ΔΞΗΣΔΗΟΔΗΛ ΘΑΗ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝ 
ΔΚΞΝΟΗΝ, DAVE CHAFFEY Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [22832]: Ζιεθηξνληθφ επηρεηξείλ, Ξνιιάιεο Γηάλλεο Α., 
Γηαλλαθφπνπινο Γηνλχζεο Η. Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [ΓΔ5708]: ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [12532331]: Διιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα, 
Θσλζηαληφπνπινο Λίθνο Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [33062]: Ζ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, Ξεηξάθεο Ξαλαγηψηεο 
Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [ΓΔ2601]: ΓΗΔΘΝΔ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [23087]: Γηεζλέο εμαγσγηθφ κάξθεηηλγθ, Ρ. Η, Ξαλεγπξάθεο 
Γεψξγηνο Γ. Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [7361]: Πχγρξνλεο Πηξαηεγηθέο Κάξθεηηλγθ + CD & e-learning, Γ. 
Απισλίηεο, Θ. Ιπκπεξφπνπινο, Β. Ρδαλαβάξαο Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [ΟΗ3100]: ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:11735/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:4616/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:13774/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:22832/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:12532331/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:33062/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:23087/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:7361/0
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o Βηβιίν [16867]: Ρα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα κε απιά ιφγηα θαη νη 
δηαθνξέο ηνπο απφ ηα ειιεληθά, Γεκήηξεο Ληδαλάηνο Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [25108]: Γηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα IAS, Γεσξγίνπ Άζσο 
Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [ΟΗ3200]: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΟΜΗΛΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [3710]: Ζ ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ ΡΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΥΛ 
ΠΛΔΛΥΠΔΥΛ, ΣΔΒΑΠ ΓΖΚΝΠΘΔΛΖΠ Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [7176]: Ινγηζηηθή Δλνπνηεκέλσλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ, Γ. 
Γθίλνγινπ, Ξ. Ραρπλάθεο Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [ΟΗ3300]: ΚΡΑΣΟ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΖΝ 

ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

Μάθημα [ΟΗ3400]: ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

Μάθημα [ΟΗ3500]: ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [11479]: Βηνκεραληθή νξγάλσζε, Cabral Luis M. B. Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [16309]: Βηνκεραληθή Νξγάλσζε - Ρφκνο Η, Waldman Don E., 
Jensen Elizabeth J. Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [ΟΗ3600]: ΠΟΟΣΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΣΖ ΥΧΡΗΚΖ 

ΑΝΑΛΤΖ 

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [30216]: Κέζνδνη πεξηθεξεηαθήο αλάιπζεο, Ξαπαδαζθαιφπνπινο 
Αζαλάζηνο Γ. Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [11742]: Ξεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ζηελ Διιάδα, Ξεηξάθνο 
Γηψξγνο,Τπράξεο Γηάλλεο Ιεπηνκέξεηεο  

3. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [7648530]: Ξεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, Πεξαθείκ Ξνιχδνο 
Ιεπηνκέξεηεο  

https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:16867/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:25108/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:3710/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:7176/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:11479/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:16309/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:30216/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:11742/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:7648530/0
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Μάθημα [1001]: ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [31127]: Αξρέο ηεο νηθνλνκηθήο, Mankiw Gregory N. Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [14947]: Δηζαγσγή ζηελ νηθνλνκηθή, Arnold Roger A. 
Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [1017]: ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [13955]: ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΠΡΖΛ ΔΞΗΠΡΖΚΖ ΡΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ, 
BEHROUZ FOROUZAN, FIROUZ MOSHARRAF Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [13691]: ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΠΡΗΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΔΠ ΡΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ 
ΘΑΗ ΡΥΛ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ, ΗΥΑΛΛΖΠ ΡΠΑΘΛΑΘΖΠ, ΑΛΓΟΔΑΠ 
ΦΙΥΟΝΠ Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [1022]: ΛΟΓΗΣΗΚΖ Α 

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [30201]: Ινγηζηηθή, Meigs Walter B.,Meigs Robert F. 
Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [2977]: ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ, ΞΟΝΓΟΝΚΝΠ 
ΔΘΚΝΓΙΝ Ιεπηνκέξεηεο  

3. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [8279]: ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΠΡΖ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ, 
ΛΑΝΚ ΒΑΠ. ΣΟΖΠΡΝΠ Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [1058]: ΓΗΟΗΚΖΖ-ΟΡΓΑΝΧΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Α 

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [12697319]: ΓΗΝΗΘΖΠΖ καλαηδκελη, ΞΔΡΟΗΓΝ ΔΓΔΛΗΑ 
Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [11729]: Νινθιεξσκέλν κάλαηδκελη, Θέθεο Βαζίιεηνο Λ. 
Ιεπηνκέξεηεο  

3. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [3735]: ΚΑΛΑΡΕΚΔΛΡ, ΚΞΝΟΑΛΡΑΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 
Ιεπηνκέξεηεο  

4. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:31127/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:14947/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:13955/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:13691/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:30201/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:2977/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:8279/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:12697319/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:11729/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:3735/0


 233 

o Βηβιίν [11532]: Δηζαγσγή ζην κάλαηδκελη, Williams Kate,Johnson Bob 
Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [1075]: ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [22756]: Δηζαγσγή ζην κάξθεηηλγθ Γ 'Δθδνζε, Κάιιηαξεο Ξέηξνο 
Γ. Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [7332]: Κάξθεηηλγθ Κάλαηδκελη, Γηαλ. Ξεηξψθ, Θ. θαη Α. 
Ρδσξηδάθε Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [1157]: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ 

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [25]: ΑΞΔΗΟΝΠΡΗΘΝΠ ΙΝΓΗΠΚΝΠ ΡΝΚΝΠ Η, FINNEY R.L., WEIR 
M.D., GIORDANO F.R. Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [482]: ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ηνκνο A, 
ΙΝΘΑΘΖΠ ΚΑΛΥΙΖΠ Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [1002]: ΜΗΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ Α 

Εξάμηνο 2 - Εαρινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [31792]: Κηθξννηθνλνκηθή, Besanko David A., Braeutigam Ronald 
R. Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [15090]: Κηθξννηθνλνκηθή, Katz Michael L.,Rosen Harvey S. 
Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [1018]: ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ 

ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ 

Εξάμηνο 2 - Εαρινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [13726]: ΔΙΙΖΛΗΘΝ 2007 MICROSOFT OFFICE SYSTEM, ΚΔ 
ΚΗΑ ΚΑΡΗΑ, JERRY JOYCE, MARIANNE MOON Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [13725]: ΔΙΙΖΛΗΘΝ 2007 MICROSOFT OFFICE SYSTEM, ΒΖΚΑ 
ΒΖΚΑ, JOYCE COX, CURTIS FRYE, STEVE LAMBERT, JOAN 
PREPPERNAU, KATHERINE MURRAY Ιεπηνκέξεηεο  

https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:11532/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:22756/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:7332/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:25/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:482/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:31792/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:15090/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:13726/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:13725/0
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Μάθημα [1023]: ΛΟΓΗΣΗΚΖ Β 

Εξάμηνο 2 - Εαρινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [21360]: Αλάιπζε-Δξκελεία ηνπ Διιεληθνχ Γεληθνχ Ινγηζηηθνχ 
Πρεδίνπ, ΓΟΖΓΝΟΑΘΝΠ ΘΔΝΓΥΟΝΠ Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [7597]: Σξεκαηννηθνλνκηθή Ινγηζηηθή (Ρφκνο Α'), ΑΙΖΦΑΛΡΖΠ 
ΓΔΥΟΓΗΝΠ Ιεπηνκέξεηεο  

3. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [7608]: Σξεκαηννηθνλνκηθή Ινγηζηηθή (Ρφκνο Β'), ΑΙΖΦΑΛΡΖΠ 
ΓΔΥΟΓΗΝΠ Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [1059]: ΓΗΟΗΚΖΖ-ΟΡΓΑΝΧΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Β 

Εξάμηνο 2 - Εαρινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [12532331]: Διιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα, 
Θσλζηαληφπνπινο Λίθνο Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [12508181]: Δπηρεηξεκαηηθφηεηα γηα κηθξέο θαη κεζαίεο 
επηρεηξήζεηο, Storey David, Greene Francis, Σαζζίδ Ησζήθ, Φαθαιηνχ 
Δηξήλε Ιεπηνκέξεηεο  

3. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [10596]: Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο 
παξνρήο ππεξεζηψλ, Θξηεκάδεο Αζαλάζηνο Ιεπηνκέξεηεο  

4. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [11600]: Ζ ζηξαηεγηθή δηαρείξηζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο 
θαηλνηνκίαο, White Margaret A.,Bruton Garry D. Ιεπηνκέξεηεο  

5. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [11807]: Ρν επηρεηξεκαηηθφ φξακα ζε Business Plan, Θέθεο 
Βαζίιεηνο Λ.,Ξαπαδαραξίνπ Ξέηξνο Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [1122]: ΣΑΣΗΣΗΚΖ Α 

Εξάμηνο 2 - Εαρινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [146152]: ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΖ ΡΝΚΝΠ Α, ΑΓΓΔΙΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ, 
ΓΖΚΑΘΖ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [667]: ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΖ, ΡΝΚΝΠ Α', ΕΑΣΑΟΝΞΝΙΝ ΣΟΠΝΙΑ 
Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [1124]: ΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΗΑ 

Εξάμηνο 2 - Εαρινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:21360/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:7597/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:7608/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:12532331/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:12508181/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:10596/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:11600/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:11807/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:146152/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:667/0
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o Βηβιίν [11642]: Θνηλσληνινγία, Hughes Michael,Kroehler Carolyn J. 
Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [31709]: Θνηλσληνινγία, Giddens Anthony Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [1003]: ΜΗΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ Β 

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [31792]: Κηθξννηθνλνκηθή, Besanko David A., Braeutigam Ronald 
R. Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [15090]: Κηθξννηθνλνκηθή, Katz Michael L.,Rosen Harvey S. 
Ιεπηνκέξεηεο  

3. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [7648534]: Δηζαγσγή ζηελ νηθνλνκηθή, David Begg, Stanley 
Fisher, Rudiger Dornbusch Ιεπηνκέξεηεο  

4. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [75353]: Κηθξννηθνλνκηθή, Krugman Paul, Wells Robin 
Ιεπηνκέξεηεο  

5. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [32340]: Κηθξννηθνλνκηθή - Δληαίν, Gravelle Hugh, Rees Ray, 
Βαξνπθάθεο Γηάλεο (επηκ.) Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [1024]: ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ Α 

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [29535]: Θνζηνιφγεζε θαη θνζηνινγηθή νξγάλσζε, Βαξβάθεο 
Θσλζηαληίλνο Α. Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [1138]: Ινγηζηηθή θφζηνπο, Γεψξγηνο Βεληέξεο, Πάλδξα Θνέλ, 
Καξία Θσιέηζε Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [1025]: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΧΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΧΝ Η 

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [13655]: ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΘΑΗ 
ΞΖΟΔΠΗΥΛ, NIGEL SLACK, STUART CHAMBERS, ROBERT 
JOHNSTON Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [22722]: Γηνίθεζε παξαγσγήο θαη ππεξεζηψλ, Ησάλλνπ Γεψξγηνο 
Ιεπηνκέξεηεο  

3. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [11513]: Γηνίθεζε παξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ, Γεκεηξηάδεο 
Πσηήξηνο Γ.,Κηρηψηεο Αζαλάζηνο Λ. Ιεπηνκέξεηεο  

https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:11642/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:31709/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:31792/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:15090/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:7648534/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:75353/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:32340/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:29535/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:1138/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:13655/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:22722/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:11513/0
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Μάθημα [1123]: ΣΑΣΗΣΗΚΖ Β 

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό 

Μάθημα [1125]: ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΓΗΚΑΗΟ 

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [27864]: Δηζαγσγή ζην Αζηηθφ Γίθαην. Θεσξία-παξαδείγκαηα-
πξφζθαηε λνκνινγία, ηεχρνο Α΄. Δηζαγσγηθά ζηνηρεία-πεγέο. Γεληθέο 
Αξρε΄ο Αζηηθνχ Γηθαίνπ, Γεληθφ Δλνρηθφ Γίθαην, ΦΙΑΚΞΝΟΑΠ 
ΓΗΝΛΠΗΝΠ Ιεπηνκέξεηεο  

o Βηβιίν [27812]: Αζηηθφο Θψδηθαο θαη Δηζαγσγηθφο Λφκνο (ζηε δεκνηηθή), 
Θξηηηθή έθδνζε, ΠΞΟΗΓΑΘΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [27812]: Αζηηθφο Θψδηθαο θαη Δηζαγσγηθφο Λφκνο (ζηε δεκνηηθή), 
Θξηηηθή έθδνζε, ΠΞΟΗΓΑΘΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ Ιεπηνκέξεηεο  

o Βηβιίν [10516]: Δηζαγσγή ζην αζηηθφ δίθαην, Βάξθα - Αδάκε Αιεμάλδξα 
Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [1006]: ΑΣΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ 

Εξάμηνο 4 - Εαρινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [32583]: Δγρεηξίδην Αζηηθνχ Γηθαίνπ 2β. Δλνρηθφ Γίθαην εηδηθφ 
κέξνο, ΠΞΟΗΓΑΘΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [21021]: Βαζηθέο Έλλνηεο Αζηηθνχ Γηθαίνπ, ΑΓΑΙΙΝΞΝΙΝ 
ΞΖΛΔΙΝΞΖ Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [1067]: ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ Α 

Εξάμηνο 4 - Εαρινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [23184]: Σξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε επηρεηξήζεσλ, Μαλζάθεο 
Καλψιεο, Αιεμάθεο Σξήζηνο Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [7383]: Σξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε Θεσξία θαη Ξξαθηηθή + CD, 
Γ. Βαζηιείνπ, Λ. Ζξεηψηεο Ιεπηνκέξεηεο  

3. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [6622]: Αλάιπζε Δπελδχζεσλ θαη Γηαρείξηζε Σαξηνθπιαθείνπ 
+CD, Γ. Βαζηιείνπ, Λ. Ζξεηψηεο Ιεπηνκέξεηεο  

https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:27864/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:27812/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:27812/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:10516/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:32583/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:21021/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:23184/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:7383/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:6622/0
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Μάθημα [1131]: ΑΝΑΛΤΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 

ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

Εξάμηνο 4 - Εαρινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [23054]: Σξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ, 
Ληάξρνο Ληθήηαο Α. Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [8287]: ΑΛΑΙΠΖ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ, 
ΘΑΛΡΕΝΠ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ Ιεπηνκέξεηεο  

3. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [4699]: Αλάιπζε ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη απνηηκεηηθή 
(εθηηκεηηθή), Φίιηνο Β. Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [ΓΔ2041]: ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

Εξάμηνο 4 - Εαρινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [15082]: Καθξννηθνλνκηθή, Krugman Paul R.,Wells Robin 
Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [34057]: Αξρέο ηεο Καθξννηθνλνκηθήο, Stiglitz J.E., Walsh C.E. 
Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [ΓΔ5704]: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

Εξάμηνο 4 - Εαρινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [11864]: Διιεληθή ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, Ρζάξηαο Ξάξηο Α. 
Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [11480]: Βηψζηκε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη πεξηβάιινλ, Θνθθψζεο 
Σάξεο,Ρζάξηαο Ξάξηο Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [1008]: ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ 

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [27757]: Δκπνξηθέο εηαηξείεο, ΟΝΘΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [12626503]: Γίθαην εκπνξηθψλ εηαηξηψλ, Ξαπαγηάλλεο Ησάλλεο 
Ιεπηνκέξεηεο  

3. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [27760]: Αμηφγξαθα, ΟΝΘΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ Ιεπηνκέξεηεο  

https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:23054/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:8287/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:4699/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:15082/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:34057/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:11864/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:11480/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:27757/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:12626503/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:27760/0
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Μάθημα [1076]: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [13853]: ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΑ ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ, 
KENNETH C. LAUDON, JANE P. LAUDON Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [2717]: ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΑ ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΓΗΑ ΡΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 
ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ, ΝΗΘΝΛΝΚΝ ΓΔΥΟΓΗΝΠ, ΓΔΥΟΓΝΞΝΙΝΠ 
ΛΗΘΝΙΑΝΠ Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [ΓΔ5705]: ΟΡΓΑΝΧΗΑΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ 

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [12508382]: Νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά, Robbins Stephen P., 
Judge Timothy A. Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [32261]: Νξγαλσζηαθή ςπρνινγία θαη ζπκπεξηθνξά, Greenberg 
Jerald, Baron Robert A., Αλησλίνπ Αιέμαλδξνο-Πηακάηηνο Ιεπηνκέξεηεο  

3. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [8085]: ΝΟΓΑΛΥΠΗΑΘΖ ΠΚΞΔΟΗΦΝΟΑ, ΣΡΖΟΖΠ Π. 
ΙΔΥΛΗΓΑΠ Ιεπηνκέξεηεο  

4. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [3735]: ΚΑΛΑΡΕΚΔΛΡ, ΚΞΝΟΑΛΡΑΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 
Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [1004]: ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

Εξάμηνο 6 - Εαρινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [31530]: Ζ ηζηνξία ηεο νηθνλνκηθήο ζθέςεο - Δληαίν, Screpanti 
Ernesto, Zamagni Stefano Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [11624]: Ηζηνξία νηθνλνκηθψλ ζεσξηψλ, Rubin Isaak Ilych 
Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [1016]: ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

Εξάμηνο 6 - Εαρινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [12518837]: ΞΝΠΝΡΗΘΖ ΑΛΑΙΠΖ ΓΗΑ ΡΖ ΙΖΤΖ 
ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΥΛ ΑΞΝΦΑΠΔΥΛ ΡΝΚΝΠ Α΄, ΝΗΘΝΛΝΚΝ ΓΔΥΟΓΗΝΠ, 
ΓΔΥΟΓΗΝ ΑΛΓΟΔΑΠ Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [11260]: Δηζαγσγή ζηελ επηρεηξεζηαθή έξεπλα, Βαζηιείνπ 
Ξαλαγηψηεο - Σξήζηνο, Ρζάληαο Λίθνο Ιεπηνκέξεηεο  

https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:13853/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:2717/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:12508382/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:32261/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:8085/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:3735/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:31530/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:11624/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:12518837/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:11260/0
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Μάθημα [1071]: ΓΗΔΘΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

Εξάμηνο 6 - Εαρινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [7648537]: ΓΗΔΘΛΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ, PAUL KRUGMAN, 
MAURICE OBSTFELD Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [6313]: Γηεζλείο Νηθνλνκηθέο Πρέζεηο , Γ.Κ. Αγηνκπξγηαλάθεο, Κ. 
Βιάζζεο, H. Thomson Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [1085]: ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [12508233]: Βαζηθέο αξρέο ζηξαηεγηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ, 
Johnson Gerry, Scholes Kevan, Whittington Richard Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [2735]: ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖ ΡΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΡΝΚΝΠ Α΄, 
ΞΑΞΑΓΑΘΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [1126]: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΠΟΡΧΝ 

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [11508]: Γηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηηο ζχγρξνλεο 
νξγαλψζεηο, Ηνξδάλνγινπ Γήκεηξα Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [8092]: ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΑΛΘΟΥΞΗΛΥΛ ΞΝΟΥΛ, ΣΡΖΟΖΠ Π. 
ΙΔΥΛΗΓΑΠ Ιεπηνκέξεηεο  

3. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [3606]: ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΑΛΘΟΥΞΗΛΥΛ ΞΝΟΥΛ, ΞΑΞΑΙΔΜΑΛΓΟΖ 
ΛΑΛΠ, ΚΞΝΟΑΛΡΑΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ Ιεπηνκέξεηεο  

Μάθημα [ΓΔ4748]: ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [29372]: Αλάιπζε δεδνκέλσλ κε ην PASW Statistics 17.0, 
Γλαξδέιιεο Σαξάιακπνο Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [11872]: Πηαηηζηηθέο εθαξκνγέο κε SPSS 17.0 θαη LISREL 8.7, 
Γεκεηξηάδεο Δπζηάζηνο Ιεπηνκέξεηεο  

https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:7648537/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:6313/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:12508233/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:2735/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:11508/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:8092/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:3606/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:29372/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:11872/0
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Μάθημα [ΓΔ4001]: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΧΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΧΝ 

ΗΗ 

Εξάμηνο 8 - Εαρινό 

1. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [22722]: Γηνίθεζε παξαγσγήο θαη ππεξεζηψλ, Ησάλλνπ Γεψξγηνο 
Ιεπηνκέξεηεο  

2. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [13655]: ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΘΑΗ 
ΞΖΟΔΠΗΥΛ, NIGEL SLACK, STUART CHAMBERS, ROBERT 
JOHNSTON Ιεπηνκέξεηεο  

3. Δπηινγή Ππγγξακκάησλ  

o Βηβιίν [22990]: Ξξνγξακκαηηζκφο παξαγσγήο, Ξαππήο Θψζηαο Ξ. 
Ιεπηνκέξεηεο  

 

https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:22722/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:13655/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:22990/0
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Δξγαζηήξην Ρνπξηζηηθψλ Δξεπλψλ θαη Κειεηψλ (ΔΡΔΚ) 

Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

 

ΦΔΘ Ίδξπζεο Δξγαζηεξίνπ Ρεχρνο Β, ΦΔΘ  1212/26.11.1998  

Γηεχζπλζε 
Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Ρκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Κηράισλ 8, 

82100 

Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε  http://etem.aegean.gr/  

Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γξ Αλδξέαο Ξαπαζενδψξνπ, Αλαπιεξσηήο Θαζεγεηήο 

E-mail  etem@aegean.gr 

Ρειέθσλν 22710 35321, 35322 

Fax 22710  35399  

 

α. ΗΠΡΝΟΗΘΖ ΑΛΑΓΟΝΚΖ 

Ρν Δξγαζηήξην Ρνπξηζηηθψλ Δξεπλψλ θαη Κειεηψλ, ηδξχζεθε ην 2000 θαη  αλήθεη ζην ηκήκα 

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη εδξεχεη ζηελ πφιε ηεο Σίνπ.  

 

β. ΑΞΝΠΡΝΙΖ 

Βαζηθή απνζηνιή θαη ζθνπφο ηνπ ΔΡΔΚ είλαη ε θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ 

αλαγθψλ ηφζν ηνπ Γηαηκεκαηηθνχ Κεηαπηπρηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Πρεδηαζκφο, Γηνίθεζε θαη 

Ξνιηηηθή ηνπ Ρνπξηζκνχ» φζν θαη ηνπ ηκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ, πάλσ ζε δεηήκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ. 

 

γ. ΠΡΝΣΝΗ 

Ρν ΔΡΔΚ ζηνρεχεη ζηελ θάιπςε ησλ αθφινπζσλ ηνκέσλ εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο: 

 Ρνπξηζηηθή Αλάπηπμε  

 Ξεξηβάιινλ θαη Ρνπξηζκφο 

Παξάξηεκα Γ: Παξνπζίαζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ ηνπ Σκήκαηνο 

 

 

http://etem.aegean.gr/
mailto:etem@aegean.gr
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 Γηαρείξηζε Ρνπξηζηηθψλ Ξξννξηζκψλ 

 Κάλαηδκελη Ρνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ  

 Δλαιιαθηηθέο κνξθέο Ρνπξηζκνχ 

 Ρνπξηζηηθφ Κάξθεηηλγθ  

 Γηα-δηθηπαθή Δθπαίδεπζε ζηνλ Ρνπξηζκφ  

 Γηνίθεζε, Ξνιηηηθή  θαη Πρεδηαζκφο ηνπ Ρνπξηζκνχ  

 Ρνπξηζκφο θαη Ξνιηηηζκφο 

 Ρνπξηζηηθή Νηθνλνκία  

 Αλζξσπνινγία ηνπ Ρνπξηζκνχ 

 Ρνπηθή θαη Ξεξηθεξεηαθή Ρνπξηζηηθή Αλάπηπμε  

 Ππλεξγαηηθά Γίθηπα ζηνλ Ρνπξηζκφ 

 Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην θαη Ρνπξηζκφο  

 Ξξσηνβνπιίεο θαη Γξάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηνλ Ρνπξηζκφ 

 Ρνπξηζηηθή Δθπαίδεπζε θαη Θαηάξηηζε  

 Αεηθνξηθή Ρνπξηζηηθή Αλάπηπμε 

 Γηνίθεζε Φηινμελίαο 

 Κεηαθνξέο ζηνλ Ρνπξηζκφ θαη Αεξνκεηαθνξέο 

 Λέεο Ρερλνινγίεο Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ζηνλ Ρνπξηζκφ 

 

Δπηπιένλ, ην ΔΡΔΚ έρεη σο ζηφρνπο: 

 Ρε ζπλεξγαζία κε Διιεληθνχο θαη δηεζλείο αθαδεκατθνχο νξγαληζκνχο θαη εξεπλεηηθά 

θέληξα κε θνηλά ελδηαθέξνληα θαη δξαζηεξηφηεηεο. 

 Ρελ επαθή θαη ηε ζπλεξγαζία κε επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ (αθαδεκατθνχο, εξεπλεηέο, 

εηδηθνχο ζπκβνχινπο ηνπ ηνπξηζκνχ θ.α.) εμεηδηθεπκέλν ζε ζέκαηα ηνπξηζκνχ.  

 Ρε δηνξγάλσζε δηεπηζηεκνληθψλ δηαιέμεσλ, ζεκηλαξίσλ, ζπλεδξίσλ, εκεξίδσλ θαη 

επηζηεκνληθψλ εθδειψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ.  

 Ρε ζπλερή ελεκέξσζε θαη δεκνζίεπζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ ζθνπψλ ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

 Ρελ πξφζθιεζε θαη νξγάλσζε επηζθέςεσλ δηαθεθξηκέλσλ Διιήλσλ θαη μέλσλ 

επηζηεκφλσλ ζην πιαίζην ησλ εξεπλεηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ελδηαθεξφλησλ θαη 

αλαγθψλ ηνπ ΔΡΔΚ.  

 Ρελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε ηδησηηθνχο θνξείο, ηδξχκαηα θαη πάζεο θχζεσο νξγαληζκνχο 

πνπ θαιχπηνληαη απφ ην πεδίν δξάζεο ηνπ ΔΡΔΚ. 

 

δ. ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΚΔ ΦΝΟΔΗΠ ΘΑΗ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ 

Ρν εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ΔΡΔΚ έρεη ζπλάςεη επαγγεικαηηθέο θαη εξεπλεηηθέο 

δηαηκεκαηηθέο ζπλεξγαζίεο κε δηεζλείο θαη Διιεληθνχο ηνπξηζηηθνχο θνξείο θαη 

νξγαληζκνχο. Νξηζκέλνη απφ απηνχο πεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά ζηνπο παξαθάησ: 
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 Δζληθφ Θέληξν Θνηλσληθψλ Δξεπλψλ 

 Γεσπνληθφ Ξαλεπηζηήκην Αζελψλ  

 Δζληθφ Κεηζφβην Ξνιπηερλείν 

 Ξάληεηνλ Ξαλεπηζηήκην Αζελψλ   

 Ξαλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 

 Διιεληθφ Αλνηρηφ Ξαλεπηζηήκην                        

 Fairleigh Dickinson University, Ζ.Ξ.Α. 

