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1. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ιδρύθηκε στις 20 Μαρτίου 1984 με το Προεδρικό Διάταγμα 

83/1984 υλοποιώντας το όραμα του μεγάλου Έλληνα μαθηματικού Κ. Καραθεοδωρή. Το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτελεί πρωτοποριακό εγχείρημα, τόσο λόγω της χωροταξικής 

διασποράς που το χαρακτηρίζει, όσο και λόγω της καινοτόμου φυσιογνωμίας των 

Τμημάτων του και της διεπιστημονικής γνώσης που παρέχεται σε αυτά.  

Ο αντισυμβατικός χαρακτήρας του Πανεπιστημίου Αιγαίου έγκειται κυρίως στην 

προσπάθειά του να διασπείρει τις πανεπιστημιακές δραστηριότητές του σε έξι νησιά του 

αιγαιακού συμπλέγματος με σημαντικές αποστάσεις μεταξύ τους, επιλογή που έρχεται σε 

αντίθεση με τα άλλα πρότυπα, που βασίζονται στο συγκεντρωτισμό.  

Ο ακαδημαϊκός στόχος του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι να χαράξει νέες κατευθύνσεις 

στο χώρο της Ανώτατης Παιδείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης ελληνικής 

κοινωνίας. Η καινοτόμος διάθεση του Πανεπιστημίου Αιγαίου διαφαίνεται και στην 

επιλογή επιστημονικών κατευθύνσεων που υπαγορεύονται από τις σύγχρονες εξελίξεις. 

Οι τομείς στους οποίους αναπτύσσει την προσπάθειά του το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι 

το Περιβάλλον, οι Κοινωνικές Επιστήμες, οι Επιστήμες Διοίκησης, οι Θετικές 

Επιστήμες, οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών, η Παιδαγωγική, οι 

Ελληνικές και Μεσογειακές Σπουδές.  

Πέρα από την παροχή σύγχρονης εκπαίδευσης, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου επικεντρώνει 

τις δραστηριότητές του στην προώθηση και προαγωγή της βασικής και εφαρμοσμένης 

έρευνας. Στην κατεύθυνση αυτή σημαντική είναι η συμβολή, μεταξύ άλλων, των άρτια 

εξοπλισμένων εργαστηρίων του. Ταυτόχρονα όμως, επιχειρεί να διαμορφώσει μια 

δυναμική φυσιογνωμία, που θα του επιτρέψει να συμβάλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση 

της ελληνικής περιφέρειας και στον κοινωνικό και οικονομικό εκσυγχρονισμό αυτής της 

ευαίσθητης περιοχής του Αιγαίου.  

Σήμερα, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου απαρτίζουν 5 Σχολές, 16 Προπτυχιακά Τμήματα και 

28 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), που, μαζί με τις υπηρεσίες 

υποδομής, συγκροτούν τις έξι Πανεπιστημιακές Μονάδες του Ιδρύματος, που 

αναπτύσσονται σε ισάριθμες νησιωτικές πόλεις του Αιγαίου.  
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 2. Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τ.Δ.Ε.) άρχισε να λειτουργεί σε προπτυχιακό 

επίπεδο το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1985-86. Το Τ.Δ.Ε. ανέπτυξε 

σταδιακά μορφές εκπαιδευτικής λειτουργίας και θεσμούς με καινοτομικό χαρακτήρα για 

την ελληνική ακαδημαϊκή πραγματικότητα. Πρόκειται για το θεσμό του Συμβούλου 

Σπουδών (1985), της Θερινής Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών (1986), της Επιτροπής 

Σύνδεσης του Πανεπιστημίου με τις Επιχειρήσεις (1990), τις εκπαιδευτικές επισκέψεις 

φοιτητών σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και τη διοργάνωση 

εβδομαδιαίων διαλέξεων με ομιλητές στελέχη επιχειρήσεων. Μεταξύ των στόχων των 

ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τ.Δ.Ε. είναι και η δημιουργία νέας γνώσης, η οποία 

μπορεί να αξιοποιηθεί για την αναβάθμιση του κοινωνικού και οικονομικού 

περιβάλλοντος της περιφέρειας και τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο της.  

Το Τμήμα αναπτύχθηκε δυναμικά τα τελευταία χρόνια και διαθέτει  τα  Εργαστήρια 

«Πoσοτικών Μεθόδων», «Τουριστικών Ερευνών και Μελετών», «Εφαρμογής των Νέων 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Πολυμορφική και Εξ αποστάσεων 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση», «Logistics και Προτυποποίση Επιχειρησιακών 

Συστημάτων», τέσσερα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και ένα σημαντικό 

αριθμό προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών. 

 

 

 3. Το ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

3.1 Ίδρυση     

Το Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ιδρύθηκε και ξεκίνησε τη λειτουργία του το 

Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002. Το ΠΜΣ λειτουργεί με έδρα τη Χίο. Σχεδιάζεται, 

οργανώνεται και υλοποιείται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τ.Δ.Ε.) της 

Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στοχεύοντας στη 

επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα που άπτονται της Διοίκησης 

Επιχειρήσεων 
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3.2. Ταυτότητα Προγράμματος 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΜΒΑ βασίζεται σε αυτά τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα και στοχεύει στην δημιουργία της επόμενης γενιάς στελεχών 

επιχειρήσεων υψηλού επιστημονικού επιπέδου, σύμφωνα με διεθνή επιστημονικά και 

επαγγελματικά πρότυπα. 

 

Το πρόγραμμα δίνει έμφαση : 

 Στην λεπτομερή μελέτη των οργανισμών, του τρόπου διοίκησής τους και των 

συνεχών αλλαγών του εξωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούν   

 Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων  μέσω εκπαιδευτικών  διαδικασιών,   οι οποίες 

βασίζονται σε διεθνή πανεπιστημιακά πρότυπα 

 Στην ανάπτυξη καινοτομίας και επιχειρηματικού πνεύματος,  ενθαρρύνοντας 

τόσο την ατομική δημιουργικότητα  όσο και την ομαδική εργασία 

 

Επιπλέον, χαρακτηρίζεται από:   

 Τη στενή σχέση και συνεχή επανατροφοδότηση  θεωρίας  και πρακτικής. 

 Την προσφορά υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και εξειδίκευσης σε θεματικούς 

τομείς αιχμής της Διοίκησης Επιχειρήσεων. 

 Την ευθυγράμμιση με αντίστοιχα προγράμματα κορυφαίων πανεπιστημίων του 

εξωτερικού. 

3.3. Tίτλοι σπουδών 

Οι Μεταπτυχιακοί τίτλοι που απονέμονται είναι: 

Α. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα   στη Διοίκηση Επιχειρήσεων- Μ.Β.Α. με ειδικεύσεις: 

 Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών  

 Ελεγκτική – Χρηματοοικονομική Ανάλυση 

 Διοίκηση   

 

Η ΓΣΕΣ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου με βάση το 

διατιθέμενο ανθρώπινο δυναμικό και την υπάρχουσα υλική υποδομή εισηγείται στη 

Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης η οποία και αποφασίζει εάν θα παρέχονται σε ετήσια βάση 

οι παραπάνω ειδικότητες. 
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3.4. Οργάνωση και Λειτουργία του ΠΜΣ 

Το ΠΜΣ λειτουργεί με έδρα τη Χίο και με τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος 

Διοίκησης Επιχειρήσεων.  

 

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. αρμόδια όργανα είναι τα ακόλουθα: 

 1. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) , η οποία απαρτίζεται από τον 

Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη ΔΕΠ της Γ.Σ. του Τμήματος και δύο εκπροσώπους των 

μεταπτυχιακών φοιτητών, οι οποίοι ορίζονται σύμφωνα με τον Νόμο. 

2. Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ., η οποία απαρτίζεται από τον κατά περίπτωση 

απαραίτητο αριθμό μελών ΔΕΠ του Τμήματος από αυτά που έχουν αναλάβει 

μεταπτυχιακό έργο και τα οποία ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. 

3. Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος είναι μέλος ΔΕΠ από τις δύο 

ανώτερες βαθμίδες και ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. 

Η Συντονιστική Επιτροπή συνεδριάζει με την παρουσία της Γραμματέως του  Π.Μ.Σ.   

με πρόσκληση του Διευθυντή Σπουδών και υπό την προεδρία του και είναι αρμόδια για 

τον συντονισμό και την παρακολούθηση λειτουργίας του Προγράμματος. 

Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. για κάθε θέμα που 

αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή του Π.Μ.Σ.. 

 

3.5. Προκήρυξη,  Επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών 

Στο Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων γίνονται δεκτοί  πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της 

ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι  

ΑΤΕΙ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

Η δημοσίευση της προκήρυξης και η συγκέντρωση των υποψηφιοτήτων 

πραγματοποιούνται στο τέλος του εαρινού εξαμήνου κάθε χρόνου. Η διαδικασία 

επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών πραγματοποιείται μέχρι τον Σεπτέμβριο, οπότε 

και ανακοινώνεται ο πίνακας των επιτυχόντων και των επιλαχόντων. Οι επιτυχόντες 

οφείλουν να εγγραφούν στο ΜΠΣ εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος.. Μετά την 

παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήματος ειδοποιούνται κατά σειρά οι επιλαχόντες, 
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προκειμένου να καλύψουν τυχόν κενές θέσεις. Ο πίνακας των επιλαχόντων ισχύει μόνον 

για το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.   

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν εμπρόθεσμα, οι υποψήφιοι 

για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων- Μ.Β.Α. 

είναι: 

1. Έντυπη ή Ηλεκτρονική Αίτηση (που δίνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος ή 

στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου www.aegean.gr) 

2. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα,  

3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος,  

4. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.),  

5. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας,  

6. Μία Φωτογραφία,  

7. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ,  

8. Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικής Γλώσσας  

9. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, Διακρίσεις (εάν υπάρχουν),  

10. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν). 

11. Έκθεση για τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα και τους λόγους 

για τους οποίους ενδιαφέρονται οι υποψήφιοι για Μεταπτυχιακές   Σπουδές  

Τέλος, ο/η υποψήφιος /α μπορεί να καταθέσει κάθε άλλο στοιχείο που, σύμφωνα με την 

γνώμη του/ της, θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη 

και ολοκληρωμένη άποψη. 

Η επιλογή γίνεται βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:  

α) γενική βαθμολογία του πτυχίου  

β) επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την ειδίκευση 

 γ) γνώση Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας  

δ) προηγούμενη ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα 

 ε) συστατικές επιστολές  

στ) προσωπική συνέντευξη και κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του/της 

υποψηφίου/ας που αποδεικνύονται με δικαιολογητικά.  

 

ftp://ftp.chios.aegean.gr/announcements/mba_application.doc
http://www.chios.aegean.gr/announcements/mba_application.htm
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3.6.  Χρονική Διάρκεια 

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος   ορίζεται σε τρία 

(3) διδακτικά εξάμηνα, εκ των οποίων τα δύο εξάμηνα  (Α΄& Β’) περιλαμβάνουν 

υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων και των λοιπών εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων, ενώ κατά τη διάρκεια του Γ’ εξαμήνου εκπονείται η διπλωματική 

εργασία.  Η διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας μπορεί να παραταθεί ένα 

εξάμηνο ακόμη. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένη αίτηση του φοιτητή και 

εισήγηση του επιβλέποντος καθηγητή, δύναται να παραταθεί η κατάθεση της 

διπλωματικής εργασίας για χρονικό διάστημα που θα αποφασιστεί από τη ΓΣΕΣ.  

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένη αίτηση του μεταπτυχιακού 

φοιτητή, προς τη ΓΣΕΣ, μπορεί να δοθεί έγκριση για αναστολή φοίτησης διάρκειας ενός 

(1) έτους. Κατά τη διάρκεια της αναστολής φοίτησης, αίρεται η ιδιότητα του 

μεταπτυχιακού φοιτητή και αναστέλλονται όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή.  

 

3.7. Πρόγραμμα Μαθημάτων 

 

 Για την κτήση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται:  

α)  παρακολούθηση και  επιτυχής εξέταση σε δώδεκα (12) μαθήματα, από τα οποία έξι 

(6) υποχρεωτικά κορμού, έξι (6) υποχρεωτικά κατεύθυνσης και  

β) εκπόνηση Μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.  

Κατά τη διάρκεια των δύο εξαμήνων οι μεταπτυχιακοί φοιτητές  παρακολουθούν τα 

μαθήματα και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την 

απονομή του Μ.Δ.Ε. 

Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε τρεις (3) διδακτικές μονάδες και σε τρεις (3) εβδομαδιαίες 

ώρες διδασκαλίας.  

Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες 

(ECTS).  

 

Οι πιστωτικές μονάδες κατανέμονται ως εξής: 
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 Τα μαθήματα Α’ εξαμήνου (συνολικά 30 πιστωτικές μονάδες) αντιστοιχούν σε 

πέντε (5) πιστωτικές μονάδες το καθένα. 

 Τα μαθήματα του Β΄ Εξαμήνου (συνολικά 30 πιστωτικές μονάδες ) σε όλες τις 

κατευθύνσεις αντιστοιχούν με πέντε (5) πιστωτικές μονάδες το καθένα.  

  Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί με 30 πιστωτικές μονάδες.  

  

Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών  (οι περιγραφές των μαθημάτων αναφέρονται στο 

Παράρτημα 1 του οδηγού Σπουδών) 

Α΄ εξάμηνο 

Τα  μαθήματα κορμού του 1
ου

 εξαμήνου σπουδών στοχεύουν στην ανάπτυξη των βασικών 

λειτουργικών και διοικητικών ικανοτήτων.  Οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με  τις 

δραστηριότητες των διαφόρων τομέων της  επιχείρησης και τις τεχνικές που εφαρμόζονται σε 

αυτούς 

 

Μαθήματα κορμού υποχρεωτικά για όλες τις κατευθύνσεις 

Διοίκηση  και  Στρατηγική Επιχειρήσεων 

Διοίκηση Μάρκετινγκ  

Χρηματοδοτική Διοίκηση  

Λογιστική   

Στατιστική και Θεωρία Αποφάσεων  

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης  

 

Β΄εξάμηνο 

Τα  μαθήματα κατεύθυνσης του 2
ου

 εξαμήνου σπουδών προσφέρουν τη δυνατότητα  

εμβάθυνσης σε   συγκεκριμένο τομέα της επιχείρησης.  Παρέχουν  στους φοιτητές την 

αναγκαία γνώση και αναπτύσσουν τις βασικές δεξιότητες  που απαιτούνται  στο τομέα 

της ειδίκευσης τους. 

 

Κατεύθυνση: Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών 

Μαθήματα  κατεύθυνσης υποχρεωτικά   

Διοίκηση Συστημάτων Παραγωγής  

Διοίκηση Υπηρεσιών  
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Διοίκηση Ολικής Ποιότητας  

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας  

Οικονομική των Επιχειρήσεων  

Επιχειρησιακή Έρευνα 

 

Κατεύθυνση:  Διοίκηση  (Μάνατζμεντ) 

Μαθήματα  κατεύθυνσης υποχρεωτικά   

Διεθνής Διοίκηση  Μάρκετινγκ  

Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού & Οργανωσιακή Συμπεριφορά 

Διοίκηση    Καινοτομίας  

Οικονομική των Επιχειρήσεων  

Επιχειρησιακή Έρευνα 

Δίκαιο των επιχειρήσεων  

 

Κατεύθυνση: Ελεγκτική – Χρηματοοικονομική Ανάλυση 

Μαθήματα  κατεύθυνσης υποχρεωτικά   

Διοικητική Λογιστική  

Εσωτερικός Έλεγχος   

Εξωτερικός Έλεγχος  

Χρηματοοικονομική Ανάλυση  

Οικονομική των Επιχειρήσεων 

Δίκαιο των Επιχειρήσεων 

 

Γ΄εξάμηνο 

Στη διάρκεια του εξαμήνου αυτού οι φοιτητές εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.  

 

Το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης μπορεί να τροποποιηθεί μετά από 

εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. , πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ., απόφαση της 

Συγκλήτου Ε.Σ. . 
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Σε περίπτωση ασθένειας, ή άλλου σοβαρού κωλύματος, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν 

το δικαίωμα να δικαιολογήσουν απουσίες οι οποίες δεν ξεπερνoύν το 30% των 

συνολικών ωρών ανά μάθημα εξαμήνου, προσκομίζοντας υποχρεωτικά τα ανάλογα 

αποδεικτικά. Απουσίες, οι οποίες υπερβαίνουν το 50% των συνολικών διδακτικών ωρών 

ενός μαθήματος δεν δικαιολογούνται και ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει το 

μάθημα στο αντίστοιχο εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.  Για τα 

προαναφερόμενα, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, αποφαίνεται η  ΓΣΕΣ. 

Η διδακτέα και εξεταστέα ύλη, η βιβλιογραφία και ο τρόπος εξέτασης του κάθε 

μαθήματος καθορίζονται αποκλειστικά από τον Διδάσκοντα, ο οποίος είναι υπεύθυνος 

του μαθήματος.  

 

 3.8.  Έλεγχος Επιδόσεων ( εξεταστικές περίοδοι-εξετάσεις) 

Ο καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών σε κάθε 

μάθημα αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του υπεύθυνου διδάσκοντα.  

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις: του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου, του Iουνίου και του 

Σεπτεμβρίου και διαρκούν το μέγιστο τρεις εβδομάδες. Οι ημερομηνίες έναρξης και 

λήξης των εξεταστικών περιόδων αποφασίζονται από τη ΓΣΕΣ,  στο πλαίσιο του ετήσιου 

προγραμματισμού της εκπαιδευτικής λειτουργίας του ΠΜΣ. 

Ο Φοιτητής θεωρείται ότι έχει επιτύχει σε ένα μάθημα, εφ' όσον η τελική βαθμολογία 

του σε αυτό είναι ίση ή μεγαλύτερη του 5 σε κλίμακα από 0 έως 10.  

Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα εξετάζεται, σε τελική εξέταση, στο τέλος του εξαμήνου κατά 

το οποίο διδάχθηκε. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής μπορεί να επανεξεταστεί κατά 

την επαναληπτική εξεταστική περίοδο, τον Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου. 

Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής αποτύχει εκ νέου (στην επαναληπτική εξεταστική 

περίοδο του Σεπτεμβρίου) σε μέχρι δυο  μαθήματα, τότε ο φοιτητής έχει το δικαίωμα 

επαναληπτικής εξέτασης στην επόμενη εξεταστική.   

Όταν η αποτυχία αφορά τρία ή περισσότερα μαθήματα κατά την εξεταστική περίοδο του 

Σεπτεμβρίου  τότε αποφασίζει η ΓΣΕΣ. 

Η τελική βαθμολογία, καθώς και οι επιμέρους αξιολογήσεις, μπορούν να προκύπτουν ως 

αποτέλεσμα γραπτών ή (και) προφορικών ή (και) πρακτικών εξετάσεων ή (και) της όλης 

απόδοσης της συμμετοχής του φοιτητή στην εκπαιδευτική διαδικασία, ιδίως από 

παρουσίαση εργασιών για ειδικά θέματα που αποσκοπούν στην εμπέδωση των γνώσεων 
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και στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και της επιστημονικής σκέψης του φοιτητή. 

Στην περίπτωση παρουσίασης εργασίας/ών τότε αυτή/ές πρέπει να κατατίθενται για 

αξιολόγηση πριν τη λήξη του εξαμήνου στο οποίο εντάσσεται το μάθημα. Σε αντίθετη 

περίπτωση ο υπεύθυνος Διδάσκων έχει το δικαίωμα να αποφασίσει αν θα κάνει δεκτή για 

αξιολόγηση την εργασία στη διάρκεια της εξεταστικής Σεπτεμβρίου ή αν θα καθορίσει 

κάποιο άλλο τρόπο εξέτασης. 

Οι διαδικασίες κατάθεσης και βαθμολόγησης της διπλωματικής εργασίας αναφέρονται 

αναλυτικά στην ενότητα «διπλωματική εργασία». 

Η παραβίαση της γνησιότητας των εξετάσεων με συνεργασία μεταξύ των εξεταζομένων 

ή χρήση μεθόδων υποκλοπής των απαντήσεων απαγορεύεται. Σε περίπτωση διαπίστωσης 

υποκλοπής από επιτηρητή των εξετάσεων ή από τον αρμόδιο Διδάσκοντα ο 

μεταπτυχιακός φοιτητής διαγράφεται από το ΠΜΣ. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση 

υποκλοπής μέρους ή του συνόλου υφιστάμενης εργασίας ή διπλωματικής εργασίας. 

 

3.9. Η Διπλωματική Εργασία 

Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, με θέμα αποδεκτό από τον επιβλέποντα 

διδάσκοντα, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών 

σπουδών στο ΠΜΣ.  Η διαδικασία αναφέρεται διεξοδικά στον οδηγό εκπόνησης 

μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. (Παράρτημα 2 του οδηγού Σπουδών) 

 

3.10. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Προϋποθέσεις, βαθμός, απονομή) 

O φοιτητής μπορεί να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σπουδών και να ανακηρυχθεί 

διπλωματούχος του ΠΜΣ, αφού συμπληρώσει καταρχήν τα τρία πλήρη εξάμηνα από την 

πρώτη εγγραφή του στο ΠΜΣ.  

Οι σπουδές στο ΠΜΣ ολοκληρώνονται με την επιτυχή περάτωση των μαθημάτων 

(παρακολούθηση και εξέταση σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω), με τα οποία ο 

φοιτητής συγκεντρώνει κατ’ ελάχιστον 51  διδακτικές μονάδες ή 90 πιστωτικές μονάδες 

(ECTS),  που αναλύονται ως εξής:  

 18 δ.μ. ή 30 π.μ. από  υποχρεωτικά μαθήματα  κορμού 

  18 δ.μ. ή 30 π.μ. από  υποχρεωτικά μαθήματα   κατεύθυνσης 

 15 δ.μ. ή 30 π.μ. από τη διπλωματική εργασία. 
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Βαθμός Διπλώματος 

Ο βαθμός του πτυχίου υπολογίζεται αριθμητικά ως ο σταθμικός μέσος όρος των βαθμών 

που συγκέντρωσε ο φοιτητής σε όλα τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκε επιτυχώς και τα 

οποία θεωρούνται αναγκαία για την ολοκλήρωση των σπουδών (βλέπε προηγούμενη 

παράγραφο).  

Ο βαθμός  του διπλώματος συνοδεύεται με το χαρακτηρισμό:  

- Άριστα, για βαθμό από 8,50 έως 10,00  

- Λίαν Καλώς, για βαθμό από 6,50 έως 8,50 (μη συμπεριλαμβανομένου)  

- Καλώς, για βαθμό από 5,00 έως 6,50 (μη συμπεριλαμβανομένου)  

 

Η χορήγηση του διπλώματος πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών. 

Η απονομή των πτυχίων γίνεται στο πλαίσιο ειδικής πανηγυρικής τελετής που 

αποκαλείται «καθομολόγηση των διπλωματούχων» και οργανώνεται μετά τη λήξη των 

εξεταστικών περιόδων σε ημερομηνίες που καθορίζονται από το Πρυτανικό Συμβούλιο 

του Πανεπιστημίου. Η «καθομολόγηση» είναι επίσημη πράξη-δήλωση με την οποία ο 

απόφοιτος παρέχει αυτοπροσώπως ενώπιον του Πρύτανη, του Προέδρου του Τμήματος 

και των συναδέλφων του τη διαβεβαίωση για την προσήλωσή του στην επιστήμη και στις 

αρχές που διδάχθηκε στο Ίδρυμα.  

 

Το κείμενο της καθομολόγησης   έχει ως εξής: 

«Επειδή το  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών  στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ 

του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με τη σύμφωνη γνώμη του Πρύτανη, με 

καταξίωσε στους διπλωματούχους αυτού, μετά από επιτυχή δοκιμασία, καθομολογώ 

δημοσίως τα εξής : 

Κάτοχος από σήμερα του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου θα καταβάλλω κάθε προσπάθεια για την προαγωγή της επιστήμης με 

ευσυνειδησία, ήθος και ελεύθερο φρόνημα. Θα επιδιώκω την αναζήτηση της 

επιστημονικής αλήθειας και την υπεράσπισή της και θα εργάζομαι για την πρόοδο της 

κοινωνίας μας, ώστε να καταστώ χρήσιμος στο Έθνος και την Πολιτεία». 

 

Η καθομολόγηση αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση του έγγραφου 

μεταπτυχιακού τίτλου. Η συμμετοχή σ’ αυτήν προϋποθέτει την υποβολή σχετικής 
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αίτησης συνοδευόμενη από βεβαίωση από την υπηρεσία της Βιβλιοθήκης ότι ο 

ενδιαφερόμενος έχει τακτοποιήσει όλες του τις πιθανές εκκρεμότητες και βεβαίωση ότι 

δεν έχει οικονομικές ή τυχόν άλλες εκκρεμότητες (π.χ. εφόσον διαμένει στις Φοιτητικές 

Κατοικίες). Μέχρι την πραγματοποίηση της καθομολόγησης, ο απόφοιτος μπορεί να 

λάβει την ειδική βεβαίωση περάτωσης των σπουδών καθώς και τη βεβαίωση αναλυτικής 

βαθμολογίας που εκδίδονται από τη Γραμματεία, ύστερα από αίτησή του. 

 Το μεταπτυχιακό δίπλωμα μπορεί να χορηγείται και σε περγαμηνή, αν τούτο ζητηθεί,  

καταβάλλοντος στην περίπτωση αυτή την αξία,  την οποία κάθε φορά καθορίζει το 

Πρυτανικό Συμβούλιο. 

  Μπορεί να χορηγείται, πριν από την καθομολόγηση, βεβαίωση ότι έχει περατώσει 

επιτυχώς τις σπουδές του, εφόσον δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες. 

