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Πρϐλογοσ  του  Προϋδρου  του  Σμόματοσ   
 

 

Αγαπητού Επιςκϋπτεσ,  Αγαπητϋσ Επιςκϋπτριεσ 

ασ καλωςορύζω ςτον Οδηγϐ πουδών του Σμόματοσ Οργϊνωςησ και Διούκηςησ Επιχειρόςεων (ΟΔΕ) 

του Πανεπιςτημύου Μακεδονύασ, ϋνα απϐ τα παλαιϐτερα και μεγαλϑτερα ςε αριθμϐ ενεργών φοιτητών 

Σμόματα του Πανεπιςτημύου μασ. Περιδιαβαύνοντασ τον Οδηγϐ του Σμόματϐσ μασ θα βρεύτε χρόςιμεσ 

πληροφορύεσ για το ανθρώπινο δυναμικϐ του, τισ εκπαιδευτικϋσ και ερευνητικϋσ δραςτηριϐτητεσ του 

Σμόματοσ, το περιεχϐμενο του Προγρϊμματοσ πουδών, τη διαςϑνδεςη του Σμόματοσ ΟΔΕ με 

επιχειρηματικοϑσ φορεύσ και την αγορϊ εργαςύασ, αλλϊ και τισ ευκαιρύεσ που το Σμόμα μασ δύνει ςτουσ 

φοιτητϋσ για να εμπλουτύςουν τισ γνώςεισ τουσ και το επιςτημονικϐ υπϐβαθρϐ τουσ.  

Σο Σμόμα Οργϊνωςησ και Διούκηςησ Επιχειρόςεων ϋχει ωσ αποςτολό την ανϊπτυξη ικανών ςτελεχών 

για τη ςτελϋχωςη των κϊθε εύδουσ και μεγϋθουσ επιχειρόςεων και οργανιςμών οι οπούοι 

δραςτηριοποιοϑνται ςτο Ελληνικϐ ό/και διεθνϋσ επιχειρηματικϐ και οικονομικϐ περιβϊλλον. Σο Σμόμα 

ΟΔΕ παρϋχει ςτουσ φοιτητϋσ του τη δυνατϐτητα να εφοδιαςτοϑν με υψύςτησ ποιϐτητασ γνώςεισ και 

δεξιϐτητεσ αιχμόσ ςτο μϊνατζμεντ, ςτο μϊρκετινγκ, ςτη λογιςτικό, ςτα χρηματοοικονομικϊ και ςτα 

πληροφοριακϊ ςυςτόματα που χρηςιμοποιοϑν οι επιχειρόςεισ, γνώςεισ που διαςφαλύζουν την πετυχημϋνη 

ςταδιοδρομύα τουσ ςε ανώτερεσ και ανώτατεσ διοικητικϋσ θϋςεισ ςτον ιδιωτικϐ και ςτο δημϐςιο τομϋα.  

όμερα πτυχιοϑχοι του Σμόματοσ ΟΔΕ ςτελεχώνουν χιλιϊδεσ επιχειρόςεισ και οργανιςμοϑσ ςε ϐλη την 

ελληνικό επικρϊτεια αλλϊ και πολλϋσ επιχειρόςεισ ςε χώρεσ εντϐσ και εκτϐσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ. 

Επιπλϋον, ϋνασ μεγϊλοσ αριθμϐσ αποφούτων του Σμόματοσ ΟΔΕ ϋχουν ξεκινόςει με επιτυχύα δικϋσ τουσ 

επιχειρόςεισ ό ϋχουν αναλϊβει και διοικοϑν τισ επιχειρόςεισ των γονϋων τουσ.  

Σο Πρϐγραμμα Προπτυχιακών πουδών του Σμόματοσ ΟΔΕ εύναι ςϑγχρονο και εφϊμιλλο των 

προγραμμϊτων πανεπιςτημύων τησ Ευρώπησ και των ΗΠΑ, καθώσ ςυγκροτόθηκε με πρϐτυπο τα 

προγρϊμματα ςπουδών αυτών των πανεπιςτημύων πριν απϐ λύγα χρϐνια. τισ 29-5-2020 η Εθνικό Αρχό 

Ανώτατησ Εκπαύδευςησ πιςτοπούηςε ϐτι το πρϐγραμμα ςυμμορφώνεται πλόρωσ με τισ αρχϋσ του 

Προτϑπου Ποιϐτητασ ΠΠ τησ και τισ Αρχϋσ Διαςφϊλιςησ Ποιϐτητασ του Ευρωπαώκοϑ Φώρου Ανώτατησ 

Εκπαύδευςησ (ESG 2015). Η πολιτικό του Σμόματοσ ΟΔΕ εύναι να ανανεώνει το Πρϐγραμμα πουδών πολϑ 

ςυχνϊ με βϊςη τισ εξελύξεισ ςτα επιςτημονικϊ πεδύα του Σμόματοσ αλλϊ και τισ ανϊγκεσ των επιχειρόςεων 

και οργανιςμών, δυνητικών εργοδοτών των αποφούτων του Σμόματϐσ μασ, για νϋεσ επιςτημονικϋσ 

γνώςεισ, δεξιϐτητεσ και ικανϐτητεσ.  

Η τελευταύα –φετινό– αναθεώρηςη του Προγρϊμματοσ πουδών, που οδηγεύ τουσ ειςερχϐμενουσ ςτο 

τμόμα φοιτητϋσ ςε νϋο πρϐγραμμα ςπουδών απϐ την προςεχό ακαδημαώκό χρονιϊ, όταν ιδιαύτερα 

επιςταμϋνη και ςυςτηματικό. τη διαδικαςύα ςυμμετεύχε για πρώτη φορϊ η Ειδικό υμβουλευτικό 

Επιτροπό (Advisory Board) που θεςπύςτηκε πρϐςφατα με ςκοπϐ την παροχό ςυμβουλών ςτο Σμόμα ςε 

θϋματα που αφοροϑν το πρϐγραμμα προπτυχιακών ςπουδών ώςτε να εύναι επύκαιρο, ςϑγχρονο και να 

καλϑπτει τισ ανϊγκεσ των αποφούτων, των επιχειρόςεων και δημϐςιων οργανιςμών και τησ κοινωνύασ 

γενικϐτερα. Μϋλη τησ επιτροπόσ εύναι οι εξόσ εξϋχουςεσ προςωπικϐτητεσ του ακαδημαώκοϑ χώρου και των 

επιχειρόςεων και οργανιςμών:  

 Θαναςοϑλησ Εμμανουόλ,  Ομϐτιμοσ Καθηγητόσ του Aston Business School. 

 Κωνςταντινύδησ Κωνςταντύνοσ, Διευθϑνων ϑμβουλοσ τησ εταιρύασ PELOPAC Α.Β.Ε.Ε.   

 Λακαςϊσ Δημότριοσ, Διευθϑνων ϑμβουλοσ τησ εταιρύασ Olympia Electronics A.E. 

 Λουφϊκησ Κυριϊκοσ, Πρϐεδροσ του Δ.. τησ Αλεξϊνδρειασ Ζώνησ Καινοτομύασ.  

 Μιςαηλύδησ  Ωνθιμοσ, Διευθϑνων ϑμβουλοσ τησ εταιρύασ ARIVIA S.Α.   
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 Μπαςλό Δόμητρα, Διευθϑντρια Ανθρώπινου Δυναμικοϑ τησ εταιρύασ  ISOMAT. 

 Πλακογιαννϊκη Εμμανουϋλλα, Καθηγότρια του Πανεπιςτημύου τησ Αυςτρύασ. 

 Ποζρικύδησ Κυριϊκοσ, Διευθϑνων ϑμβουλοσ του Εθνικοϑ Εκθεςιακοϑ Υορϋα ΔΕΘ – HELEXPO Α.Ε.  

 φακιανϊκησ  Ωρησ, Διευθυντόσ τησ Ελληνικόσ Περιφϋρειασ (πλην Αττικόσ) τησ εταιρύασ DHL 

Hellas.    

 Σαυρύδησ Ευςτϊθιοσ, Διευθϑνων ϑμβουλοσ τησ εταιρύασ Ευρωςϑμβουλοι Α.Ε.  

Ευελπιςτοϑμε ϐτι το νϋο πρϐγραμμα του Σμόματϐσ μασ θα ανταποκρύνεται ακϐμη περιςςϐτερο ςτισ 

ανϊγκεσ των φοιτητών μασ. Επιπλϋον, το Σμόμα ΟΔΕ δύνει τη δυνατϐτητα ςτουσ φοιτητϋσ του να 

φοιτόςουν για ϋνα ακαδημαώκϐ εξϊμηνο ςε πανεπιςτόμια χωρών–μελών τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ, ςτα 

πλαύςια του Ευρωπαώκοϑ προγρϊμματοσ ανταλλαγόσ φοιτητών Erasmus+ το οπούο επιδοτεύ το κϐςτοσ 

διαβύωςησ των φοιτητών ςτισ χώρεσ αυτϋσ. Επιπρϐςθετα, οι φοιτητϋσ του ΣΟΔΕ ϋχουν τη δυνατϐτητα να 

εργαςτοϑν με αμοιβό ςε επιχειρόςεισ και οργανιςμοϑσ για 3 ό 6 μόνεσ ςτο πλαύςιο του προγρϊμματοσ 

πρακτικόσ ϊςκηςησ των φοιτητών του Πανεπιςτημύου μασ. Σο πρϐγραμμα πρακτικόσ ϊςκηςησ δύνει ςτουσ 

φοιτητϋσ μασ την ευκαιρύα να ϋρθουν ςε ϊμεςη επαφό με τισ πραγματικϋσ ςυνθόκεσ εργαςύασ ςε 

επιχειρόςεισ και οργανιςμοϑσ.  

Ολοκληρώνοντασ, θϋλω να τονύςω τη δϋςμευςη του διδακτικοϑ, ερευνητικοϑ και διοικητικοϑ 

ανθρώπινου δυναμικοϑ το ΣΟΔΕ να καταβϊλει κϊθε προςπϊθεια για να βελτιώνονται διαρκώσ οι ςυνθόκεσ 

φούτηςησ και το ακαδημαώκϐ περιβϊλλον του Σμόματϐσ μασ.  