 University of Surrey, Κεγάιε Βξεηαλία  

 University of Strathclyde , Κεγάιε Βξεηαλία  

 University of Hertfordshire, Κεγάιε Βξεηαλία  

 University of Nottingham, Κεγάιε Βξεηαλία  

 Free University of Bozen-Bolzano, Ηηαιία 

 πνπξγείν Ρνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο 

 πνπξγείν Αλάπηπμεο 

 πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη δεκνζίσλ Έξγσλ  

 Διιεληθφο Νξγαληζκφο Ρνπξηζκνχ 

 Πχιινγνο Διιεληθψλ Ρνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (ΠΔΡΔ)  

 Πχλδεζκνο ελ Διιάδη Ρνπξηζηηθψλ θαη Ραμηδησηηθψλ Γξαθείσλ (HATTA) 

 Πχλδεζκνο Διιήλσλ Δπαγγεικαηηψλ Νξγαλσηψλ Ππλεδξίσλ (HAPCO) 

 Μελνδνρεηαθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο  

 Διιεληθή Αεξνπνξηθή Έλσζε 

 Δζληθφ Γίθηπν Έξεπλαο θαη Ρερλνινγίαο (ΔΓΔΡ) 

 Tourism Society, Κεγάιε Βξεηαλία  

 AACO (Arab Air Carriers Organisation) 

 ΑIEST (International Association of Scientific Experts in Tourism)  

 ATLAS (Association for Tourism and Leisure Education) 

 ATRS (Air Transport Research Society) 

 BATER (Balkan Association for Tourism Education & Research) 

 EuroCHRIE (European Council on Hotel, Restaurant & Institutional Education) 

 German Aviation Research Society 

 IATA (International Air Transport Association) 

 I-CHRIE (International Council on Hotel, Restaurant & Institutional Education) 

 TTRA (Travel & Tourism Research Association)  

 WLRA (World Leisure Research Association) 

 TRC (Tourism Research Center)  

 

ε. ΔΘΓΝΠΖ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΥΛ ΞΔΟΗΝΓΗΘΥΛ 
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Ρν ΔΡΔΚ εθδίδεη ην  επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ “TOURISMOS” - International Multidisciplinary 

Refereed Journal of Tourism (http://www.chios.aegean.gr/tourism/journal.htm) 

 

 

ζη. ΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖ ΠΛΔΓΟΗΥΛ 

Ρν ΔΡΔΚ ζε ζπλεξγαζία κε ην Γηαηκεκαηηθφ Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ 

Ρνπξηζκνχ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ απφ ην 2000 έρεη δηνξγαλψζεη ηα εμήο ζπλέδξηα:  

 5th International Scientific Conference: “Tourism Trends and Advances in the 21st 

Century”, May 30-June 2, 2013, Rhodes, Greece 

 TRC Meeting 2013. 21-24 Καξηίνπ 2013, Αζήλα. Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Modul 

University Vienna  

 4th International Scientific Conference "Planning for the future - Learning from the 

Past: Contemporary Development in Tourism, Travel & Hospitality", University of the 

Aegean, Rhodes Island, 3-5 April 2009. 

 24th EuroChrie Congress in Thessaloniki "In Search of Excellence for tomorrow's 

Tourism, Travel and Hospitality", EuroChrie and University of the Aegean, 

Thessaloniki, 25-28 October 2006. 

 2nd International Scientific Conference "Sustainable Tourism Development and the 

Environment", University of the Aegean, Chios Island, 2-5 October 2003 

 1st International Scientific Conference "Tourism on Islands and Specific 

Destinations", University of the Aegean, Chios Island, 14-16 December 2000 

 

 

δ. ΚΔΙΖ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ  

 

α) Κέιε ΓΔΞ (9) 

 Ξάξηο Ρζάξηαο, Θαζεγεηήο ΡΓΔ 

 Γεκήηξηνο Ιαγφο, Αλ. Θαζεγεηήο ΡΓΔ 

 Αλδξέαο Ξαπαζενδψξνπ, Αλ. Θαζεγεηήο ΡΓΔ, Γηεπζπληήο 

 Θσλζηαληίλνο Θνχηζηθνο, Δ. Θαζεγεηήο ΡΓΔ 

 Κηραήι Κπεθηάξεο, Δπ. Θαζεγεηήο ΡΓΔ 

 Θεφδσξνο Πηαπξηλνχδεο, Δπ. Θαζεγεηήο ΡΓΔ 

 Καξηάλλα Πηγάια, Δπ. Θαζεγήηξηα ΡΓΔ 

 Αλδξέαο Αλδξηθφπνπινο, Ιέθηνξαο ΡΓΔ 

 Διέλε Γάθε, Ιέθηνξαο ΡΓΔ 

 

β) Ππλεξγάηεο (23) 

 Γξ Αζελά Λέιια 

 Γξ Δπαλζία Κηράιαηλα 

 Γξ Διέλε Καπξαγάλε 
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 Γξ Ληθφιανο Ξαππάο 

 Γξ Γεσξγία Ενχλε 

 Γξ Αξηζηείδεο Γθνχκαο 

 Γξ Άλλα Θπξηαθάθε 

 Γξ Πκαξάγδα Εαγθφηζε 

 Θπξηαθή Γιχπηνπ 

 Καγδαιελή Βαζηιείνπ 

 Καξίλα Δπζπκίνπ 

 Καξηέηηα Φξαγθνγηάλλε 

 Κηραήι Γεξάληνο 

 Ξαλαγηψηεο Ξαλαγφπνπινο 

 Κηιηηάδεο Φισξάο 

 Θεξεζία Θαξπαζησηάθε 

 Αιέμηνο Θφληεο 

 Πνθνθιήο Πθνχιηζνο 

 Όιγα Θαξαγηάλλε 

 Έιηα Απνζηνινπνχινπ 

 Καξία Φιαηζνχζε 

 Θσλζηαληίλνο Ξαλαγφπνπινο 

 Θπξηαθή Ξλεπκαηηθνχδε 
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ΞΗΛΑΘΔΠ (1 & 2) ΚΔ ΔΟΓΑ ΘΑΗ ΚΔΙΔΡΔΠ ΡΝΟΗΠΚΝ ΞΝ ΔΣΝΛ 

ΙΝΞΝΗΖΘΔΗ ΑΞΝ ΡΝ ΔΡΔΚ 

 

ΞΗΛΑΘΑΠ 1 

ΔΟΔΛΖΡΗΘΑ - ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ ΘΑΗ ΠΛΔΟΓΑΠΗΔΠ ΚΔ ΔΗΓΗΘΔΠΖ 

ΠΡΝΛ ΡΝΟΗΠΚΝ ΞΝ ΔΣΝΛ ΙΝΞΝΗΖΘΔΗ ΑΞΝ ΡΝ ΔΡΔΚ 

1. 1 2013 εμινάρια από απόςταςθ Εκπαίδευςθσ ςτθ Διοίκθςθ του Σουριςμοφ 

2.  2013 Θερινό ςχολείο "Managing tourism in time of crisis" 

3.  2013 
Επικαιροποίθςθ γνϊςεων αποφοίτων ΑΕΙ ςτθν οργάνωςθ, διοίκθςθ 
τουριςτικϊν επιχειριςεων και ςτθν προϊκθςθ τουριςτικϊν 
προοριςμϊν (ΠΕΓΑ) 

4.  2012 

Σο Πανεπιςτιμιο Αιγαίου βαςικόσ παράγοντασ για τθν οικονομικι και 
κοινωνικι ανάπτυξθ του αιγαιοπελαγίτικου χϊρου – 
Πολυνθςιωτικότθτα:  
Α) Δράςθ 2.2 «E-learning ςτθν Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Σουριςτικϊν 
Επιχειριςεων» 
Β) Δράςθ 6.3 : Ανάπτυξθ ολοκλθρωμζνου προγράμματοσ ζρευνασ με 
αντικείμενο τθ νθςιωτικότθτα- Ανάπτυξθ κεματικϊν βάςεων δεδομζνων  
Γ) Δράςθ 6.3: Μεταφορικό ςφςτθμα και τουριςτικι ανάπτυξθ ςτα νθςιά 
του Αιγαίου- «Ανάπτυξθ ολοκλθρωμζνου προγράμματοσ ζρευνασ με 
αντικείμενο τθ νθςιωτικότθτα» 

5.  2011 

Ζργο: Sagittarius: Launching (g)local level heritage entrepreneurship: 
strategies and tools to unite forces, safeguard the place, mobilize 
cultural values, deliver the experience. Χρθματοδότθςθ από το South 
East Europe Transnational Collaboration Programme (E.U.) (υπό 
εκπόνθςθ ζργο). 

6.  2011 
GRETIA: Ανάπτυξθ Πράςινων Μεταφορϊν ςτο νθςιωτικό χϊρο  
(Ερευνθτικι Πρωτοβουλία ΘΑΛΘ) 

7.  2009 
Euromed Heritage 4 - MARE NOSTRUM : A heritage trail along the 
Phoenician maritime routes and historic port cities of the Mediterranean 
Sea 

8. 1
8 

2007-
2008 

υμμετοχι ςε Πρόγραμμα του Ιδρφματοσ Προϊκθςθσ Ζρευνασ (ΙΠΕ) τθσ 
Κφπρου με τίτλο «Ψθφιακό Επιχειρθματικό Πλαίςιο για τθν Προϊκθςθ 
Τπθρεςιϊν Οικολογικοφ και Πολιτιςτικοφ Σουριςμοφ ςτθν Κφπρο» 
αναφορικά με τμιμα του ζργου που ζχει αναλθφκεί από τθν εταιρεία 
Business Architects Consultancy.  

9. 1
9 

2007-
2008 

υμμετοχι ςε Πρόγραμμα του Ιδρφματοσ Προϊκθςθσ Ζρευνασ (ΙΠΕ) τθσ 
Κφπρου που ζχει αναλάβει το Εκνικό Κζντρο Κοινωνικϊν Ερευνϊν 
(ΕΚΚΕ) με τίτλο: «Δθμιουργία Ψθφιακϊν Εφαρμογϊν και Εργαλείων για 
τθν Ανάπτυξθ του Ακλθτικοφ Σουριςμοφ ςτθν Κφπρο».  

10. 2
0 

2007-
2008 

Κοινοτικό Πρόγραμμα SEMSON (South Eastern Mediterranean Spatial 
Observatory Network) του Ινςτιτοφτο Αςτικοφ Περιβάλλοντοσ και 
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ (ΙΑΠΑΔ) του Παντείου Πανεπιςτθμίου.  

11. 2
1 

2007 – 
2008 

Ομάδα Εργαςίασ B1 για τθ διερεφνθςθ του κεςμικοφ πλαιςίου 
τουριςτικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ςτθν Ελλάδα, ςτα πλαίςια του 
Forum Σουριςτικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του Τπουργείου 
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Σουριςτικισ Ανάπτυξθσ. 

12. 2
2 

2006-
2008 

MESST Μεςογειακό πρότυπο για τον αειφόρο τουριςμό. INTERREG III B 
ςε ςυνεργαςία με ΔΕΣΑΠ Περιφζρεια Νοτίου Αιγαίου, ΕΟΣ, ΚΟΣ και 4 
διεκνείσ εταίρουσ 

13. 2
3 

2006-
2007 

υμμετοχι ςε Πρόγραμμα του Ιδρφματοσ Προϊκθςθσ Ζρευνασ (ΙΠΕ) τθσ 
Κφπρου που ζχει αναλάβει το ΕΚΚΕ και το Cyprus College με τίτλο: 
«Επιμζτρθςθ και ςυγκριτικι ανάλυςθ των κοινωνικϊν επιπτϊςεων του 
Σουριςμοφ ςε τοπικζσ κοινωνίεσ ςε Κφπρο και Ελλάδα» 

14. 2
4 

2006-
2007 

υμμετοχι ςε Πρόγραμμα του Ιδρφματοσ Προϊκθςθσ Ζρευνασ (ΙΠΕ) τθσ 
Κφπρου που ζχει αναλάβει το Εκνικό Κζντρο Κοινωνικϊν Ερευνϊν 
(ΕΚΚΕ) με τίτλο: Προςδιοριςμόσ και ανάπτυξθ μοντζλων διοίκθςθσ 
μικρομεςαίων επιχειριςεων ξενοδοχειακϊν και επιςιτιςτικϊν 
επιχειριςεων.  Αξιολόγθςθ τθσ επαγγελματικισ και ακαδθμαϊκισ 
κατάρτιςθσ των εργαηομζνων ςτθν Κφπρο 

15. 2
5 

2006-
2007 

Πρόγραμμα Allways Tourism τθσ Κοινοτικισ Πρωτοβουλίασ EQUAL που 
υλοποιείται ςε ςυνεργαςία με τον HATTA με ςυγχρθματοδότθςθ του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Σαμείου και του Τπουργείου Απαςχόλθςθσ & 
Κοιν. Προςταςίασ.   

16. 2
6 

2006-
2007 

Κοινοτικό Πρόγραμμα TEMPUS (Trans-European Mobility Scheme for 
University Studies) που υλοποιείται ςε ςυνεργαςία με το ΣΕΙ 
Θεςςαλονίκθσ.  Σο πρόγραμμα ςτοχεφει ςτθν προϊκθςθ τθσ 
κινθτικότθτασ των εργαηομζνων ςτθν Ευρϊπθ μζςα από κατάλλθλεσ 
δράςεισ ςτο χϊρο τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 

17. 2
7 

2006-
2007 

Καταςκευι τθσ μεγαλφτερθσ μζχρι ςιμερα βάςθσ δεδομζνων για τθν 
ανάπτυξθ του τουριςμοφ ςτθν Ελλάδα ςτο χρονικό πλαίςιο 1925-1999 
και με δυνατότθτα ςυνεχοφσ παρακολοφκθςθσ και επζκταςθσ. Φορζασ: 
Επιτροπι Ερευνϊν Πανεπιςτθμίου Αιγαίου.  