 

  3.11. Διδάσκοντες 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ 

Αγγελής Βασίλειος   Καθηγητής 
 Επιχειρησιακή Έρευνα  

Στατιστική και θεωρία αποφάσεων 

Ανδρικόπουλος 

Ανδρέας 

Επίκουρος Καθηγητής 
Χρηματοοικονομική Ανάλυση 

Βιδάλης Μιχαήλ Επίκουρος Καθηγητής 
Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας  

Διοίκηση Συστημάτων Παραγωγής  

Γάκη Ελένη Λέκτορας  
Επιχειρησιακή Έρευνα  

Στατιστική και θεωρία αποφάσεων 

Γκότσιας Απόστολος  Επίκουρος Καθηγητής Οικονομική των Επιχειρήσεων 

Ζούντα Στέλλα  Λέκτορας Διοικητική Λογιστική 

Κακούρης Ανδρέας  
 Λέκτορας (εκλεγμένος σε 

αναμονή διορισμού) 
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

Κίνιας Ιωάννης   Εξωτερικός Συνεργάτης Διοίκηση  και  Στρατηγική Επιχειρήσεων  
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 Κούτσικος 

Κωνσταντίνος   
Επίκουρος Καθηγητής 

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης  

Διοίκηση    Καινοτομίας 

 Κωνσταντόπουλος 

Νικόλαος  
 Αναπληρωτής Καθηγητής  

Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού & 

Οργανωσιακή Συμπεριφορά 

Μαύρη Μαρία  Eπίκουρος Καθηγήτρια 
Στατιστική και Θεωρία Αποφάσεων  

Επιχειρησιακή Έρευνα 

Μπεκιάρης  Μιχαήλ  Επίκουρος Καθηγητής 
Λογιστική 

Εσωτερικός Έλεγχος  

Ρογδάκη Ελένη 
Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια 

Λογιστική 

Εξωτερικός Έλεγχος 

Ρουμελιώτης Μιχαήλ  Επίκουρος Καθηγητής  Δίκαιο των Επιχειρήσεων 

Σαλαμούρα Μαρία 
Εξωτερικός Συνεργάτης Διοίκηση Μάρκετινγκ 

Διεθνής Διοίκηση Μάρκετινγκ 

Σάμιτας Αριστείδης  Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοδοτική Διοίκηση 

Σιγάλα Μαριάννα Αναπλ. Καθηγήτρια Διοίκηση  Υπηρεσιών 

 

  3.12. Δίδακτρα 

Τα δίδακτρα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών ανέρχονται στο ποσό των €1.500  ανά 

εξάμηνο. Τα δίδακτρα καταβάλλονται στην αρχή κάθε εξαμήνου και κατά την ορισμένη 

χρονική περίοδο, όπως αυτή αποφασίζεται κάθε φορά από τη Συντονιστική Επιτροπή και 

πάντα πριν την έναρξη του εξαμήνου. Είναι δυνατή η επιστροφή διδάκτρων μόνο μέχρι 

τη λήξη της περιόδου εγγραφής του Α΄ εξαμήνου. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση τα 

δίδακτρα δεν επιστρέφονται. 

Μεταπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι δεν καταβάλουν τα δίδακτρα ή  μέρος αυτών, 

στερούνται το δικαίωμα χορήγησης βεβαίωσης ολοκλήρωσης σπουδών καθώς και 

συμμετοχής τους στην τελετή καθομολόγησης. 
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4. Υλικοτεχνική Υποδομή 

Για τη λειτουργία του ΠΜΣ χρησιμοποιείται το σύνολο της υλικοτεχνικής υποδομής του 

Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (αίθουσες διδασκαλίας, Βιβλιοθήκη, Υπολογιστικά 

κέντρα, Εργαστήρια).  

 

4.1.  Η Βιβλιοθήκη 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί ως αυτοτελής και αποκεντρωμένη 

υπηρεσία του Ιδρύματος και αποτελείται από την Κεντρική Υπηρεσία και έξι 

Παραρτήματα (Παράρτημα Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου, Ρόδου, Σύρου και Λήμνου). Παρά 

τη γεωγραφική αυτή διασπορά, αποτελεί μια ενιαία υπηρεσία με κοινή πολιτική σε 

θέματα βιβλιοθηκονομίας, επεξεργασίας υλικού, στρατηγικής, σχεδιασμού και 

ανάπτυξης. 

Η δομή της ακολουθεί τη δομή του Πανεπιστημίου και οι δραστηριότητές της 

οργανώνονται σε δύο επίπεδα: Επίπεδο Διεύθυνσης (Κεντρική Υπηρεσία) και Επίπεδο 

Τμημάτων (Παραρτήματα) 

Η συλλογή του Παραρτήματος Χίου αποτελείται από 31.000 τόμους βιβλίων και 97 

συνδρομές ελληνικών και ξενόγλωσσων επιστημονικών περιοδικών. Στις βασικές αυτές 

κατηγορίες προστίθενται: 

 η συλλογή του οπτικοακουστικού υλικού 

 οι εκδόσεις της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 

 οι διπλωματικές / μεταπτυχιακές εργασίες  και  

 οι διδακτορικές διατριβές 

Η Βιβλιοθήκη οργανώνει το υλικό της βασιζόμενη σε διεθνή καθιερωμένα πρότυπα 

όπως: Δεκαδικό Σύστημα Ταξινόμησης Dewey DDC, Αγγλοαμερικάνικους κανόνες 

καταλογογράφησης AACR2 και  θεματικές επικεφαλίδες της Βιβλιοθήκης του 

Κογκρέσου, υποστηριζόμενη από το αυτοματοποιημένο πρόγραμμα  βιβλιοθήκης  

«Advance». 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης είναι :  

 Δανεισμός 

 Εσωτερικός Διαδανεισμός 

 Παραγγελία Άρθρων 
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 Φωτοτύπηση 

 Ενημέρωση χρηστών 

Το Παράρτημά της Χίου συστεγάζεται με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στο 

Μιχάλειο κτίριο και αποτελείται από τρεις (3) ορόφους και συγκεκριμένα ως εξής : 

Ισόγειο: χώρος εξυπηρέτησης χρηστών και παροχής υπηρεσιών (βιβλιογραφική 

αναζήτηση, δανεισμός και επιστροφή βιβλίων, εκθετήρια με τρέχοντα περιοδικά και 

εφημερίδες, φωτοτυπικά μηχανήματα για τους χρήστες). 

Πρώτος όροφος:  αναγνωστήριο, πληροφοριακό υλικό, εκδόσεις ΕΣΥΕ, εργασίες 

φοιτητών, μέρος συλλογής των βιβλίων.  

Υπόγειο: κύριος όγκος του υλικού, αρχείο με παλιά τεύχη ελληνικών και ξενόγλωσσων 

περιοδικών. 

Η συλλογή της βιβλιοθήκης καλύπτει τις ανάγκες τριών (3) προπτυχιακών τμημάτων και 

τεσσάρων (4) προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών. Η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική. 

Δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών της έχουν όλοι οι κάτοχοι κάρτας δανεισμού από τη 

Βιβλιοθήκη, τόσο  τα μέλη της Πανεπιστημιακής μας Κοινότητας, όσο και οι εξωτερικοί 

χρήστες που εκδηλώνουν ενδιαφέρον να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία μας. Η όλη 

διαδικασία που αφορά στο δανεισμό βιβλίων στηρίζεται στον υπάρχοντα Κανονισμό 

Χρήσης. 

Μέσω της ιστοσελίδας  www.lib.aegean.gr υπάρχει πρόσβαση σε υπηρεσίες, όπως: 

 Πλάτων (Vista) (Σύστημα e-learning) 

 Γκρίζα Βιβλιογραφία (διπλωματικές εργασίες) 

 Ψηφιακή Χαρτοθήκη (πρωτοβουλία του Τμήματος Γεωγραφίας που 

περιλαμβάνει συλλογή χαρτών σε ηλεκτρονική μορφή) 

 Βάσεις Δεδομένων  (παρέχουν πληροφορίες παραπομπών και περιλήψεις ή 

συνόψεις τεκμηρίων ) 

 Ηλεκτρονικά Περιοδικά  

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου μέσω της συμμετοχής της στο Δίκτυο 

Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEALLINK) απέκτησε πρόσβαση στα 

περιεχόμενα, τις περιλήψεις και τα full text αρχεία άρθρων επιστημονικών περιοδικών 

που περιλαμβάνονται στους καταλόγους συνδρομητικών υπηρεσιών διάθεσης 

ηλεκτρονικών επιστημονικών περιοδικών. 

http://www.lib.aegean.gr/
http://www.heal-link.gr/
http://www.heal-link.gr/
http://www.heal-link.gr/
http://www.heal-link.gr/
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Υπηρεσίες πρόσβασης στον αλφαβητικό κατάλογο των συνδρομών, καθώς και 

αναζήτησης περιεχομένων, παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας της HEALLINK.  

Επιπρόσθετα, αξίζει να αναφερθεί και μια αξιόλογη προσπάθεια που έχει υλοποιηθεί στα 

πλαίσια συνεργασίας της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με την Βιβλιοθήκη 

του Ευγενίδειου καθώς και με τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Λασκαρίδη με τίτλο 

«Τρίγωνο Ναυτιλιακών Βιβλιοθηκών»  

Τον κανονισμό της Βιβλιοθήκης μπορείτε να βρείτε  στο Παράρτημα 3 του Οδηγού 

Σπουδών 

 

4.2.  Κανονισμός Βιβλιοθήκης 

1. Κανόνες Λειτουργίας: 

Δικαίωμα επιτόπιας χρήσης των υπηρεσιών που προσφέρει η Βιβλιοθήκη έχουν όλα τα 

μέλη του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθώς και το κοινό εν γένει, εφ' όσον τηρούνται οι 

διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. Μέλος του Πανεπιστημίου είναι όποιο φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο συνδέεται με σχέση εξάρτησης 

 με το Πανεπιστήμιο καθώς και οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα φοιτητές και φοιτήτριες.Οι 

αναγνώστες είναι υποχρεωμένοι όταν εισέρχονται στην Βιβλιοθήκη να αφήνουν 

αντικείμενα που δεν χρησιμεύουν άμεσα στην μελέτη (χαρτοφύλακές, τσάντες κλπ) στον 

ειδικό χώρο που καθορίζεται από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης. 

Οι αναγνώστες πρέπει να αφήνουν το υλικό της Βιβλιοθήκης που χρησιμοποίησαν μέσα 

σ' αυτήν πάνω στα τραπέζια .Δεν επιτρέπεται να το τοποθετούν οι ίδιοι ξανά στα ράφια. 

Μέσα στην Βιβλιοθήκη δεν επιτρέπεται το κάπνισμα , το φαγητό και τα ποτά. 

Το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης καθορίζεται από την Υπηρεσία ανάλογα με το 

διαθέσιμο προσωπικό. 

Σε χρόνο που καθορίζεται τουλάχιστον 3 μήνες πριν από την Υπηρεσία της Βιβλιοθήκης, 

αυτή κλείνει για την απογραφή υλικού. Στο διάστημα αυτό των τριών μηνών είναι 
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υποχρεωμένοι όλοι οι χρήστες να επιστρέφουν το δανεισμένο υλικό.  

Υλικό που δεν επιστρέφεται, θεωρείται απολεσθέν και γίνεται καταλογισμός. 

2. Δανεισμός 

Δικαίωμα δανεισμού υλικού της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχουν κατ' 

αρχήν μόνο τα μέλη του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την 

άσκηση του δικαιώματος αυτού είναι η κατοχή δελτίου χρήστη Βιβλιοθήκης. Σε 

περίπτωση απώλειας του δελτίου , ο χρήστης υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα το 

προσωπικό της Βιβλιοθήκης.  

Δεν δανείζονται :  

α) Τα πληροφοριακά βιβλία 

β) Τα τεύχη των περιοδικών  

γ) Οπτικοακουστικό υλικό  

δ) Ορισμένα βιβλία τα οποία έχουν αυξημένη ζήτηση , για εκείνο μόνο το χρονικό 

διάστημα που υπάρχει ζήτηση , κατά την κρίση της/του υπευθύνου της Βιβλιοθήκης ή 

και μετά από συνεργασία με το Διδακτικό Προσωπικό.  

ε) υλικό που έχει υποστεί φθορά και χρειάζεται συντήρηση  

στ) Οι διδακτορικές διατριβές  

ζ) Σπάνιο υλικό  

η) Τα νεοεισερχόμενα βιβλία πριν την πλήρη βιβλιοθηκονομική επεξεργασία τους.  

Ο χρόνος δανεισμού για το υπόλοιπο υλικό της Βιβλιοθήκης είναι:  

α) Για τους Διδάσκοντες, τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και για το διοικητικό προσωπικό 

του Ιδρύματος, 15 ημέρες. 

β) Για τους προπτυχιακούς φοιτητές του Ιδρύματος, μια εβδομάδα.  

Ο προβλεπόμενος από τον κανονισμό χρόνος δανεισμού / αριθμός δανειζομένων 

τεκμηρίων, μπορεί κατ' εξαίρεση να παραταθεί / αυξηθεί μόνον στην περίπτωση κατά 

την οποία χρήστης με υποδειγματική και αποδεδειγμένη από τα αρχεία δανεισμού της 

Βιβλιοθήκης για τουλάχιστον 1 ακαδημαϊκό έτος συνέπεια, υποβάλλει στον υπεύθυνο 

της Βιβλιοθήκης, αίτηση στην οποία να αιτιολογείται το αίτημά του, να προσδιορίζεται 
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επακριβώς ο χρόνος επιστροφής και να δηλώνεται ότι το βιβλίο θα επιστραφεί όταν 

ζητηθεί από άλλον χρήστη.  

Σε καμία πάντως περίπτωση ο χρόνος δανεισμού δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα 

συνολικά μήνα για τους προπτυχιακούς φοιτητές και τους δύο μήνες για τους 

μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους διδάσκοντες. 

Ο δε αριθμός των δανειζομένων τεκμηρίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 6 τεκμήρια για 

τους προπτυχιακούς φοιτητές και τα 15 τεκμήρια για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και 

τους διδάσκοντες.  

Ο χρόνος δανεισμού υλικού των Παραρτημάτων που ανήκει σε ειδικές συλλογές και δεν 

είναι συναφές με το πρόγραμμα σπουδών των Τμημάτων μπορεί να διαφοροποιείται από 

τους συνήθεις χρόνους δανεισμού. Σχετικές προτάσεις υποβάλλονται στην αρχή κάθε 

έτους από τις Τοπικές Επιτροπές Βιβλιοθήκης στην Κεντρική Υπηρεσία Βιβλιοθήκης.  

Οι αναγνώστες έχουν δικαίωμα να ανανεώσουν το δανεισμό τρεις φορές - από μια 

εβδομάδα - εφόσον το βιβλίο που έχουν δανεισθεί, δεν έχει ζητηθεί από άλλον 

αναγνώστη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι Υπεύθυνοι της Βιβλιοθήκης μπορούν να 

ανακαλέσουν τον δανεισμό βιβλίων που παρουσιάζουν μεγάλη ζήτηση. 

Κάθε χρήστης ο οποίος χρειάζεται υλικό που είναι ήδη δανεισμένο μπορεί να γράφεται 

σε λίστα αναμονής. Βιβλίο το οποίο είναι σε λίστα αναμονής και επιστρέφεται παραμένει 

στην Βιβλιοθήκη για 12 ώρες για λογαριασμό του πρώτου που βρίσκεται στην λίστα. 

Μετά την παρέλευση του διαστήματος αυτού δανείζεται στον αμέσως επόμενο .  

4.3. Κανονισμός Υπολογιστικού Κέντρου  

1. Γενικά – Δομή των Υπολογιστικών Κέντρων 

Τα τρία (3) Υπολογιστικά Κέντρα βρίσκονται στο κτίριο του Τμήματος Διοίκησης 

Επιχειρήσεων (Μιχάλειο Κτίριο) στον 1
ο
 όροφο. Όλα τα παραπάνω συστήματα 

λειτουργούν υπό το περιβάλλον Windows XP Professional, ενώ είναι πλήρως 

ενσωματωμένα στο δίκτυο του Πανεπιστημίου ΑΙΓΑΙΟ-ΝΕΤ, παρέχοντας σε συνεχή 

βάση στους χρήστες πλήρεις υπηρεσίες Διαδικτύου (e-mail, www, ftp, chat, κλπ). 
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2. Χρήστες – Λειτουργία του Υπολογιστικού Κέντρου 

Χρήστες του ΥΚ νοούνται όλα τα άτομα που έχουν άμεση σχέση με το ΠΜΣ  . 

Συγκεκριμένα, οι χρήστες του ΥΚ είναι οι ακόλουθοι: 

- οι εν ενεργεία φοιτητές του συγκεκριμένου ΠΜΣ 

- οι διδάσκοντες και οι εξωτερικοί συνεργάτες του ΠΜΣ  

- το διοικητικό προσωπικό του ΠΜΣ 

 

3. Υποχρεώσεις Χρηστών 

Τα ΥΚ αποτελεί μια υπηρεσία με ουσιαστικότατη συμβολή στην πορεία των 

μεταπτυχιακών σπουδών κάθε φοιτητή. Κάθε χρήστης πρέπει να δείχνει τον απαραίτητο 

σεβασμό στον χώρο αλλά και στους συναδέλφους του που εργάζονται σε αυτόν, 

εξασφαλίζοντας έτσι τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εργασίας. Ειδικότερα, μερικές 

βασικές υποχρεώσεις των χρηστών είναι: 

- η διατήρηση του χώρου καθαρού και τακτοποιημένου 

- η χρήση των συστημάτων για τις ανάγκες των σπουδών. Η χρήση για 

ψυχαγωγικούς λόγους επιτρέπεται μόνον εφόσον δεν απαιτεί εγκαταστάσεις 

αντίστοιχων εφαρμογών στους σκληρούς δίσκους και με την προϋπόθεση ότι 

υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας για φοιτητές που επιθυμούν να εργαστούν. 

- η «λελογισμένη» χρήση των συστημάτων, αποφεύγοντας: ανορθόδοξο άνοιγμα 

και κλείσιμο των υπολογιστών, άσκοπες εκτυπώσεις, μετακινήσεις 

περιφερειακών συσκευών από ένα σύστημα σε ένα άλλο (ποντίκια, 

πληκτρολόγια, οθόνες, κλπ). 

 

5. Φοιτητική Μέριμνα 

Η φοιτητική μέριμνα εξυπηρετεί τις ανάγκες σίτισης, στέγασης και ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης. Την εποπτεία ασκεί κατά περίπτωση το Συμβούλιο Φοιτητικής Μέριμνας 

που ορίζεται κάθε ακαδημαϊκό έτος, με απόφαση της Συγκλήτου. Για το σκοπό αυτό 

λειτουργεί αντίστοιχη Υπηρεσία, στο Μιχάλειο κτήριο (οδός Μιχάλων 8, τηλ.:  22710 

35025).  

 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα : 



ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ –Μ.Β.Α. 
22 

Στέγαση Για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του φοιτητικού πληθυσμού της 

Πανεπιστημιακής μονάδας Χίου λειτουργεί το συγκρότημα των φοιτητικών κατοικιών 

που βρίσκεται στο Βροντάδο Χίου, περίπου 9χλμ από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

και 7 χλμ από το κέντρο της πόλης της Χίου. Σε αυτό περιλαμβάνονται 179 ατομικά 

δωμάτια που μοιράζονται σε έξι (6) κτίρια. Κάθε δωμάτιο έχει διαστάσεις περίπου 25 

τ.μ. και διαθέτει κρεβάτι, γραφείο και ατομικό λουτρό. Τα δωμάτια είναι εξοπλισμένα με 

τηλέφωνο και μικρό ψυγείο και έχουν άμεση σύνδεση με το επικοινωνιακό δίκτυο του 

Πανεπιστημίου και πρόσβαση στο Διαδίκτυο (Internet). Κάθε κτίριο, που τυπικά διαθέτει 

30 δωμάτια, περιλαμβάνει κοινόχρηστες εγκαταστάσεις που αποτελούνται από μία 

πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα , χώρο εστίασης και ένα καθιστικό χώρο με τηλεόραση σε 

κάθε όροφο. Επίσης, υπάρχουν κοινόχρηστες εγκαταστάσεις πλυντηρίων και 

στεγνωτηρίων. Μελλοντικά προβλέπεται η ανέγερση τεσσάρων (4) ακόμη κτιρίων με 

150 δωμάτια και χώρους κοινής εξυπηρέτησης (ιατρείο, κυλικείο κλπ), οπότε η 

δυνατότητα του συγκροτήματος θα ανέλθει  συνολικά σε 329 δωμάτια. 

Η επιλογή των ενοίκων και η λειτουργία των ΦΚΧ διέπονται από Κανονισμό.  

 Ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη: χορηγείται βιβλιάριο υγείας 

μετά από αίτηση του φοιτητή. 

 Δικαίωμα σίτισης με βάση την ατομική και οικογενειακή τους κατάσταση.  

 Μειωμένο εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

 (Διδάσκοντες  :  Ελένη Ρογδάκη - Μιχαήλ Γ. Μπεκιάρης) 

Το μάθημα εστιάζεται στο ευρύ αντικείμενο της Λογιστικής, Συγκεκριμένα, εισάγει τους 

φοιτητές στο κυριότερο θεωρητικό υπόβαθρο του αντικειμένου της Λογιστικής. Εν 

συντομία αναφερόμαστε στις κατωτέρω έννοιες βάσει θεωρητικών διαλέξεων και 

αρκετών λυμένων ασκήσεων – παραδειγμάτων: 

Θεμελιώδεις λογιστικές έννοιες: λογιστική μονάδα, λογιστική ισότητα, λογιστικό 

γεγονός, λογιστική χρήση, λογιστικό αποτέλεσμα, λογαριασμός, λογιστικές αρχές. 

Λογιστικό κύκλωμα: εγγραφές στα λογιστικά βιβλία, λογιστικά σφάλματα, ισοζύγια, 

προσαρμογή λογαριασμών, προσδιορισμός λογιστικού αποτελέσματος, κατάρτιση 

καταστάσεως αποτελεσμάτων χρήσεως και ισολογισμού. Εισαγωγή στη 

Χρηματοοικονομική Λογιστική. Ισολογισμός. Λογιστικό Αποτέλεσμα. Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων χρήσεως. Βασικοί Λογαριασμοί και το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. 

Αποτίμηση Στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού. Λογιστικές καταστάσεις τέλους 

χρήσεως. 

Η διδασκαλία του μαθήματος Λογιστική έχει σκοπό: 

 Να εισάγει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του MBA στις βασικές έννοιες της Γενικής 

Λογιστικής, καθώς επίσης και στη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων για την 

λήψη αποφάσεων από την Διοίκηση. 

 Να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν καλύτερα το περιβάλλον στο οποίο 

αναπτύσσεται και χρησιμοποιείται η χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Έμφαση 

δίνεται τόσο στην προετοιμασία, αλλά σε αυτό το επίπεδο στην ερμηνεία της 

λογιστικής πληροφόρησης. 
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Περιεχόμενο του μαθήματος ανά εβδομάδα (Syllabus): 

 Οι οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων, Γενικά περί Ισολογισμού 

 Τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης- Οι υποχρεώσεις της επιχείρησης -

Περιουσιακά στοιχεία τρίτων 

 Γενικά περί του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως -Έννοια εσόδου, κόστους, 

εξόδου -Το αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως -Έκτακτα αποτελέσματα 

 Πάγιο ενεργητικό-Αξία κτήσεως - Προσθήκες, βελτιώσεις, συντηρήσεις, 

επισκευές παγίων-Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων- Άυλα 

περιουσιακά στοιχεία 

 Γενικά περί της λογιστικής των συμμετοχών και χρεογράφων -Μεταβολές 

συμμετοχών και χρεογράφων 

 Γενικά περί της λογιστικής των αποθεμάτων- Λειτουργία των λογαριασμών 

αποθεμάτων -Μεταβολές των αποθεμάτων -Κόστος αποθεμάτων -Αποτίμηση 

αποθεμάτων απογραφής - Τιμές που πρέπει να εφαρμόζονται για την αποτίμηση 

των αποθεμάτων της απογραφής. -Εννοιολογικός προσδιορισμός των τιμών και 

μεθόδων που εφαρμόζονται για την αποτίμηση των αποθεμάτων. 

 Γενικά περί των απαιτήσεων και διαθεσίμων 

 Γενικά περί κεφαλαίου ή καθαρής θέσης - Προβλέψεις για Κινδύνους και Έξοδα 

 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις -Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 Οργανικά Έξοδα -Οργανικά Έσοδα 

 Λογαριασμοί Τάξεως - Λογιστική Ξένου Νομίσματος 

 Λογιστικές Εργασίες Τέλους Χρήσεως. 

 

 Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη: 

Α) Εγχειρίδια του μαθήματος: 

Ναούμ, Χ. 1994, Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Λογιστική, εκδόσεις Interbooks. 

Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 

Fundamental Accounting Principles - Larson, Wild, Chiappetta. 

Σακέλλης, Ε. Ο Πανδέκτης του Λογιστή, Αθήνα 2008. 

Παππάς, Α. Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική, Αθήνα 2005. 
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 Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: 

Η μεθοδολογία που ακολουθείται στηρίζεται σε σειρά διαλέξεων με θεωρητικά και 

πρακτικά θέματα, με παράλληλη ενεργή συμμετοχή από την πλευρά των 

σπουδαστών.  

 Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: 

Γραπτές Εξετάσεις (100%) 

 Γλώσσα Διδασκαλίας: 

Ελληνικά – αλλά απαιτείται άριστη γνώση της αγγλικής, καθώς μέρος του υλικού 

που χρησιμοποιείται με εξαίρεση τις σημειώσεις είναι στην αγγλική. 

 Αντικειμενικοί Στόχοι μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα): 

Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να 

κατανοήσουν την λογιστική επιστήμη όχι μόνο θεωρητικά αλλά και πρακτικά αφού κατά 

την διάρκεια του μαθήματος διδάσκονται πάρα πολλά παραδείγματα εφαρμογής της 

θεωρίας. Κατά την διάρκεια των διαλέξεων γίνονται αναφορές για την λογιστική 

παρακολούθηση όλων των ειδών των εταιρειών αλλά και αναφορές για τα διεθνή 

λογιστικά πρότυπα που ισχύουν σύμφωνα με την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. 

Συγκεκριμένα, οι φοιτητές μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα μπορούν: 

 Να κατανοούν τους σκοπούς της λογιστικής, της κατάρτισης των 

χρηματοοικονομικών αναφορών και τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές.  

 Να εκτελούν λογιστικές εγγραφές με την χρήση διπλογραφικού συστήματος.  

 Να κατανοούν τους κυριότερους γενικούς και αναλυτικούς λογαριασμούς και να 

αναλύουν την φύση τους, καθώς επίσης και τις διαδικασίες κλεισίματος τους και 

κατάρτισης των σχετικών χρηματοοικονομικών αναφορών.  

 Να μπορούν να υπολογίσουν την αποτίμηση των αποθεμάτων με χρήση διαφόρων 

μεθόδων (Μέσου Σταθμικού, FIFO, LIFO).  

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

(Διδάσκων: Κούτσικος Κων/νος) 

Το μάθημα έχει σαφώς εισαγωγικό χαρακτήρα και απευθύνεται σε φοιτητές τμημάτων 

MBA (όχι απαραίτητα σε φοιτητές τεχνικής κατεύθυνσης). Περιγράφει τα 

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης από την μεριά των χρηστών και προσεγγίζει την 
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δομή τους κάνοντας χρήση εναλλακτικών μοντέλων. Παράλληλα κάνει εκτενή αναφορά 

σε στοιχεία Πληροφοριακής Τεχνολογίας, Διαχείρισης Δεδομένων και Ηλεκτρονικής 

Επεξεργασίας Συναλλαγών. Εξετάζει τον ρόλο της Πληροφοριακής Τεχνολογίας για την 

υποστήριξη ποικίλων επιχειρησιακών λειτουργιών και στρατηγικών. Δίνει ιδιαίτερη 

έμφαση στην ανάπτυξη και δημιουργία διαφόρων επιχειρησιακών και πληροφοριακών 

αρχιτεκτονικών για την επίτευξη αποδοτικών και  αποτελεσματικών ενεργειών σε όλα τα  

επίπεδα διοικητικής δραστηριότητας.   

 Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): 

.Η επανάσταση των Πληροφοριακών Συστημάτων : Η μεταμόρφωση του Επιχειρείν και 

του Management – ο Στρατηγικός Ρόλος των ΠΣ – Πληροφοριακά Συστήματα , 

Οργανισμοί και Επιχειρησιακές διαδικασίες -  Πληροφορίες, Management, και Λήψη 

Αποφάσεων – Computers και Επεξεργασία Πληροφοριών – Λογισμικό ΠΣ – Διαχείριση 

Πόρων Δεδομένων – Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα – Εισαγωγή στο Ανασχεδιασμό 

Επιχειρησιακών διαδικασιών με χρήση ΠΣ – Προσεγγίσεις για την Ανάπτυξη ΠΣ 

 Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη: 

Α) Εγχειρίδια του μαθήματος: 

Laudon K. & Laudon J.,  Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης (MIS), 10
η
 Εκδοση, 

Εκδόσεις ¨ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ. 

Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 

Davis G. & M. Olson, Management Information Systems, Conceptual Foundation, 

Structure and Development,McGraw-Hill Book Company. 

Turban, Efraim,, McLean, Ephraim R, and Wetherbe, James C, Information 

Technology for Management, Willey and Sons. 

James A. O’Brien, Management Information Systems, 10th Edition,  Irwin McGraw-Hill 

Steven Alter,  Information Systems: Foundation of E-Business (6th Edition) 

 Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: 

Εισηγήσεις – Μελέτες περιπτώσεων – Εργασίες φοιτητών 

 Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: 

Τελική εξέταση 

 Γλώσσα Διδασκαλίας: 

Ελληνικά 

http://www.alibris.com/search/books/author/Turban%2C%20Efraim%2C%20PH%20D%20%2C%20and
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 Αντικειμενικοί Στόχοι μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα): 

Οι βασικοί σκοποί του μαθήματος είναι : 

1. Να εμβαθύνει και να διευρύνει τις γνώσεις των φοιτητών γύρω από την φύση των 

πληροφοριών που προορίζονται για διοικητική χρήση καθώς και με ζητήματα που 

σχετίζονται με την επιλογή, την χρήση και την αξιοποίηση της Πληροφοριακής 

Τεχνολογίας 

2. Να τους καταστήσει ικανούς να εντοπίζουν τα διάφορα είδη και τύπους 

Πληροφοριακών Συστημάτων που χρησιμοποιούνται στους Οργανισμούς, το ποιά από 

αυτά και πότε είναι απαραίτητα, την τεχνολογία που κρίνεται απαραίτητη για την 

ανάπτυξη των συστημάτων αυτών, τις πληροφοριακές ανάγκες των χρηστών στα πλαίσια 

ενός οργανισμού καθώς και τις επιπτώσεις από την εισαγωγή πληροφοριακών 

συστημάτων στον χώρο των επιχειρήσεων. 

3. Να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις μεθόδους, τις τεχνικές και τα εργαλεία της 

Πληροφοριακής Τεχνολογίας για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, τόσο 

σε ατομικό όσο και σε οργανωσιακό επίπεδο. 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  

(Διδάσκοντες: Βασίλης Αγγελής – Μαρία Μαύρη - Ελένη Γάκη) 

Οτιδήποτε συνδέεται με τη συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και ερμηνεία αριθμητικών 

δεδομένων που προέρχονται από παρατηρήσεις ή μετρήσεις και αναφέρονται σε 

ιδιότητες φυσικών, οικονομικών ή κοινωνικών φαινομένων ανήκει στην επιστημονική 

περιοχή της Στατιστικής. Τα τελευταία χρόνια η Στατιστική έχει γνωρίσει αλματώδη 

εξέλιξη και είναι μεγάλος ο αριθμός των εφαρμογών της σε πολλούς επιστημονικούς 

κλάδους. Σκοπός τους μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές αρχές 

της Περιγραφικής και Επαγωγικής Στατιστικής και η εφαρμογή τους στη Διοίκησης 

Επιχειρήσεων. Έμφαση θα δοθεί στην επίλυση προβλημάτων Στατιστικής με στατιστικά 

πακέτα και στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων.  

 Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): 

- Εισαγωγή 

- Γραφικές Μέθοδοι Σύνοψης Δεδομένων  

- Αριθμητικές Μέθοδοι Σύνοψης Δεδομένων  

- Στοιχεία Θεωρίας Πιθανοτήτων  
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- Κατανομές Πιθανότητας  

- Ειδικές Διακριτές και Συνεχείς Κατανομές   

- Δειγματικές Κατανομές 

- Σημειακή Εκτίμηση Παραμέτρων 

- Εκτίμηση Παραμέτρων με Διαστήματα Εμπιστοσύνης  

- Παραμετρικοί Έλεγχοι Στατιστικών Υποθέσεων  

- Ανάλυση Διακύμανσης κατά έναν και δύο Παράγοντες, κατά δύο Παράγοντες 

με m παρατηρήσεις ανά κυψελίδα 

- Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση  

- Άλλες Μορφές Μοντέλων 

- Πολλαπλή Παλινδρόμηση 

- Εισαγωγή στις Μεθόδους Προβλέψεων 

- Ποιοτικές – Ποσοτικές Μέθοδοι Προβλέψεων 

- Εφαρμογή των παραπάνω στο SPSS 

 Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη: 

Α΄ Ελληνική 

1. Aγγελής, B., Δημάκη Κ., Στατιστική Τόμος A’, Στατιστική, Πιθανότητες, 

Στατιστική Συμπερασματολογία, Εκδόσεις Σοφία, Θεσσαλονίκη, 2011. 

2. Aγγελής, B. Στατιστική Β’, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Χίος, 2004. 

3. Zαχαροπούλου, X. Στατιστική: Μέθοδοι – Εφαρμογές, Θεσσαλονίκη 1993. 

4. Zαχαροπούλου, X. Παλινδρόμηση – Συσχέτιση: Θεωρία και Πράξη, Θεσσαλονίκη, 

1994 

5. Ιωαννίδης Δ. Α., Στατιστικές  Μέθοδοι Τόμος Ι, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκης 

2001 

6. Καλαματιανού, Α. Γ. Κοινωνική Στατιστική: Μέθοδοι Μονοδιάστατης Ανάλυσης, 

Εκδόσεις “Το Οικονομικό”, Αθήνα, 1992. 

7. Kιντής, A. Σύγχρονη Στατιστική Ανάλυση, Εκδ. Gutenberg, Αθήνα, 1995 

8. Λουκάς, Σ. Β., Στατιστική, Εκδόσεις Κριτική 2003 

9. Πανάρετος, I. και  Ξεκαλάκη, Ε., Εισαγωγή στη Στατιστική Σκέψη, Τόμος Ι, 

Αθήνα, 1993 

10. Πανάρετος, Ι. και Ξεκαλάκη, Ε., Εισαγωγή στη Στατιστική Σκέψη, Τόμος ΙΙ, 

Αθήνα, 2000. 
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11. Τσάντας, Μωυσιάδης, Μπαγιάτης, Χατζηπαντελής. Ανάλυση Δεδομένων με τη 

Βοήθεια Στατιστικών Πακέτων, 1999  

12. Tζωρτζόπουλος, Π. Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών, Αθήνα, 1982 

13. Τζωρτζόπουλος, Π. Θ., Λειβαδά, Α., Αριθμοδείκτες, Ασκήσεις, Αθήνα 2003, 

Ο.Π.Α., Τμήμα Στατιστικής 

14. Χαλικιάς, Ι. Στατιστική: Μέθοδοι Ανάλυσης για Επιχειρηματικές Αποφάσεις,  Εκδ. 

Rosili, Αθήνα, 2001. 

15. Χαλικιάς, Ι. Στατιστικές Μέθοδοι: Ανάλυση Παλινδρόμησης, Ανάλυση 

Διακύμανσης, Εκδόσεις Ευγ. Μπένου, Αθήνα, 1999 

16. Χατζηνικολάου Δ., Στατιστική για Οικονομολόγους, Ιωάννινα 2002 

Β΄ Ξένη 

1. Aczel, A. D. and Sounderpandian, J., Complete Business Statistics, McGraw – 

Hill & Irwin, 2002 

2. Anderson, D.R., Sweeney, D.J. and Williams., T.A. Statistics for Business and 

Economics, West Publishing Company, Minneapolis, 1993 

3. Berenson, M. L. and Levine, D. M. Basic Business Statistics, Prentice – Hall, Inc. 

New Jersey, 1992. 

4. Berenson, M. L., Levine, D. M. and Krehbiel, D. C., Basic Business Statistics. 

Concepts and Applications, Prentice – Hall Inc. New Jersey 2002 

5. Chatterjee S., Handcock M.S. and Simonoff J.S., “A Casebook for a First Cause 

in Statistics and Data Analysis”, John Wiley and Sons, 1995 

6. Howitt, D., Cramer, D., Στατιστική με το SPSS 13, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2006 

7. Kazmier, L.J. Business Statistics, Schaum’s Outlines. Mc Graw – Hill, New York, 

1988 

8. Kazmier, L. J. and Pohl, N. F. Basic Statistics for Business and Economics, Mc 

Graw – Hill International Editions, New York, 1987. 

9. Levine, D.M., Berenson, M. L. and Stephan, D. Statistics for Managers, Prentice-

Hall Inc. New Jersey, 1999. 

10. Mendenhall, W., Beaver, R.J. and Beaver, B.M. Introduction to Probability and 

Statistics, Duxbury, Press, California, 1988 

11. Norusis M.J.and Norusis M.J. Spss 8.0 Guide to Data Analysis, 1998 

12. Sincich, T. Business Statistics by Εxample, Maxwell MacMillan Co., Toronto, 
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1992. 

 Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: 

- Παραδόσεις  

- Διαφάνειες στο eclass 

- Σημειώσεις στο eclass 

- Φροντιστήρια 

 Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: 

Η εξέταση του μαθήματος περιλαμβάνει  

 Εξέταση στη χρήση Στατιστικών Πακέτων στο Υπολογιστικό κέντρο 

(20%)  και  

 Τελική γραπτή εξέταση (80%).  

Ο τελικός βαθμός εξέτασης είναι ο σταθμικός μέσος όρος των παραπάνω δύο εξετάσεων 

(Γραπτή Εξέταση & SPSS). 

Προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος είναι η βαθμολόγηση με 

(τουλάχιστον) 5 και στα δύο μέρη (Γραπτή Εξέταση & SPSS).  

 Γλώσσα Διδασκαλίας: 

Ελληνικά 

 Αντικειμενικοί Στόχοι μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα): 

Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας ο φοιτητής θα είναι σε θέση  

 να οργανώνει και να παρουσιάζει ένα πολυπληθές σύνολο δεδομένων, 

χρησιμοποιώντας τις αρχές της γραφικής σύνοψης αυτών  

 να αξιοποιεί τις τιμές των στατιστικών μέτρων  προκειμένου να συνοψίσει ένα 

πολυπληθές σύνολο δεδομένων 

 να χρησιμοποιεί τις τιμές των στατιστικών μέτρων  προκειμένου να εκτιμήσει 

τις παραμέτρους του υπό μελέτη πληθυσμού 

 να εφαρμόζει γραμμικά μοντέλα σε δεδομένα της παρατήρησης   

  να ελέγχει την καταλληλότητα των μοντέλων,  

 να διερευνά τις υποθέσεις των μοντέλων 

 να αναπτύσσει στατιστική συμπερασματολογία για τις παραμέτρους των 

μοντέλων 

 να κάνει προβλέψεις με τη χρήση των μοντέλων 

 να εφαρμόζει διάφορες μορφές μη γραμμικών μοντέλων σε δεδομένα και να 
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αξιολογεί την καταλληλότητά τους 

 να εφαρμόζει τη μεθοδολογία της Ανάλυσης Διακύμανσης κατά ένα και κατά 

δύο παράγοντες. 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ  

(Διδάσκουσα:  Σαλαμούρα Μαρία)     

Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στην κατανόηση της σημαντικότητας των στρατηγικών 

Μάρκετινγκ σε θέματα προσφερομένων προϊόντων ή υπηρεσιών, δικτύου διανομής, 

τιμολόγησης, προβολής και επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, αναδεικνύεται η 

αναγκαιότητα της κατάρτισης αποτελεσματικών προγραμμάτων μάρκετινγκ, 

προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της επιχείρησης, στα πλαίσια ενός ολοένα και πιο 

ανταγωνιστικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος 

 Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): 

Ι. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ  

1. Οικονομία, Κοινωνία και Μάρκετινγκ. Μάρκετινγκ και Περιβάλλον. 

2. Έρευνα Μάρκετινγκ. Η Συμπεριφορά των Αγοραστών. 

3. Η Τμηματοποίηση και η Στόχευση της Αγοράς, η Τοποθέτηση των 

Προϊόντων/Υπηρεσιών.          

4. Προγραμματισμός και Ανάπτυξη προϊόντος. Διοίκηση Καναλιών 

Διανομής. 

5. Στρατηγικές Προβολής και Επικοινωνίας. Στρατηγικές Τιμολόγησης.  

ΙΙ. Marketing plans: πώς να σχεδιάζετε αποτελεσματικά Προγράμματα 

Μάρκετινγκ. 

1. Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος. 

2. Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος. 

3. Αξιολόγηση Προϊοντικού Χαρτοφυλακίου και Ανάλυση SWOT. 

4. Επιλογή Αγορών-στόχων. 

5. Καθορισμός Στόχων και Στρατηγικής Μάρκετινγκ. 

6. Σχέδιο Δράσης. 

7. Προϋπολογισμός, Πρόγραμμα Εκτάκτου Ανάγκης και Έλεγχος 

Προγράμματος Μάρκετινγκ. 
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 Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη: 

Α) Εγχειρίδια του μαθήματος: 

 Αυλωνίτης, Γ., Παπασταθοπούλου, Π. (2010): «Marketing Plans: πώς να 

σχεδιάζετε αποτελεσματικά προγράμματα μάρκετινγκ», Αθήνα: Σταμούλης. 

 Perrault, W., Cannon, J., McCarthy, J.( 2012): «Βασικές αρχές μάρκετινγκ: 

μια στρατηγική προσέγγιση», Αθήνα: Πασχαλίδης. 

Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 

 Blythe, Jim (2002), Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, Αθήνα: Κλειδάριθμος 

 Boone, Louis E., Kurtz, David L. (2001), Contemporary marketing, 10
th

 ed., 

Fort Worth: Harcourt College Publishers 

 Bovee, Courtland L., Houston, Michael J., Thill, John V. (1995), Marketing, 

2
nd

 ed., New York: McGraw-Hill 

 Dibb, Sally .. [et al.] (2001), Marketing: concepts and strategies, 4
th

 European 

ed., Boston: Houghton Mifflin 

 Jain, S.  (1999),  Strategic Marketing Planning, Αθήνα: Έλλην 

 Kotler, P.  (2005), Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ, 2
η
 εκδ., Αθήνα: Γκιούρδας 

 Kotler, P., Keller, K. L. (2006), Μάρκετινγκ μάνατζμεντ, 12
η
 αμερ. έκδ., 

Αθήνα : Κλειδάριθμος 

 Kotler, Philip, Armstrong, Gary (2001), Αρχές μάρκετινγκ, 9
η
 εκδ., Αθήνα  : 

Γκιούρδας 

 Wilson, R., Gilligan, C, (1999), Strategic Marketing Management, 

Butterworth-Heinemann, Oxford. 

 Winner, Russel S. (2007), Marketing management, 3
rd

 ed., Upper Saddle 

River, N. J.: Pearson Prentice Hall 

 Μάλλιαρης, Π. (2001), Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, 3
η
 έκδ., Πειραιάς: 

Σταμούλης. 

 Πετρώφ, Γ, Τζωρτζάκης, Κ. και Τζωρτζάκη, Α. (2002), Μάρκετινγκ 

Μάνατζμεντ: Η ελληνική προσέγγιση, Αθήνα: Rosili 

 Σιώμκος Γεώργιος Ι. (2003), Εισαγωγή στο Στρατηγικό Μάρκετινγκ, Αθήνα: 

Σταμούλης. 

 

 Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: 
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 Διαλέξεις του μαθήματος μέσω διαφανειών PowerPoint 

 Μελέτη case studies  

 Αναζήτηση και παρουσίαση οπτικοακουστιακού υλικού μέσω του διαδικτύου 

(ιστοσελίδες, video κ.λπ.) 

 Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: 

 50% κατά στάδια εξέταση (ομαδικές εργασίες). 

 50% τελική γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. 

 Γλώσσα Διδασκαλίας: 

Ελληνικά (με παράλληλη αναφορά σε αγγλική ορολογία σημαντικών εννοιών). 

 Αντικειμενικοί Στόχοι μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα): 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού, ο φοιτητής θα μπορεί να: 

 

 Κατανοήσει τις τεχνικές και τις μεθόδους που εφαρμόζει το μάρκετινγκ για 

την ανάλυση των επιχειρηματικών προβλημάτων. 

 Αναλύσει τη σημασία της διαμόρφωσης στρατηγικής σε θέματα 

προσφερομένων προϊόντων ή υπηρεσιών, δικτύου διανομής, τιμολόγησης, 

προβολής και επικοινωνίας. 

 Χρησιμοποιήσει τις κατάλληλες μεθόδους ανάλυσης του εσωτερικού και 

εξωτερικού περιβάλλοντος με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορέσει η επιχείρηση 

να μετατρέψει τις αδυναμίες της σε δυνάμεις και τις διαφαινόμενες απειλές σε 

πιθανές ευκαιρίες. 

 Αντιληφθεί την σημασία της κατάρτισης αποτελεσματικών προγραμμάτων 

μάρκετινγκ προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της επιχείρησης.  

 Χρησιμοποιήσει τις κατάλληλες μεθοδολογίες και εργαλεία μάρκετινγκ που 

στηρίζονται στο θεωρητικό υπόβαθρο που έχει αποκτήσει, ως μέσων αύξησης 

της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης. 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

(Διδάσκων: Σάμιτας Αριστείδης) 

Το μάθημα αναλύει την κατανομή χρηματοοικονομικών πόρων σε 

εναλλακτικές επενδυτικές ευκαιρίες, σε καθεστώς κινδύνου. Παρουσιάζονται οι 
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βασικές αρχές αξιολόγησης επενδύσεων, αποτίμησης αξιόγραφων, διαχείρισης 

χαρτοφυλακίου. Επιπλέον, στο αναλυτικό πλαίσιο των αποτελεσματικών αγορών 

εξετάζονται ειδικά θέματα χρηματοοικονομικής, όπως η διαχείριση αμοιβαίων 

κεφαλαίων και η αποτίμηση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων. 

 Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): 

Βασικές ενότητες: 

Η επενδυτική διαδικασία και οι αγορές χρήματος 

 και κεφαλαίου 

Η διαχρονική αξία του χρήματος 

Απόδοση και κίνδυνος        

Αποτίμηση αξιόγραφων σταθερού εισοδήματος       

Αποτίμηση μετοχών          

Αξιολόγηση επενδύσεων    

Θεωρία χαρτοφυλακίου 

Θεωρία κεφαλαιαγοράς         

Αποτελεσματικές αγορές         

Διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων         

Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα 

 Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη: 

Α) Εγχειρίδια του μαθήματος: 

Βασιλείου, Δ. & Ηρειώτης, Ν. (2009) Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση 

Χαρτοφυλακίου. Εκδόσεις Rosili. 

Βασιλείου, Δ. & Ηρειώτης, Ν. (2008) Χρηματοοικονομική Διοίκηση. Εκδόσεις Rosili 

Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 

Bodie, Z., Kane, A. & Marcus, A. (2009) Investments. 8
th

 Edition. Εκδόσεις McGraw 

Hill. 

Brigham - Ehrhardt (2005) Financial Management: Theory and Practice. 11th Edition. 

Eκδοσεις Thomson 
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 Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: 

Διαλέξεις, με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων. Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης e class. 

Χρήση προγράμματος Ms Excel. Προσκεκλημένες διαλέξεις από ερευνητές και στελέχη 

επιχειρήσεων για ειδικά θέματα χρηματοοικονομικής. 

 Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: 

Η τελική γραπτή εξέταση καθορίζει το 100% του βαθμού. 

 Γλώσσα Διδασκαλίας: 

Ελληνικά - Αγγλικά 

 Αντικειμενικοί Στόχοι μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα): 

Με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του μαθήματος ο/η φοιτητής/ρια θα 

είναι σε θέση να: 

Αναγνωρίζει το θεσμικό πλαίσιο των κυριότερων αγορών χρήματος και κεφαλαίου. 

Αναλύει την οικονομική δομή των κυριότερων αγορών χρήματος και κεφαλαίου. 

Αξιολογεί επενδυτικές ευκαιρίες. 

Αποτιμά ομόλογα. 

Αποτιμά μετοχές. 

Κατασκευάζει χαρτοφυλάκια αξιόγραφων, με κριτήριο την αναμενόμενη απόδοση και 

τον κίνδυνο. 

Αξιολογεί την απόδοση χαρτοφυλακίων. 

Αναλύει τη δομή και τη λειτουργία των αγορών χρηματοοικονομικών παραγώγων. 

Αναλύει την αποτελεσματικότητα των αγορών. 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

(Διδάσκων: Κίνιας Ιωάννης)  

Το μάθημα επιχειρεί να αναλύσει με έναν εμπεριστατωμένο τρόπο τις δραστηριότητες 

που αποτελούν τη διαδικασία της στρατηγικής στα πλαίσια των επιχειρήσεων και 

οργανισμών. Παράλληλα, αναπτύσσονται, μέσα από μια προσπάθεια εντοπισμού, τα 

κυρίαρχα στοιχεία που είτε διευκολύνουν είτε εμποδίζουν την ανάπτυξη των 

στρατηγικών μιας επιχείρησης. Με απλά λόγια, προσπαθεί να αντλήσει από την τεράστια 

βιβλιογραφία τις πλέον συστηματικές καταγραφές των μεθόδων στρατηγικής δράσης των 

επιχειρήσεων και μέσα από μια κριτική παρουσίαση να καταδείξει την 
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αποτελεσματικότητά τους, η στις περιπτώσεις αποτυχίας την αναποτελεσματικότητά 

τους, και στα δύο επίπεδα, πρακτικό και θεωρητικό.  

 Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): 

 Εισαγωγή, Διάκριση των εννοιών της Διοίκησης και της Στρατηγικής 

 Η έννοια του management, η λειτουργία της διοίκησης, ιστορική αναδρομή, το 

περιβάλλον του οργανισμού. 

 Λήψη αποφάσεων, Προγραμματισμός.  

 Οργανωτική δομή οργανισμού, οργανωσιακές αλλαγές, ομάδες εργασίας, 

διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. 

 Ηγεσία, Επικοινωνία, Παρακίνηση. 

 Διοίκηση λειτουργιών, Έλεγχος. 

 Εισαγωγή στη Στρατηγική, Ανάλυση εσωτερικού – εξωτερικού περιβάλλοντος. 

 Διαμόρφωση και Είδη Στρατηγικών Ι. 

 Διαμόρφωση και Είδη Στρατηγικών ΙΙ. 

 Μέθοδοι Υλοποίησης Στρατηγικής. 

 Μέθοδοι Αξιολόγησης Στρατηγικής.  

 Μελέτες περιπτώσεων – Case studies 

 Μελέτες περιπτώσεων – Case studies 

 

Βιβλιογραφία  

1. Διοίκηση Επιχειρήσεων – Αρχές και Εφαρμογές 

Robbins Stephen, Decenzo Davida, Coulter Mary 

Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, 2012 

2. Εισαγωγή στο Management 

Schermerhorn J. 

Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2012 

3. Βασικές Αρχές Στρατηγικής των Επιχειρήσεων 

Johnson Gerry, Scholes Kevan, Whittington Richard 

Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, 2011 

4. Στρατηγική των Επιχειρήσεων, Θεωρία 

Βασίλης Παπαδάκης 

Εκδόσεις ΜΠΕΝΟΥ, 2011 



ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ –Μ.Β.Α. 
37 

 

5. Στρατηγική των Επιχειρήσεων, Ασκήσεις και Μελέτες Περιπτώσεων 

Βασίλης Παπαδάκης 

Εκδόσεις ΜΠΕΝΟΥ, 2012 

 Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: 

- Πανεπιστημιακές Διαλέξεις: Θεωρία και Μελέτες Περιπτώσεων 

- Εκπόνηση Εργασιών Εφαρμογής των εργαλείων της Στρατηγικής Διοίκησης από 

τους Φοιτητές 

 Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: 

- Εξέταση στο τέλος του εξαμήνου στο σύνολο της ύλης του μαθήματος που 

παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων – διαλέξεων. 

 Γλώσσα Διδασκαλίας: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

 Αντικειμενικοί Στόχοι μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα): 

   Σκοπό του μαθήματος αποτελεί η συστηματική κατανόηση των στρατηγικών που 

επιλέγουν και εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί. Μέσω του συγκεκριμένου 

μαθήματος επιχειρείται η θεωρητική και πρακτική εξοικείωση των μεταπτυχιακών 

φοιτητών με τις βασικότερες έννοιες και τα κυριότερα εργαλεία της Στρατηγικής 

Διοίκησης Επιχειρήσεων, έτσι όπως περιγράφονται από τις θεματικές ενότητες οι οποίες 

διδάσκονται.  

Μετά την ολοκλήρωση της Συνεδρίας οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα είναι σε θέση, 

μεταξύ άλλων:  

 Να αναγνωρίζουν τους διάφορους τύπους της στρατηγικής  

 Να διαχωρίζουν την αποστολή από το όραμα της επιχείρησης 

 Να αντιλαμβάνονται τις ιδιαιτερότητες κάθε είδους στρατηγικής  

 Να οριοθετήσουν τους τρόπους διαμόρφωσης ενός στρατηγικού σχεδίου 

 Να κατανοούν την ιδιαιτερότητα της ανάλυσης του εσωτερικού περιβάλλοντος της 

επιχείρησης και της θεωρίας των πόρων και ικανοτήτων της επιχείρησης. 

 Να προσδιορίζουν με σαφήνεια τη διάσταση της εκχώρησης λειτουργιών αλλά και 

της συγκριτικής προτυποποίησης των επιχειρήσεων 
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 Να έχουν μια ολοκληρωμένη άποψη για τις στρατηγικές ανάπτυξης και  διάσωσης 

μιας επιχείρησης  

 Να έχουν διαμορφώσει μιαν ολοκληρωμένη αντίληψη των στρατηγικών εισόδου, 

ανάπτυξης και δραστηριοποίησης σε διεθνείς αγορές αλλά και για τις στρατηγικές 

μέσα από τις οποίες γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η οικονομική ύφεση. 