Εϑχομαι ϐτι καλϑτερο ςτουσ ςημερινοϑσ αλλϊ και ςτουσ μελλοντικοϑσ φοιτητϋσ μασ.
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ΓΕΝΙΚΕ  ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ  ΓΙΑ  ΣΟ  ΣΜΗΜΑ ΟΔΕ 
 

 

Σο Σμόμα Οργϊνωςησ και Διούκηςησ Επιχειρόςεων εδρϊζεται ςτισ κτιριακϋσ εγκαταςτϊςεισ του 
Πανεπιςτημύου Μακεδονύασ επύ τησ Εγνατύασ οδοϑ, ςτον αριθμϐ 156, το οπούο εκτεύνεται ςε ϋκταςη 
δώδεκα (12) ςτρεμμϊτων κοντϊ ςτην Πανεπιςτημιοϑπολη του Α.Π.Θ., μεταξϑ τησ Διεθνοϑσ Ϊκθεςησ 
Θεςςαλονύκησ (Δ.Ε.Θ.) και τησ τρατολογικόσ Τπηρεςύασ Κεντρικόσ Μακεδονύασ (τρατϐπεδο Κώττα, 
πρώην  Γενικϐ τρατιωτικϐ Νοςοκομεύο «424»). Σο Σμόμα Οργϊνωςησ και Διούκηςησ Επιχειρόςεων (ΟΔΕ) 
διατηρεύ ςτενοϑσ δεςμοϑσ με την ύδια την πϐλη και την ευρϑτερη περιοχό τησ Θεςςαλονύκησ, πρωτεϑουςα 
τησ Μακεδονύασ ςτην οπούα βρύςκεται το ομώνυμο Πανεπιςτόμιο.  

Απϐ τισ αρχϋσ του 2013 το Σμόμα ΟΔΕ απορρϐφηςε το Σμόμα Μϊρκετινγκ και Διούκηςησ Λειτουργιών 
που εύχε ϋδρα την Ϊδεςςα. Οι φοιτητϋσ του νϋου Σμόματοσ τα πρώτα 2 χρϐνια ακολουθοϑν κοινϐ 
πρϐγραμμα και μετϊ χωρύζονται ςε 2 κατευθϑνςεισ:  

 Σην κατεϑθυνςη Οργϊνωςησ και Διούκηςησ Επιχεύρηςησ 

 Σην κατεϑθυνςη Μϊρκετινγκ και Διούκηςησ Λειτουργιών  

Επύςησ, το 2013 δημιουργόθηκε η χολό Επιςτημών Διούκηςησ ςτην οπούα ανόκει το  Σμόμα ΟΔΕ και 
το Σμόμα Λογιςτικόσ και Φρηματοοικονομικόσ. Με την απορρϐφηςη του Σμόματοσ Μϊρκετινγκ και 
Διούκηςησ Λειτουργιών, αλλϊ και με τισ τοποθετόςεισ νϋων μελών ΔΕΠ που εύχαν εκλεγεύ, αλλϊ δεν εύχε 
δημοςιευτεύ το ΥΕΚ διοριςμοϑ τουσ, ο αριθμϐσ των μελών ΔΕΠ του Σμόματοσ ΟΔΕ αυξόθηκε ςημαντικϊ.  
 

ΑΠΟΣΟΛΗ  ΣΟΤ  ΣΜΗΜΑΣΟ  ΟΔΕ 
Σο Σμόμα Οργϊνωςησ και Διούκηςησ Επιχειρόςεων του Πανεπιςτημύου Μακεδονύασ ϋχει ωσ 

αποςτολό του την ανϊπτυξη ικανών ςτελεχών για τη ςτελϋχωςη των κϊθε εύδουσ και μεγϋθουσ 
επιχειρόςεων του ιδιωτικού και δημόςιου τομϋα, τοπικόσ, εθνικόσ και πολυεθνικόσ εμβϋλειασ, 
που δραςτηριοποιοϑνται ςτο Ελληνικϐ και Ευρωπαώκϐ κοινωνικϐ, επιχειρηματικϐ και οικονομικϐ ςϑςτημα.  
 

ΣΟΦΟΙ  ΣΟΤ  ΣΜΗΜΑΣΟ   ΟΔΕ  
Οι ςτϐχοι του Σμόματοσ ΟΔΕ εύναι:  

 Η παροχό υψύςτησ ποιότητασ εκπαιδευτικών υπηρεςιών ϋτςι ώςτε να διαςφαλύζεται η 
διακεκριμϋνη επαγγελματικό ςταδιοδρομύα των πτυχιοϑχων  

 Η πραγματοπούηςη ερευνητικού ϋργου αιχμόσ ώςτε να εξυπηρετηθοϑν οι προςπϊθειεσ 
εκςυγχρονιςμοϑ των επιχειρόςεων και ςυνεπώσ να βελτιωθεύ η ανταγωνιςτικϐτητϊ τουσ  

 Η ανϊπτυξη ςυνεργαςιών με εκπαιδευτικϊ και ερευνητικϊ ιδρύματα τησ χώρασ και του 
εξωτερικού προκειμϋνου να διευκολυνθεύ η επύτευξη κοινών ςτϐχων.  

 Η εξαςφϊλιςη θϋςεων εργαςύασ για τουσ αποφούτουσ του ςτον ιδιωτικϐ και ςτον δημϐςιο τομϋα, 
και  

 Η απόκτηςη τησ πληροφόρηςησ που χρειϊζεται για να προςαρμϐζει και να εμπλουτύζει το 
πρϐγραμμα ςπουδών. 

 



ΣΕΛΕΦΙΑΚΟ  ΔΤΝΑΜΙΚΟ  ΣΟΤ  ΣΜΗΜΑΣΟ 
 

Βαςύλειοσ Αλετρϊσ, Καθηγητόσ, Πρϐεδροσ  

Ιωϊννησ Φατζηδημητρύου,  Καθηγητόσ, Αναπληρωτόσ Πρϐεδροσ 

το Σμόμα διδϊςκουν :   Δεκαπϋντε (15) μϋλη του Δ.Ε.Π. τησ βαθμύδασ του Καθηγητό 
 Σϋςςερα (4) μϋλη του Δ.Ε.Π. τησ βαθμύδασ του Αναπληρωτό Καθηγητό  
 Επτϊ (7) μϋλη του Δ.Ε.Π. τησ βαθμύδασ του Μϐνιμου και επύ θητεύα Επύκουρου Καθηγητό  
 Ϊνα (1) μϋλοσ του Δ.Ε.Π. τησ βαθμύδασ του Λϋκτορα 

ϑνολο: Εύκοςι επτϊ  (27) μϋλη του Δ.Ε.Π. 

ΜΕΛΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ (ΔΕΠ) 

ΚΑΘΗΓΗΣΕ 

Αλετρϊσ Βαςύλειοσ 

Ανδρονικύδησ Ανδρϋασ 

valetras at uom.edu.gr 

a.andronikidis at uom.edu.gr 

2310-891505 

2310-891584 

Βαςιλειϊδησ Φρόςτοσ 

Βοϑζασ Υώτιοσ  

chris at uom.edu.gr 

vouzas at uom.edu.gr 

2310-891581 

2310-891583 

Γεωργύου Ανδρϋασ acg at uom.edu.gr 2310-891569 

Γκοτζαμϊνη Αικατερύνη* kgotza at uom.edu.gr 2310-891568 

Ελευθεριϊδησ Ιορδϊνησ jordan at uom.edu.gr 2310-891591 

Μιχαόλ Δημότριοσ mihail at uom.edu.gr 2310-891594 

Μοςχύδησ Οδυςςϋασ** fmos at uom.edu.gr 2310-891592 

Παπαθαναςύου Ιϊςων jasonp at uom.edu.gr 2310-891571 

ουμπενιώτησ Δημότριοσ subedim at uom.edu.gr 2310-891580 

Σαραμπϊνησ Κωνςταντύνοσ kat at uom.edu.gr 2310-891578 

Σςιϐτρασ Γεώργιοσ tsiotras at uom.edu.gr 2310-891575 

Σςιϐτςου Ροδοϑλα  rtsiotsou at uom.edu.gr 2310 891576 

Φατζηδημητρύου Ιωϊννησ hajidim at uom.edu.gr 2310-891585 
 

ΑΝΑΠΛΗΡΨΣΕ 
ΚΑΘΗΓΗΣΕ 

Αγοραςτϐσ Κωνςταντύνοσ *** 

Κϊτου Αναςταςύα 

Σαμπακοϑδησ Ιωϊννησ 

Σςιρώνησ Λουκϊσ 

agoras at uom.gr 

akatou at uom.edu.gr 

tampakoudis at uom.edu.gr 

loukas at uom.edu.gr 

2310-891572 

2310-891587 

2310-891595 

2310-891874 
 

ΕΠΙΚΟΤΡΟΙ 
ΚΑΘΗΓΗΣΕ 

Γροϑγιου Βαςιλικό v.grougiou at uom.edu.gr 2310-891557 

Δρογαλϊσ Γεώργιοσ drogalas at uom.edu.gr 2310-891537 

Καλαμπϐκησ Ευϊαγγελοσ ekal at uom.edu.gr 2310 891588 

Καπϊρησ Κωνςταντύνοσ 

Καφετζϐπουλοσ Δημότριοσ 

k.kaparis at uom.edu.gr 

dimkafe at uom.edu.gr 

2310-891573 

2310-891567 

Κωνςταντϊρασ Ιωϊννησ ikonst at uom.edu.gr 2310-891695 

Φατζηθωμϊσ Λεωνύδασ hatzithomas at uom.edu.gr 2310-891684 
 

ΛΕΚΣΟΡΕ Κουρδοϑμπαλου ταυροϑλα kroula at uom.edu.gr 2310-891599 
 

ΕΠΙΣΙΜΟΙ 

ΔΙΔΑΚΣΟΡΕ 

Plevneliev Rosen, Πρϐεδροσ τησ Δημοκρατύασ τησ Βουλγαρύασ 
  

Παυλϐπουλοσ Προκϐπιοσ, Πρϐεδροσ τησ Ελληνικόσ Δημοκρατύασ 
   

 

*  Σε επιστημονική άδεια από 1.09.2022 έως 31.08.2023 δυνάμει της υπ’ αριθ. πρωτ. 3368/11.04.2022 Πράξης Αντιπρύτανη του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας). 
**  Σε επιστημονική άδεια από 9.01.2023 έως 30.09.2023 δυνάμει της υπ’ αριθ. πρωτ. 4757/01.07.2022 Πράξης Αντιπρύτανη του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας). 
*** Σε αναςτολό καθηκόντων λόγω ανϊληψησ υπηρεςύασ ωσ Περιφερειϊρχη Θεςςαλύασ (από 1/1/2011) 
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ΜΕΛΗ  Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π, ΕΣΕΠ 

ΕΙΔΙΚΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ 

ΠΡΟΨΠΙΚΟ 
(Ε.Ε.Π.) 