18. 2
8 

2006-
2007 

Ομάδα Εργαςίασ Α1 για τθ διερεφνθςθ του κεςμικοφ πλαιςίου 
τουριςτικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ςτθν Ελλάδα, ςτα πλαίςια του 
Forum Σουριςτικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του Τπουργείου 
Σουριςτικισ Ανάπτυξθσ. 

19. 2
9 

2006-
2007 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα MEDOCC «Προϊκθςθ τθσ Αειφόρου 
Ανάπτυξθσ».  Μεςογειακό παρατθρθτιριο για τον βιϊςιμο τουριςμό 
INTERREG III B ςε ςυνεργαςία με Αναπτυξιακι Γρεβενϊν και 4 διεκνείσ 
εταίρουσ 

20. 3
0 

2006-
2007 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Innovation for Sustainable Tourism and 
Services in the South Aegean – ISTOS” ςε ςυνεργαςία με το 
Επαγγελματικό Επιμελθτιριο Δωδεκανιςου και τζςςερισ διεκνείσ 
εταίρουσ 

21. 3
1 

2006-
2007 

Ερευνθτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Μαςτίχα Χίου και Καταναλωτζσ: 
Πολλαπλζσ και Αμφιςβθτοφμενεσ θμαςίεσ, Πρακτικζσ και Σαυτότθτεσ» 

22. 3
2 

2005-
2006 

Ερευνθτικό πρόγραμμα, SINNER_GI (Strengthening International 
Research on Geographical Indications: from research foundation to 
consistent policy), Co-ordinator: Bertil SYLVANDER, INRA, 
Χρθματοδότθςθ Ευρωπαϊκι Επιτροπι, FP6 

23. 3
3 

2004-
2007 

Διεκνζσ Ευρωπαϊκό ερευνθτικό πρόγραμμα TEMPUS – MEDA (CD-JEP-
31084-2003) μεταξφ του Πανεπιςτθμίου Αιγαίου (Σμιμα Διοίκθςθσ 
Επιχειριςεων), του Σ.Ε.Ι. Θεςςαλονίκθσ (Σμιμα Σουριςτικϊν 
Επιχειριςεων), του Polytechnic Institute of Beja (School of Technology 
and Marketing) τθσ Πορτογαλίασ, του Alexandria University (Faculty of 
Tourism and Hospitality) τθσ Αιγφπτου, του Tishreen University (Faculty 
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of Economics) τθσ υρίασ, και του Lebanese University (Faculty of 
Tourism and Hotel Management) του Λιβάνου. Σίτλοσ προγράμματοσ: 
“Enhancing regional academic cooperation in the Mediterranean: 
development of postgraduate studies in tourism and hospitality”. 

24. 3
4 

2004 – 
2006 

Ερευνθτικό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «HERMES» (Harnessing 
Employment, Regional Mobility and Entrepreneurship in Southeastern 
Europe) ςε ςυνεργαςία με το Ινςτιτοφτο Αςτικοφ Περιβάλλοντοσ και 
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ (ΙΑΠΑΔ) του Παντείου Πανεπιςτθμίου.  Σο 
πρόγραμμα ςτοχεφει ςτθν ενδυνάμωςθ τθσ απαςχόλθςθσ, τθσ 
περιφερειακισ κινθτικότθτασ και τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτθν 
νοτιοανατολικι Ευρϊπθ (Ελλάδα, Σουρκία, Βουλγαρία και Κφπροσ). 

25. 3
5 

2004 – 
2006 

Πρόγραμμα «ΠΤΘΑΓΟΡΑ» Ενίςχυςθ Ζρευνασ Ομάδων ςτα 
Πανεπιςτιμια. Θ γυναικεία εργαςία ςτισ ατομικζσ, οικογενειακζσ και 
ςυνεταιριςτικζσ επιχειριςεισ ςτον Σουριςμό: Οι περιπτϊςεισ τθσ 
Μυκόνου και τθσ Λζςβου - Πανεπιςτιμιο Αιγαίου. 

26. 3
6 

2003-
2006 

Διεκνζσ Ευρωπαϊκό ερευνθτικό πρόγραμμα TEMPUS – CARDS (CD-JEP-
17121-2002) μεταξφ του Πανεπιςτθμίου Αιγαίου (Σμιμα Διοίκθςθσ 
Επιχειριςεων), του Σ.Ε.Ι. Θεςςαλονίκθσ (Σμιμα Σουριςτικϊν 
Επιχειριςεων), του University of Strathclyde (Scottish Hotel School) τθσ 
Μεγάλθσ Βρετανίασ, του Lahti Polytechnic (School of Tourism & 
Hospitality Management) τθσ Φιλανδίασ, του University of Bitola 
(Faculty of Tourism) τθσ Π.Γ.Δ.Μ., του University Fan Noli (Department 
of Marketing & Tourism) τθσ Αλβανίασ, του University of Novi Sad 
(Faculty of Νatural Sciences, Department of Geography & Tourism) τθσ 
ερβίασ-Μαυροβουνίου, και του University of Rijeka (Faculty of Tourism 
and Hospitality Management) τθσ Κροατίασ. Σίτλοσ προγράμματοσ: 
“Advanced regional cooperation in Southeastern Europe: development 
of postgraduate curriculum for tourism and hospitality studies”  

27. 3
7 

2003-
2006 

Διακρατικό ερευνθτικό πρόγραμμα TEMPUS - PHARE (CD-JEP-17212-
2002) μεταξφ του Σ.Ε.Ι. Θεςςαλονίκθσ (Σμιμα Σουριςτικϊν 
Επιχειριςεων), του Lahti Polytechnic (Department of Tourism & 
Hospitality) Finland, του University of Strathclyde (Scottish Hotel School) 
United Kingdom, του University of Bitola (Faculty of Tourism) F.Y.R.O.M., 
του University Fan Noli (Department of Marketing) Albania, του 
University of Novi Sad (Department of Geography & Tourism) Serbia & 
Montenegro, και του University of Rieka (Faculty of Tourism & 
Hospitality) Croatia. Θζμα: «Αναμόρφωςθ και αναβάκμιςθ 
μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων ςπουδϊν ςτον τουριςμό και τθν 
διοίκθςθ φιλοξενίασ».  

28. 3
8 

2003-
2006 

Ερευνθτικό πρόγραμμα «Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ Νθςιωτικοφ Χϊρου», ςτο 
πλαίςιο του ΠΕΝΕΔ (ΓΓΕΣ) με ςυγχρθματοδότθςθ του Τπουργείου 
Αιγαίου και τθσ Αναπτυξιακισ Εταιρείασ Οινουςςϊν – Αιγαίου, 

29. 3
9 

2002 – 
2005 

Πρόγραμμα «ΘΡΑΚΛΕΙΣΟ: ΤΠΟΣΡΟΦΙΕ ΕΡΕΤΝΑ ΜΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ 
ΣΘ ΒΑΙΚΘ ΕΡΕΤΝΑ» - Πανεπιςτιμιο Αιγαίου. 

30. 4
0 

2003-
2004 

Διεκνζσ ερευνθτικό πρόγραμμα μελζτθσ τθσ χριςθσ και αξιοποίθςθσ 
των τεχνολογιϊν επικοινωνίασ και πλθροφόρθςθσ από μικρζσ και 
μεςαίεσ επιχειριςεισ, “The use of the Information Systems by Small 
Business. Project participants include academic and consultant 
professionals from: Austarlia, Germany, Brazil, Greece, UK, Canada, New 
Zealand, USA, Slovenia, Denmark, India, Norway, South Africa, Italy, UAE, 
Portugal, Israel, South Korea.  
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31. 4
1 

2002 – 
2004 

Πρόγραμμα : Democratic Participation in Urban Governance (DEMOS) - 
Πανεπιςτιμιο Αιγαίου.  

32. 4
2 

2001-
2004 

Διεκνζσ Ευρωπαϊκό ερευνθτικό πρόγραμμα TEMPUS – CARDS (CD-JEP-
15007-2000) μεταξφ του Σ.Ε.Ι. Θεςςαλονίκθσ (Σμιμα Σουριςτικϊν 
Επιχειριςεων), του Hame Polytechnic (Tourism Development 
Programme) τθσ Φιλανδίασ, του University of Strathclyde (Scottish Hotel 
School) τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ, του University of Bitola (Faculty of 
Tourism) τθσ Π.Γ.Δ.Μ., του University Fan Noli (Department of 
Marketing) τθσ Αλβανίασ, του University Aleksander Xhuvani 
(Department of Economics) τθσ Αλβανίασ, και του University Ismail 
Qemal (Department of Marketing) τθσ Αλβανίασ. Σίτλοσ προγράμματοσ: 
“Enhancing regional cooperation in Southeastern Europe: curriculum 
updating and adoption for tertiary-level tourism and hospitality 
courses”. 

33. 4
3 

2002-
2004 

Ερευνθτικό πρόγραμμα «QUALITEST: Μeasurement Tools and Methods 
Needed for Monitoring the Quality of Tourist Destinations and Services – 
Indicators & Benchmarking», Χρθματοδότθςθ Ευρωπαϊκι Επιτροπι 

34. 4
4 

2002-
2003 

Ερευνθτικό Πρόγραμμα με τίτλο: “Exploring the Digital Divide in Low 
Cost Air Travel” χρθματοδοτοφμενο από το Πανεπιςτιμιο του 
Strathclyde τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ. 

35. 4
5 

2002-
2003 

Διεκνζσ ερευνθτικό πρόγραμμα PHARE (98/MAC02/02/007, Component 
5) "Vocational Training Improvement in the Border Region" ςτθν 
Π.Γ.Δ.Μ., ςε ςυνεργαςία με τθν LDK Consultants, Engineers and 
Planners, Athens, Greece.  

36. 4
6 

2002-
2003 

Διεκνζσ ερευνθτικό πρόγραμμα PHARE (98/MAC02/02/007, Component 
2) "Pelister Tourism Development Study" ςτθν Π.Γ.Δ.Μ., ςε ςυνεργαςία 
με τθν LDK Consultants, Engineers and Planners, Athens, Greece.  

37. 4
7 

2002-
2003  

Περιφερειακό Πρόγραμμα Καινοτομιϊν Περιφζρειασ Βορείου Αιγαίου 
«ΝΑΙΑ» ςε ςυνεργαςία με το Επιμελθτιριο Λζςβου και τθν Περιφζρεια 
Βορείου Αιγαίου που χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και 
το Τπουργείο Ανάπτυξθσ 

38. 4
8 

2000 – 
2003 

Πρόγραμμα : Ανάπτυξθ θγετικϊν και διοικθτικϊν προςόντων 
ιδιοκτθτϊν και ςτελεχϊν μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων (Κοινοτικι 
Πρωτοβουλία LEONARDO DA VINCI) - Πανεπιςτιμιο Αιγαίου. 

39. 4
9 

2001-
2003 

Διεκνζσ ερευνθτικό πρόγραμμα μελζτθσ τθσ χριςθσ και αξιοποίθςθσ 
του Internet για τθν τουριςτικι εκπαίδευςθ, ςε ςυνεργαςία με το 
Border Technicon Polytecnic τθσ Νότιασ Αφρικισ και του University of 
Strathclyde τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ.   

40. 5
0 

2001-
2002 

Διεκνζσ ερευνθτικό πρόγραμμα χρθματοδοτοφμενο από το 
Conservational International, titled “Environmental practices in tourism 
hotspots: barriers of adoption and policy implications” και co-
coordinated από το Cornell University.  

41. 5
1 

1996 – 
2002 

Ερευνθτικό πρόγραμμα χρθματοδοτοφμενο από το ΤΠΕΘΟ του ΙΑΑΚ 
του ΕΚΚΕ ςε ςυνεργαςία με το Γαλλικό Ινςτιτοφτο και το Πανεπιςτιμιο 
Θεςςαλίασ. Σίτλοσ: «Κοινωνικόσ και οικονομικόσ Άτλασ τθσ Ελλάδασ»  

42. 5
2 

2000-
2001 

Διεκνζσ ερευνθτικό πρόγραμμα PHARE – Cross-Border Cooperation 
(OOSPF-13) “Integrated development of the village Malovishta in terms 
of tourism development and cultural & ecological preservation” ςτθν 
Π.Γ.Δ.Μ. 

43. 5
3 

2000-
2001 

Ερευνθτικό ζργο «Ερευνα για τθ δθμιουργία δεικτϊν νθςιωτικότθτασ – 
Δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων Ελλθνικϊν Νθςιϊν», Τπουργείο Αιγαίου 
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44. 5
4 

1999-
2001 

Ερευνθτικό Πρόγραμμα «EMPOST-NET: Emerging Paradigm of 
Sustainable Tourism – A network perspective», υντονιςτισ: 
International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE), 
Lund University, Χρθματοδότθσ Ευρωπαϊκι Επιτροπι, Ερευνθτικό 
Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματικι Αλλαγι» 

45. 5
5 

2001-
2000 

Ερευνθτικό πρόγραμμα Cultural Tourism Research Project του European 
Association for Tourism & Leisure Education (ATLAS) ςτα πλαίςια 
χρθματοδότθςθσ από τθν ΧΧΙΙ Διεφκυνςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Διεφκυνςθσ.  

46. 5
6 

2001 

«Πρόγραμμα Αξιοποίθςθσ Περιουςίασ Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ 
Σουριςμοφ, Ζργο:   Μελζτθ  Νζων  Σεχνολογιϊν  ςτον  Σουριςμό»,   
Κλαδικι  μελζτθ   που  εκπονικθκε  για  λογαριαςμό  τθσ  FUJI  BANK  
και  αποτελεί  τμιμα  των παρεχόμενων προσ τθν Ε.Σ.Α. Α.Ε  υπθρεςιϊν  
ςτο  πλαίςιο  τθσ  αξιοποίθςθσ  τθσ  ακίνθτθσ περιουςίασ του Ε.Ο.Σ. 