 Να κατανοούν   και να σχεδιάζουν ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο 

 Να γνωρίζουν τις τεχνικές αξιολόγησης και επιλογής της στρατηγικής 

 Να γνωρίζουν και να έχουν εξασκηθεί σε διάφορες μεθόδους (ισορροπημένης 

στοχοθεσίας, Hoshin Planning) αλλά και να αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα 

της κάθε μεθόδου 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

(Διδάσκων: Κούτσικος Κων/νος) 

 Το Διαδίκτυο, ως χώρος άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, έλκει τους νέους 

επιχειρηματίες με τις χαμηλές απαιτήσεις σε κεφάλαια επένδυσης, την ευκολία 

πειραματισμού, και την πιθανότητα εύκολης επέκτασης. Αυτά τα κίνητρα ισχύουν εξίσου 

και για υπάρχουσες επιχειρήσεις που αναζητούν πεδία καινοτομίας. Παρ’ όλα αυτά, η 

επιχειρηματικότητα στο Διαδίκτυο θέτει νέες προκλήσεις στα διευθυντικά στελέχη μιας 

επιχείρησης. Για παράδειγμαη βάση του συγκριτικού πλεονεκτήματος είναι συχνά η 

συνεργασία με άλλες εταιρίες, ακόμα και με ανταγωνιστές (network effect). Αυτό το 

μάθημα προσφέρει μια νέα οπτική γωνία στην εύρεση νέων ευκαιριών που 

εκμεταλλεύονται το network effect. 

 Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): 

To μάθημα εξελίσσεται με βάση 4 πυλώνες: 

1. Κινητοποίηση. Πώς μπορεί μια πλατφόρμα προσελκύσει την αρχική ομάδα 

των χρηστών της; Θα περιγράψουμε στρατηγικές συμπεριλαμβανομένης της 

τιμολόγησης διείσδυσης, μόνιμης επιδότησης προς  ένα σύνολο χρηστών 
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(δημιουργώντας "stand-alone" αξία), και την εξασφάλιση αποκλειστικών 

σχέσεων με σημαντικούς χρήστες. 

2. Εφαρμογή. Τι γίνεται αν έχετε μια μεγάλη ιδέα, αλλά καμία τεχνική 

ικανότητα; Θα διερευνήσουμε πρακτικά ζητήματα που κυμαίνονται από την 

πρόσληψη σχετικών στελεχών μέχρι τον καθορισμό απαιτήσεων για online 

πληρωμές. 

3. Προσέλκυση χρηστών. Θα διερευνήσουμε στρατηγικές για την επέκταση μιας 

επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης μέσω της online 

διαφήμισης, της πρόσληψη διαμεσολαβητών για να διευρυνθεί η διανομή, και 

της δημιουργίας προσφορών τιμών. 

4. Σχεδιασμός της αγοράς. Ποιες δομές, κανόνες, και τα κίνητρα μπορούν να 

δημιουργήσουν ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό οικοσύστημα; Θα 

εξετάσουμε, μεταξύ άλλων, review and reputation systems, και δυναμική 

τιμολόγηση προϊόντων/υπηρεσιιών.  

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη: 

Α) Εγχειρίδια του μαθήματος: 

“The Network Is Your Customer: Five Strategies to Thrive in a Digital Age”, by 

D. Rogers (Yale University Press) 

Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 

Harvard Business School and Stanford Graduate School of Business case studies 

 Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: 

Διαλέξεις, μελέτες περιπτώσεων 

 Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: 

Συμμετοχή στις εβδομαδιαίες συζητήσεις, εργασίες, τελική εξέταση 

 Γλώσσα Διδασκαλίας: 

Ελληνικά 

 Αντικειμενικοί Στόχοι μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα): 

Στο τέλος αυτού του μαθήματος, οι φοιτητές: 

1. Θα έχουν κατανοήσει τις νέες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει ένας 

μάνατζερ που επιλέγει να επιχειρήσει στο Διαδίκτυο.  
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2. Θα έχουν κατανοήσει τη δύναμη του network effect και του ρόλου που 

μπορεί να διαδραματίσει στον σχεδιασμό στρατηγικής 

3. Θα μπορούν να εφαρμόσουν ένα μεθοδολογικό πλαίσιο ανάπτυξης 

επιχειρηματικών μοντέλων σε πραγματικές επιχειρήσεις. 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  & ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

(Διδάσκων: Κωνσταντόπουλος Νικόλαος) 

Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στη ενίσχυση της κατανόησης των 

θεμελιωδών εννοιών, μεθόδων και τεχνικών που αφορούν κάθε επιμέρους πεδίο που 

αποτελεί κομμάτι του ολοκληρωμένου πλαισίου του επιστημονικού αντικειμένου της 

Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Συγκεκριμένα, αναγνωρίζοντας, ιδιαίτερα κάτω από 

τις τρέχουσες δυναμικά μεταλλασσόμενες συνθήκες, το ανθρώπινο κεφάλαιο των 

επιχειρήσεων ως βασικό σημείο της απόκτησης βιώσιμου ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος, το μάθημα αυτό επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μιας σειράς 

συστημάτων, που αναφέρονται στον προγραμματισμό, στην άμεση παρακολούθηση, στη 

μέτρηση και στην αντικειμενική αξιολόγηση της επίδοσης του ανθρώπινου δυναμικού, 

καθώς και στη μετέπειτα ανάπτυξή του. Πέραν αυτών, θέματα που αφορούν την 

προσέλκυση και επιλογή εργαζομένων, την πρόσληψη, την εκπαίδευση, την 

ενδυνάμωση, τις αμοιβές, την επικοινωνία, τις εργασιακές σχέσεις, την παροχή ενός 

δίκαιου περιβάλλοντος, προσεγγίζονται σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο.     

Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): 

 Εισαγωγή στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Προσδιορισμός του Ρόλου της 

Δ.Α.Δ. 

 Σύντομη Ιστορική Ανασκόπηση της Εξέλιξης της Διοίκησης Ανθρώπινου 

Δυναμικού και οι Διάφορες Διαστάσεις της. Ο Εκάστοτε Ρόλος του Υπεύθυνου 

της Δ.Α.Δ. Από τον Προσωπάρχη στον Διευθυντή της Δ.Α.Δ.  

 Οι βασικές οριοθετήσεις και οι κύριοι προσδιορισμοί του πεδίου της Διοίκησης 

Ανθρώπινου Δυναμικού και οι Βασικές Θεωρητικές Τοποθετήσεις. 

 Οι Προσεγγίσεις Harvard, Storey, Strategic Personnel Management, Miles – 

Snow, Walton, Brewster – Larsen, Ulrich 
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 H Οριοθέτηση της Δ.Α.Δ. στα Πλαίσια των Σύγχρονων Τάσεων της Οργάνωσης 

και Διοίκησης των Επιχειρήσεων  

 Η Δ.Α.Δ. ως Συστατικό και Λειτουργικό Στοιχείο των Διαφορετικών Μορφών 

Επιχειρήσεων [Οικογενειακές, Μικρό-Μικρές, Μικρές – Μεσαίες, Μεγάλες, 

Πολυεθνικές και Όμιλοι Επιχειρήσεων] 

 Η Συμβολή της Μοντελοποίησης στην Ανάλυση και Διερεύνηση της Διοίκησης 

Ανθρώπινου Δυναμικού 

 Παρουσίαση ενός Δυναμικού Μοντέλου Τεσσάρων Συστημάτων Επιχειρησιακών 

Δράσεων που Διευκολύνουν τη Διερεύνηση, Ανάλυση και Ερμηνεία της 

Αποτελεσματικής Διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού 

 Παρουσίαση των επιμέρους Διαδικασιών της Διαχείρισης του Ανθρώπινου 

Δυναμικού 

 Προγραμματισμός των Αναγκών σε Ανθρώπινο Δυναμικό. Μέθοδοι Συλλογής 

Στοιχείων για Αποτελεσματικό Προγραμματισμό. Στρατηγικές Ευέλικτων 

μορφών Απασχόλησης 

 Τεχνικές Ανάλυσης και Περιγραφής Θέσεων Εργασίας. Στόχοι της Ανάλυσης 

Θέσεων Εργασίας 

 Τα στάδια της Ανάλυσης Θέσεων Εργασίας. Μέθοδοι Ανάλυσης Θέσεων 

Εργασίας. 

 Περιγραφή Θέσεων Εργασίας και Μέθοδοι Σύνταξης του Εγγράφου (Report) της 

Περιγραφής 

 Τεχνικές Προσέλκυσης Ανθρώπινου Δυναμικού. Στόχοι και Στρατηγικές 

Αποτελεσματικής Προσέλκυσης Υποψηφίων 

 Εσωτερική και Εξωτερική Προσέλκυση. Αξιολόγηση των Πηγών Προσέλκυσης 

Υποψηφίων 

 Στρατηγικές Προσέλκυσης Υποψηφίων για Θέσεις Εργασίας  

 Τεχνικές και Μέθοδοι Επιλογής Προσωπικού, Μέθοδοι Επιλογής Προσωπικού, 

Διαδικασία Επιλογής, Αίτηση και Βιογραφικό – Συνοδευτική Επιστολή και 

Συστάσεις, Η Διαδικασία των Συνεντεύξεων, Tests Επιλογής Προσωπικού. Είδη 

και εξοικείωση με αυτά. Κέντρα αξιολόγησης Γραφολογική Ανάλυση 
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 Από τη μεριά του Υποψηφίου: Η προετοιμασία του Υποψηφίου. Μέθοδοι και 

Στρατηγικές  

 Τεχνικές και Μέθοδοι Ενσωμάτωσης των Νεοεισερχομένων Στελεχών – 

Υπαλλήλων – Εργατών 

 Διαχείριση Καριέρας. Συστήματα διαχείρισης της Καριέρας – Διαχείριση 

Εμποδίων 

 Συστήματα Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης των Εργαζομένων της Επιχείρησης 

και η Διάσταση της Ανάπτυξης Στελεχών της Επιχείρησης. 

 Στόχοι και Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

 Επιλογή Μεθόδων Εκπαίδευσης 

 Συστήματα Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Εκπαίδευσης - Επιμόρφωσης 

 Συστήματα Αξιολόγησης της Απόδοσης Έργου 

 Στόχοι Αξιολόγησης της Απόδοσης των Εργαζομένων 

 Συστήματα Αξιολόγησης της Απόδοσης των Εργαζομένων 

 Τα πλαίσια της Υποκειμενικότητας και της Αντικειμενικότητας στην Αξιολόγηση 

της Απόδοσης των Εργαζομένων 

 Εγκυρότητα – Αξιοπιστία – Αμεροληψία – Συγκρισιμότητα και Συνάφεια  

 Προβλήματα των διαφόρων Συστημάτων Αξιολόγησης της Απόδοσης των 

Εργαζομένων 

 Μέθοδοι και Μεθοδεύσεις Αξιολόγησης της Απόδοσης των Εργαζομένων 

 Προσδιορισμός Μισθολογικών Συστημάτων και Μέθοδοι Διάρθρωσης και 

Προσδιορισμού των Bonus και των Επιδομάτων 

 Στόχοι και Δυναμική των Συστημάτων Αντιμισθίας, και η Διάσταση του 

Μηχανισμού Παρακίνησης 

 Η Διαμόρφωση της Εταιρικής Κουλτούρας και η Σύνδεση της Αντιμισθίας, των 

Bonus και των Επιδομάτων με την Αποδοτικότητα των Εργαζομένων 

 Συστήματα Αντιμισθιών και Ιστορική Περιήγηση της Εξέλιξής των  

 Νέες Προσεγγίσεις στην Μισθολογική Πολιτική των Επιχειρήσεων σε Περιόδους 

Κρίσης και Ύφεσης 

 Τα Συστήματα Παροχών  
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 Η Προσωπική Ζωή και η Εργασιακή Ζωή: Συγκρουόμενα ή αλληλο-στηριζόμενα 

Συστήματα   

 Διάρθρωση Επικοινωνιακών Μεθοδεύσεων στα Πλαίσια των Επιχειρησιακών και 

Επιχειρηματικών Ανταλλαγών – Συναλλαγών – Διαπραγματεύσεων 

 Ένα Δυναμικό Μοντέλο Επικοινωνιακής Στρατηγικής στις Επιχειρηματικές και 

Επιχειρησιακές Καθημερινές Πρακτικές 

 Η Διάσταση των Επικοινωνιακών Στόχων και η Λογική των Εμπρόθετων 

Δράσεων 

 Η Ορθολογική και Συναισθηματική Διάσταση στην Επικοινωνιακή Διαδικασία 

και οι Στρατηγικές Επιλογές  

 Τεχνικές Επικοινωνίας στην Επιχειρησιακή Πραγματικότητα 

 Τεχνικές Επικοινωνίας στα Πλαίσια των Διαπραγματεύσεων  

 Πληροφοριακά Συστήματα Ανθρώπινου Δυναμικού: Στην Πρόσληψη 

Προσωπικού, στην Ανάπτυξη του Α.Δ. και τη Διαχείριση της Καριέρας, στην 

Αξιολόγηση της Απόδοσης 

 Η Διαχείριση της Γνώσης και η Συμβολή της Διεύθυνσης του Ανθρώπινου 

Δυναμικού 

 Συστήματα Διαχείρισης της Καθημερινής Εταιρικής Γνώσης και η Συστηματική 

Αξιοποίησή της από την Δ.Α.Δ. 

 Η Συμβολή της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού στην «Εταιρική 

Αφομοιωτική Ικανότητα» (Corporate Absorption Capacity) και στην 

Αντιμετώπιση των Αλλαγών 

 Η  Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και η Κοινωνική Δικτύωση 

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη: 

Α) Εγχειρίδια του μαθήματος: 

• Διαφάνειες – παρουσιάσεις του μαθήματος διαθέσιμες στο e-class 

• Παπαλεξανδρή, Ν. & Μπουραντάς, Δ. (2002) – Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. 

Αθήνα, Εκδόσεις Γ. Μπένου 

• Brewster, C. (2004). European perspectives on human resource management. 

Human Resource Management Review, 14: 365–382. 
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• Buller P.F. & McEvoy G.M. (2012). Strategy, human resource management and 

performance: Sharpening line of sight. Human Resource Management Review 22 

(2012) 43–56. 

• Lengnick-Hall M.L., Lengnick-Hall C.A., Andrade L.S. & Drake B. (2009). 

Strategic human resource management: The evolution of the field. Human 

Resource Management Review 19: 64–85. 

• Schuler, R.S. (2000). The internationalization of human resource management. 

Journal of International Management, 6: 239-260.  

• Sugawara H., Miyazaki S, Gojobori T, Tateno Y. (1990). Human Resource 

Management, Psychology of. Data Bank of Japan dealing with large-scale data 

submission. Nucleic Acids Research 27: 25–8 

• Wright P.M., Dunford B.B. & Snell S.A. (2001). Human resources and the 

resource based view of the firm. Journal of Management 27: 701–721. 

Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 

• Ξηροτύρη – Κουφίδου, Σ. (2001) - Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων: η πρόκληση 

του 21ου αιώνα στο εργασιακό περιβάλλον. 3
η
 Έκδοση, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις 

Ανίκουλα.  

• Χυτήρης, Λ.Σ. (2001) - Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων. Αθήνα, Interbooks 

• Παγκάκης, Γ.Λ. (1998) – Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Αθήνα – Κομοτηνή, 

Εκδόσεις Σάκκουλα 

• Schuler, R.S. & Jackson, S.E. (2000) - Managing human resources: a partnership 

perspctive. Cincinnati, South-Western College Publishing 

• Gomez- Mejia, L., Balkin, D. & Cardy, R. (1998) – Managing Human Resources. 

2
nd

 Edition. Upple Saddle River, New Jersey, Prentice Hall. 

• Torrington, D. & Hall, L. (1998) – Human Resource Management. 4
th

 Edition. 

Prentice Hall Europe. 

• Buchanan, D. & Huczynski, A. (1997) – Organizational Behaviour. Glasgow, 

Prentice Hall Europe. 

• Lengnick-Hall, M.L., Lengnick-Hall, C.A., Andrade, L.S. & Drake, B. (2009) - 

Strategic human resource management: The evolution of the field. Human 

Resource Management Review, 19: 64–85. 

http://z3950.lib.aegean.gr:8888/cgi-bin-EL/egwcgi/410824/search.egw/2+0?menu1=Εκδοτικός-οίκος&entry1=South-Western%20College%20Publishing&logic1=And&menu2=Οπουδήποτε&entry2=&logic2=And&menu3=Οπουδήποτε&entry3=&submit=Search&hits=20
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• Buller, P.F. & McEvoy, G.M. (2012) - Strategy, human resource management and 

performance: Sharpening line of sight. Human Resource Management Review, 22: 

43–56. 

• Mayrhofer, W., Brewster, C., Morley, M.J. & Ledolter, J. (2011) - Hearing a 

different drummer? Convergence of human resource management in Europe - A 

longitudinal analysis. Human Resource Management Review, 21: 50–67  

 Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: 

-    Πανεπιστημιακές Διαλέξεις: Θεωρία και Μελέτες Περιπτώσεων 

-    Εκπόνηση Εργασιών Εφαρμογής των εργαλείων της ΔΑΔ από τους Φοιτητές 

-    Επισκέψεις σε Επιχειρήσεις για τη Συλλογή Στοιχείων για την Εκπόνηση 

Εργασιών 

-    Διαλέξεις από Στελέχη Επιχειρήσεων 

 Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: 

- Εξέταση στο τέλος του εξαμήνου στο σύνολο της ύλης του μαθήματος που 

παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων – διαλέξεων. 

- Ατομική εργασία & Συλλογική Εργασία 

 Γλώσσα Διδασκαλίας: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

Αντικειμενικοί Στόχοι μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα): 

   Το παρόν μάθημα κύριο στόχο έχει την καλλιέργεια της κατανόησης του 

περιεχομένου, των εννοιών και των σύγχρονων τάσεων της Διοίκησης 

Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ), καλύπτοντας τις κύριες ανάγκες απόκτησης 

γνώσης και δεξιοτήτων σχετικών με το πεδίο αυτό, των μεταπτυχιακών φοιτητών 

μας.  

   Μέσω της διδασκαλίας της θεωρίας της ΔΑΔ αλλά και των εργαλείων 

εφαρμογής της, στόχο του μαθήματος αποτελεί η διαμόρφωση ενός 

ολοκληρωμένου «χαρτοφυλακίου» γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, το 

οποίο θα καταστήσει ικανούς τους φοιτητές μας να ασκήσουν με επιτυχία και 

αποτελεσματικότητα τη ΔΑΔ στην πράξη. 

  

   Συγκεκριμένα, ο σκοπός του μαθήματος είναι πολλαπλός : 
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 Η διαμόρφωση της αντίληψης του ρόλου του ανθρώπινου παράγοντα ως του 

πολυτιμότερου κεφαλαίου μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού και η ανάδειξη 

του στρατηγικού ρόλου της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού στην 

κατεύθυνση της βελτιστοποίησης της επιχειρησιακής απόδοσης, της 

παραγωγικότητας, του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών, της εταιρικής φήμης 

και εικόνας.   

 Η καλλιέργεια της αντίληψης της ΔΑΔ ως μιας λειτουργίας ευθύνης τόσο όσον 

ασκούν διοίκηση από οποιοδήποτε πόστο, όσο και αυτόν που απασχολούνται 

αποκλειστικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο, σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες 

επιχειρήσεις.  

 Η κατανόηση εκ μέρους των φοιτητών των κυριοτέρων εννοιών και της έκτασης 

του περιεχομένου της ΔΑΔ. Επίσης, της ιστορικής εξέλιξης του επιστημονικού 

χώρου της ΔΑΔ, που συνδέεται με την εξέλιξη του ρόλου του Διευθυντή 

Ανθρώπινου Δυναμικού και των απαιτήσεων αυτού του ρόλου. 

 Η κατανόηση, εκ μέρους των φοιτητών, των επιμέρους λειτουργιών της 

διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού, που περιλαμβάνει την ανάλυση και 

περιγραφή θέσεων εργασίας, τον προγραμματισμό του Ανθρώπινου Δυναμικού, 

την Προσέλκυση Εργαζομένων, την Επιλογή Προσωπικού, την Εκπαίδευση του 

Ανθρώπινου Δυναμικού, την Αξιολόγηση των Εργαζομένων, τα Συστήματα 

Αμοιβών, την Ενδυνάμωση των Εργαζομένων κ.α. 

 Η κατανόηση των ρόλων της επικοινωνίας και της πληροφορίας στη ΔΑΔ. 

 Η αντίληψη του μείζονος ρόλου που μπορεί να παίξει η ΔΑΔ στη διαχείριση της 

αλλαγής. 

 Μέσω της διδασκαλίας της ΔΑΔ στη θεωρία και την πράξη, οι φοιτητές όχι μόνο 

θα έχουν διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη αντίληψη για το συγκεκριμένο 

επιστημονικό πεδίο αλλά παράλληλα θα έχουν κατανοήσει, μέσω της εμπειρικής 

εφαρμογής των εργαλείων στη ΔΑΔ, τις εμπειρικές προεκτάσεις και τα 

προκύπτοντα ζητήματα σε ένα πλησιέστερα στην πραγματικότητα επίπεδο. 

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

(Διδάσκουσα: Σαλαμούρα Μαρία) 
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Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στην κατανόηση της σημαντικότητας των στρατηγικών 

μάρκετινγκ σε εγχώριες και διεθνείς αγορές. Πιο συγκεκριμένα, μέσω της διοίκησης των 

ανθρωπίνων πόρων και της χρήσης των κατάλληλων πρώτων υλών, οι επιχειρήσεις θα 

είναι σε θέση να μεγιστοποιήσουν τα μερίδια αγοράς τους για κάθε πιθανή αγορά-στόχο.  

 Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): 

6. Τάσεις και Κοινωνικοοικονομικές Εξελίξεις ενός Παγκοσμιοποιημένου 

Περιβάλλοντος 

7. Οι αποφάσεις Διεθνοποίησης των Επιχειρήσεων 

8. Έρευνα Αγοράς και Επιλογή Διεθνών Αγορών-Στόχων 

9. Αποφάσεις για τις Στρατηγικές Διείσδυσης στις Διεθνείς Αγορές 

10. Στρατηγικές Προϊόντος για Διεθνείς Αγορές 

11. Στρατηγικές Τιμολόγησης για Διεθνείς Αγορές 

12. Στρατηγικές Δικτύων Διανομής και Logistics στις Διεθνείς Αγορές 

13. Στρατηγικές Προβολής και Επικοινωνίας για Διεθνείς Αγορές  

14. Οργανωτικές Δομές Διεθνών Επιχειρήσεων 

15. Συστήματα Διοίκησης στο Διεθνές Μάρκετινγκ 

16. Στρατηγικός Σχεδιασμός και Προγραμματισμός στο Διεθνές Μάρκετινγκ. 

 Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη: 

Α) Εγχειρίδια του μαθήματος: 

 Αυλωνίτης, Γ., Λυμπερόπουλος, Κ., Τζαναβάρας, Β. (2010) : «Στρατηγικές  

Μάρκετινγκ για Διεθνείς Αγορές», Εκδόσεις Rosili, Αθήνα. 

 Πανηγυράκης, Γ.(1995) : «Διεθνές Εξαγωγικό Μάρκετινγκ», Εκδόσεις Σταμούλη, 

Πειραιάς. 

 Perrault, W., Cannon, J., McCarthy, J.( 2012): «Βασικές αρχές μάρκετινγκ: μια 

στρατηγική προσέγγιση», Αθήνα: Πασχαλίδης. 

Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 

 Cateora, P., Graham, J. (2005) : «International Marketing», 12
th
 Edition, 

McGraw Hill – Irwin, Boston. 

 Czinkota, Μ., Ronkainen, I. (1994) :  «International Marketing Strategy», 

The Dryden Press, Fortworth, Philadelphia. 

 Hollensen, S. (2007) : «Global Marketing», Prentice Hall, London. 
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 Hill, Ch. (1997):  «International Business.  Competing in the Global 

Marketplace» Irwin-McGrawHill. 

 Johansson, J. (2000): «Global Marketing. Foreign Entry, Local Marketing 

and Global Management» Irwin.  

 Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: 

 Διαλέξεις του μαθήματος μέσω διαφανειών PowerPoint 

 Μελέτη case studies  

 Αναζήτηση και παρουσίαση οπτικοακουστιακού υλικού μέσω του διαδικτύου 

(ιστοσελίδες, video κ.λπ.) 

 Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: 

 50% κατά στάδια εξέταση (ομαδικές εργασίες) 

 50% τελική γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου  

 Γλώσσα Διδασκαλίας: 

Ελληνικά (με παράλληλη αναφορά σε αγγλική ορολογία σημαντικών εννοιών). 

Αντικειμενικοί Στόχοι μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα): 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού, ο φοιτητής θα μπορεί να: 

 Αναλύσει το προγραμματισμό των διάφορων στρατηγικών μάρκετινγκ σε 

διαφορετικές περιπτώσεις εγχώριων και διεθνών αγορών, καθώς και σε 

διαφορετικά στάδια του κύκλου ζωής προϊόντος. 

 Καθορίσει την έννοια της «διεθνούς ανταγωνιστικότητας» τόσο σε μίκρο- 

όσο και σε μάκρο- επίπεδο.  

 Επιλέξει μεταξύ εναλλακτικών στρατηγικών εισόδου σε ξένες αγορές.  

 Κατανοήσει τη μεθοδολογία διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού 

σχεδίου διεθνούς μάρκετινγκ. 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

(Διδάσκουσα: Σιγάλα Μαριάννα) 

Οι υπηρεσίες έχουν σημαντικές ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες οι οποίες επηρεάζουν σε μεγάλο 

βαθμό επιμέρους ζητήματα που σχετίζονται με την διοίκηση των επιχειρησιακών λειτουργιών 

τους. Συγκεκριμένα, η παροχή υπηρεσιών απαιτεί την συνύπαρξη καταναλωτών-παραγωγών και 

την άμεση επαφή των πρώτων με τα συστήματα παροχής και παραγωγής υπηρεσιών με 
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αποτέλεσμα οι καταναλωτές να συμμετέχουν και να επηρεάζουν ενεργά την παραγωγή και 

κατανάλωση υπηρεσιών. Το τελευταίο εισάγει επίσης ένα μεγάλο βαθμό μεταβλητότητας, 

αβεβαιότητας και ετερογένειας στην λειτουργία των συστημάτων παροχής υπηρεσιών, τα οποία 

σε συνδυασμό με την άυλη φύση των υπηρεσιών δυσχεραίνουν την διοίκηση, μέτρηση και 

βελτίωση της ποιότητας και απόδοσης των επιχειρησιακών λειτουργιών. Τέλος, η 

αποτελεσματική διοίκηση συστημάτων παροχής υπηρεσιών θα πρέπει επίσης να αναπτύξει και 

να εφαρμόσει πολιτικές που θα μειώνουν την πολυπλοκότητα και τα προβλήματα που 

δημιουργούνται λόγω της σύντομης απαξίωσης των υπηρεσιών. Έτσι, το μάθημα αυτό αποσκοπεί 

να εξοικειώσει τους φοιτητές (τόσο από θεωρητικής όσο και από πρακτικής άποψης) με τις 

σύγχρονες στρατηγικές και πολιτικές αποτελεσματικής διοίκησης των επιχειρησιακών 

λειτουργιών στων τομέα των υπηρεσιών, οι οποίες αποβλέπουν στην μείωση των λειτουργικών 

προβλημάτων που δημιουργούνται λόγω των παραπάνω ιδιαιτεροτήτων των υπηρεσιών. Το 

μάθημα επίσης σκοπεύει στο να βοηθήσει τον φοιτητή να κατανοήσει τις βασικές αρχές, 

φιλοσοφία και μεθόδους που χαρακτηρίζουν τη διοίκηση επιχειρησιακών λειτουργιών στον 

τομέα των υπηρεσιών, με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες απαιτήσεις και δυναμική επίδραση 

που έχουν σήμερα η κοινωνία-οικονομία της γνώσης και των νέων τεχνολογιών στην 

παγκοσμιοποίηση, διεθνοποίηση, ψηφιοποίηση και τέλος στην προσωποποίηση των 

επιχειρησιακών λειτουργιών στον τομέα των υπηρεσιών 

 

 Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): 

Συνοπτικά, το περιεχόμενο του μαθήματος  περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες: 

κατανόηση και πολιτικές διοίκησης/σχεδίασης/ανάπτυξης των συστημάτων παροχής υπηρεσιών, 

του καταναλωτή, του περιβάλλοντος και του ανθρώπινου δυναμικού παροχής υπηρεσιών, 

μέτρηση, διοίκηση και βελτίωση απόδοσης, παραγωγικότητας και ποιότητας συστημάτων 

παροχής υπηρεσιών,  yield management, νέες τεχνολογίες και συστήματα παροχής υπηρεσιών.  