Καραγκοϑνη Αναςταςύα natash at uom.edu.gr 2310-891598 
 

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ 
ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ 
ΠΡΟΨΠΙΚΟ 

(Ε.ΔΙ.Π.) 

Θεοδωρϊκιογλου Τπατύα 
Μϊνθοσ Κωνςταντύνοσ 

theod at uom.gr 
manthosk at uom.edu.gr 

2310-891561 
2310-891570 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΣΕΦΝΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ 

ΠΡΟΨΠΙΚΟ 
(Ε.Σ.Ε.Π.) 

Αγγελοϑςη-Πεκτεςύδου Πολυξϋνη xenag at uom.edu.gr 2310-891586 

Κϑρου-Γκοϑρλια Βαςιλικό kirou at uom.edu.gr 2310-891574 

Πετρομελύδου Μελύνα melina at uom.edu.gr 2310-891603 

Σςιρογιϊννη Μαρύα matsi at uom.edu.gr 2310-891683 
 

 

Σα μϋλη του Διδακτικοϑ Ερευνητικοϑ Προςωπικοϑ (ΔΕΠ) κϊθε βαθμύδασ, του Ειδικοϑ Εκπαιδευτικοϑ 
Προςωπικου  (Ε.Ε.Π.), του Εργαςτηριακοϑ Διδακτικοϑ Προςωπικοϑ (Ε.ΔΙ.Π) καθώσ και του Ειδικοϑ 
Διοικητικοϑ και Σεχνικοϑ Προςωπικοϑ (ΕΣΕΠ), οι Τποψόφιοι Διδϊκτορεσ, και το Διοικητικϐ Προςωπικϐ 
του Σμόματοσ Οργϊνωςησ και Διούκηςησ Επιχειρόςεων, πϋραν τησ ολοκληρωμϋνησ ςυνειςφορϊσ των 
προσ το κοινωνικϐ ςϑνολο, ςτοχεϑουν: 
 

 ςτην παροχό υψύςτησ ποιϐτητασ εκπαιδευτικών υπηρεςιών ϋτςι ώςτε να διαςφαλύζεται η 
διακεκριμϋνη επαγγελματικό ςταδιοδρομύα των πτυχιοϑχων τϐςο ςτον ιδιωτικϐ ϐςο και ςτον 
δημϐςιο τομϋα, 

 ςτην πραγματοπούηςη ερευνητικοϑ ϋργου αιχμόσ ώςτε να εξυπηρετηθοϑν οι προςπϊθειεσ 
εκςυγχρονιςμοϑ των επιχειρόςεων και βελτύωςησ τησ ανταγωνιςτικϐτητϊσ τουσ,  

 ςτην ανϊπτυξη ςυνεργαςιών με εκπαιδευτικϊ και ερευνητικϊ ιδρϑματα τησ χώρασ και του 
εξωτερικοϑ προκειμϋνου να διευκολυνθεύ η επύτευξη κοινών ςτϐχων.  

 Επιπλϋον, μϋςα απϐ αυτϋσ τισ διαδικαςύεσ το Σμόμα εξαςφαλύζει θϋςεισ εργαςύασ για τουσ 
αποφούτουσ του ςτον ιδιωτικϐ και ςτο δημϐςιο τομϋα και αποκτϊ την πληροφϐρηςη που χρειϊζεται 
για να προςαρμϐζει και να εμπλουτύζει το πρϐγραμμα ςπουδών ϋτςι ώςτε αυτϐ να αντανακλϊ και 
να ικανοποιεύ τισ πραγματικϋσ ανϊγκεσ των επιχειρόςεων και των δημϐςιων και ιδιωτικών 
οργανιςμών. 

 

ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΜΗΜΑΣΟ 

ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ 

ΣΜΗΜΑΣΟ  
basecr at uom.edu.gr 2310-891282 

 

ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΗ 

ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ 

 

Παπαςημακοποϑλου Αφροδύτη apapasim at uom.gr 2310-891214 
 

ΠΡΟΨΠΙΚΟ 

ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ 

Ζύα ΘωμαϏσ zia at uom.edu.gr 2310-891283 

Καποϑλα Θεοδώρα  kapoula at uom.gr 2310-891213 

Πϊντου Ευαγγελύα gpantou at uom.gr 2310-891646 

Μυρύδου Μαρύα myridou at uom.edu.gr 2310-891283 

Χϊλτου Αντωνύα  psaltou at uom.edu.gr 2310 891300 
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 ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΚΑΙ  ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ   
 

το Σμόμα Οργϊνωςησ και Διούκηςησ Επιχειρόςεων λειτουργοϑν 

οκτώ (8) ερευνητικϊ εργαςτόρια καθώσ και ϋνα (1)  

εκπαιδευτικό εργαςτόριο ηλεκτρονικών υπολογιςτών ςτο οπούο 

αςκοϑνται οι φοιτητϋσ. 

 

 
 

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ ΟΡΟΥΟ 
ΑΡΙΘΜΟ 
ΓΡΑΥΕΙΟΤ 

ΘΕΕΙ 
ΕΡΓΑΙΑ 

ΤΠΕΤΘΤΝΟ 

Εργαςτόριο Επιχειρηματικόσ 
Αριςτεύασ 

2οσ, Κτόριο Θ΄ 213 
6 θϋςεισ 
εργαςύασ 

Αικατερύνη  
Γκοτζαμϊνη, 

Καθηγότρια 
Διευθϑντρια 

Εργαςτόριο Πληροφοριακών 
υςτημϊτων  

3οσ, Κτόριο Θ΄ 
3οσ, Κτόριο Θ΄ 
4οσ, Κτόριο Θ΄ 

α) 313 
 

β) 315 
 

γ) 413 

1 θϋςη 
εργαςύασ 

4  θϋςεισ 
εργαςύασ 

4 θϋςεισ 
εργαςύασ 

Κωνςταντύνοσ 
Σαραμπϊνησ 

Καθηγητόσ 
Διευθυντόσ  

Εργαςτόριο Ϊρευνασ και 
Ανϊπτυξησ τρατηγικόσ 
Διούκηςησ Ανθρωπύνων Πϐρων 
και Εργαςιακών χϋςεων 

2οσ, Κτόριο Θ΄ 201 
4 θϋςεισ 
εργαςύασ 

Δημότριοσ Μιχαόλ 

Καθηγητόσ 
Διευθυντόσ 

Εργαςτόριο Μϊρκετινγκ 
(MARLAB)  
 

4οσ, Κτόριο Θ΄ 408 
1 θϋςη 
εργαςύασ 

Ροδούλα Σςιότςου 

Καθηγότρια 
Διευθϑντρια 

Εργαςτόριο Λογιςτικών 
Εφαρμογών  

4οσ, Κτόριο Θ΄ 416 
2 θϋςεισ 
εργαςύασ 

Γεώργιοσ  
Δρογαλϊσ 

Επύκ. Καθηγητόσ 
Διευθυντόσ  

Εργαςτόριο Ποςοτικών 
Μεθϐδων και Ανϊλυςησ 
Αποφϊςεων 

3οσ, Κτόριο Θ’ 305 
1 θϋςη 
εργαςύασ 

Ανδρϋασ  
Γεωργύου 

Καθηγητόσ 
Διευθυντόσ 

Εργαςτόριο Διαχεύριςησ 
Επιχειρηματικών Κινδϑνων 
(ΕΔΕΚ) 

2οσ, Κτόριο Θ΄ 201 
Καμύα 
θϋςη 
εργαςύασ 

Ιορδϊνησ 
Ελευθεριϊδησ 

Καθηγητόσ 
Διευθυντόσ 

Εργαςτόριο υμπεριφορικόσ 
Μηχανικόσ και Αναλυτικόσ για 
τη Διούκηςη Μϊρκετινγκ 
(BEAMΜ Lab) 

 

3οσ , Κτόριο Θ’  308 
2 θϋςεισ 
εργαςύασ  

Ανδρϋασ 
Ανδρονικύδησ 

 Καθηγητόσ 
Διευθυντόσ 
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ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ  
ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ 

ΟΡΟΥΟ 
ΑΡΙΘΜΟ 
ΓΡΑΥΕΙΟΤ 

ΘΕΕΙ 
ΕΡΓΑΙΑ 

ΤΠΕΤΘΤΝΟ 

Εργαςτόριο Η/Τ Σμόματοσ 
Ο.Δ.Ε.  

2οσ, Κτόριο Θ’ 214 

37 θϋςεισ 
εργαςύασ 
& 
1 θϋςη 
εργαςύασ  
για   
φοιτητϋσ/-
ιεσ με 
οπτικη 
αναπηρια  

Κωνςταντύνοσ  
Σαραμπϊνησ 
Καθηγητόσ 
 
Γεώργιοσ 
Δρογαλϊσ, 
Επικουροσ 
καθηγητόσ  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΟΤΔΨΝ 

Σο πρϐγραμμα ςπουδών ϋχει ςχεδιαςθεύ κατϊ τρϐπο που να ικανοποιεύ τισ γοργϊ και ςυνεχώσ 
εξελιςςϐμενεσ ό/και εναλλαςςϐμενεσ ανϊγκεσ των ςϑγχρονων οργανιςμών και επιχειρόςεων, αλλϊ και 
ταυτϐχρονα να θϋτει την απαιτοϑμενη ϋμφαςη ςτισ παραδοςιακϋσ αρχϋσ τησ Ανωτϊτησ Παιδεύασ και 
ςυνεπώσ, ςτην ανϊγκη για ϋνα ανθρωποκεντρικϐ ςϑςτημα αξιών. Ειδικϐτερα, το πρϐγραμμα ςπουδών 
ςτοχεϑει ςτην διδαςκαλύα των θεωριών και των προβλημϊτων διούκηςησ και ανϊπτυξησ των 
οργανιςμών και επιχειρόςεων, ςτη μϑηςη ςτισ μεθϐδουσ και τεχνικϋσ λόψησ αποτελεςματικών 
διοικητικών αποφϊςεων, ςτην καθοδόγηςη για την αποτελεςματικό διούκηςη των ανθρωπύνων πϐρων 
και ςτη ςυνειδητοπούηςη τησ κοινωνικόσ διϊςταςησ των διοικητικών προβλημϊτων και αποφϊςεων. 