47. 5
7 

1998 – 
2000 

Ερευνθτικό πρόγραμμα χρθματοδοτοφμενο από τον ΕΟΣ το οποίο 
πραγματοποιικθκε ςτο ΕΚΚΕ. Σίτλοσ: «Εςωτερικόσ τουριςμόσ: τάςεισ 
και προοπτικζσ». 

48. 5
8 

1997 – 
2000 

Ερευνθτικό πρόγραμμα χρθματοδοτοφμενο από το ΤΠΕΧΩΔΕ. Σίτλοσ: 
«υμβολι Προγραμμάτων Αςτικοφ Σουριςμοφ ςτθν Ανάπτυξθ-
Ανάπλαςθ Ιςτορικϊν Κζντρων: θ περίπτωςθ τθσ Ακινασ». 

49. 5
9 

1997 – 
2000 

Ερευνθτικό πρόγραμμα. Σίτλοσ: «Οικογενειακζσ ςτρατθγικζσ 
απαςχόλθςθσ και αυτοαπαςχόλθςθσ ςτον Σουριςτικό Σομζα τθσ Χίου». 

50. 6
0 

1997 - 
2000 

Ερευνθτικό πρόγραμμα το οποίο χρθματοδοτείται ςτα πλαίςια του 
ΕΠΕΑΚ. Σίτλοσ: «Προςδιοριςμόσ των αναγκϊν των χρθςτϊν του 
γραφείου διαςφνδεςθσ-ςταδιοδρομίασ του Πανεπιςτθμίου του 
Αιγαίου». 

51. 6
1 

1996-
2000 

Εκπόνθςθ του «τρατθγικοφ χεδίου Ανάπτυξθσ Ν.Λζςβου», 
Χρθματοδότθςθ Τπουργείο Εςωτερικϊν, Πρόγραμμα ΕΑΠΣΑ 

52. 6
2 

1996 – 
2000 

Ερευνθτικό πρόγραμμα χρθματοδοτοφμενο από το ΤΠΕΧΩΔΕ του ΙΑΑΚ 
του ΕΚΚΕ ςε ςυνεργαςία με το τμιμα Αρχιτεκτονικισ του ΕΜΠ. Σίτλοσ: 
«Παρακεριςτικι κατοικία ςτθν Ελλάδα». 

53. 6
3 

1999 
Ερευνθτικό ζργο «Ανάπτυξθ Νθςιωτικοφ Χϊρου», ΤΠΕΘΟ 

54. 6
4 

1998-
1999 

Ερευνθτικό πρόγραμμα TEMPUS - PHARE (CME-03112-97) μεταξφ του 
Σ.Ε.Ι. Θεςςαλονίκθσ (Σμιμα Σουριςτικϊν Επιχειριςεων), του Leeds 
Metropolitan University (Faculty of Cultural and Education Studies) τθσ 
Μεγάλθσ Βρετανίασ και του University of Bitola (Faculty of Tourism) τθσ 
Π.Γ.Δ.Μ. 

55. 6
5 

1998-
1999 

DIME Project: «The diffusion and application of multimedia in the 
tourism and hospitality industries; its implications for employment”. 
Production of a report and of a field research work conducted at the 
University of Surrey for the DIME project (Defining Multimedia for 
Employment) funded under the ESF initiative (ADAPT programme – E.U. 
funded).  

56. 6
6 

1997 – 
1999 

Ερευνθτικό πρόγραμμα χρθματοδοτοφμενο από τον Οργανιςμό 
Ρυμοτομικοφ χεδίου και Προςταςίασ Περιβάλλοντοσ Ακινασ ςε 
ςυνεργαςία με τον Σομζα Πολεοδομίασ - Χωροταξίασ του ΕΜΠ. Σίτλοσ: 
«Διερεφνθςθ των δυνατοτιτων αειφορικισ (βιϊςιμθσ) ανάπτυξθσ και 
χωροκζτθςθσ του Σομζα του Σουριςμοφ ςτθν Αττικι». 

57. 6
7 

1997-
1998 

Εκπόνθςθ ζρευνασ με κζμα «Για τθν εκπόνθςθ δεικτϊν που 
χαρακτθρίηουν τθν νθςιωτικότθτα», Τπουργείο Αιγαίου 

58. 6 1995- Ερευνθτικό πρόγραμμα “Ανάπτυξθ μεκοδολογίασ για τθ δθμιουργία 
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8 1998 πλαιςίου αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ ςε μειονεκτικά νθςιά του Αιγαίου”, 
Χρθματοδότθσ: Τπουργείο Αιγαίου 

59. 6
9 

1990 – 
1998 

Ερευνθτικό πρόγραμμα το οποίο ςυγχρθματοδοτικθκε από τον ΕΟΣ και 
το ΕΚΚΕ. Σίτλοσ: «Ο τουριςμόσ ωσ παράγοντασ κοινωνικισ αλλαγισ». 

60. 7
0 

1996-
1998 

Ευρωπαϊκό Ερευνθτικό Πρόγραμμα Regional Inovation Strategies (RIS) 
για τθν ανάπτυξθ καινοτόμων ειδικϊν μορφϊν τουριςμοφ ςτθν 
Περιφζρεια τθσ τερεάσ Ελλάδασ τθν περίοδο 1996-1998, ςτα πλαίςια 
του Ερευνθτικοφ Πανεπιςτθμιακοφ Ινςτιτοφτου Περιφερειακισ 
Ανάπτυξθσ (ΙΠΑ)  του Παντείου Πανεπιςτθμίου 

61. 7
1 

1996-
1997 

Ερευνθτικό και τεχνολογικό πρόγραμμα Ελλάδα-Γαλλίασ (Πλάτων) με 
κζμα “υγκριτικι μελζτθ των μικρονθςιωτικϊν οικοςυςτθμάτων ςτθ 
Γαλλία και ςτθν Ελλάδα ςτο πλαίςιο ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ των 
οικονομικϊν, ανκρϊπινων και περιβαλλοντικϊν πόρων” ςε ςυνεργαςία 
με το Εργαςτιριο Geosystemes του Πανεπιςτθμίου Bretagne Occidental, 
χρθματοδότθςθ ΓΓΕΣ 

62. 7
2 

1995-
1997 

Εκπόνθςθ ζρευνασ με κζμα «χζδιο Ολοκλθρωμζνθσ Σουριςτικισ 
Ανάπτυξθσ Ορεινισ Επαρχίασ Πλωμαρίου», υμβοφλιο Περιοχισ 5θσ 
Εδαφικισ Περιφζρειασ Λζςβου  

63. 7
3 

1996 
Ζρευνα "Σουριςτικι εκπαίδευςθ και πρόςβαςθ ςτθν αγορά εργαςίασ 
ςτθν Ελλάδα", 1996 Φορζασ: ΙΝΕ (Ινςτιτοφτο Εργαςίασ). 
 

64. 7
4 

1992-
1995 

Δικτφου EURISLES (κοινοτικό πρόγραμμα RECITE) για τθ δθμιουργία 
πιλοτικισ βάςθσ δεδομζνων των νθςιϊν τθσ ΕΕ 

65. 7
5 

1991 – 
1994 

Ερευνθτικό πρόγραμμα το οποίο ανατζκθκε από το ΚΕΓΜΕ (κοινοτικι 
πρωτοβουλία NOW) και χρθματοδοτικθκε από τθν Ε.Ε. Σίτλοσ: 
«Αποτίμθςθ τθσ λειτουργίασ των γυναικείων αγροτουριςτικϊν 
ςυνεταιριςμϊν». 

66. 7
6 

1991 – 
1994 

Ερευνθτικό πρόγραμμα του Κζντρου Κοινωνικισ Μορφολογίασ και 
Κοινωνικισ Πολιτικισ τθσ ΠΑΠΕ το οποίο χρθματοδοτικθκε από τθν 
Ε.Ε. και τθ Γ.Γ. Ιςότθτασ. Σίτλοσ: « Θ γυναικεία απαςχόλθςθ ςτον 
τουριςτικό τομζα: διερεφνθςθ τθσ αγοράσ εργαςίασ και επιςιμανςθ 
προοπτικϊν». 

67. 7
7 

2002-
2003 

European Collaborative Research Project “Learning Destinations”. 
Participants of the project are: University of Strathclyde (project 
director), ETOUR, Sweden (Project Secretary), Centre for Regional and 
Tourism Research, Denmark, Finnish Network for Tourism Studies, 
Finland, Queen Margaret University College, Scotland, Karlstad 
University, Sweden (National project coordinators), Centre for Regional 
and Tourism Research, Denmark, Finnish Network for Tourism Studies, 
Finland, Lillehammer College, Norway, ETOUR, European Tourism 
Research Institute, Sweden, Dalarna College, Sweden. 

68. 7
8 

1998-
2000 

European Project “Competitiveness and employment promotion in the 
tourist agencies sector through the employees and the entrepreneurs 
adaptation in the new working requirements of the tourist field”.  

69. 7
9 

1998 
Ερευνθτικό πρόγραμμα Aegean DOLPHIN (από απόςταςθ εκπαίδευςθ). 
Επεξεργαςία εκπαιδευτικοφ υλικοφ, εκπαίδευςθ – επίβλεψθ τμιματοσ 
των εκπαιδευομζνων. 
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ΞΗΛΑΘΑΠ 2 

 ΚΔΙΔΡΔΠ ΚΔ ΔΗΓΗΘΔΠΖ ΠΡΝΛ ΡΝΟΗΠΚΝ 

 

1.  2012 

Μελζτθ με ςτόχο τθν ανάπτυξθ των περιγραφικϊν δεικτϊν, όπωσ αυτοί 
ζχουν προςδιοριςτεί από το Ευρωπαϊκό Πλαίςιο προςόντων και ζχει 
εξειδικευκεί ςε εκνικό επίπεδο (Εκνικό Πλαίςιο Προςόντων) ςτον 
τομζα του τουριςμοφ και ειδικότερα ςτον κλάδο τθσ υποδοχισ και τθσ 
φιλοξενίασ 

2.  2011 

Ζργο: «Προτάςεισ για τθν αναδιοργάνωςθ τθσ δομισ και τθσ 
λειτουργίασ ενόσ Εκνικοφ Οργανιςμοφ Σουριςμοφ» που ζχει αναλάβει 
να εκπονιςει το Εργαςτιριο Σουριςτικϊν Ερευνϊν και Μελετϊν 
(ΕΣΕΜ) και χρθματοδοτείται από τον ΕΟΣ  

3.  2011 

Ζργο: «Ανάπτυξθ Ειδικϊν και Εναλλακτικϊν Μορφϊν Σουριςμοφ ςτθν 
Ελλάδα» που ζχει αναλάβει να εκπονιςει το Εργαςτιριο Σουριςτικϊν 
Ερευνϊν και Μελετϊν - ΕΣΕΜ και χρθματοδοτείται από τθν Εταιρεία 
CSF ΑΕ 

4.  2009 
Ζργο: «Εκτίμθςθ Φζρουςασ Ικανότθτασ Σουριςμοφ ςτθ Νιςο Κω» που 
ζχει αναλάβει να εκπονιςει το ΕΣΕΜ και χρθματοδοτείται από τθ 
Νομαρχιακι Αυτοδιοίκθςθ Δωδεκανιςου. 

5.  2009 

Ζργο: «Εκτίμθςθ φζρουςασ ικανότθτασ τουριςμοφ ςτθν παράλια 
περιοχι τθσ Δ. Μαγνθςίασ και ςτον όρμο Νθζσ του Διμου οφρπθσ». 
Ανάδοχοι  Golfing Development Μελετθτικι Καταςκευαςτικι Ανϊνυμθ 
Εταιρεία – ΕΣΕΜ 

6.  2009 

Ζργο: «Θ ςθμαςία του Σουριςμοφ για τθν ελλθνικι οικονομία / 
κοινωνία & προτάςεισ πολιτικισ για τθν τουριςτικι ανάπτυξθ» που 
ανζλαβε να εκπονιςει το ΕΣΕΜ και χρθματοδοτικθκε από τον 
φνδεςμο Ελλθνικϊν Σουριςτικϊν Επιχειριςεων – ΕΣΕ 

7.  2009 
Ζργο:  «χζδιο Σουριςτικοφ Μάρκετινγκ για το Νομό Ευβοίασ» που ζχει 
αναλάβει να εκπονιςει το ΕΣΕΜ και χρθματοδοτείται από τθν 
Νομαρχιακι Αυτοδιοίκθςθ Εφβοιασ. 