Αναλυτικό πρόγραμμα – περιεχόμενο μαθήματος: 

1: Κατανόηση των υπηρεσιών  

 Χαρακτηριστικά γνωρίσματα & χαρακτηριστικά των υπηρεσιών: διοικητικές επιπτώσεις  

 Υπηρεσίες ως συστήματα παραγωγής 

 Ταξινόμηση & τυπολογίες των υπηρεσιών  

 

2: Κατανόηση του καταναλωτή των υπηρεσιών  

 Το τριφασικό πρότυπο της καταναλωτικής συμπεριφοράς υπηρεσιών  

 Ο ρόλος του πολιτισμικού πλαισίου των καταναλωτών στην παροχή υπηρεσιών  
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 Προσδοκίες πελατών και επιπτώσεις στα συστήματα υπηρεσιών 

 

3: Κατανόηση του περιβάλλοντος παροχής υπηρεσιών: περιβαλλοντικά στοιχεία & 

Servicescape  

 Έννοια και στοιχεία του servicescape  

 Τύποι-είδη  και σχεδισμός του servicescape  

 Ρόλοι και επιπτώσεις του servicescape στα συστήματα παροχής υπηρεσιών  

 

4: Ανάπτυξη της έννοιας και σχεδιασμός συστήματος παροχής υπηρεσιών  

 Καθορισμός της έννοιας και της στρατηγικής σημασίας του συστήματος παροχής 

υπηρεσιών  

 Σχεδιασμός και διοίκηση συστήματος υπηρεσιών: διαγράμματα ροής, ανάλυση 

ψαροκόκκαλο  

 

5: Παραγωγικότητα και απόδοση στις υπηρεσίες  

 Ανάλυση των εννοιών: αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα 

 Καθορισμός και μέτρηση της παραγωγικότητας, αποδοτικότητας και 

αποτελεσματικότητας  

 Τεχνικές και στρατηγικές βελτίωσης της παραγωγικότητας  

 

6: Διαχείριση της ζήτησης & της δυναμικότητας  

 Ζητήματα και προβλήματα δυναμικότητας των συστημάτων παροχής  υπηρεσίων  

 Ζητήματα και προβλήματα στην ζήτηση συστημάτων παροχής  υπηρεσίων  

 Yield Management: τεχνικές καθορισμού τιμής, βελτιστοποίηση επιχειρηματικών 

αποτελεσμάτων με την ταυτόχρονη διαχείριση της δυναμικότητας και της ζήτησης 

 

7: Ποιότητα υπηρεσιών & ικανοποίηση πελατών  

 Εννοιολογική ανάλυση της ικανοποίησης πελατών 

 Ορισμοί και γκουρού της ποιότητας υπηρεσιών  

 Μοντέλα διαχείρισης, βελτίωσης και μέτρησης της ποιότητας υπηρεσιών  

 

8: Νέες τεχνολογίες & διοίκηση συστημάτων παροχής υπηρεσιών 

 Ιδιότητες και χαρακτηριστικά νέων τεχνολογίων και επιπτώσεις στα συστήματα παροχής 

υπηρεσιών  
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 e-business και επιχειρησιακές λειτουργίες στον τομέα και συστήματα παροχής 

υπηρεσιών  

 Προσωποποίηση υπηρεσιών και νέες τεχνολογίες: mass customization, CRM   

 

9:  Διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού σε επιχειρήσεις υπηρεσιών  

 Ρόλοι και ειδικά ζητήματα στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα των 

υπηρεσιών 

 Ενδυνάμωση και υποκίνηση ανθρώπινου δυναμικού   

 Διοίκηση εγγυήσεων και αντιμετώπιση παραπόνων: Service recovery techniques and 

service guarantees  

 

10. Ανάπτυξη και σχεδιασμός νέων υπηρεσιών  

 

 Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη: 

Α) Εγχειρίδια του μαθήματος: 

Fitzsimmons, J. and Fitzsimmons, M. (20010) Service Management: operations, strategy and 

information technology. McGraw Hill International Editions, NY 

Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 

Rust, R. and Kannan, P. (2002). E-Service: New directions in theory and practice. M.E. Sharpe: 

NY 

Normann, R. (2002). Service Management: strategy and leadership in service business. Wiley: 

London  

Heineke, D. (2003). Managing services: using technology to create value. McGraw Hill: NY 

Voss, C., Armistead, C., Johnston, B. and Morris, B. (1985). Operations Management in Service 

industries and the public sector. Wiley: NY 

Looy, B., Gemmel, P. and Dierdonck, R. (2003). Services management: an integrated approach. 

Prentice Hall: London  

Ingold, A., McMahon, U. and Yeoman, I. (2000). Yield Management: strategies for the service 

sector. Continuum: NY  

 Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: 

Η διδασκαλία κάθε θεματικής ενότητας ενισχύεται με την ανάλυση και συζήτηση μελετών 

περιπτώσεων που αποβλέπουν στην καλύτερη κατανόηση και στον συνδυασμό θεωρητικών 

προσεγγίσεων με τις σύγχρονες επιχειρηματικές εφαρμογές και πραγματικότητα. Η 

εκπαιδευτική διαδικασία επίσης περιλαμβάνει τη χρήση διαφόρων εργαστηριακών μεθόδων 
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μάθησης, όπως ομαδικές εργασίες, ταινίες, διαγνωστικά ερωτηματολόγια και υπόδυση ρόλων 

(role plays), έτσι ώστε οι φοιτητές να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν τις ικανότητες και 

δεξιότητες εκείνες που θα τους καταστήσουν φορείς νεωτεριστικών αλλαγών για τη 

διαμόρφωση στρατηγικών πλεονεκτημάτων στις επιχειρήσεις όπου θα δραστηριοποιηθούν.  

 Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: 

εξετάσεις 70% 

ομαδική εργασία 30%  

 Γλώσσα Διδασκαλίας: 

  Ελληνικά  

 Αντικειμενικοί Στόχοι μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα): 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα: 

 γνωρίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών και των διοικητικών προβλημάτων 

που δημιουργούν  

 κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες για να σχεδιάσει και διοικήσει ένα 

παραγωγικό σύστημα και διαδικασία παροχής υπηρεσιών  

 μπορεί να ερμηνεύσει το ρόλο των πελατών στην παροχή υπηρεσιών και να καταστρώσει 

αποτελεσματικές στρατηγικές διοίκησης πελατών  

 έχει τις ικανότητες και τις γνώσεις να αναπτύξει και να υλοποίηση νέες υπηρεσίες 

 γνωρίζει και θα μπορεί να προβλέψει και διοικήσει τις επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών 

στην παροχή υπηρεσιών  

 έχει τις ικανότητες και τις γνώσεις να διοικήσει και να μετρήσει αποτελεσματικά την 

απόδοση και παραγωγικότητα συστημάτων παροχής υπηρεσιών  

 έχει κατανοήσει το ρόλο και τη σημασία αποτελεσματικής διοίκησης ανθρώπινου 

δυναμικού στην παροχή υπηρεσιών  

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
(Διδάσκων: Βιδάλης Μ.) 

 

 

Ανάλυση συστημάτων είναι το γνωστικό πεδίο που πραγματεύεται την εφαρμογή 

μαθηματικών μεθόδων για τη μελέτη και βελτίωση περίπλοκων ανθρώπινων ή φυσικών 

συστημάτων. Ένα σύστημα είναι μια διάταξη ή μια συλλογή αντικειμένων που 

λειτουργούν από κοινού για ένα κοινό σκοπό. Στα αντικείμενα περιλαμβάνονται 

μηχανικές οντότητες (μηχανές, ρομπότ) ανθρώπινα όντα (άτομα, οργανισμοί, κοινωνικές 
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ομάδες) φυσικές και βιολογικές οντότητες. Οτιδήποτε δεν συμπεριλαμβάνεται στο 

σύστημα θεωρείται ότι ανήκει στο περιβάλλον του συστήματος, εντός του οποίου 

λειτουργεί το σύστημα. Παραδείγματα συστημάτων: το ηλιακό σύστημα, ένα τοπικό 

οικολογικό σύστημα, ένα παραγωγικό σύστημα, ένα νοσοκομείο, ένα αεροδρόμιο κλπ.  

Τα συστήματα αναλύονται με στόχο την καλύτερη κατανόηση των σχέσεων και των 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ των δομικών στοιχείων τους. Απώτερος στόχος είναι η 

ανάπτυξη και η δοκιμή πολιτικών για καλύτερη διαχείριση των συστημάτων και η 

βελτίωση της απόδοσής τους.  

Υιοθετούνται δύο βασικές προσεγγίσεις: η χρήση αναλυτικών μοντέλων και η χρήση 

προσομοιωτικών μοντέλων. Στα αναλυτικά μοντέλα η λειτουργία του συστήματος 

αναπαρίσταται με μαθηματικές σχέσεις. Το μαθηματικό μοντέλο το διαμορφώνουμε 

αφού αναγνωρίσουμε τα βασικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας, δηλαδή ύστερα από 

αφαίρεση.  

Στα πειραματικά ή προσομοιωτικά μοντέλα η λειτουργία του συστήματος αναπαρίσταται 

μέσω ενός προτύπου διατυπωμένου σε κώδικα- πρόγραμμα σε Η/Υ. Το πρότυπο-

πρόγραμμα εκτελείται με στόχο τη δημιουργία τεχνητών ιστοριών λειτουργίας του 

συστήματος. Από τις τεχνητές ιστορίες προκύπτει ένα σύνολο στατιστικών δεδομένων 

που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των μέτρων απόδοσης του συστήματος. 

 

 Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): 

1. Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη (Management Science). Συστήματα: 

ορισμός, δομικά στοιχεία, είδη. Μοντέλα: ορισμός, είδη. Ο ρόλος του manager. Η 

διαδικασία λήψης αποφάσεων.  

2. Επιχειρησιακά Συστήματα: είδη, κατηγοριοποίηση. Μέτρα απόδοσης 

συστημάτων. 

3. Πιθανότητες: τυχαίες μεταβλητές, διακριτές, συνεχείς τυχαίες μεταβλητές. 

Οι κυριότερες κατανομές, συναρτήσεις πυκνότητας, συναρτήσεις κατανομής. 

Μέτρα θέσης και διασποράς. Δειγματοληψία, γραφικές παραστάσεις, 

προσδιορισμός μέτρων θέσης και διασποράς μέσω του πακέτου 

MATHEMATICA. 
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4. Εισαγωγή στις στοχαστικές διαδικασίες: μαρκοβιανές διαδικασίες 

πεπερασμένων καταστάσεων διακριτού χρόνου. Πίνακας μεταπήδησης, σύστημα 

στάσιμων πιθανοτήτων, προσδιορισμός στάσιμων πιθανοτήτων. Επίλυση μέσω 

του MATHEMATICA. 

5. Εισαγωγή στην προσομοίωση: παρουσίαση και εκμάθηση του πακέτου 

ARENA. Μελέτη ενός απλού συστήματος και προσδιορισμός των μέτρων 

απόδοσής του. 

6. Εισαγωγή στις στοχαστικές διαδικασίες (συνέχεια): μαρκοβιανές 

διαδικασίες πεπερασμένων καταστάσεων συνεχούς χρόνου. Διαδικασία 

γεννήσεως-  

7.  Εισαγωγή στην προσομοίωση (συνέχεια): συστήματα με περισσότερους 

από έναν σταθμούς εργασίας με πολλαπλούς εξυπηρετητές και ενδιάμεσα buffers. 

Προσδιορισμός των μέτρων απόδοσης των συστημάτων. 

8. Μοντελοποίηση συστήματος δύο αξιόπιστων server, με ή χωρίς ενδιάμεσο 

buffer χωρητικότητας 1 & 2 slots. Προσδιορισμός των μέτρων απόδοσης του 

συστήματος μέσω του MATHEMATICA και του ARENA.  

9. Μοντελοποίηση ενός κεκορεσμένου συστήματος δύο αξιόπιστων server, 

με ή χωρίς ενδιάμεσο buffer χωρητικότητας 1 & 2 slots.  Προσδιορισμός των 

μέτρων απόδοσης του συστήματος μέσω του MATHEMATICA και μέσω του 

ARENA. 

10. Μοντελοποίηση συστημάτων με περισσότερους σταθμούς και με 

πολλαπλούς εξυπηρετητές (parallel servers).  

11. Μοντελοποίηση συγκλινόντων συστημάτων (merge) με μη σειριακή 

τοπολογία. Προσδιορισμός των μέτρων απόδοσης του συστήματος μέσω του 

MATHEMATICA και του ARENA. 

12. Μοντελοποίηση αποκλινόντων συστημάτων (split) με μη σειριακή 

τοπολογία. Προσδιορισμός των μέτρων απόδοσης του συστήματος μέσω του 

MATHEMATICA και του ARENA. 

 Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη: 
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Α) Εγχειρίδια του μαθήματος: 

1. R. Anupindi, S. Chopra et.al, Managing Business Process Flows, Prentice 

Hall, New Jersey, 2006. 

2. Ηλεκτρονικές σημειώσεις στην ελληνική γλώσσα (e-class). 

Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 

1. Altiok, Tayfur, Performance Analysis of Manufacturing Systems, Springer 

Verlag, New York, 1996. 

2. Bhat U.Narayan, An Introduction to Queuing Theory, Birkhauser Boston, 2008. 

3. Jingshan Li and Semyon M. Meerkov, Production Systems Engineering, 

Springer, 2009. 

4. John Buzacott @ Geoerge J. Shanthikumar, Stochastic Models of 

Manufacturing Systems, Prentice Hall, New Jersey, 1993. 

5. Stanley B. Gershwin, Manufacturing Systems Engineering, Prentice Hall, New 

Jersey, 1994. 

6. Wallace J. Hope & Mark L. Spearman, Factory Physics, Irwin McGraw-Hill, 

2000. 

7. Peter Nyhuis and Hans-Petr Wiendahl, Fundamentals of Production Logistics: 

Theory, Tools and Applications, Springer, 2009. 

8. Goodwin Paul and Wright George,  Decision Analysis for Management 

Judgment, 3
rd

 edition, John Wiley & Sons Ltd, 2004. 

9. Gibson John, Scherer William and Gibson William, How to do Systems 

Analysis, John Wiley & Sons, Inc., 2007. 

10. Hangos K. M. and Cameron I. T., Process Modelling and Models Analysis, 

Academic Press, 2001. 

11. Altiok Tayfur and Melamed Benjamin, Simulation Modelling and Analysis with 

Arena, Elsevier Inc, 2007. 
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 Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: 

 Παραδόσεις 

 Φροντιστήρια 

 Τρεις παραδοτέες ασκήσεις 

 Παρουσίαση προσομοιωτικού μοντέλου 

 Ανάλυση ορολογίας  

 Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: 

Τρεις ασκήσεις: 3x10% = 30% 

Προσομοιωτικό μοντέλο: 10% 

Γραπτές εξετάσεις: 60% 

 Γλώσσα Διδασκαλίας: 

Ελληνική. Απαιτείται καλή γνώση της αγγλικής, καθώς το συμπληρωματικό υλικό που 

χρησιμοποιείται (βιβλία, μελέτες περίπτωσης κλπ.) -με εξαίρεση τις ηλεκτρονικές 

σημειώσεις- είναι στην αγγλική γλώσσα. 

Αντικειμενικοί Στόχοι μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα): 

Γνώσεις 

 Η  σημασία της Διοικητικής Επιστήμης και ο ρόλος του μάνατζερ. 

 Η έννοια του συστήματος. Η υιοθέτηση της συστημικής ανάλυσης στην 

επίλυση προβλημάτων. 

 Κατανόηση των επιχειρήσεων-οργανισμών μέσω της  θέασης των 

διαδικασιών  (process view of organizations). 

 Μέτρα αξιολόγησης μιας επιχείρησης-οργανισμού. 

 Η  σημασία και η χρήση των μοντέλων για την αναπαράσταση-σχεδιασμό 

και βελτίωση διαδικασιών. 

 Αποτύπωση της μεταβλητότητας-τυχαιότητας των υπό μελέτη 

διαδικασιών. Η χρήση της κατά τη λήψη αποφάσεων. 

 Επίλυση με αναλυτικές μεθόδους των μοντέλων αναπαράστασης των 

επιχειρηματικών διαδικασιών. 

 Αποτύπωση σε προσομοιωτικά μοντέλα μιας επιχείρησης-οργανισμού. 

Χρήση των μοντέλων για ανάλυση-σχεδιασμό και βελτίωση του υπό 

μελέτη συστήματος. 
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Δεξιότητες 

 Χρήση αναλυτικών εργαλείων και μεθόδων για την επίλυση των 

μοντέλων στήριξης αποφάσεων. 

 Χρήση στοχαστικών διαδικασιών για την αποτύπωση της τυχαιότητας. 

 Χρήση μαρκοβιανών διαδικασιών ως εργαλείων αναπαράστασης και 

βελτίωσης δυναμικών συστημάτων. 

 Χρήση των προσομοιωτικών μοντέλων για την ανάλυση, σχεδιασμό και 

βελτίωση επιχειρηματικών διαδικασιών. 

Ικανότητες 

 Χρήση του μαθηματικού πακέτου MATHEMATICA ως εργαλείου 

ανάλυσης και στήριξης αποφάσεων. 

 Χρήση του προσομοιωτικού πακέτου ARENA  ως εργαλείου ανάλυσης 

σχεδιασμού και στήριξης αποφάσεων. 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 

(Διδάσκων: Βιδάλης Μιχαήλ) 

O όρος Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management) ή 

Εφοδιαστική (Logistics) δηλώνει το επιστημονικό πεδίο που περιγράφει κι 

αναλύει το σύνολο των μεθόδων και τεχνικών που χρησιμοποιούνται με στόχο 

την αποδοτική ολοκλήρωση-σύνδεση μεταξύ των προμηθευτών-παραγωγών-

αποθηκευτών και πωλητών, έτσι ώστε τα παραγόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες να 

διανέμονται στις σωστές ποσότητες, στα κατάλληλα σημεία και στον κατάλληλο 

χρόνο με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιούνται τα ολικά κόστη εντός του 

συστήματος-αλυσίδας, ενώ παράλληλα να επιτυγχάνονται τα προκαθορισθέντα 

επίπεδα εξυπηρέτησης. Με απλά λόγια η διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας 

εστιάζεται στον χειρισμό των ροών μεταξύ των διάφορων μελών της αλυσίδας 

έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η ολική κερδοφορία. Στόχος του μαθήματος είναι 

να καταστεί εμφανές ότι η βελτίωση μιας επιχείρησης αντιμετωπίζεται πλέον ως 

ανταγωνισμός μεταξύ διαχειριστικών αλυσίδων παρά ως ανταγωνισμός μεταξύ 

μεμονωμένων επιχειρήσεων. Η επιχείρηση θεωρείται πλέον μέρος ενός 
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ευρύτερου συστήματος και η βελτίωση επιτυγχάνεται μέσω του συντονισμού των 

επί μέρους τμημάτων της διαχειριστικής αλυσίδας.  

 Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): 

 Ορισμός Εφοδιαστικής Αλυσίδας.  Τι είναι η Διαχείριση μιας Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας; Βασικοί παράγοντες επιτυχίας σε μια εφοδιαστική αλυσίδα. Εμπόδια 

ολοκλήρωσης σε μια εφοδιαστική αλυσίδα.  

 Σχεδιασμός Δικτύου σε μια Εφοδιαστική Αλυσίδα. Μορφές δικτύων. Μοντέλα 

επιλογής θέσης εγκατάστασης και κατανομής δυναμικότητας. 

 Πρόβλεψη της ζήτησης σε μια Εφοδιαστική Αλυσίδα: Ποσοτικές και Ποιοτικές 

Μέθοδοι. 

 Συγκεντρωτικός Προγραμματισμός (ΣΠ) σε μια Εφοδιαστική Αλυσίδα. Ο ρόλος 

του ΣΠ σε μια Εφοδιαστική Αλυσίδα. Συντονισμός προμήθειας και ζήτησης. 

Συγκεντρωτικός Προγραμματισμός με τη χρήση Γραμμικού Προγραμματισμού. 

 Διοίκηση αποθεμάτων σε μία Εφοδιαστική Αλυσίδα με σταθερή ζήτηση.  

 Διοίκηση αποθεμάτων σε μία Εφοδιαστική Αλυσίδα με αβέβαιη ζήτηση. 

 Οι μεταφορές σε μια Εφοδιαστική Αλυσίδα. Σχεδίαση διαδρομών και 

προγραμματισμός δρομολογίων. 

 Η πληροφορία σε μια Εφοδιαστική Αλυσίδα. Το φαινόμενο Bull Whip. 

 Συντονισμός σε μια Εφοδιαστική Αλυσίδα. 

 Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη: 

Α) Εγχειρίδια του μαθήματος: 

1. Μιχαήλ Βιδάλης, Εφοδιαστική-Logistics: Μια Ποσοτική Προσέγγιση, 

Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2009. 

2. David A. Taylor, Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Εκδόσεις 

Κλειδάριθμος, Αθήνα 2004. 

Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 

1. Sunil Chopra & Peter Meindl, Supply Chain Management: Strategy, 

Planning and Operation, Prentice Hall, New Jersey, 2007. 

2. P. Brandimarte & G. Zotteri, Introduction to Distribution 

Logistics, John Willey & Sons, 2007. 
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3. Ronald H. Ballou, Business Logistics/Supply Chain 

Management, Prentice Hall, 2004. 

4. David Simchi-Levi, Phillip Kaminski, Edith Simchi-Levi, 

Designing and Managing the Supply Chain, Concepts, strategies and 

case studies, McGraw-Hill International Edition, 200. 

5. Jeremy F. Shapiro, Modeling the Supply Chain, Duxbury 

Thomson Learning, 2001. 

6. Βλάσσης Γιαννάκαινας, Ανατομία των Business Logistics, 

χ.ό., χ.χ., ISBN 960-92408-0-1. 

 Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: 

 Παραδόσεις 

 Φροντιστήρια 

 Τρεις παραδοτέες ασκήσεις 

 Συμπλήρωση ερωτηματολογίων 

 Παρουσιάσεις μελετών περίπτωσης 

 Εκπαιδευτικά παίγνια 

 Ανάλυση ορολογίας  

 Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: 

 Ασκήσεις: 30% 

 Μελέτη Περίπτωσης: 10% 

 Γραπτές εξετάσεις: 60% 

 Γλώσσα Διδασκαλίας: 

Ελληνική. 

 Αντικειμενικοί Στόχοι μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα): 

Γνώσεις 

 Τι είναι μια αλυσίδα εφοδιασμού; 

 Ποιος είναι ο αντικειμενικός στόχος και τι είναι η διαχείριση μιας 

εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 Τι σημαίνει ανταγωνιστική στρατηγική μιας εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 Τι σημαίνει στρατηγικό ταίριασμα μεταξύ ανταγωνιστικής και 

στρατηγικής μιας εφοδιαστικής αλυσίδας. 
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 Ποιες είναι οι αποφάσεις που λαμβάνονται και πώς κατηγοριοποιούνται 

σε μια εφοδιαστική αλυσίδα. 

 Ποια είναι τα βασικά μέσα επιτυχούς διοίκησης μιας εφοδιαστικής 

αλυσίδας. 

 Ποια είναι τα εμπόδια επιτυχούς απόδοσης σε εφοδιαστική αλυσίδα. 

 Βασικές μορφές των δικτύων διανομής. 

 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε μορφής δικτύων. 

 Ποιες είναι οι βασικές αποφάσεις σχετικά με το δίκτυο μιας εφοδιαστικής 

αλυσίδας. 

 Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τις αποφάσεις σχετικά με τη διαμόρφωση 

του δικτύου. 

 Κατανόηση και χρήση μοντέλων επιλογής θέσης εγκαταστάσεων. 

 Κατανόηση μοντέλων κατανομής δυναμικότητας και αντιστοίχισης 

αγορών σε ένα δίκτυο. 

 Κατανόηση μοντέλων σχεδιασμού δικτύου με βέλτιστο αριθμό 

εγκαταστάσεων. 

 Ο ρόλος των αποθεμάτων σε μια εφοδιαστική αλυσίδα. 

 Ποιος είναι ο βασικός στόχος της διοίκησης αποθεμάτων. 

 Προσδιορισμός της βέλτιστης ποσότητας παραγγελίας για ένα μέλος και 

για ένα προϊόν. 

 Προσδιορισμός της βέλτιστης ποσότητας και συχνότητας παραγγελιών για 

περισσότερα από ένα προϊόντα.  

 Τι είναι οι ενιαίες και τι οι κλιμακωτές εκπτώσεις και πώς προσδιορίζεται 

η βέλτιστη ποσότητα παραγγελίας. 

 Προσδιορισμός της βέλτιστης ποσότητας παραγγελίας σε εφοδιαστική 

αλυσίδα με δύο μέλη. 

 Ο ρόλος του αποθέματος ασφαλείας σε μια εφοδιαστική αλυσίδα. 

 Από ποιους παράγοντες επηρεάζεται το απόθεμα ασφαλείας. 

 Ποια είναι τα βασικά μέτρα διαθεσιμότητας προϊόντων. 
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 Προσδιορισμός των μέτρων διαθεσιμότητας προϊόντων για δεδομένο 

απόθεμα ασφαλείας. 

 Προσδιορισμός το βέλτιστου αποθέματος ασφαλείας για δεδομένα μέτρα 

διαθεσιμότητας προϊόντων. 

 Τρόποι μείωσης του αποθέματος ασφαλείας σε μια εφοδιαστική αλυσίδα. 