Ψςτϐςο, πολλϊ απϐ τα μαθόματα του προγρϊμματοσ ϋχουν αναπτυχθεύ και διαμορφωθεύ ϋτςι 
ώςτε να ικανοποιοϑν τισ ςυγκεκριμϋνεσ ανϊγκεσ γνώςεων και ικανοτότων που ϋχουν ο ιδιωτικϐσ και ο 
δημϐςιοσ τομϋασ. Επιπλϋον, το πρϐγραμμα παρϋχει κϊθε απαραύτητο εφϐδιο ςε ϐςουσ επιθυμοϑν να 
παρακολουθόςουν τα Διατμηματικϊ Προγρϊμματα Μεταπτυχιακών πουδών του Πανεπιςτημύου 
Μακεδονύασ ό τα μεταπτυχιακϊ προγρϊμματα ϊλλων Πανεπιςτημιακών τμημϊτων τησ ημεδαπόσ ό τησ 
αλλοδαπόσ.  

Η αρχιτεκτονικό του Προγρϊμματοσ πουδών (Π) του Σμόματοσ Οργϊνωςησ και Διούκηςησ 
Επιχειρόςεων (ΣΟΔΕ) παρουςιϊζεται ςτο χόμα 1. ϑμφωνα με την αρχιτεκτονικό αυτό το Π εύναι 
διαρθρωμϋνο ϋτςι ώςτε να προςφϋρει δϑο κατευθϑνςεισ ςπουδών ςτουσ φοιτητϋσ του 
 
 Κατεύθυνςη Οργϊνωςησ και Διούκηςησ Επιχειρόςεων (ΟΔΕ):  

Αποςτολό τησ κατεϑθυνςησ ΟΔΕ εύναι η καλλιϋργεια και η  
προαγωγό τησ γνώςησ ςτουσ τομεύσ των πληροφοριακών  
ςυςτημϊτων διούκηςησ, τησ λογιςτικόσ εταιρικών επιχειρόςεων,  
τησ διούκηςη λειτουργιών, τησ διούκηςη ανθρωπύνων πϐρων,  
του μϊρκετινγκ, των χρηματοοικονομικών οργανιςμών και  
κεφαλαιαγορών, τησ αγορϊσ εργαςύασ και ευρωπαώκόσ ϋνωςησ, 
των διεθνών επιχειρηματικών δραςτηριοτότων, τησ διαχεύριςησ  
δεδομϋνων και μηχανογραφημϋνησ λογιςτικόσ, τησ διούκηςησ  
εφοδιαςτικόσ αλυςύδασ, τησ χρηματοοικονομικόσ διούκηςησ,  
τησ διούκηςησ ολικόσ ποιϐτητασ, τησ επιχειρηματικϐτητασ και  
καινοτομύασ, τησ κοςτολϐγηςησ και λογιςτικόσ κϐςτουσ, του  
ςτρατηγικοϑ μϊνατζμεντ και τησ διούκηςησ οργανωςιακόσ  
αλλαγόσ.  
 

 Κατεύθυνςη Μϊρκετινγκ και Διούκηςησ Λειτουργιών (ΜΔΛ):  

Αποςτολό τησ κατεϑθυνςησ ΜΔΛ εύναι η καλλιϋργεια και η  
προαγωγό τησ γνώςησ ςτουσ τομεύσ τησ διούκηςη λειτουργιών,  
τησ διούκηςησ εφοδιαςτικόσ αλυςύδασ, των χρηματοοικονομικών 
οργανιςμών και κεφαλαιαγορών, του ςτρατηγικοϑ μϊρκετινγκ,  
του μϊρκετινγκ υπηρεςιών, τησ διούκηςησ επωνϑμων προώϐντων,  
των διεθνών επιχειρηματικών δραςτηριοτότων, τησ διούκηςησ  
ϋργων, τησ διαφόμιςησ, τησ ϋρευνασ μϊρκετινγκ, των δημοςύων ςχϋςεων, των πληροφοριακών 
ςυςτημϊτων διούκηςησ, τησ διούκηςησ ολικόσ ποιϐτητασ, τησ διαχεύριςησ ςχϋςεων μϊρκετινγκ, τησ 
κοςτολϐγηςησ και λογιςτικόσ κϐςτουσ, του ςτρατηγικοϑ μϊνατζμεντ και του ηλεκτρονικοϑ 
μϊρκετινγκ. 
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χόμα 1: Αρχιτεκτονικό του Προγρϊμματοσ πουδών του Σμόματοσ  ΟΔΕ 

το πρώτο και δεϑτερο ϋτοσ ςπουδών οι φοιτητϋσ παρακολουθοϑν μύα ςειρϊ απϐ κοινά υποχρεωτικά 
μαθήματα, για να αποκτόςουν τισ απαραύτητεσ γνώςεισ πριν επιλϋξουν ςτην αρχό του τρύτου ϋτουσ την 
κατεϑθυνςη ςπουδών που τουσ ενδιαφϋρει. Σα μαθόματα αυτϊ διακρύνονται ςε δϑο κατηγορύεσ: 

1. Βαςικϊ Μαθόματα: Ποςοτικϊ, Οικονομικϊ, Πληροφοριακϊ υςτόματα, Δύκαιο και ξϋνη γλώςςα. 

2. Μαθόματα Τποδομόσ: Μϊνατζμεντ, Λογιςτικό, Φρηματοοικονομικό, Μϊρκετινγκ, Διούκηςη 
Λειτουργιών. 

το τρύτο και τϋταρτο ϋτοσ ςπουδών οι φοιτητϋσ τησ κϊθε κατεϑθυνςησ παρακολουθοϑν μύα ςειρϊ απϐ 
εξειδικευμένα υποχρεωτικά μαθήματα για να αποκτόςουν τισ απαραύτητεσ γνώςεισ που απαιτεύ η 
κατεϑθυνςη που επϋλεξαν. 

Πϋραν των εξειδικευμϋνων αυτών υποχρεωτικών μαθημϊτων, οι φοιτητϋσ παρακολουθοϑν και μύα ςειρϊ 
απϐ μαθήματα επιλογήσ ανϊλογα με τα ενδιαφϋροντϊ τουσ, τα οπούα επιλϋγουν απϐ ϋνα μεγϊλο 
αριθμϐ μαθημϊτων.  
 

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΔΨΝ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52  Μαθήματα  Πτυχίου  

Α’  Κύκλος  Σπουδών 

28  Μαθήματα 

 

Β’  Κύκλος  Σπουδών 

Κατεύθυνση  Διοίκησης  

Επιχειρήσεων 

13  Υποχρεωτικά  Μαθήματα 

11  Μαθήματα  Εξειδίκευσης 

Κατεύθυνση  Μάρκετινγκ 

Διοίκησης  Λειτουργιών 

13  Υποχρεωτικά  Μαθήματα 

11  Μαθήματα  Εξειδίκευσης 
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ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΩΛ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΝΟΓΑΛΩΠΖΠ ΘΑΗ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ  

Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 

γηα ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο πνπ πξφθεηηαη λα εηζαρζνχλ απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2022–2023 θαη εληεχζελ          

ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΘΝΟΚΝ 

Α΄ Δξάμηνο  (5)(5,0) 

Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ ΓΗΓΑΠΘΩΛ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ΩΟΔΠ ECTS ΒΝΖΘΖΡΗΘΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ 

1. Δηζαγσγή ζην Κάλαηδκελη  

(Α-Κα) Γεκήηξηνο Θαθεηδφπνπινο, Δπί ζεηεία 

Δπίθνπξνο Θαζεγεηήο 
 3 6 

Δηξήλε Ξεηξαθάθε, 

Απνζπαζκέλε Δθπαηδεπηηθφο 

Θιάδνπ ΞΔ80 Νηθνλνκίαο (Κε-Υ) Γεκήηξηνο Θαθεηδφπνπινο, Δπί ζεηεία 

Δπίθνπξνο Θαζεγεηήο 

2. Δηζαγσγή ζην Κάξθεηηλγθ  

(Α-Κα)  Βαζηιηθή Γξνχγηνπ, Κφληκε Δπίθνπξνο 

Θαζεγήηξηα 
 3 6 

Διέλε Ξειαβάθε, .Γ. 

Δηξήλε Ξεηξαθάθε, 

Απνζπαζκέλε Δθπαηδεπηηθφο 

Θιάδνπ ΞΔ80 Νηθνλνκίαο 

(Κε-Υ) Βαζηιηθή Γξνχγηνπ, Κφληκε Δπίθνπξνο 

Θαζεγήηξηα 

3. 
Καζεκαηηθά γηα Γηνίθεζε 

Δπηρεηξήζεσλ  
Νδπζζέαο Κνζρίδεο, Θαζεγεηήο  4 6 Αζαλάζηνο Φαιάξαο, .Γ. 

4. Πηαηηζηηθή Η 
Ησάλλεο Θσλζηαληάξαο, Κφληκνο Δπίθνπξνο 

Θαζεγεηήο 
 4 6  

5. Κηθξννηθνλνκηθή Ησάλλεο Σαηδεδεκεηξίνπ, Θαζεγεηήο  4 6 
Αηθαηεξίλε Θακπνχξε, Κ.Δ. 

Δχα Κνπξαηίδνπ, .Γ. 
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6. 