8.  2009 

Ζργο: «Ανάπτυξθ του Οικοτουριςμοφ ςε ςυνδυαςμό με άλλεσ ειδικζσ 
μορφζσ τουριςμοφ ςτισ περιοχζσ τθσ Τπάτθσ και του Καϊάφα» που ζχει 
αναλάβει να εκπονιςει το ΕΣΕΜ και χρθματοδοτείται από τθν Εταιρεία 
Σουριςτικισ Ανάπτυξθσ ΑΕ 

9.  2008 

Εγχειρίδιο με τίτλο: «Οδθγόσ αντιμετϊπιςθσ τοπικϊν περιβαλλοντικϊν 
προβλθμάτων: Σουριςμόσ και Περιβάλλον», υνεργαςία με το 
Κοινωφελζσ Κδρυμα με τθν επωνυμία «Παγκόςμιο Σαμείο για τθ Φφςθ 
WWF – Ελλάσ»  

10.  2008 

Καταςτατικι μελζτθ του Ακθναϊκοφ Σουριςμοφ – από τθν προ 
ολυμπιακι ςτθ μετά- ολυμπιακι περίοδο: Θ επίδραςθ των  
Ολυμπιακϊν Αγϊνων και θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ, οι ςτρατθγικζσ 
προτεραιότθτεσ,  οι προοπτικζσ, οι προκλιςεισ και οι επόμενεσ δράςεισ 
για τθν πενταετία 2008-2012 (ΕΣΕΜ- ΕΣΟΑΑ) 

11. 1 2008 

υνεργαςία του Ινςτιτοφτου Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ με το ΕΣΕΜ 
(Εργαςτιριο Σουριςτικϊν Ερευνϊν και Μελετϊν του Πανεπιςτθμίου 
Αιγαίου) για τθ δθμιουργία "Οδθγοφ καλισ Πρακτικισ" (Best practice) 
με τίτλο: "Σουριςμόσ Τπαίκρου και Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ", ο οποίοσ κα 
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απευκφνεται ςτουσ Διμαρχουσ, τουσ υμβοφλουσ των Δθμοτικϊν 
Επιτροπϊν Σουριςμοφ και τα ςτελζχθ των Αναπτυξιακϊν Εταιριϊν των 
Διμων. κοπόσ είναι θ ενθμζρωςθ των Δθμοτικϊν Αρχόντων για τισ 
δυνατότθτεσ τοπικισ ανάπτυξθσ μζςω του τουριςμοφ τθσ υπαίκρου, 
κακϊσ και θ διαμόρφωςθ πολιτικϊν και ςτρατθγικϊν ςτο πλαίςιο τθσ 
Δ’ Προγραμματικισ περιόδου. 

12. 2 2008 

υνεργαςία τθσ Εταιρείασ Σουριςτικισ και Οικονομικισ Ανάπτυξθσ 
Ακθνϊν Αναπτυξιακι Ανϊνυμθ Εταιρεία Ο.Σ.Α. (Ε.Σ.Ο.Α.Α. Α.A.E. 
Ο.Σ.Α.) και του Πανεπιςτθμίου Αιγαίου/Ειδικόσ Λογαριαςμόσ 
Κονδυλίων Ζρευνασ, για τθν εκπόνθςθ του ζργου: Καταςτατικι Μελζτθ 
Ακθναϊκοφ Σουριςμοφ – από τθν Προ-Ολυμπιακι ςτθ Μετά-Ολυμπιακι 
Περίοδο: Θ επίδραςθ των Ολυμπιακϊν Αγϊνων ςτον Ακθναϊκό 
Σουριςμό και θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ, οι ςτρατθγικζσ 
προτεραιότθτεσ, οι προοπτικζσ-προκλιςεισ και οι επόμενεσ δράςεισ 
για τθν επόμενθ 5ετία (2008 -2012).  

13. 3 2007 
Μελζτθ «Δθμιουργία Σουριςτικοφ Παρατθρθτθρίου ςτον Ν.Χίου», 

Χρθματοδότθςθ Ν.Α. Χίου, Ιανουάριοσ  

14. 4 2006 
Μελζτθ «Δθμιουργία Σουριςτικοφ Παρατθρθτθρίου ςτον Ν.άμου», 

Χρθματοδότθςθ Ν.Α. άμου, Ιανουάριοσ  

15. 5 2005 
Μελζτθ «Marketing Plan  και ςχζδιο δράςθσ τουριςτικισ προβολισ τθσ 

Περιφζρειασ Β.Αιγαίου», Ανάδοχοσ Planet A.E, Χρθματοδότθςθ 
ΠΕΠ Β.Αιγαίου Αφγ. – Δεκεμ.  

16. 6 2004 - 2005 

. Φωτίου, Α. Μζξα, Π. Σςάρτασ, Κ. Παρπαΐρθσ, Α. Μιχαθλίδθσ, Α. 
Θεοχάρουσ, «Μελζτθ υπολογιςμοφ τθσ Φζρουςασ Ικανότθτασ και 
εκτίμθςθσ δυνατότθτασ ανάπτυξθσ ολοκλθρωμζνου τουριςτικοφ 
προϊόντοσ για τισ περιοχζσ τθσ υπαίκρου», Ανακζτουςα Αρχι: Γραφείο 
Προγραμματιςμοφ Κφπρου 

17. 7 2004 
. Φωτίου, Π. Σςάρτασ, Β. Κουρκουτά, «Κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τα 
ςχζδια διαχείριςθσ επιςκεπτϊν ςε περιοχζσ εφαρμογισ τθσ Κ.Π. 
LEADER+». BAC A.E. – Τπθρεςία Διαχείριςθσ Κ.Π. LEADER+. ελ. 142 

18. 8 2002-2003 
Γ. Ηαχαράτοσ, Π. Σςάρτασ, Δ. Λαγόσ ςε ςυνεργαςία με ΟΜΑ Ε.Π.Ε., Α. 
Κοτηαμπόπουλο, Μελζτθ Σουριςτικισ Ανάπτυξθσ Περιφζρειασ 
Πελοποννιςου. 

19. 9 2002-2003 
Γ. Ηαχαράτοσ, Π. Σςάρτασ, Γ. Διονυςοποφλου ςε ςυνεργαςία με ΟΜΑ 
ΕΠΕ-ΕΣΑΜ, Μελζτθ Σουριςτικισ Ανάπτυξθσ Περιφζρειασ Κριτθσ. 

20. 1
0 

2002-2003 
Γ. Ηαχαράτοσ, Π. Σςάρτασ, Γ. πιλάνθσ, Θ. ταυρινοφδθσ ςε ςυνεργαςία 
με SALFO, ENVIPLAN, Μελζτθ Σουριςτικισ Ανάπτυξθσ Περιφζρειασ 
Νοτίου Αιγαίου. 

21. 1
1 

2002 
Εκπόνθςθ μελζτθσ του ΕΟΣ ςχετικισ με τθν  τουριςτικι ανάπτυξθ τθσ 
Περιφζρειασ Πελοποννιςου, Ακινα. 

22. 1
2 

2001-2002 
Γ. Ηαχαράτοσ, Π. Σςάρτασ, . Ηαγκότςθ, Α. Κυριακάκθ, Δ. Γκοφβθσ κ.α. 
Μελζτθ για τθν απαςχόλθςθ ςτον Σουριςμό (Τποκλάδοι Ξενοδοχείων, 
Πρακτορείων, Εςτίαςθσ), ΕΣΕ. 

23. 1
3 

2001 
Ηαχαράτοσ Γ., Σςάρτασ Π., Λαγόσ Δ., Διονυςοποφλου Π, Θαλάςςιοσ 
τουριςμόσ, CSF AE.-Ε.Σ.Α. Α.Ε. 

24. 1
4 

2001 
Ηαχαράτοσ Γ., Σςάρτασ Π., Λαγόσ Δ. Γκρίμπα Ε., Επαγγελματικόσ 
τουριςμόσ, CSF AE. -Ε.Σ.Α. Α.Ε. 

25. 1
5 

2001 
Ηαχαράτοσ Γ., Σςάρτασ Π., Λαγόσ Δ. Χαμάκοσ Γ., Θεματικόσ τουριςμόσ, 
CSF AE. -Ε.Σ.Α. Α.Ε. 

26. 1
6 

2001 
Ηαχαράτοσ Γ., Σςάρτασ Π., Λαγόσ Δ., Μάςτορα Κ., Θερμαλιςτικόσ – 
Ιαματικόσ τουριςμόσ, CSF AE. -Ε.Σ.Α. Α.Ε. 
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27. 1
7 

2001 
Ηαχαράτοσ Γ., Σςάρτασ Π., Λαγόσ Δ., ταυρινοφδθσ Θ, Σουριςμόσ 
Αλλοδαπϊν, CSF AE. -Ε.Σ.Α. Α.Ε. 

28. 1
8 

2001 
Ηαχαράτοσ Γ. , Σςάρτασ Π., Λαγόσ Δ. Σςιλιμπϊκοσ, Κ.Κυριακάκθ Α., 
Γκοφβθσ Δ., Εςωτερικόσ τουριςμόσ, CSF AE. -Ε.Σ.Α. Α.Ε. 

29. 1
9 

2001 
Σςάρτασ Π., Λαγόσ Δ. Γκοφβθσ Δ., Χειμερινόσ τουριςμόσ, CSF AE. -Ε.Σ.Α. 
Α.Ε. 

30. 2
0 

2001 
Σςάρτασ Π., Λαγόσ Δ., Ηαγκότςθ ., Πολιτιςτικόσ τουριςμόσ, CSF AE. -
Ε.Σ.Α. Α.Ε. 

31. 2
1 

2001 
Σςάρτασ Π., Λαγόσ Δ. Κυριακάκθ Α., Οικοτουριςμόσ τουριςμόσ, CSF AE. 
-Ε.Σ.Α. Α.Ε. 

32. 2
2 

2001 
Σςάρτασ Π., Λαγόσ Δ., Σριχάσ Ν.,Νζεσ τεχνολογίεσ και τουριςμόσ, CSF 
AE. -Ε.Σ.Α. Α.Ε. 

33. 2
3 

2000-2001 
Μελζτθ του ΕΣΕ (φνδεςμοσ Ελλθνικϊν Σουριςτικϊν Επιχειριςεων) 
«Μελζτθ για τθν απαςχόλθςθ ςτον Σουριςμό και ιδιαίτερα ςτουσ 
υποκλάδουσ τθσ Ξενοδοχείασ  και Εςτίαςθσ Πρακτορείων». 

34. 2
4 

1999 
Π. Σςάρτασ, Ι. ταματιάδθσ, ςε ςυνεργαςία με Integration, Δυνατότθτεσ 
απαςχόλθςθσ επαναπατριηόμενων Ποντίων γυναικϊν ςτον Σουριςτικό 
Σομζα,  Κοινοτικι Πρωτοβουλία HORIZON.  

35. 2
5 

1999 
Μελζτθ "Διερεφνθςθ δυνατοτιτων αειφορικισ (βιϊςιμθσ) ανάπτυξθσ 
και χωροκζτθςθσ του τομζα τουριςμοφ ςτθν Αττικι" ΟΡΑ-ΕΜΠ, 
Ακινα, ςελ.310. 

36. 2
6 

1999 
Διερεφνθςθ του τουριςτικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ των Κρατικϊν 
χολϊν Σουριςτικϊν Επαγγελμάτων ΣΕ Φορζασ ΣΕ 

37. 2
7 

1999 
Δ. Οικονόμου, Π. Σςάρτασ ςε ςυνεργαςία με ΤΠΟΔΟΜΘ, Μελζτθ 
Ανάπτυξθσ Ορεινισ Πελοποννιςου, ΤΠΕΘΟ. 

38. 2
8 

1997-1999 
Πρωτογενι ζρευνα "Σoυριςμόσ και τοπικι παραγωγι ςτον Ν. 
Δωδ/ςoυ". Φορζασ: Αναπτυξιακι Δωδ/ςου (ΑΝ.ΔΩ). 

39. 2
9 

1997 
Σ. Αδαμακόπουλοσ, Π. Σςάρτασ, Δ. Καραγιάννθσ, κ.ά , Μελζτθ 
ανάπτυξθσ ορεινοφ τουριςμοφ ςτο νομό Φωκίδασ, Α και Β φάςθ, 
ΕΕΣΑΑ- Νομαρχία Φωκίδασ, ςελ. 270. 

40. 3
0 

1997 

Λ. Βαςενχόβεν, Θλ. Κορλιοφροσ, Π. Σςάρτασ, Κ. Χατηθμπίροσ, κ.ά. 
Σοπικι ανάπτυξθ, ανάδειξθ τοπικών πόρων και προςταςία φυςικοφ και 
ιςτορικοφ Περιβάλλοντοσ: θ περιοχι τθσ Βόνιτςασ, Σοπικό αναπτυξιακό 
πρόγραμμα περιοχισ Βόνιτςασ, ΕΜΠ-Διμοσ Βόνιτςασ, ςελ. 310. 

41. 3
1 

1997 
Γ. Ηαχαράτοσ, Δ. Κοφτουλασ, Β. Κατςίκθ, Π. Σςάρτασ, Αναλυτικι Μελζτθ 
για τθν Σουριςτικι Πολιτικι τθσ Νομαρχίασ Ακθνών, ςελ. 210. 

42. 3
2 
1995- 1996. 

Μελζτθ τθσ απονομισ οικολογικοφ ςιματοσ ςτισ τουριςτικζσ 
υπθρεςίεσ, Χρθματοδότθσ Ευρωπαϊκι Ενωςθ-ΤΠΕΧΩΔΕ-ΑΑΟ  

43. 3
3 

1995 

Γ. Ηαχαράτοσ, Γ. Δραγαςάκθσ, Π. Σςάρτασ, Ε. Μανϊλογλου, Γ. 
Γοφλατθσ, κ. ά., Διερεφνθςθ των δυνατοτιτων και μορφών τουριςτικισ 
ςυνεργαςίασ με τθ Ρωςία και άλλεσ χώρεσ τθσ πρώθν ΕΔ, Κζντρο 
Ζρευνασ και Σεκμθρίωςθσ-Ιnfogroup, Ακινα, ς. 283. 

44. 3
4 

1995 
Γ. Ηαχαράτοσ, Π. Κομίλθσ,  Π. Σςάρτασ, Ρ. Καλοκάρδου, κ.ά., Σουριςτικι 
ανάπτυξθ του νομοφ Αιτωλοακαρνανίασ, ΣΕΔΚ νομοφ 
Αιτωλοακαρνανίασ (κοινοτικι πρωτοβουλία Euroform), ςελ. 300. 