 Ο ρόλος των μεταφορών σε μια εφοδιαστική αλυσίδα. 

 Μέσα μεταφορών: χαρακτηριστικά και επιδόσεις. 

 Βασικοί τρόποι μεταφοράς σε ένα δίκτυο.  

 Ποιες εξισορροπητικές αποφάσεις λαμβάνονται κατά το σχεδιασμό ενός 

δικτύου μεταφορών. 

 Ανάθεση οχήματα σε πελάτες. 

 Δρομολόγηση οχημάτων. 

 Ο ρόλος της πληροφορίας σε μια εφοδιαστική αλυσίδα. 

 Η σημασία της πληροφορίας σε μια εφοδιαστική αλυσίδα. 

 Ο ρόλος της πληροφορίας στην ανταγωνιστική στρατηγική. 

 Σε ποιες αποφάσεις είναι απαραίτητη η πληροφορία. 

 Η επίδραση της τεχνολογίας πληροφοριών σε μια εφοδιαστική αλυσίδα. 

 Ποιες είναι οι συνέπειες της έλλειψης συντονισμού σε μια εφοδιαστική 

αλυσίδα. 

 Ποια είναι τα εμπόδια συντονισμού σε μια εφοδιαστική αλυσίδα. 

 Με ποιους τρόπους επιτυγχάνεται συντονισμός σε μια εφοδιαστική 

αλυσίδα. 

 Πώς οι εκπτώσεις γίνονται εργαλείο συντονισμού σε μια εφοδιαστική 

αλυσίδα. 

 Πώς η από κοινού τιμολόγηση συντελεί στη μεγιστοποίηση της 

κερδοφορίας σε μια εφοδιαστική αλυσίδα; 

 Η σημασία των στρατηγικών σχέσεων μεταξύ των μελών μιας 

εφοδιαστικής αλυσίδας 

Δεξιότητες 
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 Αποτύπωση της εφοδιαστικής αλυσίδας σε δίκτυο. 

 Κατηγοριοποίηση διαδικασιών σε διαδικασίες έλξης και ώθησης. 

 Προσδιορισμός του ορίου μεταξύ των διαδικασιών έλξης και ώθησης 

(push/pull boundary). 

 Προσδιορισμός της ανταγωνιστικής στρατηγικής μιας εφοδιαστικής 

αλυσίδας (competitive strategy). 

 Καθορισμός της στρατηγικής μιας εφοδιαστικής αλυσίδας  ώστε να 

υπηρετεί την ανταγωνιστική. 

 Προσδιορισμός και καθορισμός των σχέσεων σε ένα εφοδιαστικό δίκτυο -

ποιος τροφοδοτεί ποιον και σε τι ποσότητες- μέσω της δημιουργίας και της 

επίλυσης αντιπροσωπευτικού μοντέλου στο LINDO. 

 Προσδιορισμός της βέλτιστης θέσης και της δυναμικότητας παραγωγικών 

κέντρων, αποθηκών κλπ. μέσω του μοντέλου βαρύτητας και επίλυσής του στο 

Excel. 

 Προσδιορισμός της βέλτιστης ποσότητας παραγγελίας, του μέσου 

αποθέματος, του μέσου χρόνου ροής, του λόγου ανακύκλωσης αποθέματος (Turn 

over ratio), για ένα προϊόν με σταθερή ζήτηση, με ή χωρίς εκπτώσεις. 

 Προσδιορισμός των βέλτιστων ποσοτήτων παραγγελιών για περισσότερα 

από ένα προϊόντα και τρόπων συντονισμού των παραγγελιών έτσι ώστε να 

μειώνεται το ολικό κόστος.  

 Προσδιορισμός του αποθέματος ασφαλείας (safety stock) για τυχαία 

ζήτηση κανονικά κατανεμημένη. 

 Προσδιορισμός των μέτρων διαθεσιμότητας (βαθμός κάλυψης προϊόντος, 

επίπεδο εξυπηρέτησης ανά κύκλο) για δεδομένο απόθεμα ασφαλείας.  

 Προσδιορισμός του απαιτούμενου αποθέματος ασφαλείας για δεδομένα  

μέτρα διαθεσιμότητας (βαθμός κάλυψης προϊόντος, επίπεδο εξυπηρέτησης ανά 

κύκλο) . 

 Εφαρμογή τεχνικών μείωσης των αποθεμάτων ασφαλείας χωρίς μείωση 

της διαθεσιμότητας. 
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 Ανάθεση οχημάτων δεδομένων των περιορισμών όγκου, απόστασης κλπ., 

δοθέντος ενός συνόλου παραγγελιών μέσω της μεθόδου του πίνακα 

εξοικονόμησης (Saving Matrix). 

 Βέλτιστη δρομολόγηση οχημάτων για ένα δεδομένο σύνολο παραδόσεων-

πελατών (vehicle routing). 

 Χρήση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού Beer Game. 

 Χρήση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού Risk Pooling. 

Ικανότητες 

 Ανάπτυξη αφαιρετικής ικανότητας (εκμαίευση των σημαντικότερων 

δεδομένων από ένα σύνολο πληροφοριών. 

 Ανάπτυξη μοντέλων για τη λήψη αποφάσεων. 

 Εκμάθηση του πακέτου LINDO. 

 Ενδυνάμωση στο Excel. 

 Δυνατότητα συγγραφής, ανάλυσης και παρουσίασης μιας μελέτης 

περίπτωσης. 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

(Διδάσκων:  Α. Π. Κακούρης) 

 

Ο κύριος σκοπός του προγράμματος “Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, ΔΟΠ” είναι να 

εισάγει τον αναγνώστη στη φιλοσοφία και τις βασικές αρχές της ΔΟΠ σαν ένα χρήσιμο 

σύστημα διοίκησης. Η ΔΟΠ αφορά όλους τους τομείς της οικονομίας, από τη 

μεταποίηση μέχρι και τις υπηρεσίες, ενώ απευθύνεται σε όλα τα άτομα που εργάζονται 

είτε σε δημόσιες υπηρεσίες είτε σε ιδιωτικές εταιρίες.  

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού επιχειρείται η ανάπτυξη των βασικών αρχών και 

θεμελιωδών εννοιών της ΔΟΠ καθώς και της σχέσης του πελάτη με τον προμηθευτή. Η 

ανάλυση γίνεται κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε με το πέρας του προγράμματος, ο 

αναγνώστης να έχει κατανοήσει τη φιλοσοφία της ΔΟΠ, ενώ παράλληλα θα έχει 

βοηθηθεί στην αύξηση της αποδοτικότητας της εργασίας του.  

 Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): 

  ΘΕΜΑ Περιγραφή 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΟΙΟΤΗΤΑ  Ποιότητα, Σχεδιασμός Ποιότητας 
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& ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 Βασικές Έννοιες και Αρχές της ΔΟΠ 

 Εμπόδια στην εφαρμογή της ΔΟΠ 

ΚΌΣΤΟΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ 

 Κόστος Πρόληψης 

 Κόστος Αποτυχίας [Εσωτερικό & Εξωτερικό] 

 Κόστος Εκτίμησης 

ΟΙ GURU ΤΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 Deming 

 Juran 

 Crosby 

 Feigenbaum 

 Ishikawa 

 Taguchi 

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΔΟΠ 

 Ικανοποίηση Πελάτη 

 Συμμετοχή των Εργαζομένων [Κίνητρα, Ενδυνάμωση, 

Αναγνώριση και Επιβράβευση, Αξιολόγηση] 

 Συνεχής Βελτίωση [Kaizen, Ανασχεδιασμός] 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 

ΑΠΟΔΟΧΗΣ & 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ 

ΈΛΕΓΧΟΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ(SPC) 

 Τα Επτά Βασικά Εργαλεία Ποιότητας (Διάγραμμα Ροής, Φύλλο 

Ελέγχου, Ιστόγραμμα, Διάγραμμα Pareto, Διάγραμμα Αιτίας-

Αποτελέσματος, Διάγραμμα Διασποράς, Διαγράμματα 

Ελέγχου) 

 Poka Yoke, Κύκλοι Ποιότητας  

 Συγκριτική Αξιολόγηση (Benchmarking) 

 Συνάρτηση Απωλειών (Taguchi Quality Loss Function) 

 Δειγματοληψία Αποδοχής  

 Τυχαίες Μεταβολές, Μη Τυχαίες Μεταβολές,  

 Ικανότητα Διαδικασίας 

 Διαγράμματα Ελέγχου Ιδιοτήτων και Μεταβλητών 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 Εισαγωγή & Οφέλη 

 Το ISO 9000 – Απαιτήσεις 

 Βραβεία [Deming, Malcolm Baldridge, EEQM] 

 

 Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη: 
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Ζαβλανός, Μ. (2006) Η Ποιότητα στις Παρεχόμενες Υπηρεσίες και τα Προϊόντα, Εκδόσεις 

Σταμούλης 

Β) Additional References: 

 Bank, J. (2000), The essence of TQM, 5
th

 ed., Prentice Hall 

 Besterfield, D.H. (2008), Quality Control, 8
th

 ed., New Jersey: Prentice Hall. 

 Besterfiled, D.H., Besterfiled-Michna, C.B., Besterfiled, G.H. and Besterfiled-Sacre, 

M. (2003), Total Quality Management, 3
rd 

ed., Prentice Hall 

 Brue, G. (2006), Six Sigma for Small Business, Entrepreneur Press.  

 Chowdhury, S. and Wu, Y. (2004), Taguchi's Quality Engineering Handbook, 

Wiley- Interscience 

 Crosby, P. (1979), Quality is Free. New York: McGraw-Hill 

 Defeo, J. (2010), Juran's Quality Handbook: The Complete Guide to Performance 

Excellence, 6
th

 ed., New York: McGraw-Hill Professional. 

 Deming, W. E. (1986), Out of the Crisis, MIT Press 

 Evans, J.R. and Lindsay, W.M. (2010), Managing for Quality and Performance 

Excellence 8
th

 ed., South-Western Cengage Learning 

 Feigenbaum, A.V. (2012),  Total Quality control, 4
th

 ed., McGraw-Hill 

 Foster, S. T. (2007), Managing Quality: Integrating the Supply Chain , 3rd ed. 

Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2007. 

 Foster, T. (2009), Managing Quality, 4
th

 ed., New York: Prentice Hall. 

 Goetsch, D. L. and Davis, S. B. (2009), Quality Management for Organizational 

Excellence: Introduction to Total Quality, 6
th

 ed., Prentice Hall, Upper Saddle 

River, New Jersey 

 Imai, M. (1986), Kaizen: The Key To Japan's Competitive Success, McGraw-

Hill/Irwin 

 Ishikawa, K. (1990), Introduction to Quality Control, by J.H. Loftus (trans.). Tokyo: 

3A Corporation. 

 James, P. (1996), Total Quality Management: An Introductory Text Book, Prentice 

Hall 

 Juran, J.M., and Godfrey, A.B. (1999), Juran’s Quality Handbook, 5th ed., New 

York: McGraw-Hill. 

 Montgomery, D.C. (2012), Statistical Quality Control, New York, Wiley. 
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 Oakland, J.S. (2003), TQM:Text with Cases, 3
rd

 ed., Butterworth-Heinemann 

 Ross, P.J. (1995), Taguchi Techniques for Quality Engineering, 2
nd

 ed., McGraw-

Hill. 

 Smith, G. (2004), Statistical Process Control and Quality Improvement, 5th ed., 

Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 

 Summers, D.C. (2009), Quality, 5
th

 ed., New Jersey: Prentice Hall. 

 Taguchi, G., Chowdhury, S. and Wu, Y. (2004), Taguchi's Quality Engineering 

Handbook, Wiley- Interscience 

 Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: 

Παραδόσεις, συζήτηση μελετών περίπτωσης, ενεργή συμμετοχή των φοιτητών, 

ασκήσεις, εργασίες, παρουσιάσεις. 

 Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: 

Περιγραφή % 

Μελέτη περίπτωσης & Παρουσίαση 25 

Εργασία & Παρουσίαση 25 

Τελικές εξετάσεις  50 

Σύνολο 100 

 

 Γλώσσα Διδασκαλίας: 

Ελληνική 

 Αντικειμενικοί Στόχοι μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα): 

Στόχος του μαθήματος είναι να: 

 Γίνουν κατανοητές οι βασικές αρχές και ιδέες της ΔΟΠ και ο τρόπος που αυτές 

μπορούν να ενσωματωθούν στην καθημερινή επιχειρηματική πραγματικότητα 

 Γίνει αντιληπτή η χρησιμότητα της ΔΟΠ και των πλεονεκτημάτων τα οποία αυτή 

προσφέρει 

 Γίνει αντιληπτή η διαφορά μεταξύ της παραδοσιακής προσέγγισης της ποιότητας σε 

σχέση με την ανάγκη προληπτικής ποιότητας. 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ 
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(Διδάσκων: Μιχαήλ Γ. Μπεκιάρης) 

 

Ο όρος «Εσωτερικός Έλεγχος» προσδιορίζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελεγκτικών 

στρατηγικών, πολιτικών και διαδικασιών. Ο ΕΕ αποτελεί το εργαλείο με το οποίο 

διενεργείται η αξιολόγηση των επιμέρους οικονομικών, λειτουργικών και διοικητικών 

δραστηριοτήτων ενός οργανισμού, που αναφέρεται στην τήρηση των θεσπισμένων 

διαδικασιών και πολιτικών του. Αποτελεί το βασικό πυλώνα της Εταιρικής 

Διακυβέρνησης και η προσέγγισή του στο μάθημα γίνεται κάτω από αυτό το πρίσμα. 

Το μάθημα καλύπτει τις έννοιες, τις αρχές τους στόχους και τις τεχνικές του Εσωτερικού 

Ελέγχου και της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Αντικείμενο του μαθήματος «Ελεγκτική 1: 

Εσωτερικός Έλεγχος» αποτελούν τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου, ως το σύνολο των 

ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών που σκοπεύουν στη διαρκή, αποτελεσματική 

και ασφαλή λειτουργία μίας επιχείρησης. Τα θέματα που αναπτύσσονται, περιλαμβάνουν 

το ρόλο του εσωτερικού ελεγκτή, τα είδη των ελέγχων, τη διαχείριση των 

επιχειρηματικών κινδύνων (ERM), το σχεδιασμό του ελεγκτικού κινδύνου κ.α. 

Περιεχόμενο του μαθήματος ανά εβδομάδα (Syllabus): 

 Ο προσδιορισμός του επιχειρηματικού κινδύνου ως βασικό αντικείμενο του 

Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και ανάλυση των κατηγοριών κινδύνου. 

 Τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου και ο Εσωτερικός Έλεγχος. Ορισμοί, 

αναγκαιότητα, ρόλος, σκοπός, στρατηγική, είδη ελέγχου. 

 Οργάνωση και διοίκηση τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, θέση του Εσωτερικού 

Ελέγχου μέσα στην επιχείρηση, σχέση εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου. 

Ανάπτυξη λοιπών συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. 

 Η πράξη Sarbanes Oxley και τα πλαίσια της Επιτροπής Treadway - COSO 

 Εταιρική διακυβέρνηση, Επιτροπή Ελέγχου, Επιτροπές Αμοιβών κ.α 

 Βασικά χαρακτηριστικά του Εσωτερικού Ελεγκτή, δεξιότητες, εκπαίδευση, 

περιορισμοί. Δεοντολογία εσωτερικών ελεγκτών. 

 Διαδικασίες ελέγχου, ανάπτυξη προγράμματος, ελεγκτικά φύλλα, φάκελοι 

ελέγχου, εκθέσεις ελέγχου, απαντήσεις, βαθμός συμμόρφωσης.  

 Δειγματοληψία και ελεγκτική (δειγματοληπτικός έλεγχος). 

 Διαχείριση Επιχειρηματικού Κινδύνου (ERM) 
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 Νομικό πλαίσιο 

 Οι προκλήσεις του αύριο. Νέα προϊόντα, πληροφοριακά συστήματα, έλεγχοι σε 

πληροφοριακά συστήματα (COBIT), πολυδιασπασμένες επιχειρήσεις. 

 Ανάπτυξη ειδικών θεμάτων  

o Πρόληψη και καταστολή νομιμοποιήσεως εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες  

o Προστασία προσωπικών δεδομένων  

o Η επιτροπή της Βασιλείας 

o Θέματα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

o Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου 

 Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη: 

Α) Εγχειρίδια του μαθήματος: 

Δίνονται σημειώσεις  

Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 

 

 Arens - Leobbecke, 2000, Auditing - An integrated approach, Phipe P.H., 0-13-

0869155 

 Griffiths, P, 2005, Risk Based auditing, Gower Publications, 978-0566086526. 

 Lee, T., 2007, Financial Reporting and Corporate Governance, John Wiley, 978-

047002681. 

 Moeller, R., 2007, COSO Enterprise Risk Management, John Wiley, 0471741159. 

 Νεγκάκης Χ. & Π. Ταχυνάκης, 2013, Σύγχρονα θέματα ελεγκτικής και 

εσωτερικού ελέγχου, Διπλογραφία. 

 Καζαντζής, Χ., 2006, Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος, Business Plun. 

 Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: 

Η μεθοδολογία που ακολουθείται στηρίζεται σε σειρά διαλέξεων με θεωρητικά και 

πρακτικά θέματα, με παράλληλη ενεργή συμμετοχή από την πλευρά των σπουδαστών. 

Προβλέπονται τουλάχιστον δύο διαλέξεις εξωτερικών ομιλητών και συμμετοχή των 

φοιτητών σε εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα. 

 

 Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: 
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Γραπτές Εξετάσεις (80%) 

Γραπτές Εργασίες (20%) 

 Γλώσσα Διδασκαλίας: 

Ελληνικά –απαιτείται άριστη γνώση της αγγλικής, καθώς το υλικό που χρησιμοποιείται 

με εξαίρεση τις σημειώσεις είναι στην αγγλική. 

 Αντικειμενικοί Στόχοι μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα): 

Η διαδικασία αυτή στοχεύει να εφοδιάσει το σπουδαστή – ερευνητή με τα απαραίτητα 

στοιχεία που του χρειάζονται, για να προσεγγίσει τόσο επαγγελματικά όσο και 

επιστημονικά τη θεωρία και την πρακτική του Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και την 

ελεγκτική σκέψη.  

Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν επιτυχώς το μάθημα θα είναι καλά 

προετοιμασμένοι να διαδραματίσουν έναν ανώτερο ρόλο σε μία ομάδα εσωτερικού 

ελέγχου του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα. 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

(Διδάσκουσα: Ρογδάκη Ελένη) 

Η διδασκαλία του μαθήματος   έχει σκοπό: 

 Να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της Ελεγκτικής 

(Εξωτερικού Ελέγχου), καθώς επίσης και στην επισκόπηση του 

Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και των σχετικών οικονομικών 

καταστάσεων των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών και μη 

επιχειρήσεων. 

 Να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν καλύτερα το περιβάλλον στο 

οποίο αναπτύσσεται και χρησιμοποιείται η ελεγκτική επιστήμη. Έμφαση 

δίνεται τόσο στην μεθοδολογία ελέγχου, όσο και στα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα από την εφαρμογή της.  

 Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): 

 Εισαγωγή στην Ελεγκτική – Διακρίσεις στην Ελεγκτική – Είδη Ελέγχων. 

 Ελεγκτικές Αρχές και Πρότυπα 

 Ηθική και Δεοντολογία. 

 Ελεγκτική Μεθοδολογία, Τεχνικές και Διαδικασία 

 Προγραμματισμός, επάνδρωση και Προετοιμασία Ελέγχου. 
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 Εκτέλεση Ελεγκτικής Εργασίας, Ελεγκτικά τεκμήρια και Τεκμηρίωση 

Ελέγχου. 

 Ελεγκτικός Κίνδυνος, Παραδοχές Οικονομικών Καταστάσεων και 

Αξιολόγηση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (Χρηματοοικονομικοί 

Κίνδυνοι και επάρκεια – αποτελεσματικότητα χρηματοοικονομικών 

δικλείδων ασφαλείας) 

 Δειγματοληψία 

 Ελεγκτική και Μηχανογραφικά Συστήματα. 

 Πιστοποιητικά Ελέγχου και Εκθέσεις Ελέγχου (Management Letter). 

 Έλεγχος κυκλώματος Πελατών και Πωλήσεων (Revenue Cycle) 

 Έλεγχος Υποχρεώσεων, Αγορών και Προμηθευτών (Expenditure Cycle) 

 Έλεγχος Αποθεμάτων (Inventory Cycle). 

 Έλεγχος Παγίων και Λοιπών Κεφαλαιακών Δαπανών (Fixed Assets 

Cycle) 

 Έλεγχος Ταμειακών Στοιχείων και Χρεογράφων (Cash and Banks Cycle) 

 Έλεγχος Αμοιβών Προσωπικού (Payroll Cycle) 

 Έλεγχοι Απάτης 

 Ολοκλήρωση του Ελέγχου. 

 Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη: 

Α) Εγχειρίδια του μαθήματος: 

Καζαντζής, Χρήστος. Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος: Μια συστηματική 

προσέγγιση εννοιών, αρχών και προτύπων. Εκδότης Business Plus A.E., 2006. 

Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 

Επιλεγμένες παρουσιάσεις και λοιπό υλικό από τον Διδάσκοντα. 

 Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: 

Διαλέξεις / Προβολή Οπτικού Υλικού / Ασκήσεις / Μελέτες Περίπτωσης 

(Case Studies) 

 Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: 

 Τελική Εξέταση η οποία θα περιλαμβάνει ερωτήσεις κριτικής σκέψης ή / 

και Case Studies  

(συντελεστής βαρύτητας 80%) 

 1 Ατομική ή ομαδική εργασία σε σχετική θεματολογία 
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(συντελεστής βαρύτητας 20%) 

 Γλώσσα Διδασκαλίας: 

 Ελληνικά 

 Αντικειμενικοί Στόχοι μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα) 

Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι πρέπει να είναι σε 

θέση να κατανοήσουν την ελεγκτική επιστήμη όχι μόνο θεωρητικά αλλά και 

πρακτικά αφού κατά την διάρκεια του μαθήματος διδάσκονται πάρα πολλά 

πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής της θεωρίας. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές 

μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα μπορούν: 

 

 Να κατανοούν τους σκοπούς της ελεγκτικής επιστήμης, της επισκόπησης 

του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και των Οικονομικών 

Καταστάσεων των επιχειρήσεων με βάση τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα 

και τις Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές.  

 Να εκτελούν την ελεγκτική μεθοδολογία που απαιτείται σε κάθε 

περίπτωση. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

(Διδάσκουσα:  Ζούντα Στέλλα) 

H Διοικητική Λογιστική αποτελεί μια διαδικασία προσδιορισμού, μέτρησης, 

συγκέντρωσης, ανάλυσης, ερμηνείας και προώθησης της οικονομικής πληροφορίας που 

χρησιμοποιεί η Διοίκηση για το σχεδιασμό, την αξιολόγηση και τον έλεγχο μέσα στην 

επιχείρηση, εξασφαλίζοντας την κατάλληλη χρήση και την υπευθυνότητα των πηγών. 

Έτσι, στη Διοικητική Λογιστική εντάσσονται μέθοδοι και διαδικασίες επιλογής και 

αξιολόγησης της λογιστικής πληροφορίας για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, την 

κατάρτιση των σχεδίων και προϋπολογισμών καθώς και την άσκηση πολιτικής ελέγχου 

δράσεως των επιχειρήσεων. 

 Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): 

 

1. H Διοικητική Λογιστική ως σύστημα πληροφόρησης και ως μέσο άσκησης της 

Διοίκησης.  
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2. Ανάλυση με λογιστικούς δείκτες (απασχόλησης κεφαλαίων, 

αποτελεσματικότητάς τους, φερεγγυότητας, αγοράς κεφαλαίων, 

χρηματιστηριακών επενδύσεων). Ανάλυση μέσω σχέσεων κόστους – όγκου- 

κέρδους.  

3. Ανάλυση μεταβολών οικονομικής καταστάσεως της επιχείρησης. 

Προϋπολογισμοί και προϋπολογιστικός έλεγχος.  Είδη προϋπολογισμών, Στατικοί 

και Ελαστικοί Προϋπολογισμοί, Προϋπολογισμός Πωλήσεων, Προϋπολογισμός 

Παραγωγής, Προϋπολογισμός Εξόδων Διοίκησης, Προϋπολογισμός λειτουργίας 

Έρευνας και Ανάπτυξης, Ταμιακός Προϋπολογισμός. Θέματα συγκρούσεων λόγω 

της κατάρτισης προϋπολογισμών, πλεονεκτήματα- μειονεκτήματα. 

4. Κατάρτιση αναφορών κατά τμήματα και αποκέντρωση- Λογιστική της 

Υπευθυνότητας 

5. Αποφάσεις συναρτήσει διαφορικού και συνδεδεμένου κόστους.  Ποσοτικές 

Μέθοδοι στη λήψη αποφάσεων.  

6. Έλεγχος και πολιτική πιστώσεων. Θέματα τιμολόγησης και τιμολογιακής 

πολιτικής. Τιμές Μεταφοράς. 

7. Κοστολόγηση Μεταβλητού Κόστους 

8. Κοστολόγηση με βάση της επιχειρησιακές δραστηριότητες (ABC) 

9. Σύγχρονα Συστήματα Κοστολόγησης και κατάρτισης προϋπολογισμών 

Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται με θεωρητική ανάπτυξη των διαφόρων 

θεματικών ενοτήτων πλαισιούμενη με πρακτικές εφαρμογές και ασκήσεις που 

αναφέρονται σε θέματα της πραγματικής ζωής και λειτουργίας των επιχειρήσεων. 

Η εξέταση περιλαμβάνει γραπτές απαντήσεις σε ερωτήματα – προβλήματα 

θεωρητικού χαρακτήρα και σε γραπτή επίλυση ασκήσεων που έχουν ως στόχο 

την αντιμετώπιση γεγονότων της πραγματικής επιχειρηματικής δράσης. 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη: 

Α) Εγχειρίδια του μαθήματος: 

Διαφάνειες από τις διαλέξεις του μαθήματος  στην πλατφόρμα εκπαίδευσης e-class. 

Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 

 

 Garrison – Noreen, Διοικητική Λογιστική, εκδ. Κλειδάριθμος, 2006.  

 Βαρβάκης Κ., Διοικητική Λογιστική, έκδ. του ιδίου, 2006.  
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 Hilton R.W, Managerial Accounting, McGraw-Hill, 1997.  

 Σαρσέντης Β., Λογισμός επιχειρηματικής δράσεως – Διοικητική Λογιστική, εκδ. 

Αθ. Σταμούλης 1993.  

 Δημητράς Α., Μπάλλας Α., Διοικητική Λογιστική για προγραμματισμό και 

έλεγχο, εκδ. Gutenberg 

 Καζαντζής Χ., Σώρρος Ι., Προβλήματα και Εφαρμογές Λογισμού και Διοίκησης 

Κόστους, εκδ. Business Plan Α.Ε. 

 Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: 

Το μάθημα διενεργείται με παρουσιάσεις ppt, δίνονται ασκήσεις που επιλύονται 

στο μάθημα, καθώς και ασκήσεις για επίλυση από τους φοιτητές. 

 Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: 

Οι φοιτητές αξιολογούνται από μια εξαμηνιαία εργασία (30% του τελικού βαθμού) 

και από την γραπτή εξέταση του μαθήματος (70% του τελικού βαθμού). 

 Γλώσσα Διδασκαλίας: 

Ελληνικά 

 Αντικειμενικοί Στόχοι μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα): 

Με το μάθημα αυτό μεταπτυχιακός φοιτητής αποκτά ολοκληρωμένη γνώση για 

το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος και είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τις 

γνώσεις αυτές όταν θα χρειασθεί να τις εφαρμόσει στην πράξη. Αντικειμενικός 

στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να εξοικειωθούν με τη διοικητική 

λογιστική ως εργαλείο λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων βραχυχρόνιου και 

μακροχρόνιου χαρακτήρα, να είναι σε θέση να επιλύουν μια σειρά ασκήσεων και 

πρακτικών εφαρμογών που συνδέονται με την κατάρτιση προϋπολογισμών, τη 

διενέργεια προϋπολογιστικού ελέγχου, την κοστολόγηση και τη λήψη αποφάσεων 

που συνδέονται με τη χρηματοδότηση, τη λειτουργία, την ταμιακή ρευστότητα 

και την τμηματική απόδοση μιας επιχείρησης. Με άλλα λόγια, το εν λόγω 

μάθημα τονίζει τη σημασία της Διοικητικής Λογιστικής ως εργαλείου 

σχεδιασμού, προγραμματισμού και ελέγχου τόσο της επιχείρησης ως συνόλου, 

όσο και των επιμέρους τμημάτων και εργαζομένων της. 
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

(Διδάσκων: Ανδρικόπουλος Ανδρέας) 

To μάθημα αυτό βασίζεται στις αφετηριακές αρχές της Χρηματοδοτικής Διοίκησης και 

τις αξιοποιεί σε ένα ευρύ πεδίο χρηματοοικονομικών προβλημάτων. Πιο συγκεκριμένα, 

αναπτύσσονται οι κυριότερες μέθοδοι ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, και 

οι βασικοί άξονες των αποφάσεων κεφαλαιακής διάρθρωσης και διανομής των κερδών 

της επιχείρησης. Η χρηματοδοτική πολιτική της επιχείρησης εξετάζεται (και) στο 

πλαίσιο της αγοράς εταιρικού ελέγχου, ενσωματώνοντας ζητήματα συγκρούσεων 

αντιπροσώπευσης καθώς ζητήματα στρατηγικής όπως είναι οι εξαγορές και 

συγχωνεύσεις. Επιπλέον, εξετάζονται εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης (όπως η 

χρηματοδοτική μίσθωση) καθώς και προβλήματα που αναδύονται από τη διεθνοποίηση 

της χρηματοδοτικής λειτουργίας της επιχείρησης.  

 Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus) 

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση 

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Κεφαλαιακή Διάρθρωση 

Μερισματική Πολιτική 

Πραγματικά Δικαιώματα 

Διεθνής Χρηματοδοτική Διοίκηση 

Εναλλακτικές Μορφές Χρηματοδότησης 

Η αγορά εταιρικού ελέγχου: εισαγωγή 

Εξαγορές και Συγχωνεύσεις 

 Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη: 

Α) Εγχειρίδια του μαθήματος: 

1 Brealy, R., Myers, S., Allen, F. (2013) Αρχές Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων. 

Εκδόσεις Utopia 

2 Βασιλείου, Δ., Ηρειώτης, Ν. (2008) Χρηματοοικονομική Διοίκηση. Εκδόσεις Rosili 

3 Βασιλείου, Δ., Ηρειώτης, Ν. (2009) Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση 

Χαρτοφυλακίου. Εκδόσεις Rosili. 

Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 
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1 Brigham - Ehrhardt (2005) Financial Management: Theory and Practice. 11
th

 Edition. 

Eκδοσεις Thomson 

2 Bodie, Z., Kane, A. & Marcus, A. (2008) Investments. 8
th

 Edition. Εκδόσεις McGraw 

Hill. 

3 Ross, S., Westerfield, R., Jaffe, J (2008) Corporate Finance, 9
th

 Edition 

 Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: 

Διαλέξεις, με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων. Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης e class. 

Χρήση προγράμματος Ms Excel. Προσκεκλημένες διαλέξεις από ερευνητές και στελέχη 

επιχειρήσεων για ειδικά θέματα χρηματοοικονομικής. 

 Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: 

Η τελική γραπτή εξέταση καθορίζει το 100% του βαθμού. 

 Γλώσσα Διδασκαλίας: 

Οι διαλέξεις γίνονται στα ελληνικά. Η αγγλική βιβλιογραφία και αρθρογραφία 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του μαθήματος. 

 Αντικειμενικοί Στόχοι μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα): 

Με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του μαθήματος ο/η φοιτητής/ρια θα 

είναι σε θέση να: 

Αναλύει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων 

Αξιολογεί την κεφαλαιακή διάρθρωση της επιχείρησης 

Αξιολογεί τη μερισματική πολιτική της επιχείρησης, συνδέοντας τη μερισματική 

πολιτική με την αξία της επιχείρησης 

Αναλύει την αγορά εταιρικού ελέγχου 

Αντιλαμβάνεται το διεθνές πλαίσιο της χρηματοδοτικής λειτουργίας της επιχείρησης 

Εφαρμόζει τις αρχές της χρηματοοικονομικής μηχανικής στη χρηματοδοτική διοίκηση 

της επιχείρησης 

 

ΚΟΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

(Διδάσκων: Γκότσιας Απόστολος)  
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Το μάθημα στοχεύει στην παρουσίαση της σύγχρονης οικονομικής της επιχείρησης, 

συνδυάζοντας τη θεωρία με μελέτες περιπτώσεων επιτυχημένων επιχειρησιακών 

πρακτικών. Κύριο χαρακτηριστικό του μαθήματος είναι η παρουσίαση της ιστορικής 

εξέλιξης της επιχείρησης από την απαρχή της ανθρώπινης κοινωνίας μέχρι σήμερα. Τα 

τρία βασικά στάδια της ιστορικό-κοινωνικής μετάλλαξης, -η Αγροτική, η Βιομηχανική 

και η Πληροφοριακή Οικονομία- συνδέονται με τα κυρίαρχα, ανά περίοδο, 

χαρακτηριστικά για την ευημερία και για τη μεγέθυνση της επιχείρησης. Τα τρία αυτά 

στάδια αντιστοιχούν στις ανταγωνιστικές, μονοπωλιακές και ολιγοπωλιακές αγορές και 

με αυτή τη σειρά παρουσιάζονται κατά τις παραδόσεις. 

Στο πρώτο μέρος εξετάζεται η ανταγωνιστική αγροτική οικονομία και από θεωρητική 

πλευρά δίδεται έμφαση στις δραστηριότητες που εκτυλίσσονται στο εξωτερικό 

περιβάλλον της επιχείρησης και ιδιαίτερα στις σχέσεις που αναπτύσσονται με άλλες 

ανταγωνιστικές ή όχι επιχειρήσεις. Το επίπεδο της ζήτησης και της προσφοράς του 

προϊόντος καθώς και οι συνθήκες ανταγωνισμού (ή συναγωνισμού) με τις άλλες 

επιχειρήσεις εξετάζεται αναλυτικά και υποδεικνύονται οι κύριες μέθοδοι για τον 

ποσοτικό προσδιορισμό των συνθηκών ισορροπίας. Ακόμη, παρουσιάζεται η 

διαμόρφωση της στρατηγικής της ανταγωνιστικής επιχείρησης και οι κρίσιμοι 

παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη από το ανώτερο διευθυντικό της στέλεχος.  

Στο δεύτερο μέρος εξετάζεται η μονοπωλιακή επιχείρηση και η έμφαση μετατίθεται στις 

θεωρητικές εξελίξεις που ερμηνεύουν την ανάληψη δράσεων στο εσωτερικό περιβάλλον 

της επιχείρησης, δηλαδή στο πως επιτυγχάνεται η μεγέθυνσή (ή η σμίκρυνσή) της καθώς 

και στο πως διαμορφώνονται οι δομές εσωτερικής οργάνωσης και διοικητικής 

λειτουργίας. Η αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης εξαρτάται από τις 

συμπεριφορές των εμπλεκομένων μερών, είτε αυτά τα μέρη συνδέονται άμεσα με την 

επιχείρηση (ιδιοκτήτης/-ες, εργαζόμενοι) είτε έμμεσα (προμηθευτές, συνεργάτες). 

Στο τρίτο μέρος εξετάζονται οι ολιγοπωλιακές αγορές στο πλαίσιο της σύγχρονης 

Πληροφοριακής οικονομίας. Στο μέρος αυτό εξετάζονται οι δύο κύριες θεωρίες της 

σύγχρονης επιχείρησης, η θεωρία Συναλλακτικού Κόστους και η θεωρία 

Αντιπροσώπευσης, με τις οποίες ερμηνεύεται η δομή και ο έλεγχος των σχέσεων της 

σημερινής επιχείρησης με τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη (πελάτες, ανταγωνιστές, 

συμπληρωτές, προμηθευτές, εργαζόμενοι, μέτοχοι, διοικητικά στελέχη).   

Προγραμματισμός Παραδόσεων 
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Εβδο

μάδα Θεματολογία 

Κεφάλαια 

Σημειώσεω

ν 

1 Εισαγωγικά 
1 

 

2 

Α. Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Η Οργάνωση και η Δομή της Αγοράς 

 

Κεφ. 1 

 
 Κύρια χαρακτηριστικά της Αγροτικής Οικονομίας 

 Η σημασία της πληροφόρησης 
 

3 Η δικτυακά οργανωμένη επιχείρηση  
Κεφ. 2 

  Η ταξινόμηση των συναλλαγών  

4 Ζήτηση και Προσφορά στην Αγορά Κεφ. 3 

 
 Η έννοια της ανταγωνιστικής αγοράς 

 Ελαστικότητες ζήτησης και προσφοράς 
 

5 Συγκριτική Στατική και Ελαστικότητες Κεφ. 4 

 

 Συγκριτική Στατική και ελαστικότητες ζήτησης και 

προσφοράς 

 Οι δείκτες Ανταγωνιστικής Επίδοσης της επιχείρησης 

Παράρτημα Α 

6 
Οικονομική Οργάνωση και Αποδοτικότητα 

Η επιχείρηση στο πλαίσιο της αγοράς 

Κεφ. 5 

Κεφ. 6 

 

 Οικονομικοί Οργανισμοί 

 Αποδοτικότητα 

 Η επιχείρηση στην αγορά 

 

7 Οργάνωση και Δομή της Βιομηχανικής Επιχείρησης Κεφ. 7 

 

 Αποδόσεις κλίμακας παραγωγής 

 Η διοικητική υποδομή της επιχείρησης 

 Κατάτμηση της αγοράς 

 Κίνητρα στην επιχείρηση 

 

8 
Β. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Η Βιομηχανική Επιχείρηση 

 

Κεφ. 8 



ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ –Μ.Β.Α. 
78 

 

 Οικονομίες κλίμακας παραγωγής και κόστος 

 Μονοπώλιο, Μονοψώνιο και Συγκριτική στατική  

 Διαφήμιση 

Παράρτημα Β 

9 
Το έργο του Συντονισμού 

 Συντονισμός μέσω των αγορών ή μέσω της ιεραρχίας 

Κεφ. 9,  

Κεφ. 10 

 

 Συστήματα συντονισμού και η αναγκαιότητα της 

πληροφόρησης  

 Μορφές οργάνωσης των επιχειρήσεων  

 Ισορροπία μέσω του μηχανισμού τιμών και μέσω εντολών 

 Αξιολόγηση των δύο κυρίων συστημάτων συντονισμού 

 

10 
Γ. Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Οργάνωση και Διοίκηση στη σύγχρονη επιχείρηση 

 

Κεφ. 11 

 

 Ποιότητα 

 Ικανοποίηση πελατών και εργαζομένων 

 Συνεργασία και συν-ανταγωνισμός με ανταγωνιστές 

 Η ολική θεώρηση της επιχείρησης 

 

 

11 

Περιορισμένη Ορθολογικότητα και ιδιωτική πληροφόρηση 

Η θεωρία του Συναλλακτικού κόστους 

Κεφ. 12,  

Κεφ. 13 

 
 Πλήρεις και τέλειες συμβάσεις 

 Οι διαστάσεις των συναλλαγών 
 

12 
Η θεωρία του κόστους αντιπροσώπευσης 

Η θεωρία της σύγχρονης επιχείρησης 

Κεφ. 14,  

Κεφ. 15 

 
 Συντονισμός και πληροφόρηση στην αγορά 

 Το μοντέλο της πολυπρόσωπης επιχείρησης  

13 
Παρουσιάσεις εργασιών 

 

 

 

Οδηγίες σχετικές με τη βιβλιογραφία, τη διδασκαλία, τις εξετάσεις, και τη 

βαθμολογία 
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1. Η διδασκαλία στηρίζεται στη συμμετοχή σας στο μάθημα. Για αυτό το λόγο 

ενδείκνυται η ανάγνωση της σχετικής υποχρεωτικής βιβλιογραφίας πριν από κάθε  

διάλεξη για την ενεργή  συμμετοχή σας στο  μάθημα.  

2. Το μάθημα περιλαμβάνει  (1) υποχρεωτική εργασία και  1 τρίωρο διαγώνισμα. 

3. Η συνολική βαθμολογία  του μαθήματος καθορίζεται ως εξής: 

1. Εργασία: 40% 

2. Συμμετοχή στο μάθημα: 10% 

3. Εξέταση: 50% 

5.    Οι εργασίες αφορούν ανάπτυξη θεμάτων με βάση μία θεωρία ή ζήτημα που 

περιλαμβάνεται στις διαλέξεις. Συμβουλευθείτε τον οδηγό 

http://netforbeginners.about.com/od/navigatingthenet/tp/How-to-Properly-Research-

Online.htm για τεχνικές έρευνας στο διαδίκτυο. 

 

  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Τα κύρια βοηθήματα για την εκτενέστερη εμβάθυνση της ύλης του μαθήματος είναι τα 

βιβλία  

Αγγλική 

1. Brickley, James, Smith C., Zimmerman J., Managerial Economics and 

Organizational Architecture, Irwin, 1997 

2. Ferguson Paul R., Ferguson Glenys J. και Rothschild R., Business Economics, 

(MacMillan Press, 1993). 

3. Hornby Win, Gammie Bob και Wall Stuart., Business Economics, (Longman 1977) 

4. Maital, Slomo. Executive Economics, The Free Press, 1994 

5. McMillan, John. Games, Strategies and Managers, Oxford University Press, N.Y., 

1992 

6. Milgrom, P., and J. Roberts, Economics, Organization and Management, Prentice-

Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1992. 

7. Rubin, H.P. Managing Business Transactions: Controlling the Cost of Coordinating, 

Communicating and Decision Making, The Free Press, New York., 1990 

8. Tirole, Jean. The Theory of Industrial Organization, The MIT Press, Cambridge, 

Mass., 1992 

 

http://netforbeginners.about.com/od/navigatingthenet/tp/How-to-Properly-Research-Online.htm
http://netforbeginners.about.com/od/navigatingthenet/tp/How-to-Properly-Research-Online.htm


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ –Μ.Β.Α. 
80 

Ελληνική 

9. Ιωαννίδης, Σταύρος. Σύγχρονες Θεωρίες για την Φύση της Επιχείρησης : Ανάλυση και 

Κριτική, Παπαζήσης, Αθήνα, 1995 

10. Μαρκίδης, Κωνσταντίνος. Όλοι οι σωστοί ελιγμοί, Κριτική 2001 

11. Μασμανίδης, Κώστας. Παγκοσμιοποίηση, Αποϋλοποίηση και Νέ@ Οικονομί@ , 

Εξάντας 2000 

12. Belasco J., Stayer, R. Το πέταγμα του βούβαλου, Κριτική 2000 

13. Grove Andrew, Μάνατζμεντ Υψηλής Απόδοσης, Εκδ. Κριτική 1996 

 

 

ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
(Διδάσκων: Μιχάλης Ρουμελιώτης) 

 

Στο μάθημα αυτό μελετούμε τις βασικές έννοιες του ιδιωτικού δικαίου που καθορίζουν 

τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των συναλλασσομένων στις καθημερινές εμπορικές 

συναλλαγές στην αγορά. 

 

 Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): 

 

Νομική ανάλυση των συναλλαγών. Διάκριση ενοχικού από εμπράγματο δίκαιο. 

Συμβάσεις, κατάρτιση συμβάσεων. 

Δικαιοπραξίες. Ελαττώματα δικαιοπραξιών. 

Ενοχή. Είδη ενοχής. Καλή πίστη. 

Ένσταση επισχέσεως, ένσταση του μη εκπληρωθέντος συναλλάγματος. 

Αδυναμία παροχής, υπερημερία οφειλέτη, υπερημερία δανειστή. 

Ευθύνη για πράξεις προστηθέντος ή βοηθού εκπληρώσεως. 

Τόπος παροχής. Ο κίνδυνος της τυχαίας καταστροφής ή χειροτέρευσης στην πώληση. 

Απόσβεση των ενοχών. 

Συμβάσεις προσχωρήσεως και γενικοί όροι συναλλαγών. 

Κατάχρηση δικαιώματος. 

Νομικά πρόσωπα. Εμπορικές εταιρείες. 

Αντιπροσωπεία. 

Η σύμβαση εργασίας. 
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 Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη: 

Α) Εγχειρίδια του μαθήματος: 

Φλάμπουρας Δ., Εισαγωγή στο αστικό δίκαιο, Αντ. Ν. Σάκκουλας 2009. 

Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 

 Αστικός Κώδιξ Γεωργιάδη – Σταθόπουλου, τ.1-5, Δίκαιο & Οικονομία – Π.Ν. 

Σάκκουλας. 

 Γεωργιάδης Απ., Γενικές αρχές αστικού δικαίου, Αντ. Ν. Σάκκουλας 2002. 

 Παπαντωνίου Ν., Γενικές αρχές, Σάκκουλας 1983. 

 Γεωργιάδης Απ., Ενοχικό Δίκαιο (γενικό μέρος), Σάκκουλας 1998. 

 Σταθόπουλος Μ., Γενικό ενοχικό δίκαιο, Σάκκουλα ΑΕ, 2004. 

 Κορνηλάκης Π., Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο Ι, Εκδόσεις Σάκκουλα 2002. 

 Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: 

Διαλέξεις και ασκήσεις 

 Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: 

Γραπτή εξέταση σε ασκήσεις επιλογής της απάντησης και πρακτικά, με χρήση του 

κειμένου του νόμου.  

 Γλώσσα Διδασκαλίας: 

Ελληνική. 

 Αντικειμενικοί Στόχοι μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα): 

Με το πέρας των μαθημάτων ο φοιτητής θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τις βασικές 

έννοιες του μέρους εκείνου του ιδιωτικού δικαίου που είναι κατ’ εξοχήν σημαντικό από 

την οπτική γωνία της διοίκησης επιχειρήσεων. Θα πρέπει να κατανοεί τη λογική του 

ιδιωτικού δικαίου ως εργαλείου κατανομής δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, να 

αντιλαμβάνεται το πώς αναλύουμε από νομικής απόψεως τα διάφορα στοιχεία της 

συναλλαγής, να διακρίνει το στάδιο των διαπραγματεύσεων από αυτό της καταρτισμένης 

συμβάσεως, να κατανοεί τα ζητήματα που ανακύπτουν στις τυποποιημένες συμβάσεις, 

και να μπορεί να κατανέμει γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 

δημιουργούνται στην καθημερινή πρακτική των συνηθέστερων εμπορικών συναλλαγών 

στην αγορά. 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΈΡΕΥΝΑ 

(Διδαάσκοντες: Βασίλης Αγγελής – Μαρία Μαύρη - Ελένη Γάκη) 

Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν συχνά το πρόβλημα λήψης 

επιχειρηματικών αποφάσεων για την επίτευξη ενός στόχου κάτω από περιορισμούς 

ενδογενείς ή εξωγενείς. Στους ενδογενείς περιορισμούς εντάσσονται αυτοί που αφορούν 

αφενός τους διαθέσιμους πόρους των επιχειρήσεων, όπως το εργατικό δυναμικό, τις 

πρώτες ύλες και τα κεφάλαια και αφετέρου την πολιτική και τον κανονισμό λειτουργίας 

τους. Αντίστοιχα, στους εξωγενείς περιορισμούς περιλαμβάνονται αυτοί που αφορούν τη 

ζήτηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών των επιχειρήσεων, τον ανταγωνισμό και το 

θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους.  

Οι τεχνικές της Επιχειρησιακής Έρευνας συμβάλλουν στη συστηματική διερεύνηση 

της συμπεριφοράς των επιχειρήσεων και οργανισμών και στην παροχή σημαντικών 

πληροφοριών, οι οποίες μαζί με στοιχεία που δεν ενσωματώνονται σε ένα ποσοτικό 

μοντέλο, βοηθούν τα στελέχη των επιχειρήσεων και των οργανισμών στη λήψη 

αποφάσεων που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και την απόδοση τους.  

 Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus): 

Στο μάθημα παρουσιάζονται οι βασικές ενότητες της Επιχειρησιακής Έρευνας 

και συγκεκριμένα του Γραμμικού Προγραμματισμού, όπως είναι  

1) Μαθηματική Διατύπωση Προβλημάτων π.γ.π 

2) Γραφική επίλυση προβλημάτων 

 Μεθοδολογία Επίλυσης 

 Διερεύνηση Λύσης 

 Ειδικές Περιπτώσεις 

 Ανάλυση Ευαισθησίας της Λύσης 

3) Προβλήματα Γραμμικού προγραμματισμού με τη Μέθοδο Simplex,  

 Τυπική και Κανονική Μορφή προβλήματος 

 Μεθοδολογία Επίλυσης 

 Η ε-τεχνική 

 Η μέθοδος του μεγάλου Μ 

 Ανάλυση Ευαισθησίας της Λύσης 
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4) Το δυϊκό πρόβλημα  

 Δημιουργία Δυικού από το πρωτεύον πρόβλημα 

 Οικονομική Ερμηνεία του Δυικού 

5) Το πρόβλημα της μεταφοράς & της εκχώρησης 

 Μέθοδος Vogel 

 Mέθοδος Βορειοδυτικής Γωνίας 

 Μέθοδος MODI 

 Ουγγρική Μέθοδος 

6) Θεωρία Ουρών 

 Στοιχεία Συστημάτων εξυπηρέτησης 

 Το βασικό σύστημα εξυπηρέτησης Μ/Μ/1 

 Το σύστημα εξυπηρέτησης Μ/Μ/s 

7) Θεωρία Παιγνίων 

 Εισαγωγή στη Θεωρία Παιγνίων  

 Παίγνια Μηδενικού Αθροίσματος  

 Παίγνια σταθερού αθροίσματος  

 Παίγνια μεικτής στρατηγικής  

8) Επίλυση προβλημάτων γ.π. στον υπολογιστή 

 Επίλυση με το  Solver/Excel 

 Επίλυση με το Lindo 

Το μάθημα περιλαμβάνει θεωρητική παρουσίαση του αντικειμένου και εφαρμογές με 

υπολογιστικά πακέτα. Στο πρώτο μέρος, παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες, αναλύονται 

οι μέθοδοι και τεχνικές και επιλύονται σχετικές ασκήσεις. Στο δεύτερο μέρος 

παρουσιάζονται τα υπολογιστικά πακέτα Επιχειρησιακής Έρευνας Solver/Excel και 

Lindo και οι φοιτητές εκπαιδεύονται στη χρήση τους και στην ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων τους 

 Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη: 

Α΄ Ελληνική 

1. Αγγελής, Β., 2008. «Γραμμικός Προγραμματισμός», Εκδόσεις ΕΑΠ. 

2. Hillier G., Lieberman G., Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα, μτφρ. –επιμ.: 

Οικονόμου Γ.Σ., εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1985.  
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 Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι: 

- Παραδόσεις  

- Διαφάνειες στο eclass 

- Σημειώσεις στο eclass 

- Φροντιστήρια  

 Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης: 

Η εξέταση του μαθήματος περιλαμβάνει  
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 Εξέταση στη χρήση Στατιστικών Πακέτων στο Υπολογιστικό κέντρο 

(10%)  και  

 Τελική γραπτή εξέταση (90%).  

Ο τελικός βαθμός εξέτασης είναι ο σταθμικός μέσος όρος των παραπάνω δύο εξετάσεων  

Προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος είναι η βαθμολόγηση με 

(τουλάχιστον) 5 και στα δύο μέρη (Γραπτή Εξέταση & Εργαστήριο).  

 Γλώσσα Διδασκαλίας: 

Ελληνικά 

 Αντικειμενικοί Στόχοι μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα): 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν κατανοήσει 

1) την έννοια του μοντέλου γραμμικού προγραμματισμού και τα βασικά 

στοιχεία ενός τέτοιου μοντέλου· 

2) τις προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε ένα πρόβλημα να μπορεί να 

εκφραστεί ως μοντέλο γραμμικού προγραμματισμού· 

3) τις τεχνικές επίλυσης προβλημάτων που μπορούν να εκφραστούν ως μοντέλα 

γραμμικού προγραμματισμού.  

4) Το πρόβλημα της μεταφοράς προϊόντων και τους αλγόριθμους αναζήτησης 

του βέλτιστου τρόπου μεταφοράς 

5) Τις μεθόδους λήψης αποφάσεων κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας  

6) Τις μεθόδους βέλτιστης λειτουργίας ενός συστήματος εξυπηρέτησης πελατών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
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1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στα πλαίσια των σπουδών για την απόκτηση του πτυχίου ΜΒΑ του Τμήματος Διοίκησης 

Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου απαιτείται η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας κατά 

τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου των μεταπτυχιακών σπουδών.  

Ο παρών   οδηγός περιέχει πληροφορίες για το σκοπό της Διπλωματικής Εργασίας, τις 

προϋποθέσεις έναρξης, την υποβολή πρότασης εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας, την 

κατάρτιση χρονοδιαγράμματος εργασιών, τις προδιαγραφές για τη δομή της, τον τρόπο αναφοράς 

των παραπομπών και των βιβλιογραφικών αναφορών, την παρακολούθηση της προόδου, τον 

τρόπο παρουσίασης κατά τη δημόσια υποστήριξη, τα κριτήρια αξιολόγησης και τέλος θέματα 

ακαδημαϊκής ηθικής και δεοντολογίας. 

 

2.   ΣΚΟΠΟΣ 

 

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία προσφέρει στο φοιτητή τη δυνατότητα να αποδείξει την 

ικανότητα  αυτόνομης μελέτης και έρευνας ενός ενδιαφέροντος για τον ίδιο και την επιστημονική 

κοινότητα εξειδικευμένου θέματος, συνδυάζοντας τις γνώσεις που απέκτησε και 

χρησιμοποιώντας επιστημονικές μεθόδους συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης στοιχείων και 

σύνθεσης συμπερασμάτων. 