Διιεληθή σο Μέλε Γιψζζα I 

(Γιαηίθεηαι μόνον ζε 

αλλοδαπούρ/αλλογενείρ  

θοιηηηέρ/ηπιερ μη θςζικούρ ομιληηέρ 

και ζε θοιηηηέρ/ηπιερ Erasmus) 

Αλαζηαζία Θαξαγθνχλε, Δ.Δ.Ξ. Διιεληθήο 

Γιψζζαο 
 4 3  

B΄ Δξάμηνο  (6)(5,0,Μ) 

Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ ΓΗΓΑΠΘΩΛ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ΩΟΔΠ ECTS ΒΝΖΘΖΡΗΘΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ 

1. 

Σξεκαηννηθνλνκηθή Ινγηζηηθή Η 

(ππώην «Απσέρ Φπημαηοοικονομικήρ 

Λογιζηικήρ») 

Πηαπξνχια Θνπξδνχκπαινπ, Κφληκε Ιέθηνξαο 
 

3 5  

2. 
Δηζαγσγή ζηα Ξιεξνθνξηαθά 

Ππζηήκαηα  
Θσλζηαληίλνο Ραξακπάλεο, Θαζεγεηήο 

Θεσξία 3 ψξεο 

 (1 Ρκήκα) -  

πνρξεσηηθφ: 

Δξγαζηήξην 1 ψξαο 

αλά Ρκήκα: 

Θσλζηαληίλνο 

Κάλζνο, Δ.ΓΗ.Ξ. 

4 6 

Γεκήηξηνο Κπηιηνχζεο, Δ.ΓΗ.Ξ. 

Γεκήηξηνο Εεγθίλεο, .Γ. 

Αξεηή Θαξακάλνπ, .Γ. 

Πηπιηαλφο Κπνπξκπνχιηαο, .Γ. 

3. Δηζαγσγή ζηε Γηνίθεζε Ιεηηνπξγηψλ  

(Α-Κα) παηία Θενδσξάθηνγινπ, Δ.ΓΗ.Ξ. 

 
3 5 

Δπηπρία Θεζζνπνχινπ, .Γ. 

Πηπιηαλή Μαλζνπνχινπ, .Γ. 

Θεφθηινο Κάζηνο, .Γ. 

Ρξηαληάθπιινο Ξαππάο, .Γ. 

Δηξήλε Ξεηξαθάθε, 

Απνζπαζκέλε Δθπαηδεπηηθφο 

Θιάδνπ ΞΔ80 Νηθνλνκίαο 

(Κε-Υ) παηία Θενδσξάθηνγινπ, Δ.ΓΗ.Ξ. 

4. Πηαηηζηηθή ΗΗ 
Ησάλλεο Θσλζηαληάξαο, Κφληκνο Δπίθνπξνο 

Θαζεγεηήο 

Θεσξία 4 ψξεο - 

Ξξναηξεηηθφ: 

Φξνληηζηήξην 2 

σξψλ 

4 6 Θσλζηαληίλνο Θξηθψλεο, .Γ. 
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5. Καθξννηθνλνκηθή Ησάλλεο Σαηδεδεκεηξίνπ, Θαζεγεηήο  4 5 
Αηθαηεξίλε Θακπνχξε, Κ.Δ. 

Δχα Κνπξαηίδνπ, .Γ. 

6. 

Μέλε Γιψζζα γηα Δηδηθνχο  

Αθαδεκατθνχο  Πθνπνχο (Αγγιηθά, 

Γαιιηθά, Γεξκαληθά, Ηηαιηθά) 

Κέινο ηνπ Δ.Δ.Ξ. ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ  4 4 

 
Διιεληθή σο Μέλε Γιψζζα II 

(Γιαηίθεηαι μόνον ζε 

αλλοδαπούρ/αλλογενείρ 

θοιηηηέρ/ηπιερ μη θςζικούρ ομιληηέρ 

και ζε θοιηηηέρ/ηπιερ Erasmus) 

Αλαζηαζία Θαξαγθνχλε, Δ.Δ.Ξ. Διιεληθήο 

Γιψζζαο 
 4 3 

 

Γ΄ Δξάμηνο  (6)(6,0) 

Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ ΓΗΓΑΠΘΩΛ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ΩΟΔΠ ECTS ΒΝΖΘΖΡΗΘΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ 

1. Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα  

(Α-Κα) Αλδξέαο Γεσξγίνπ, Θαζεγεηήο Θεσξία 5 ψξεο -  

Ξξναηξεηηθφ: 

Φξνληηζηήξην 1 ψξαο 

5 7  
(Κε- Υ) Θσλζηαληίλνο Θαπάξεο, Κφληκνο 

Δπίθνπξνο Θαζεγεηήο 

2. Ππκπεξηθνξά Θαηαλαισηή  Αλδξέαο Αλδξνληθίδεο, Θαζεγεηήο  3 5  

3. Σξεκαηννηθνλνκηθά Καζεκαηηθά  

(Α-Κα) Ηνξδάλεο Διεπζεξηάδεο, Θαζεγεηήο 

 3 5  

(Κε- Υ) Ηνξδάλεο Διεπζεξηάδεο, Θαζεγεηήο 

4. 
Νξγαλσζηαθή Θεσξία θαη 

Ππκπεξηθνξά 

 (Α - Κα) Αλαζηαζία Θάηνπ, Αλαπιεξψηξηα 

Θαζεγήηξηα 
 3 5  
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 (Κε - Υ) Αλαζηαζία Θάηνπ, Αλαπιεξψηξηα 

Θαζεγήηξηα 

5. 

Σξεκαηννηθνλνκηθή Ινγηζηηθή II 

(ππώην «Φπημαηοοικονομική 

Λογιζηική») 

Γεψξγηνο Γξνγαιάο, Κφληκνο Δπίθνπξνο 

Θαζεγεηήο 
 4 5  

6. 
Γηνίθεζε θαη Κνληεινπνίεζε 

Γηεξγαζηψλ 
Ινπθάο Ρζηξψλεο, Αλαπιεξσηήο Θαζεγεηήο  3 5  

7. 

Διιεληθή σο Μέλε Γιψζζα III 

(Γιαηίθεηαι μόνον ζε 

αλλοδαπούρ/αλλογενείρ  

θοιηηηέρ/ηπιερ μη θςζικούρ ομιληηέρ 

και ζε θοιηηηέρ/ηπιερ Erasmus) 

Αλαζηαζία Θαξαγθνχλε, Δ.Δ.Ξ. Διιεληθήο 

Γιψζζαο 
 4 3  

 

Γ΄ Δξάμηνο  (6)(6,0) 

Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ ΓΗΓΑΠΘΩΛ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ΩΟΔΠ ECTS ΒΝΖΘΖΡΗΘΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ 

1. 
Κέζνδνη Αλάιπζεο Γηνηθεηηθψλ 

Απνθάζεσλ  

(Α-Κα) Αλδξέαο Γεσξγίνπ, Θαζεγεηήο  

5 7  
(Κε-Υ) Ηάζσλ Ξαπαζαλαζίνπ, Αλαπιεξσηήο 

Θαζεγεηήο 

Θεσξία 5 ψξεο -  

Ξξναηξεηηθφ: 

Φξνληηζηήξην 1 ψξαο 

2. 
Πχγρξνλεο Ξξνζεγγίζεηο ζηε Γηνίθεζε 

Ιεηηνπξγηψλ 

(Α-Κα) Γεψξγηνο Ρζηφηξαο, Θαζεγεηήο &                

παηία Θενδσξάθηνγινπ, Δ.ΓΗ.Ξ. 
 3 5  

(Κε-Υ) Γεψξγηνο Ρζηφηξαο, Θαζεγεηήο &                

παηία Θενδσξάθηνγινπ, Δ.ΓΗ.Ξ. 
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3. Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Ξφξσλ Αλαζηαζία Θάηνπ, Αλαπιεξψηξηα Θαζεγήηξηα  3 5  

4. Σξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε Η 
Ησάλλεο Ρακπαθνχδεο, Κφληκνο Δπίθνπξνο 

Θαζεγεηήο 
 3 5  

5. Κεζνδνινγία Έξεπλαο  Αλδξέαο Αλδξνληθίδεο, Θαζεγεηήο  3 5  

6. Πηξαηεγηθφ Κάξθεηηλγθ Σξήζηνο Βαζηιεηάδεο, Θαζεγεηήο  3 5  

7. 

Διιεληθή σο Μέλε Γιψζζα IV  

(Γιαηίθεηαι μόνον ζε 

αλλοδαπούρ/αλλογενείρ  

θοιηηηέρ/ηπιερ μη θςζικούρ ομιληηέρ 

και ζε θοιηηηέρ/ηπιερ Erasmus) 

Αλαζηαζία Θαξαγθνχλε, Δ.Δ.Ξ. Διιεληθήο 

Γιψζζαο 
 4 3  

ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΘΑΡΔΘΛΠΖΠ ΝΓΔ Δ΄ΔΜΑΚΖΛΝ 

Δ’ Δξάμηνο (6)(3,3) 

Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ ΓΗΓΑΠΘΩΛ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ΩΟΔΠ ECTS ΒΝΖΘΖΡΗΘΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ 

1. Γηνίθεζε Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο Ινπθάο Ρζηξψλεο, Αλαπιεξσηήο Θαζεγεηήο 
Ππλδηδαζθαιία κε 

ΚΓΙ 
3 6  

2. 
Σξεκαηννηθνλνκηθνί Νξγαληζκνί θαη 

Θεθαιαηαγνξέο 
Γεκήηξηνο Πνπκπεληψηεο, Θαζεγεηήο 

Ππλδηδαζθαιία κε 

ΚΓΙ 
3 6  
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3. Θνζηνιφγεζε θαη Ινγηζηηθή Θφζηνπο 
Γεψξγηνο Γξνγαιάο, Κφληκνο Δπίθνπξνο 

Θαζεγεηήο 
 3 6  

ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΘΑΡΔΘΛΠΖΠ ΚΓΙ Δ΄ΔΜΑΚΖΛΝ 

Δ’ Δξάμηνο  (6)(4,2) 

Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ ΓΗΓΑΠΘΩΛ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ΩΟΔΠ ECTS ΒΝΖΘΖΡΗΘΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ 

1. Γηνίθεζε Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο Ινπθάο Ρζηξψλεο, Αλαπιεξσηήο Θαζεγεηήο 
Ππλδηδαζθαιία κε 

ΝΓΔ 
3 6  

2. 
Σξεκαηννηθνλνκηθνί Νξγαληζκνί θαη 

Θεθαιαηαγνξέο 
Γεκήηξηνο Πνπκπεληψηεο, Θαζεγεηήο 

Ππλδηδαζθαιία κε 

ΝΓΔ  
3 6  

3. 