45. 3
5 

1994 -  1995 

Μελζτθ “Αεροπορικι ςφνδεςθ Ελλθνικϊν Νθςιϊν” που εκπονικθκε 
από το Διεκνζσ Ερευνθτικό Κζντρο Ανατολικισ Μεςογείου για τισ 
Μεταφορζσ (ΔΕΚΑΜΜ) για λογαριαςμό τθσ υνδιάςκεψθσ 
Επιμελθτθρίων Ελλθνικϊν Νθςιϊν. 

46. 3 1994 Γ. Ηαχαράτοσ, Π. Σςάρτασ, Α. Κρθτικόσ, κ.ά, Μελζτθ ςκοπιμότθτασ 
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6 ίδρυςθσ χολισ7Σουριςτικισ Εκπαίδευςθσ για τθν ανάδειξθ ςτελεχών 
ςε Βαλκανικζσ και Ανατολικζσ χώρεσ, 8ΟΣ- Ανάδοχοσ Planet 
Integration, Ακινα, ςελ. 197. 

47. 3
7 

1994 

Γ. Ηαχαράτοσ, Π. Σςάρτασ, Α. Κρθτικόσ, κ.ά, φγκριςθ εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων και διαδικαςιών πιςτοποίθςθσ προςόντων ςτισ χώρεσ 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν ανάδειξθ επαγγελματικών ειδικοτιτων 
ςτον τομζα του τουριςμοφ, Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ ΕΟΣ-Ανάδοχοσ 
Planet Integration, Ακινα, ςελ. 380. 

48. 3
8 

1994 

Γ. Ηαχαράτοσ, Π. Σςάρτασ, Α. Κρθτικόσ, κ.ά, Διερεφνθςθ ςκοπιμότθτασ 
ίδρυςθσ ειδικών ςχολών τουριςτικισ εκπαίδευςθσ (αγροτικόσ, ορεινόσ, 
κρθςκευτικόσ, πολιτιςτικόσ τουριςμόσ), Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ ΕΟΣ-
Ανάδοχοσ Planet Integration, Ακινα, ςελ. 219. 

49. 3
9 

1993 
Π. Σςάρτασ, Μ. Θανοποφλου, Αποτίμθςθ τθσ λειτουργίασ των 
γυναικείων αγροτουριςτικών ςυνεταιριςμών, ΚΕΓΜΕ (πρόγραμμα 
Now), Ακινα, ςελ. 180. 

50. 4
0 

1993 

Α. Ανυφαντι, . Βαρβαρζςοσ, Γ. Ηαχαράτοσ, Π. Κομίλθσ, Ρ. 
Καλοκάρδου, Μ. Χατηθνικολάου, Π. Σςάρτασ, Χ. Πετρζασ, Α. Χριςτίδου, 
«Σουριςμόσ» Β΄ Κοινοτικό Πλαίςιο τιριξθσ, ΠΟΞ-ΕΛΑΝΕΣ, Ακινα, ςελ. 
135. 

51. 4
1 

1993 
Γ. Ηαχαράτοσ, Π. Σςάρτασ, Δ. Σςιφόροσ, κ.ά , Ειδικι χωροτακτικι μελζτθ 
παράκτιασ ηώνθσ Ιονίου πελάγουσ νομών Πρεβζηθσ και Θεςπρωτίασ, 
Ακινα, τομ. Α και Β, ςελ. 540. 

52. 4
2 

1992 
Γ. Ηαχαράτοσ, Ρ. Καλοκάρδου, Σ. Κομίλθσ, Π. Σςάρτασ, Ε. 
Χατηθνικολάου, Η χρονομεριςτικι μίςκωςθ ςτθν Ευρώπθ και τθν 
Ελλάδα, ΕΣΒΑ, Ακινα, ςελ. 500. 

53. 4
3 

1991 
Γ. πιλάνθσ, Π. Σςάρτασ, Π. Μπουμπάρθσ, Πρόγραμμα Ανάπτυξθσ 
Πολιτιςτικοφ Σουριςμοφ ςτθ Χίο, ECTARC-ΣΕΔΚ Χίου, Ελλθνικά - 
Αγγλικά, ςελ. 100. 

54. 4
4 

1991 
Σςεκοφρασ και ςυνεργάτεσ, Ρ. Καλοκάρδου, Κ. Κραντονζλλθσ, Π. 
Σςάρτασ, Μεταβολι του προτφπου μαηικοφ τουριςμοφ: Νζεσ Μορφζσ 
Σουριςμοφ, ΕΣΒΑ, Ακινα, ςελ. 500. 

55. 4
5 

1990 

Μελζτθ τθσ εταιρείασ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν Planet ςε 
ςυνεργαςία με το ΕΣΕΜ αναφορικά με τθν εκπόνθςθ ςτρατθγικοφ 
ςχεδίου τουριςτικισ ανάπτυξθσ του Νομοφ Κζρκυρασ για λογαριαςμό 
του Κερκυραϊκοφ Οργανιςμοφ Σουριςμοφ (ΚΕΟΣ). 

56. 4
6 

1989-1990 
Μελζτθ “Ανάπτυξθ πολιτιςτικοφ τουριςμοφ ςτθ Χίο” που εκπονικθκε 

για λογαριαςμό τθσ ΣΕΔΚ Χίου ςτο πλαίςιο του ευρωπαϊκοφ 
προγράμματοσ διαπεριφερειακισ ςυνεργαςίασ PEE. 
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Δξγαζηήξην Ξνζνηηθψλ Κεζφδσλ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

 

ΦΔΘ Ίδξπζεο Δξγαζηεξίνπ Ρεχρνο Β, ΦΔΘ 1285, 11/09/2003 

Γηεχζπλζε 
Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Ρκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Κηράισλ 8, 

82100 

Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε 
φάλμα! Η αναφορά τησ υπερ-ςφνδεςησ δεν είναι ζγκυρη. 

http://qmlab.ba.aegean.gr/   

Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Θαζεγεηήο Βαζίιεο Αγγειήο 

E-mail qmlab@chios.aegean.gr 

Ρειέθσλν 22710 35186, 35184 

Fax 22710 35189 

 

 

Ρν Δξγαζηήξην Ξνζνηηθψλ Κεζφδσλ ηδξχζεθε ην Πεπηέκβξην ηνπ 2003 ζην Ρκήκα Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ είλαη ε επηζηεκνληθή έξεπλα 

θαη ε αλάπηπμε κεζφδσλ θαη ηερληθψλ πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή 

δηνίθεζε ησλ ζχγρξνλσλ νξγαληζκψλ, νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ ζε έλα κεηαβαιιφκελν 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. 

Κέιε ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: 

 Νη δηδάζθνληεο ησλ πνζνηηθψλ καζεκάησλ (Καζεκαηηθά, Πηαηηζηηθή, Δπηρεηξεζηαθή 

Έξεπλα) ηνπ Ρκήκαηνο. 

 Δπηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο θαη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ηνπ Ρκήκαηνο κε εξεπλεηηθφ 

ελδηαθέξνλ θαη εκπεηξία ζηηο πνζνηηθέο κεζφδνπο θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπο. 

Ρν Δξγαζηήξην ζπλεξγάδεηαη επίζεο, θαηά πεξίπησζε, κε άιινπο δηδάζθνληεο ηνπ Ρκήκαηνο 

αιιά θαη ηεο Πρνιήο Δπηζηεκψλ ηεο Γηνίθεζεο, ησλ νπνίσλ ηα γλσζηηθά αληηθείκελα 

θαιχπηνπλ ηνπο ηνκείο ηεο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Νηθνλνκηθψλ, Σξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη 

Ρερλνινγηψλ Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ.  

Ρα εξεπλεηηθά πεδία ηνπ Δξγαζηεξίνπ είλαη: 

 Πηαηηζηηθή Αλάιπζε  

 Ιήςε Απνθάζεσλ  

http://qmlab.ba.aegean.gr/
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 Ξεξηθεξεηαθή Αλάιπζε  

 

Θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην Δξγαζηήξην έρεη αλαπηχμεη έληνλε εξεπλεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ζε επίπεδν ηφζν βαζηθήο, φζν θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο θαη έρεη 

ζπκκεηάζρεη ζε αξθεηά επξσπατθά θαη εζληθά πξνγξάκκαηα. Πηα πιαίζηα απηά έρεη 

ζπκκεηάζρεη ζηελ αλάπηπμε πξσηφηππσλ κεζνδνινγηψλ θαη ηερληθψλ ππνινγηζκνχ ηεο 

ειθπζηηθφηεηαο πεξηνρψλ θαη πεξηθεξεηψλ, ζην ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ηνπ πιαηζίνπ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ρψξνπ εξγαζίαο θαη ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζεσξεηηθνχ ζρεδίνπ ηεο απνδνρήο 

πξντφλησλ ζε θπζηθή θαη ειεθηξνληθή κνξθή. Θαηά ην δηάζηεκα απηφ έρνπλ δεκνζηεπηεί 

πάλσ απφ 30 εξγαζίεο ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, ελψ βξίζθνληαη ππφ εμέιημε 

πεξίπνπ 40 εξγαζίεο, θάπνηεο απφ ηηο νπνίεο έρνπλ παξνπζηαζηεί ζε δηεζλή θαη εζληθά 

ζπλέδξηα. Ρέινο, ην Δξγαζηήξην έρεη ζπκκεηάζρεη ζηε δηνξγάλσζε δχν δηεζλψλ θαη ελφο 

εζληθνχ ζπλεδξίνπ. 

 

Ππλνςίδνληαο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ην Δξγαζηήξην είλαη έλαο ρψξνο έληνλεο εξεπλεηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε πνιινχο λένπο επηζηήκνλεο απφ δηαθνξεηηθέο 

γλσζηηθέο πεξηνρέο λα ζπλεξγαζηνχλ γηα λα κειεηήζνπλ θαη λα επηιχζνπλ πξνβιήκαηα ηεο 

δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

 

Ξεδία Έξεπλαο θαη Ξαξνρήο πεξεζηψλ 

 

 Πηαηηζηηθή Αλάιπζε 

o Γεκηνπξγία Βάζεσλ Γεδνκέλσλ 

o Δπηκφξθσζε ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ θαη νκάδσλ πιεζπζκνχ ζε ζέκαηα 

Πηαηηζηηθήο 

 

 Ξεξηθεξεηαθή Αλάιπζε 

o Ππκβνιή ησλ ηδξπκάησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ πεξηθεξεηαθή 

αλάπηπμε. 

o Ππκβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε  

 

 Ιήςε Απνθάζεσλ  

o Δλαιιαθηηθά Γίθηπα Ρξαπεδηθψλ Ππλαιιαγψλ 
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o Ζ ρξήζε ησλ Ρερλνινγηψλ Ξιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλσληψλ απφ παηδηά 

ειηθίαο 10-15 εηψλ  

 

Mέιε ηνπ Δξγαζηεξίνπ 

Γηδάζθνληεο 

 Γξ. Αγγειήο Βαζίιεο, Θαζεγεηήο Ξνζνηηθψλ Κεζφδσλ,  Δπηζηεκνληθφο 

πεχζπλνο ηνπ Δξγαζηεξίνπ 

 Γξ. Καχξε Καξία, Δπίθνπξε Θαζεγήηξηα Ξνζνηηθψλ Κεζφδσλ  

 Γξ. Γάθε Διέλε, Ιέθηνξαο Ξνζνηηθψλ Κεζφδσλ ζηε Σσξηθή Αλάιπζε 

 Γξ. Ληνπκή Καξία, Γηδάζθνπζα Ξνζνηηθψλ Κεζφδσλ (Ξ.Γ.407/80)  

 

Δπηζηεκνληθνί Ππλεξγάηεο 

 Γξ. Αιεμφπνπινο  Αλδξέαο 

 Γξ. Αληηβάρεο Λίθνο 

 Γξ. Απνζηφινπ Καλφιεο  

 Γξ. Βαθφπνπινο Κηράιεο  

 Γξ. Θνπθνδφληεο Ηάζσλ  

 Γξ. Θσλζηαληάο Γεψξγηνο 

 Γξ. Κνληνχθαο Φψηεο 

 Γξ. Παιακνχξα Καξία 

 Γξ. Ρξηράο Λίθνο 

 

πνςήθηνη Γηδάθηνξεο 

 Αιεμαλδξνπνχινπ Γηνλπζία 

 Αξγπξνπνχινπ Σξπζάλζε 

 Καθξίδε Ιίδα 

 Ρζφθα Ησάλλα 

 

 

Δλεξγά Ξξνγξάκκαηα & Γξαζηεξηφηεηεο Δξγαζηεξίνπ 

 

 Πξόγξακκα IKYDA (2004-2006) ζε ζπλεξγαζία κε ην εξγαζηήξην ΙΡΙ 
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Πηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Ξαλεπηζηήκην Freiburg, ήηαλ ε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ δπλαηψλ/αδχλαησλ ζεκείσλ, 

επθαηξηψλ/απεηιψλ θαη γεληθφηεξα ησλ πξννπηηθψλ αλάπηπμεο ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ 

ζηελ Διιάδα θαη ζηε Γεξκαλία. Ξξνο ην ζθνπφ απηφ αλαπηχρζεθε έλα κνληέιν 

εληνπηζκνχ ησλ παξακέηξσλ πνπ απνηεινχλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα θάζε 

πεξηνρή θαη πξνζδηνξηζκνχ ησλ δπλαηνηήησλ αλάπηπμεο ηεο. Πην πιαίζην ηνπ παξαπάλσ 

έξγνπ, ην Δξγαζηήξην Ξνζνηηθψλ Κεζφδσλ παξείρε ηελ ηερλνγλσζία ηνπ γηα ηνλ 

εληνπηζκφ θαη ηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε 

κηαο πεξηνρήο, θαζψο θαη ζηε δεκηνπξγία ελφο κνληέιν ππνινγηζκνχ ηεο ειθπζηηθφηεηαο 

ηεο.  