Αποτελεί μια σχετικά αυτόνομη εκπαιδευτική διαδικασία που καθοδηγείται από τον επιβλέποντα 

καθηγητή και εξετάζεται από την τριμελή επιτροπή.  Μπορεί να έχει θεωρητική διάσταση και να 

αφορά την περιγραφή της κατάστασης που βρίσκεται ένας επιστημονικός τομέας ή τον έλεγχο 

κάποιας επικρατούσας θεωρίας ή εμπειρική διάσταση με επαγωγική ή απαγωγική ερευνητική 

προσέγγιση και τη χρήση ποιοτικών ή ποσοτικών ερευνητικών μεθόδων. 

Το αντικείμενο της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να αφορά οποιοδήποτε 

γνωστικό αντικείμενο διδάσκεται στο ΠΜΣ. 

 

3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Οι φοιτητές υποβάλλουν πρόταση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στην αρχή του τρίτου 

εξαμήνου  των σπουδών τους και εφόσον δεν οφείλουν περισσότερα από δύο μεταπτυχιακά 

μαθήματα. 

Πριν από την υποβολή της οριστικής πρότασης πρέπει να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τα 

ερευνητικά πεδία που τους ενδιαφέρουν περισσότερο με τους αντίστοιχους διδάσκοντες.  Τα 

θέματα των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών ορίζονται τελικά με κριτήρια: 

 Τη συνάφεια με το αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 Τη συμβολή στην ανάπτυξη μιας ερευνητικής περιοχής 

 Την πρωτοτυπία στη μεθοδολογική προσέγγιση ή τον εμπλουτισμό του γνωστικού 

αντικειμένου. 

Η ανεύρεση επιβλέποντα διδάσκοντα, που καλύπτει τη σχετική θεματική περιοχή, αποτελεί 

ευθύνη του φοιτητή. 

Εάν κάποιος φοιτητής δεν είναι βέβαιος για το θέμα με το οποίο θα ήθελε να ασχοληθεί στην 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική του Εργασία, καθώς και τον διδάσκοντα που θα μπορούσε να 

αναλάβει την επίβλεψή της, τότε πρέπει να υποβάλει τρεις προτάσεις για θέματα από ευρύτερα 

επιστημονικά πεδία του ενδιαφέροντός του στο Διευθυντή του ΜΠΣ.  Αυτός θα τον 

συμβουλεύσει  ως προς το θέμα, κατόπιν συνεννοήσεως  με κάποιον καθηγητή,  ο οποίος  θα 

είναι διατεθειμένος να  αναλάβει την επίβλεψη,  συγκεκριμενοποιώντας και εξειδικεύοντας το 

θέμα. 

Η αίτηση του φοιτητή για ανάθεση θέματος Διπλωματικής Εργασίας υπογράφεται από τον 

διδάσκοντα, που θα είναι ο επιβλέπων και ο οποίος ορίζει και τα άλλα δύο μέλη της Τριμελούς 

Εξεταστικής Επιτροπής.   Οι προτάσεις των διδασκόντων για θέματα διπλωματικών εργασιών και 

τριμελείς επιτροπές υποβάλλονται μέσω του Διευθυντή ΠΜΣ στη ΓΣΕΣ για επικύρωση. 

Η παρουσίαση και προφορική εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας είναι μια ανοικτή σε κάθε 

ενδιαφερόμενο διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται μετά από συνεννόηση του φοιτητή με την 

τριμελή επιτροπή αξιολόγησης και τη γραμματεία.   Αυτή αποσκοπεί στη διακρίβωση της 

ικανότητας του φοιτητή να υποστηρίξει με επιστημονικά επιχειρήματα τους ισχυρισμούς του και 

στην αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο έχει αφομοιώσει πλήρως  τις αναλυτικές μεθόδους που 

χρησιμοποίησε στην έρευνά του.  

Η εργασία βαθμολογείται από 0 έως δέκα με ελάχιστο βαθμό επιτυχίας το 5.  Η εγκεκριμένη 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία μετά το πέρας των ενδεχόμενων διορθώσεων που πρότεινε 
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η Επιτροπή, κατατίθεται στη Βιβλιοθήκη,όπως προβλέπει ο σχετικός κανονισμός της 

βιβλιοθήκης,   καθώς και ένα αντίτυπο σε ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του ΠΜΣ. 

 

4.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Μετά την επικύρωση από τη Γ.Σ.Ε.Σ. των προτάσεων για διπλωματικές εργασίες, υποβάλλεται 

από το φοιτητή μέσα σε ένα μήνα ένα σχέδιο μελέτης-έρευνας και το χρονοδιάγραμμα 

εκπόνησης της εργασίας τους προς την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή.   Σ’ αυτό γίνεται μια 

σύντομη περιγραφή (μέχρι 300 λέξεις) του θέματος, η ερευνητική μεθοδολογία που θα 

ακολουθηθεί στην περίπτωση εμπειρικών ερευνών, ο προτεινόμενος τρόπος ανάλυσης των 

δεδομένων, ένας κατάλογος ενδεικτικής βιβλιογραφίας και ένα χρονοδιάγραμμα που θα 

ακολουθηθεί κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας. 

Κάθε φοιτητής πρέπει με δική του πρωτοβουλία να επιδιώκει τη συνάντησή του με τον 

επιβλέποντα καθηγητή σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να διαπιστώνεται ο βαθμός προόδου 

της εργασίας του και να του δίνεται η ευκαιρία να τη βελτιώσει ανάλογα με τα σχόλια και τις 

παρατηρήσεις του. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα των διπλωματικών εργασιών, πρέπει να υπάρχει 

συνεχής συνεργασία του φοιτητή με τον επιβλέποντα καθηγητή, ο οποίος τον καθοδηγεί καθόλη 

τη διάρκεια της εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας και πιστοποιεί την ολοκλήρωσή της 

συγγραφής της. 

 

5.   Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Την επίβλεψη της Διπλωματικής Εργασίας αναλαμβάνει κατά κύριο λόγο ο επιβλέπων 

καθηγητής μέλος ΔΕΠ και διδάσκων του ΠΜΣ μετά από συνεννόηση με τον φοιτητή.   Αυτός 

προτείνει την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τον επιβλέποντα και δύο 

ακόμη μέλη ΔΕΠ  ή ερευνητές των βαθμίδων Α’, Β’ ή Γ’ οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού 

διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα 

με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος.  Μέλη ΔΕΠ που αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης 

του ορίου ηλικίας ή λόγω διορισμού τους σε άλλο ΑΕΙ ή βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια, 

διατηρούν, εφόσον το επιθυμούν,  την ιδιότητα του επιβλέποντος ή του μέλους της Τριμελούς 

Εξεταστικής Επιτροπής, αλλιώς αντικαθίστανται μετά από πρόταση του επιβλέποντος.  

Ο ρόλος του επιβλέποντος καθηγητή είναι κυρίως η συγκεκριμενοποίηση του θέματος και η 

καθοδήγηση για τη δομή και την ανάπτυξη της εργασίας βάσει των κανόνων για τη συγγραφή και 
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παρουσίασή της.    Επίσης, όποτε ο φοιτητής χρειασθεί βοήθεια, ο επιβλέπων καθηγητής 

σχολιάζει και διορθώνει τμήματα της εργασίας με σκοπό τη βελτίωση του τελικού κειμένου.  Η 

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή βαθμολογεί τόσο τη γραπτή εργασία όσο και την προφορική 

παρουσίασή της από τον φοιτητή. 

 

6.   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

      6.1.   Δομή 

Μια ενδεικτική δομή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι η εξής: 

 Στην πρώτη σελίδα πρέπει να αναγράφονται τα παρακάτω: 

-  Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

            -  Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

            -  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΜΒΑ 

            -  Τίτλος διπλωματικής εργασίας 

            -  Ονοματεπώνυμο φοιτητή 

            -  Ονοματεπώνυμο και ακαδημαϊκός τίτλος επιβλέποντος καθηγητή 

            -  Η φράση:   «Εργασία  υποβληθείσα  στο  Μεταπτυχιακό  Πρόγραμμα Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 

Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ 

 Περίληψη (περίπου 300 λέξεις) 

 Ευχαριστίες 

 Περιεχόμενα – Λίστα Γραφημάτων, Λίστα Πινάκων 

 Εισαγωγή (Περιληπτική περιγραφή του ερευνητικού προβλήματος, σκοπός εκπόνησης 

της εργασίας, παρουσίαση δομής της εργασίας, ακολουθούμενη μεθοδολογία, βασικά 

συμπεράσματα) 

 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση  (αναλυτικός προσδιορισμός του ερευνητικού 

προβλήματος, πλήρης  ανασκόπηση της  σχετικής βιβλιογραφίας και επιστημονικής 

αρθρογραφίας, διαπίστωση υπάρχοντος ερευνητικού κενού) 

 Διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων ή ερευνητικών ερωτημάτων 

 Μεθοδολογία (ανάπτυξη σχετικού υποδείγματος, είδος έρευνας, τρόπος διεξαγωγής της, 

λόγοι επιλογής της συγκεκριμένης μεθοδολογίας) 
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 Ανάλυση των Στοιχείων (στατιστική επεξεργασία δεδομένων, κατασκευή πινάκων και 

σχεδιαγραμμάτων, κριτική αξιολόγηση και σχολιασμός ευρημάτων) 

 Διατύπωση συμπερασμάτων (ερμηνεία των αποτελεσμάτων, καταγραφή των κυριοτέρων 

συμπερασμάτων, περιορισμοί της έρευνας, προτάσεις για μελλοντικές εργασίες – 

έρευνες) 

 Βιβλιογραφία – Αρθρογραφία 

 Παράρτημα (ερωτηματολόγιο, νομολογία, κ.ά.) 

 

Ο φοιτητής κατά τη συγγραφή της εργασίας του πρέπει να έχει υπόψη του ότι οφείλει:  

 Να αναπτύξει την εργασία του με δικό του τρόπο, λόγια και εκφράσεις 

 Να συγκεντρώσει και να οργανώσει την ύλη του και να την παρουσιάσει δομημένα 

 Να είναι σαφής και επεξηγηματικός στους συλλογισμούς του 

 Να προσδιορίζει με ακρίβεια τις έννοιες λέξεων και φράσεων 

 Να συγκρίνει και να αξιολογεί διαφορετικές απόψεις 

 Να οικοδομεί τα δικά του επιχειρήματα 

 Να καταλήγει σε τεκμηριωμένα συμπεράσματα 

 

Σημειώνεται ότι η εισαγωγή θα πρέπει να αποτελεί περίπου το 5%, το κυρίως θέμα 

(βιβλιογραφική ανασκόπηση, διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων, μεθοδολογία και ανάλυση 

στοιχείων) το 90% και τα συμπεράσματα-επίλογος το 5% της συνολικής έκτασης της εργασίας.  

Η εργασία θα πρέπει να φθάνει περίπου (ανάλογα με το θέμα) τις 60-70 σελίδες (18.000 – 21.000 

λέξεις). 

 

       6.2.    Ενδεικτικά θέματα μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών 

Ενδεικτικά θα μπορούσαν να αναφερθούν τα εξής είδη διπλωματικών εργασιών: 

 Ιστορική μελέτη κλάδου 

 Στρατηγικός σχεδιασμός και επιχειρησιακά προγράμματα εταιρειών 

 Έλεγχος θεωρητικών υποθέσεων – ανάπτυξη θεωριών 

 Εξέταση δομής και τάσεων οικονομικού κλάδου 
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 Μελέτη περίπτωσης από πρωτογενή ή δευτερογενή στοιχεία. Aνάλυση σε: 

-  περιγραφή της περίπτωσης  

-  προσδιορισμός του προβλήματος  

-  διατύπωση εναλλακτικών λύσεων  

-  ανάλυση πλεονεκτημάτων – μειονεκτημάτων κάθε λύσης  

-  επιλογή της καταλληλότερης λύσης  

-  διατύπωση ενός προγράμματος δράσης  

-  εναλλακτικά σχέδια αντιμετώπισης απειλών από μη αναμενόμενες εξελίξεις του  

μακρο-περιβάλλοντος)  

 Μελέτη εφαρμοζόμενης πολιτικής σε κάποια ή κάποιες από τις επιχειρηματικές 

λειτουργίες συγκεκριμένης εταιρείας (π.χ. στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, στο 

Μάρκετινγκ, στα Χρηματοοικονομικά, κ.ά.) ή κάποιο επιμέρους στοιχείο τους (π.χ. 

τιμολογιακή πολιτική, πολιτική προβολής και επικοινωνίας, συστήματα υποκίνησης, 

προγραμματισμός, εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, κ.ά.π.)  

 Συγκριτική ανάλυση θεωριών, μοντέλων ή επιστημονικών μεθόδων 

 Σχεδιασμός υποδείγματος 

 Ανάλυση τάσεων της αγοράς σε συγκεκριμένους κλάδους 

 Εμπειρική έρευνα (περιγραφική ή ερμηνευτική, ποιοτική ή ποσοτική, επαγωγική ή 

απαγωγική).  Αναλυτικά: 

-  οριοθετήσεις εννοιών 

-  θεωρητικές προσεγγίσεις 

-  βιβλιογραφική έρευνα 

-  ανάλυση της αναγκαιότητας της έρευνας 

-  διατύπωση υποθέσεων 

-  καθορισμός στόχων της έρευνας 

-  προσδιορισμός των απαραίτητων πληροφοριών 

-  ακολουθούμενη μεθοδολογία 

-  συλλογή, επεξεργασία και ταξινόμηση στοιχείων 

-  ανάλυση, ερμηνεία και κριτική αξιολόγηση των ευρημάτων 

-  διατύπωση συμπερασμάτων - επίλογος 

 

7.    ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 
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Κάθε τμήμα της εργασίας που χρησιμοποιείται και δεν είναι πρωτότυπες ιδέες του φοιτητή, αλλά 

αποτελούν μεταφορά απόψεων κάποιου συγγραφέα που αναφέρεται στη βιβλιογραφία, θα πρέπει 

να αναφέρεται οπωσδήποτε σε παραπομπή.  Η παραπομπή θα πρέπει να βρίσκεται εντός 

εισαγωγικών και με αναφορά της αντίστοιχης σελίδας  όταν το κείμενο είναι πιστή αντιγραφή 

εδαφίου εργασίας άλλου συγγραφέα ή χωρίς εισαγωγικά όταν οι ιδέες και απόψεις άλλου 

συγγραφέα αναφέρονται περιφραστικά ή περιληπτικά. 

Λογοκλοπή θεωρείται οποιαδήποτε αναφορά στο έργο άλλου χωρίς να επισημαίνεται η πηγή των 

γραφομένων σε παραπομπή και στη βιβλιογραφία.  Η λογοκλοπή μπορεί να είναι μικρής έκτασης 

(κάποιες φράσεις), μεγαλύτερης έκτασης (ολόκληρα κεφάλαια) ή μπορεί να αφορά και ολόκληρη 

την εργασία.  Η αγορά έτοιμης εργασίας, καθώς και η αντιγραφή άρθρων ή κεφαλαίων βιβλίων 

άλλων, χωρίς την αντίστοιχη παραπομπή στο κείμενο και αναφορά στη βιβλιογραφία, θεωρείται 

λογοκλοπή και ως ένδειξη νοητικής οκνηρίας ή πενίας τιμωρείται, ανάλογα με τη βαρύτητα της 

περίπτωσης από μηδενισμό της εργασίας, μέχρι απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας.  Η βαρύτητα 

της περίπτωσης κρίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή ΠΜΣ, η οποία εισηγείται στη ΓΣΕΣ την 

ενδεδειγμένη κύρωση. 

 

8.    ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 

 Η Διπλωματική Εργασία πρέπει να έχει συνεχόμενη και ενιαία αρίθμηση σελίδων.  Το 

εξώφυλλο θεωρείται ως σελίδα 1.  Η αρίθμηση τοποθετείται στο ίδιο σημείο σ’ όλες τις 

σελίδες στο εξωτερικό δεξιό άκρο του κάτω μέρους της σελίδας. 

 Οι συνιστώμενες γραμματοσειρές για το κείμενο είναι η Arial 11 ή η Times New 

Roman 12,  με 1,5 διάστιχο μεταξύ των γραμμών και πλήρη στοίχιση.  Είναι βέβαια 

δυνατόν να χρησιμοποιηθούν και άλλες γραμματοσειρές αντίστοιχου μεγέθους 

γραμμάτων.  Το κείμενο πρέπει να είναι τυπωμένο σε χαρτί μεγέθους Α4 με περιθώρια 3 

cm αριστερά, 2,5 cm δεξιά, 2,5 cm επάνω και 2,5 cm κάτω.  

 Κάθε κεφάλαιο πρέπει να ξεκινάει σε καινούργια σελίδα και η αρίθμησή τους πρέπει να 

γίνεται με το δεκαδικό σύστημα Wittgenstein, αλλά μέχρι τετραψήφια αρίθμηση, π.χ.,  

Κεφάλαιο 5  (Arial 20 ή Times New Roman 20 + Bold + Italic)  

 Υποκεφάλαιο 5.1. (Arial ή Times New Roman 16 + Bold + Italic) 

 Ενότητα 5.1.1. (Arial ή Times New Roman 14 + Bold + Italic) 

 Υποενότητα 5.1.1.1. (Arial ή Times New Roman 12 + Bold + Italic) 
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 Οι λεζάντες στα Σχήματα ή στους Πίνακες πρέπει να είναι Arial 11 ή Times New 

Roman 12 bold και να αριθμούνται βάσει του κεφαλαίου, π.χ., Σχήμα 3.1., 3.2., κλπ. 

 Οι παραπομπές που αναφέρονται σε νομικά κείμενα πρέπει να περιλαμβάνουν το άρθρο, 

την παράγραφο, το εδάφιο και τα υπεδάφια όπου βρίσκεται η διάταξη που αναφέρεται 

στο κείμενο με τα αρχικά (Ν. = Νόμος, Α.Ν. = Αναγκαστικός Νόμος, Ν.Δ. = Νομοθετικό 

Διάταγμα, Π.Δ. = Προεδρικό Διάταγμα, Β.Δ. = Βασιλικό Διάταγμα, ανάλογα με την 

περίπτωση, τον αριθμό και το έτος έκδοσης του νόμου). 

            Οι αναφορές-παραπομπές μέσα στο κείμενο θα πρέπει να γίνονται κατά προτίμηση 

σύμφωνα με το σύστημα Harvard, δηλαδή σε παρένθεση όνομα συγγραφέα και έτος 

δημοσίευσης, π.χ., (Hollensen, 2007).  Όταν η παραπομπή αφορά αυτολεξεί μεταφορά 

κειμένου άλλου συγγραφέα, πρέπει να αναφέρεται  οπωσδήποτε και ο αριθμός της 

σελίδας.   Όταν ο συγγραφέας ή οι συγγραφείς έχουν δύο δημοσιεύσεις στον ίδιο χρόνο, 

αυτό υποδηλώνεται με γράμμα μέσα στην παρένθεση (Hollensen, 2007 a). 

            Παραδείγματα παραπομπών (μέσα στο κείμενο): 

            α)  με ένα συγγραφέα: 

                 - «Σύμφωνα με τη Zeithaml (2006, pp 148) ….»  ή 

                 - «Σύμφωνα με παλαιότερη έρευνα (Zeithaml 2006), ….» 

 

 β)  με δύο συγγραφείς: 

     «Οι Mathew και Jones (2007)  ανέφεραν ότι .....» 

 

 γ)  με περισσότερους από δύο συγγραφείς: 

     «Ο Harvey et al (2007) .....» 

 

 δ) όταν ένας συγγραφέας έχει περισσότερες δημοσιεύσεις στον ίδιο χρόνο, προστίθενται 

τα γράμματα  a, b, c, κλπ.: 

     «Σύμφωνα με το Johnson (2008a) ….» 

 

 ε) όταν πρέπει να γίνει έμμεση παραπομπή σε κάποιον συγγραφέα που βρέθηκε σε μια 

από τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν, τότε αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του 

συγγραφέα και τα στοιχεία του άρθρου ή του βιβλίου στο οποίο βρέθηκε η αναφορά, 

π.χ.: 

      (qtd in Ennew and Binks, 2009, σ. 85)           
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 Όταν χρησιμοποιούνται διαγράμματα, εικόνες ή πίνακες θα πρέπει να αναφέρονται και 

να σχολιάζονται στο κείμενο, ενώ όσα δεν προκύπτουν  από τα αποτελέσματα της 

εργασίας, πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά η πηγή τους. 

 Το κεφάλαιο της βιβλιογραφίας περιλαμβάνει τον πλήρη αλφαβητικό κατάλογο των 

παραπομπών που έχουν αναφερθεί στο κείμενο.  Το κεφάλαιο αυτό είναι σκόπιμο να 

χωρίζεται σε δύο υποκεφάλαια: ένα για την ελληνόγλωσση και ένα για την ξενόγλωσση 

βιβλιογραφία. 

              Η βιβλιογραφία αριθμείται και αναγράφεται με την εξής σειρά: επώνυμο συγγραφέα, 

αρχικό γράμμα του ονόματός του, έτος έκδοσης του βιβλίου (ή του άρθρου), τίτλος του 

βιβλίου (ή του άρθρου), εκδοτικός οίκος (ή περιοδικό), πόλη έκδοσης (ή τόμος στην 

περίπτωση του περιοδικού). 

              Παραδείγματα: 

              α)  Βιβλία: 

        - Αξελός, Κ. (1985): «Προς την πλανητική σκέψη», Εκδόσεις Εστία, Αθήνα, σελ. 58. 

        - Hollensen, S. (2007):  “Global Marketing. A decision-oriented approach”, Prentice 

Hall, Harlow England, pp. 38-40. 

        - Harrison, T.S. (1997a), “Mapping Customer Segments for Personal Financial 

Services: Replication and Validation”, Journal of Financial Services Marketing, 

Vol. 2, No. 1, pp. 39-54. 

        -  Harrison, T.S. (1997b) , “Pigeon-holing Prospects: Market Segmentation for the 

Insurance Industry” in H. Macmillan and M. Christophers (Eds), Strategic Issues 

in the Life Assurance Industry, Butterworth-Heinemann, Oxford. 

     

                β)  Άρθρα:  

                 -  Hofstede, G., Bond, M.R. (1988): “The Confucius connection: from cultural roots to 

economic growth”, Organizational Dynamics, 16(4), pp 4-21. 

                  -  Kanter, R.M. (1994): “Collaborative advantage”, Harvard Business Review, July-

August, pp. 96-107. 

 

                γ)  Κεφάλαιο σε βιβλίο: 

                 -  Bartlett, C. (1986): “Building and managing the transnational: The new 

organizational challenge”, in: Competition in global industries, Michael Porter, 

Ed. Boston, Harvard Business School Press, pp. 367-401. 

 



ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ –Μ.Β.Α. 
97 

 

 

                δ)  Δημοσίευση στα πρακτικά επιστημονικού συνεδρίου 

                 - Σταματόπουλος, Ο.Β., Χαρίσης, Χ.Φ. (2006): «Παγκοσμιοποίηση και 

κεφαλαιαγορές. Κρίσεις χρηματοδοτικών συστημάτων: Σύγχρονη 

παγκοσμιοποιημένη δραστηριότητα σε παλαιό πλαίσιο διεθνούς οικονομικής 

οργάνωσης», διεθνές επιστημονικό συνέδριο: «Παγκοσμιοποίηση, 

ψευδαισθήσεις και πραγματικότητα», Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 30/11-1/12/2001. 

 

                ε)  Αναφορά σε άρθρο από το διαδίκτυο 

                Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναφέρεται και η ημερομηνία πρόσβασης στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση.  Παράδειγμα: 

                 -    Sawhney, M. (2002) “Profit from Transparency”, CIO Magazine, June 15, 

Διαθέσιμο στο Internet: www.cio.com/archive/061502/netgains (πρόσβαση στις 

15/06/2009)     

 

9.   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών είναι τα εξής (με 

διαφορετική βαρύτητα κατά περίπτωση): 

 Διάρθρωση ύλης 

 Πληρότητα βιβλιογραφικής ανασκόπησης και ανάλυσης θεωρητικών εννοιών 

 Ορθότητα χρησιμοποίησης μεθοδολογικών εργαλείων ανάλυσης 

 Ορθολογισμός και πειστικότητα επιχειρημάτων 

 Επάρκεια ποιοτικών - ποσοτικών στοιχείων και συνάφειά τους με τα συμπεράσματα 

 Σαφήνεια – ευκρίνεια τρόπου έκφρασης – επεξηγηματικότητα – ορθή χρήση γλώσσας 

σύμφωνα με τους γραμματικούς και συντακτικούς κανόνες, επιμελημένη εμφάνιση 

κειμένου 

 Ορθή αναφορά παραπομπών – βιβλιογραφίας 

Ιδιαίτερα στις εργασίες που στηρίζονται σε εμπειρικές έρευνες θα πρέπει να: 

http://www.cio.com/archive/061502/netgains
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              - καταδεικνύεται η άρτια γνώση του ερευνώμενου αντικειμένου και η  δυνατότητα  

κριτικής θεώρησης των ήδη δημοσιευθεισών ερευνητικών εργασιών  

              - στηρίζεται  σε επιστημονικά έγκυρη και αξιόπιστη μέθοδο συλλογής και  

επεξεργασίας δεδομένων 

                -  έχει γίνει σωστή διατύπωση και έλεγχος των ερευνητικών υποθέσεων 

              -  εντάσσεται αρμονικά σε κάποιο ευρύτερο σύνολο επιστημονικής θεωρίας και τα 

αποτελέσματα έχουν γενικευτικό χαρακτήρα. 

Κάτω από ιδανικές συνθήκες, η μελέτη για την εκπόνηση μιας Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 

Εργασίας θα μπορούσε να οδηγήσει στην υποβολή επιστημονικής δημοσίευσης ή σε 

επιστημονική ανακοίνωση σε διεθνές ή εθνικό επιστημονικό συνέδριο εφόσον: 

                -  αφορά ένα θέμα το οποίο αναφέρεται σε σημαντικό επιστημονικό πρόβλημα 

                -  παρουσιάζει επιστημονική πρωτοτυπία 

                -  συμβάλλει στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης 

 

10.   ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Τα πνευματικά δικαιώματα χρήσης μέρους ή όλης της διπλωματικής εργασίας ανήκουν στο 

Πανεπιστήμιο, στο μεταπτυχιακό φοιτητή και τον επιβλέποντα καθηγητή από κοινού.   Οι 

δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή οι ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια θα πρέπει 

να αναφέρουν απαραίτητα τα ονόματα τόσο του φοιτητή όσο και του επιβλέποντα καθηγητή με 

την ιδιότητά τους ως μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου, εκτός εάν υπάρχει η 

έγγραφη παραίτηση αυτού του δικαιώματος από έναν από τους δύο. 

 

 

 