Κάξθεηηλγθ πεξεζηψλ:  

Θεσξία θαη Ξξαθηηθέο Δθαξκνγέο 

(ππώην «Μάπκεηινγκ Υπηπεζιών») 

Ονδνχια Ρζηφηζνπ, Θαζεγήηξηα  3 6  

4. 

Γηνίθεζε Δπσλχκσλ Ξξντφλησλ: 

Θεσξία θαη Ξξαθηηθέο Δθαξκνγέο 

(ππώην «Γιοίκηζη Δπυνύμυν 

Πποφόνηυν» 

Ονδνχια Ρζηφηζνπ, Θαζεγήηξηα  3 6  

ΔΞΗΡΟΔΞΔΡΑΗ ΚΝΛΝ ΚΗΑ ΦΝΟΑ ΘΑΘ’ ΝΙΖ ΡΖ  ΥΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΩΝ ΠΟΤΔΩΝ Ζ ΔΞΗΙΝΓΖ ΔΛΝΠ (1) ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΡΑ ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 

ΠΞΝΓΩΛ ΡΖΠ ΑΙΙΖΠ ΘΑΡΔΘΛΠΖΠ  

ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ Δ΄ΔΜΑΚΖΛΝ (ΝΓΔ:3 από 15, ΚΓΙ: 2 από 15) ΘΝΗΛΑ ΘΑΗ ΠΡΗΠ ΓΝ ΘΑΡΔΘΛΠΔΗΠ 

1. Γεκφζηεο Πρέζεηο  Ιεσλίδαο Σαηδεζσκάο, Κφληκνο Δπίθνπξνο 

Θαζεγεηήο  
 3 4  

2. 

Δξγαζηήξην Δθαξκνζκέλεο 

Αλαιπηηθήο ησλ Απνθάζεσλ (ππώην 

«Δπγαζηήπιο Δθαπμοζμένηρ Λήτηρ 

Αποθάζευν») 

Θσλζηαληίλνο Θαπάξεο, Κφληκνο Δπίθνπξνο 

Θαζεγεηήο 
 3 4  



 

20 

3. 

Γηαδηθαζίεο Ίδξπζεο Δπηρεηξήζεσλ 

θαη Δπηρνξεγήζεηο Δπηρεηξεκαηηθψλ 

Γξάζεσλ 

Γηδάζθσλ/νπζα ηεο θαηεγνξίαο ησλ Λέσλ 

Δπηζηεκφλσλ Θαηφρσλ Γηδαθηνξηθνχ  
 3 4 

 

4. 

Ξξνγξακκαηηζκφο γηα Δπηρεηξεκαηηθή 

Αλαιπηηθή 

(ππώην «Ανάπηςξη Λογιζμικού») 

Δπάγγεινο Θαιακπφθεο, Δπί ζεηεία Δπίθνπξνο 

Θαζεγεηήο 
 3 4  

5. Γεκφζηα Νηθνλνκηθή Βαζίιεηνο Αιεηξάο, Θαζεγεηήο  3 4  

6. 
Πχγρξνλεο Ξξνζεγγίζεηο ζην 

Κάλαηδκελη θαη ηελ Ζγεζία 

Γεκήηξηνο Θαθεηδφπνπινο, Δπί ζεηεία 

Δπίθνπξνο Θαζεγεηήο 
 3 4 

 

7. Γηνίθεζε Ξσιήζεσλ  
Βαζηιηθή Γξνχγηνπ, Κφληκε Δπίθνπξνο 

Θαζεγήηξηα 
 3 4 

 

8. 
Δηδηθά Θέκαηα Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ 

Ξφξσλ 

Γηδάζθσλ/νπζα ηεο θαηεγνξίαο ησλ 

Αθαδεκατθψλ πνηξφθσλ  
 3 4  

9. Γηνίθεζε πεξεζηψλ   3 4  

10. Γπλαίθα θαη Δπηρείξεζε Γεκήηξηνο Κηραήι, Θαζεγεηήο  3 4  

11. Δηζαγσγή ζηελ Ξαηδαγσγηθή Κέινο ΓΔΞ/Δ.ΓΗ.Ξ. ηνπ Ρκήκαηνο Δ.Θ.Ξ.  3 4 
 

12. Ινγηζηηθή Δηαηξηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Πηαπξνχια Θνπξδνχκπαινπ, Κφληκε Ιέθηνξαο  3 4 
 

13. 
Πηνηρεία Αζηηθνχ θαη Δξγαηηθνχ 

Γηθαίνπ 
Κέινο ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο Β.Π.Α.Π.  3 4 

 

14. 

Μέλε Γιψζζα γηα Δπαγγεικαηηθνχο 

Πθνπνχο (Αγγιηθά, Γαιιηθά, 

Γεξκαληθά, Ηηαιηθά) 

Κέινο ηνπ Δ.Δ.Ξ. ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ  3 4 
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15. Γηνίθεζε Πηαδηνδξνκίαο Πηειερψλ  Γεκήηξηνο Κηραήι, Θαζεγεηήο  3 4 
 

 

ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΘΑΡΔΘΛΠΖΠ ΝΓΔ ΠΡ΄ΔΜΑΚΖΛΝ 

ΠΡ’  Δξάμηνο  (6)(3,3) 

Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ ΓΗΓΑΠΘΩΛ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ΩΟΔΠ ECTS ΒΝΖΘΖΡΗΘΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ 

1. 
Γηεζλείο Δπηρεηξεκαηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο Ησάλλεο Σαηδεδεκεηξίνπ, Θαζεγεηήο 
Ππλδηδαζθαιία κε 

ΚΓΙ 
3 6  

2. 
Γηαρείξηζε Γεδνκέλσλ θαη 

Κεραλνγξαθεκέλε Ινγηζηηθή 

Γεψξγηνο Γξνγαιάο, Κφληκνο Δπίθνπξνο 

Θαζεγεηήο 

Θεσξία 2 ψξεο  

( 1 Ρκήκα) -  

πνρξεσηηθφ: 

Δξγαζηήξην 1 ψξαο 

αλά Ρκήκα 

3 6  

Θσλζηαληίλνο Ραξακπάλεο, Θαζεγεηήο 

3. Σξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε ΗΗ 

(Α-Κα) Ηνξδάλεο Διεπζεξηάδεο, Θαζεγεηήο 

 3 6  

(Κε- Υ) Ηνξδάλεο Διεπζεξηάδεο, Θαζεγεηήο 

ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΘΑΡΔΘΛΠΖΠ ΚΓΙ ΠΡ΄ΔΜΑΚΖΛΝ 

ΠΡ’  Δξάμηνο  (6)(3,3) 

Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ ΓΗΓΑΠΘΩΛ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ΩΟΔΠ ECTS ΒΝΖΘΖΡΗΘΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ 

1. 
Γηεζλείο Δπηρεηξεκαηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο 
Ησάλλεο Σαηδεδεκεηξίνπ, Θαζεγεηήο 

Ππλδηδαζθαιία κε 

ΝΓΔ 
3 6  
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2. Γηνίθεζε Έξγσλ  Ινπθάο Ρζηξψλεο, Αλαπιεξσηήο Θαζεγεηήο  3 6  

3. Γηαθήκηζε 
Ιεσλίδαο Σαηδεζσκάο, Κφληκνο Δπίθνπξνο 

Θαζεγεηήο 
 3 6  

ΔΞΗΡΟΔΞΔΡΑΗ ΚΝΛΝ ΚΗΑ ΦΝΟΑ ΘΑΘ’ ΝΙΖ ΡΖ  ΥΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΩΝ ΠΟΤΔΩΝ Ζ ΔΞΗΙΝΓΖ ΔΛΝΠ (1) ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΡΑ ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 

ΠΞΝΓΩΛ ΡΖΠ ΑΙΙΖΠ ΘΑΡΔΘΛΠΖΠ  

 

ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΠΡ΄ ΔΜΑΚΖΛΝ (3 από 14) ΘΝΗΛΑ ΘΑΗ ΠΡΗΠ ΓΝ ΘΑΡΔΘΛΠΔΗΠ 

1. 
Έξεπλα Κάξθεηηλγθ (Διδικά Θέμαηα 

Έπεςναρ Μάπκεηινγκ) 

Βαζηιηθή Γξνχγηνπ, Κφληκε Δπίθνπξνο 

Θαζεγήηξηα 
 3 4  

2. 
Κάξθεηηλγθ  Κε Θεξδνζθνπηθψλ 

Νξγαληζκψλ 
Αλδξέαο Αλδξνληθίδεο, Θαζεγεηήο  3 4  

3. Διεγθηηθή 
Γεψξγηνο Γξνγαιάο, Κφληκνο Δπίθνπξνο 

Θαζεγεηήο 
 3 4  

4. 
Ρερληθέο Ξξνζνκνίσζεο ζηε Γηνίθεζε 

Δπηρεηξήζεσλ 
Αλδξέαο Γεσξγίνπ, Θαζεγεηήο  3 4  

5. 

Πηαηηζηηθέο Κέζνδνη Γηεξεπλεηηθήο θαη 

Ξξνβιεπηηθήο Αλαιπηηθήο 

(ππώην «Σηαηιζηική Ανάλςζη 

Γεδομένυν») 

Νδπζζέαο Κνζρίδεο, Θαζεγεηήο  3 4  

6. 

πνινγηζηηθή Λέθνπο ζηε Γηνίθεζε 

Δπηρεηξήζεσλ 

(ππώην «Ππογπαμμαηιζμόρ 

Γιαδικηύος») 

Ραξακπάλεο Θσλζηαληίλνο, Θαζεγεηήο  3 4  

7. 
Αλάιπζε Σξεκαηννηθνλνκηθψλ 

Θαηαζηάζεσλ 
Πηαπξνχια Θνπξδνχκπαινπ, Κφληκε Ιέθηνξαο  3 4  

8. 