 

 MESST (ARCHIMED): Μεζνγεηαθό Πξόηππν γηα ηνλ Αεηθνξηθό Σνπξηζκό (2005-2007) 

ζε ζπλεξγαζία κε ην εξγαζηήξην ΔΣΔΜ 

Πηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο πξνηχπνπ πηζηνπνίεζεο 

ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ, πνπ αθνξνχζε ην ζχλνιν ησλ ηνπξηζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ (κεηαθνξά-κεηαθίλεζε, δηακνλή, δηαζθέδαζε, θιπ.). Πην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο απηνχ, ην Δξγαζηήξην Ξνζνηηθψλ Κεζφδσλ παξείρε ηελ ηερλνγλσζία ηνπ, 

γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ απαξαίηεησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο 

έξεπλεο πεδίνπ, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δεηγκάησλ, ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ θαη ην 

ζρεδηαζκφ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. 

 

 Δθπόλεζε Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδίνπ Γήκνπ Μεζζαπίσλ (2008) 

Πηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ απηνχ ην Δξγαζηήξην Ξνζνηηθψλ Κεζφδσλ νινθιήξσζε ηα 

αθφινπζα παξαδνηέα:  

o Ππγθέληξσζε Πηνηρείσλ θαη θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζην Γήκν 

Κεζζαπίσλ 

o Δπεμεξγαζία, αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ 

o Θαζνξηζκφο ζηφρσλ ζηξαηεγηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη αλάιπζε ηνπο ζε Άμνλεο, Κέηξα 

θαη Γξάζεηο 

o Δθπφλεζε Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ Κεζζαπίσλ 

 

 Δθπόλεζε Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδίνπ Γήκνπ Λειαληίσλ (2008) 

Πηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ απηνχ ην Δξγαζηήξην Ξνζνηηθψλ Κεζφδσλ νινθιήξσζε ηα 

αθφινπζα παξαδνηέα:  

o Ππγθέληξσζε Πηνηρείσλ θαη θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζην Γήκν 

Ιειαληίσλ 

o Δπεμεξγαζία, αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ 
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o Θαζνξηζκφο ζηφρσλ ζηξαηεγηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη αλάιπζε ηνπο ζε Άμνλεο, Κέηξα 

θαη Γξάζεηο 

o Δθπφλεζε Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ Ιειαληίσλ 

 

 Δθπόλεζε Μειέηεο Βησζηκόηεηαο ηνπ Μνπζείνπ Υξηζηηαληθήο Σέρλεο ηεο Ιεξάο 

Μεηξόπνιεο Μεζζελίαο (2009) 

Πηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ απηνχ ην Δξγαζηήξην Ξνζνηηθψλ Κεζφδσλ νινθιήξσζε ηα 

αθφινπζα παξαδνηέα:  

o Θαηαγξαθή ηεο θηζηάκελεο Θαηάζηαζεο ζην ρψξν ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ηνπξηζκνχ 

ζηελ Διιάδα 

o Γηεξεχλεζε ηνπ Δμσηεξηθνχ Ξεξηβάιινληνο ηνπ Κνπζείνπ  

o Αλάιπζε Βησζηκφηεηαο ηνπ Κνπζείνπ 

o Ππκπεξάζκαηα-Ξξνηάζεηο 

 

 Δθπόλεζε Μειεηώλ Βησζηκόηεηαο επηά Βπξζνδεςείσλ ζηε Βηνκεραληθή Πεξηνρή ίλδνπ 

(2011) 

Πηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ απηνχ ην Δξγαζηήξην Ξνζνηηθψλ Κεζφδσλ νινθιήξσζε ηα 

αθφινπζα παξαδνηέα:  

o Θαηαγξαθή ηεο θηζηάκελεο Θαηάζηαζεο ζην ρψξν ηεο θαηεξγαζίαο δέξκαηνο ζηελ 

Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ  

o Γηεξεχλεζε ηνπ Δμσηεξηθνχ Ξεξηβάιινληνο ησλ βπξζνδεςείσλ 

o Αλάιπζε Βησζηκφηεηαο ησλ βπξζνδεςείσλ 

o Ππκπεξάζκαηα-Ξξνηάζεηο 

 

Γηνξγάλσζε Γηεζλψλ Ππλεδξίσλ 

 2ν Δζληθφ Ππλέδξην Διιεληθήο Δηαηξείαο Ππζηεκηθψλ Κειεηψλ, «Ππζηεκηθέο 

Ξξνζεγγίζεηο ζε Γίθηπν Δπηρεηξήζεσλ – Νξγαληζκψλ: Νηθνλνκηθέο & Θνηλσληθέο 

Γηαζηάζεηο», Σίνο, Κάηνο 2006. 

 Δπηζηεκνληθφ Ππλέδξην γηα ηα 25 ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ Ρκήκαηνο Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ,  20-22.10. 2011. 

 

Δμνπιηζκφο (ιηθφ/Ινγηζκηθφ) 

 2 Πηαζκνί εξγαζίαο MS-Windows Ξαικνγξάθνη 

 Laser Δθηππσηήο 

 Ξνιπκεράλεκα (Fax, Scanner, εθηππσηήο) 

 Minitab  
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Ππλεξγαδφκελνη Φνξείο 

1. Νηθνλνκηθφ Ξαλεπηζηήκην Αζελψλ  

2. Ξαλεπηζηήκην Ξεηξαηψο  

3. Ξαλεπηζηήκην Θεζζαιίαο  

4. Διιεληθφ Αλνηρηφ Ξαλεπηζηήκην  

5. Ξαξαηεξεηήξην γηα ηελ Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο  

6. Ηλζηηηνχην Ρνπηθήο Απηνδηνίθεεο 

7. Δζληθή Πρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο  

8. European Management Association  

9. Regional Studies Association  

10. Διιεληθή Δηαηξεία Ππζηεκηθψλ Κειεηψλ  

11. Διιεληθή Δηαηξεία Δπηρεηξεζηαθψλ Δξεπλψλ  

12. Διιεληθή Καζεκαηηθή Δηαηξεία 
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Δξεπλεηηθφ εξγαζηήξην « IRIS» 

 

Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

 

 

ΦΔΘ Ίδξπζεο Δξγαζηεξίνπ  

Γηεχζπλζε 
Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Ρκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Κηράισλ 8, 

82100 

Ζιεθηξνληθή Γηεχζπλζε  qmlab@chios.aegean.gr 

Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Αλαπι. Θαζεγεηήο Νδπζζέαο Παθειιαξίδεο 

E-mail qmlab@chios.aegean.gr 

Ρειέθσλν 22710 35186, 35184 

Fax 22710 35189 

 

Ρν IRIS είλαη έλα εξεπλεηηθφ εξγαζηήξην ηνπ Ρκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. 

Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηε ρξήζε ησλ ΡΞΔ ζηελ πνιπκνξθηθή εμ απνζηάζοεσο εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε. Δπίζεο εξεπλά ζέκαηα ζεκαζηνινγηθνχ ηζηνχ θαζψο θαη δεηήκαηα ηνπξηζηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ηεο πξνζθνξάο θαη δηαρείξηζεο θιεξνλνκηάο κε επίθεληξν ηνλ επηζθέπηε. Ρν 

IRIS απνηειεί ην ειιεληθφ θέληξν εκπεηξνγλσκνζχλεο γηα ηε δηεζληθή πνηνηηθή δηαρείξηζε 

θαη ζηελ εξκελεία θιεξνλνκηάο. 

  

ΠΚΚΔΡΝΣΖ (ΥΠ LEADER  ή PARTNER) ΠΔ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ 

   

1. 2006 -2007: The IRIS Research Laboratory, UoA, HYDRORIZONS 1: Planning and 

Implementing a Destination Information Marketing and Management Systems  for the 

tourism cluster A of the  Prefecture of Ioannina,  Funding C.I Leader+,  Budget 12.000 €  

2. 2006 -2007: The IRIS Research Laboratory, UoA, HYDRORIZONS 2: Planning and 

Implementing a Destination Information Marketing and Management Systems  for the 

tourism cluster B of the  Prefecture of Ioannina, Funding C.I Leader+,   Budget 17.000 € 
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3. 2006: The IRIS Research Laboratory, UoA, The DELIGHT Project : Distance and e-

Learning in Heritage Interpretation ( DELIGHT: Distance E-Learning Interpretation 

Course on Greek Heritage Tourism)  

   

4. 2006-2008 The IRIS Research Laboratory, UoA, TransInterpret II«Ρransnational Quality 

Management in Heritage Interpretation». Funding C.I.  Leader +: Strand 2. Measure 

2.2. Transnational Cooperations Lead Partner LAG Suedschwarzwald and University of 

Freiburg. the Hellenic Regional Competent Centre and 16 Local Authority Groups in 

Germany, Italy, Switzerland, Spain and Greece. Budget 780.000 Euros 

   

5. 2006: The IRIS Research Laboratory, UoA Project Title: “Society of the Friends. Oaths and 

Secrets in Western Greece. A historical heritage trail through the Revolution in 1821.” A 

tourism development plan to introduce domestic and foreign visitors to the centers that 

have prepared the Revolution of 1821 and established the modern State. Lead Partner: 

Development Agency of Aetolia. Funding C.I.  Leader + 2006-2008, Strand 2. Measure 

2.1 : Trans-regional Cooperation :  Budget 63.500 Euros 

   

6. 2004-2006: The IRIS Research Laboratory, UoA “IKYDA 2004-2006”A comparative 

analysis of strengths and weaknesses, threats and unexploited heritage potential at 

tourism destinations”, Joint project of the Universities of Freiburg and of the Aegean, 

Programme Ikyda For The Promotion Of The Exchange And Scientific Cooperation 

Between Greece And Germany, IKY, DAAD. Budget 20.000 € 

   

7. 2003-2005 The IRIS Research Laboratory, UoA “International Exchanges in Tourism 

Destination Planning and Management. Socrates Intensive Program”; Lead Partner 

University of Venice Ca’ Foscari 

   

8. 2002-2004 Laboratory of Heritage Management, UoA  Mediterranean Network for Unified 

Distance Learning University and Continuous Vocational Training Level, EUMEDIS-

503, MED NET'U, EC, 2004 Webpage: www.uninettuno.it/nettuno/index.htm 

Coordinator: Consorzio NETTUNO (Network per l'Universita Ovunque NETTUNO) 

Funding: EUMEDIS-503, EC, 2002-04   

   

http://www.uninettuno.it/nettuno/index.htm
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9.  2001-2003 Laboratory of Cultural Heritage, UoA Project Title: Drystone Constructions in 

Thrace, the Aegean and Cyprus (Study, Documentation and Website Construction) 

Website: www.xerolithic.org  Coordinator:University of Cyprus Funding: Ministry of 

Agriculture and the Environment, Cyprus, Partners: Laboratory of Cultural Heritage, 

UoA, Department of Cultural Technology and Communication, UoA, Institute of 

Cultural and Educational Technology, Thrace  

 

10. 2001-2003 Laboratory of Heritage Management, UoA  Project Title: 

Ethnoarchaeological and Archaeolecological Research of the deserted islands in the 

Prefecture of Dodecanese. Website: 

www.aegean.gr/culturaltec/ethnolog/ethnolog1.html  Coordinator: Laboratory of 

Heritage Management, Funding: Ministry of the Aegean 

 

11. 2004: Laboratory of Cultural Heritage Documentation, UoA  “Circumnavigatio”  

Scientific Research, Documentation and Digitization of the tangible cultural heritage in 

North Aegean” National Funding, Information Society 

   

12. 2002-2004 Laboratory of Cultural Heritage Documentation, UoA     – Euromed Heritage 

II – Fortification Systems in the Mediterranean  

   

13. 2002: Laboratory of Heritage Management, UoA, “Feasibility Study for the Development 

of a European Center for Cultural Heritage Information and Communication” Funding 

Ministry of the Aegean  

   

14. Laboratory of Cultural Heritage Documentation, UoA   “Information Systems for the 

promotion and management of the music tradition in the Aegean Sea”  

   

15. 2000-2002     Laboratory of Heritage Management, UoA “ Drystone constructions - 

European Cultural Heritage Culture” Webpage: 

www.aegean.gr/culturaltec/activitiesa_gr.htm  Coordinator: Universitat Rovira I Virgili 

Funding Culture 2000 

   

http://www.xerolithic.org/
http://www.aegean.gr/culturaltec/ethnolog/ethnolog1.html
http://www.aegean.gr/culturaltec/activitiesa_gr.htm
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16. 2001 Laboratory of Heritage Management, UoA, “Windmills of Lesvos: Digitization of the 

photographic and slide archive of Dr. M. Axiotis”, Coordination Dr. G. Pavlogeorgatos, 

Funding: Ministry of the Aegean  

   

17. 2000 : Laboratory of Heritage Management, UoA  “Socrates Thematic Network: A 

Philosophy for Europe »Webpage www.urbino-europa.net/  Coordinator : university of 

Urbino, Italy Funding:EU, The Socrates Programme  

   

18. 1997-2000  The Iris Research Laboratory, UoA The Iris Research Laboratory “Aegean 

DOLPHIN” (Distance and Open Learning Programs in Hellenic Interactive Networks): 

Distance and Open Learning Programs for Hellenic Instruction Network, EPEAEK 

National Funding 

   

19. 1997-2000 The Iris Research Laboratory, UoA, University of Pireaus and University of 

Macedonia: EPEAEK«Upgrading and Digitization of the Pre- Graduate Curriculum », 

EPEAEK National Funding 

   

20.  1995-2000 ΔΞΔΑΔΘ ΗΗ  «Upgrading and Digitization if the Curriculum in the department 

of Business Planning, UoA » EPEAEK National Funding (01/09/02-31/08/05) 

 

http://www.urbino-europa.net/