Αζιεηηθφ Κάξθεηηλγθ: 

Θεσξία θαη Ξξαθηηθέο Δθαξκνγέο 

(ππώην «Αθληηικό Μάπκεηινγκ») 

Ονδνχια Ρζηφηζνπ, Θαζεγήηξηα  3 4  

9. 
Δηδηθά Θέκαηα Νξγαλσζηαθήο Θεσξίαο 

θαη Ππκπεξηθνξάο 
Αλαζηαζία Θάηνπ, Αλαπιεξψηξηα Θαζεγήηξηα  3 4  
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10. 

Θξάηνο Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο θαη 

Δπξσπατθή Έλσζε (Welfare state in 

the European Union) 

Γεκήηξηνο Κηραήι, Θαζεγεηήο 

Γηα θνηηεηέο ηνπ 

Ρκήκαηνο ΝΓΔ θαη 

εηζεξρφκελνπο 

θνηηεηέο/ηξηεο  

Erasmus 

3 4  

11. Πηαηηζηηθφο Έιεγρνο Ξνηφηεηαο SPC Ινπθάο Ρζηξψλεο, Αλαπιεξσηήο Θαζεγεηήο  3 4  

12. Ξαηδαγσγηθή Δηδηθή Γηδαθηηθή Κέινο ΓΔΞ/Δ.ΓΗ.Ξ. ηνπ Ρκήκαηνο Δ.Θ.Ξ.  3 4  

13. Δξγαιεία Ινγηζκηθνχ   
Ηάζσλ Ξαπαζαλαζίνπ, Αλαπιεξσηήο 

Θαζεγεηήο 
 3 4  

14. Δκπνξηθφ Γίθαην Γηδάζθσλ/νπζα βάζεη ηνπ ΞΓ 407/80  3 4  

 

ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΘΑΡΔΘΛΠΖΠ ΝΓΔ Ε΄ΔΜΑΚΖΛΝ 

Ε’ Δξάμηνο (6)(3,3) 

Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ ΓΗΓΑΠΘΩΛ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ΩΟΔΠ ECTS ΒΝΖΘΖΡΗΘΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ 

1. Ξιεξνθνξηαθά Ππζηήκαηα Γηνίθεζεο  Θσλζηαληίλνο Ραξακπάλεο, Θαζεγεηήο 

Ππλδηδαζθαιία κε 
ΚΓΙ 
Θεσξία 3 ψξεο 
 (1 Ρκήκα) -  
πνρξεσηηθφ: 
Δξγαζηήξην 1 ψξαο 
αλά Ρκήκα 

4 7  

2. Γηνίθεζε Νιηθήο Ξνηφηεηαο 

(Α-Κα) Γεψξγηνο Ρζηφηξαο Θαζεγεηήο 

Ππλδηδαζθαιία κε 
ΚΓΙ  

3 6  
(Κε-Υ) Γεψξγηνο Ρζηφηξαο Θαζεγεηήο 

3. Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Θαηλνηνκία Γεκήηξηνο Πνπκπεληψηεο, Θαζεγεηήο  3 6  
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ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΘΑΡΔΘΛΠΖΠ ΚΓΙ Ε΄ΔΜΑΚΖΛΝ 

Ε’ Δξάμηνο (6)(3,3) 

Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ ΓΗΓΑΠΘΩΛ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ΩΟΔΠ ECTS ΒΝΖΘΖΡΗΘΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ 

1. Ξιεξνθνξηαθά Ππζηήκαηα Γηνίθεζεο  Θσλζηαληίλνο Ραξακπάλεο, Θαζεγεηήο 

Ππλδηδαζθαιία κε 
ΝΓΔ 
Θεσξία 3 ψξεο  
( 1 Ρκήκα) -  
πνρξεσηηθφ: 
Δξγαζηήξην 1 ψξαο 
αλά Ρκήκα 

4 7  

2. Γηνίθεζε Νιηθήο Ξνηφηεηαο 
(Α-Κα) Γεψξγηνο Ρζηφηξαο Θαζεγεηήο 

Ππλδηδαζθαιία κε 
ΝΓΔ 

3 6  

(Κε-Υ) Γεψξγηνο Ρζηφηξαο Θαζεγεηήο 

3. Γηαρείξηζε Πρέζεσλ Κάξθεηηλγθ 
Ιεσλίδαο Σαηδεζσκάο, Κφληκνο Δπίθνπξνο 
Θαζεγεηήο  

 3 6  

 
ΔΞΗΡΟΔΞΔΡΑΗ ΚΝΛΝ ΚΗΑ ΦΝΟΑ ΘΑΘ’ ΝΙΖ ΡΖ  ΥΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΩΝ ΠΟΤΔΩΝ Ζ ΔΞΗΙΝΓΖ ΔΛΝΠ (1) ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΡΑ ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 

ΠΞΝΓΩΛ ΡΖΠ ΑΙΙΖΠ ΘΑΡΔΘΛΠΖΠ  
 

ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ Ε΄ ΔΜΑΚΖΛΝ (3 από 17) ΘΝΗΛΑ ΘΑΗ ΠΡΗΠ ΓΝ ΘΑΡΔΘΛΠΔΗΠ 

1. Βαζηθέο Αξρέο Βηψζηκεο Δπηρείξεζεο  παηία Θενδσξάθηνγινπ, Δ.ΓΗ.Ξ.  
3 4  

2. 
Κάξθεηηλγθ Γεγνλφησλ θαη 

Δθδειψζεσλ  
Σξήζηνο Βαζηιεηάδεο, Θαζεγεηήο  

3 4  

3. Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξφηππα 
Γεψξγηνο Γξνγαιάο, Κφληκνο Δπίθνπξνο 

Θαζεγεηήο 
 

3 4  

4. Νηθνλνκεηξία 
Ησάλλεο Θσλζηαληάξαο, Κφληκνο Δπίθνπξνο 

Θαζεγεηήο 
 

3 4  

5. 
Ξνιπθξηηήξηα Ππζηήκαηα πνζηήξημεο 

Απνθάζεσλ  

Ηάζσλ Ξαπαζαλαζίνπ, Αλαπιεξσηήο 

Θαζεγεηήο 
 

3 4  

6. Δηδηθά Θέκαηα Σξεκαηννηθνλνκηθήο 
Ησάλλεο Ρακπαθνχδεο, Κφληκνο Δπίθνπξνο 

Θαζεγεηήο 
 

3 4  
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7. Αλάιπζε Δπηρεηξεκαηηθψλ Θηλδχλσλ 
Γηδάζθσλ/νπζα ηεο θαηεγνξίαο ησλ 

Αθαδεκατθψλ πνηξφθσλ  
 3 4  

8. 

Ξιεξνθνξηαθά Ππζηήκαηα 

Δπηρεηξεκαηηθήο Δπθπΐαο  

(ππώην «Διδικά Θέμαηα 

Πληποθοπιακών Σςζηημάηυν Ι») 

Θσλζηαληίλνο Ραξακπάλεο, Θαζεγεηήο  3 4  

9. Νηθνλνκηθά ηεο γείαο Βαζίιεηνο Αιεηξάο, Θαζεγεηήο   
3 4  

10. Ζ Δπηρείξεζε ζην Γηεζλέο Ξεξηβάιινλ Ησάλλεο Σαηδεδεκεηξίνπ, Θαζεγεηήο  3 4  

11. 
Δπηρεηξεκαηηθή Ζζηθή θαη 

Γενληνινγία 
Φψηεο Βνχδαο, Θαζεγεηήο  

3 4  

12. Γηνίθεζε Κηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ 
Γεκήηξηνο Θαθεηδφπνπινο, Δπί ζεηεία 

Δπίθνπξνο Θαζεγεηήο 
 

3 4  

13. 
Ζιεθηξνληθφ Δπηρεηξείλ  

(e-Business) 

Δπάγγεινο Θαιακπφθεο, Δπί ζεηεία Δπίθνπξνο 

Θαζεγεηήο  
 3 4  

14. Φνξνινγηθή Ξξαθηηθή Πηαπξνχια Θνπξδνχκπαινπ, Κφληκε Ιέθηνξαο  
3 4  

15. 

Γηαρείξηζε Γλψζεο θαη Νξγαλσζηαθή 

Κάζεζε 

(Knowledge Management and 

Organizational Learning) 

Φψηεο Βνχδαο, Θαζεγεηήο 

Γηα θνηηεηέο ηνπ 

Ρκήκαηνο ΝΓΔ θαη 

εηζεξρφκελνπο 

θνηηεηέο/ηξηεο  

Erasmus 

3 4  

16. Δπηρεηξεκαηηθή Κειέηε 

Βαζηιεηάδεο Σξήζηνο, Θαζεγεηήο 

Διεπζεξηάδεο Ηνξδάλεο, Θαζεγεηήο 

Θάηνπ Αλαζηαζία, Αλ. Θαζεγήηξηα 

Θαθεηδφπνπινο Γεκήηξηνο, Δπ. Θαζεγεηήο 

Κνζρίδεο Νδπζζέαο, Θαζεγεηήο 

Ξαπαζαλαζίνπ Ηάζσλ, Αλ. Θαζεγεηήο 

Πνπκπεληψηεο Γεκήηξηνο, Θαζεγεηήο 

Ρζηξψλεο Ινπθάο, Αλ. Θαζεγεηήο 

 
3 4  
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 Business Case Study 

Βαζηιεηάδεο Σξήζηνο, Θαζεγεηήο 

Διεπζεξηάδεο Ηνξδάλεο, Θαζεγεηήο 

Θάηνπ Αλαζηαζία, Αλ. Θαζεγήηξηα 

Θαθεηδφπνπινο Γεκήηξηνο, Δπ. Θαζεγεηήο 

Ξαπαζαλαζίνπ Ηάζσλ, Αλ. Θαζεγεηήο 

Πνπκπεληψηεο Γεκήηξηνο, Θαζεγεηήο 

Ρζηξψλεο Ινπθάο, Αλ. Θαζεγεηήο 

Γηα θνηηεηέο ηνπ 

Ρκήκαηνο ΝΓΔ θαη 

εηζεξρφκελνπο 

θνηηεηέο/ηξηεο  

Erasmus 

   

17. Ξξαθηηθή Άζθεζε 
Ρζηξψλεο Ινπθάο, Αλαπιεξσηήο Θαζεγεηήο,  

Δπηζηεκνληθά πεχζπλνο Ξ.Α. 

Γελ πξνζκεηξάηαη 

ζηηο πξνυπνζέζεηο 

ιήςεο πηπρίνπ 

 5  

 

ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΘΑΡΔΘΛΠΖΠ ΝΓΔ Ζ΄ΔΜΑΚΖΛΝ 

Ζ’  Δξάμηνο  (5)(2,3) 

Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ ΓΗΓΑΠΘΩΛ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ΩΟΔΠ ECTS ΒΝΖΘΖΡΗΘΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ 

1. Πηξαηεγηθφ Κάλαηδκελη Γεκήηξηνο Πνπκπεληψηεο, Θαζεγεηήο 
Ππλδηδαζθαιία κε 

ΚΓΙ 
3 7  

2. Γηνίθεζε Νξγαλσζηαθήο Αιιαγήο 

(Α – Κα) Φψηεο Βνχδαο, Θαζεγεηήο 

 3 7  
(Κε – Υ) Γεκήηξηνο Θαθεηδφπνπινο, Δπί ζεηεία 

Δπίθνπξνο Θαζεγεηήο 
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ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΘΑΡΔΘΛΠΖΠ ΚΓΙ Ζ΄ΔΜΑΚΖΛΝ 

Ζ’ Δξάμηνο (5)(2,3) 

Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ ΓΗΓΑΠΘΩΛ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ΩΟΔΠ ECTS ΒΝΖΘΖΡΗΘΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ 

1. Πηξαηεγηθφ Κάλαηδκελη Γεκήηξηνο Πνπκπεληψηεο, Θαζεγεηήο  
Ππλδηδαζθαιία κε 

ΝΓΔ 
3 7  

2. 

Τεθηαθφ Κάξθεηηλγθ: 

Θεσξία θαη Ξξαθηηθέο Δθαξκνγέο 

(ππώην «Ηλεκηπονικό Μάπκεηινγκ») 

Ονδνχια Ρζηφηζνπ, Θαζεγήηξηα  3 7  

ΔΞΗΡΟΔΞΔΡΑΗ ΚΝΛΝ ΚΗΑ ΦΝΟΑ ΘΑΘ’ ΝΙΖ ΡΖ  ΥΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΩΝ ΠΟΤΔΩΝ Ζ ΔΞΗΙΝΓΖ ΔΛΝΠ (1) ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΡΑ ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 

ΠΞΝΓΩΛ ΡΖΠ ΑΙΙΖΠ ΘΑΡΔΘΛΠΖΠ  

 

ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ Ζ΄ ΔΜΑΚΖΛΝ (3 από 17) ΘΝΗΛΑ ΘΑΗ ΠΡΗΠ ΓΝ ΘΑΡΔΘΛΠΔΗΠ 

1. 
Ρνπξηζηηθφ Κάλαηδκελη θαη 

Κάξθεηηλγθ 
Σξήζηνο Βαζηιεηάδεο, Θαζεγεηήο  3 5  

2. 
Δηδηθά Θέκαηα Κάξθεηηλγθ  

(Special Topics in Marketing) 
Αλδξέαο Αλδξνληθίδεο, Θαζεγεηήο 

Γηα θνηηεηέο ηνπ 

Ρκήκαηνο ΝΓΔ θαη 

εηζεξρφκελνπο 

θνηηεηέο/ηξηεο  

Erasmus 

3 5  

3. Δηδηθά Θέκαηα Κάξθεηηλγθ  Σξήζηνο Βαζηιεηάδεο, Θαζεγεηήο  3 5  

4. Πχγρξνλεο Κνξθέο Σξεκαηνδφηεζεο 
Ησάλλεο Ρακπαθνχδεο, Κφληκνο Δπίθνπξνο 

Θαζεγεηήο 
 3 5  
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5. 

Κέζνδνη Βειηηζηνπνίεζεο ζηελ 

Αλαιπηηθή ησλ Δπηρεηξήζεσλ 

(ππώην «Πποσυπημένερ Τεσνικέρ 

Βεληιζηοποίηζηρ») 

Θσλζηαληίλνο Θαπάξεο, Κφληκνο Δπίθνπξνο 

Θαζεγεηήο 
 3 5  

6. 

Θεσξία θαη Ρερληθέο 

Γηαπξαγκάηεπζεο Δηαηξηθψλ 

Ππκβάζεσλ 

Γεκήηξηνο Πνπκπεληψηεο, Θαζεγεηήο   3 5  

7. 

Γηεζλήο Σξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε 

(International Financial 

Management) 

Ησάλλεο Ρακπαθνχδεο, Κφληκνο Δπίθνπξνο 

Θαζεγεηήο 

Γηα θνηηεηέο ηνπ 

Ρκήκαηνο ΝΓΔ θαη 

εηζεξρφκελνπο 

θνηηεηέο/ηξηεο  

Erasmus 

3 5  

8. 

Ξιεξνθνξηαθά Ππζηήκαηα Ρερλεηήο 

Λνεκνζχλεο γηα Δπηρεηξήζεηο 

(ππώην «Διδικά Θέμαηα 

Πληποθοπιακών Σςζηημάηυν ΙΙ») 

Δπάγγεινο Θαιακπφθεο, Δπί ζεηεία Δπίθνπξνο 

Θαζεγεηήο 
 3 5  

9. Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε 
Δπάγγεινο Θαιακπφθεο, Δπί ζεηεία Δπίθνπξνο 

Θαζεγεηήο 
 3 5  

10. Γηεζλέο Κάξθεηηλγθ 
Ιεσλίδαο Σαηδεζσκάο, Κφληκνο Δπίθνπξνο 

Θαζεγεηήο 
 3 5  

11. Γηνίθεζε Κνλάδσλ γείαο Βαζίιεηνο Αιεηξάο, Θαζεγεηήο  3 5  

12. Ρερληθέο θαη Γηαδηθαζίεο Δμαγσγψλ 
Γηδάζθσλ/νπζα ηεο θαηεγνξίαο ησλ Λέσλ 

Δπηζηεκφλσλ Θαηφρσλ Γηδαθηνξηθνχ  
 3 5 

 

13. 
Δηδηθά Θέκαηα Γηνίθεζεο Νιηθήο 

Ξνηφηεηαο 
Φψηεο Βνχδαο, Θαζεγεηήο  3 5 

 

14. Δλφηεηεο Καζεκαηηθψλ  Νδπζζέαο Κνζρίδεο, Θαζεγεηήο  3 5 
 

15. Ξεξηβαιινληηθή Γηαρείξηζε  Γηδάζθσλ/νπζα βάζεη ηνπ ΞΓ 407/80  3 5 
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16. 
Δπηρεηξεκαηηθή Κειέηε 

 

Αιεηξάο Βαζίιεηνο, Θαζεγεηήο 

Βαζηιεηάδεο Σξήζηνο, Θαζεγεηήο 

Γξνχγηνπ Βαζηιηθή, Δπ. Θαζεγήηξηα 

Διεπζεξηάδεο Ηνξδάλεο, Θαζεγεηήο 

Θάηνπ Αλαζηαζία, Αλ. Θαζεγήηξηα 

Θαθεηδφπνπινο Γεκήηξηνο, Δπ. Θαζεγεηήο 

Κηραήι Γεκήηξηνο, Θαζεγεηήο 

Ραξακπάλεο Θσλζηαληίλνο, Θαζεγεηήο 

Ρζηφηξαο Γεψξγηνο, Θαζεγεηήο 

Ρζηξψλεο Ινπθάο, Αλ. Θαζεγεηήο 

 3 5 

 

 Business Case Study 

Βαζηιεηάδεο Σξήζηνο, Θαζεγεηήο 

Γξνχγηνπ Βαζηιηθή, Δπ. Θαζεγήηξηα 

Διεπζεξηάδεο Ηνξδάλεο, Θαζεγεηήο 

Θάηνπ Αλαζηαζία, Αλ. Θαζεγήηξηα 

Θαθεηδφπνπινο Γεκήηξηνο, Δπ. Θαζεγεηήο 

Κηραήι Γεκήηξηνο, Θαζεγεηήο 

Ραξακπάλεο Θσλζηαληίλνο, Θαζεγεηήο 

Ρζηφηξαο Γεψξγηνο, Θαζεγεηήο 

Ρζηξψλεο Ινπθάο, Αλ. Θαζεγεηήο 

Γηα θνηηεηέο ηνπ 

Ρκήκαηνο ΝΓΔ θαη 

εηζεξρφκελνπο 

θνηηεηέο/ηξηεο  

Erasmus 

  

 

17. Ξξαθηηθή Άζθεζε  

Γελ πξνζκεηξάηαη 

ζηηο πξνυπνζέζεηο 

ιήςεο πηπρίνπ 

 5 
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ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟΤ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ 
 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΑ 

ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΟ ΜΑΝΑΣΖΜΕΝΣ  (Δημότριοσ Καφετζόπουλοσ,  Επύκουροσ Καθηγητόσ) 

Σο μϊθημα ειςϊγει τουσ φοιτητϋσ ςτισ βαςικϋσ ϋννοιεσ του Μϊνατζμεντ. Με την ολοκλόρωςη 

του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα πρϋπει να ϋχουν κατανοόςει τη γενικϐτερη φιλοςοφύα και το 

περιεχϐμενο τησ Διούκηςησ των Επιχειρόςεων (Management). Ειδικϐτερα θα μπορϋςουν να 

κατανοόςουν : 

 τη ςπουδαιϐτητα του Management ςτη ςϑγχρονη πραγματικϐτητα 

 την εξελικτικό και ιςτορικό του πορεύα καθώσ και τισ διϊφορεσ προςεγγύςεισ και τϊςεισ 

 την πρακτικό εφαρμογό των λειτουργιών του 

Σο περιεχϐμενο του μαθόματοσ περιλαμβϊνει τα εξόσ: Βαςικϋσ Ϊννοιεσ – Οριςμού, Ιςτορικό 

Εξϋλιξη, το Περιβϊλλον τησ Επιχεύρηςησ, Λόψη Αποφϊςεων. Λειτουργύεσ του Μϊνατζμεντ, 

Ηγεςύα, Τποκύνηςη, Ομϊδεσ, Επικοινωνύα, Διαχεύριςη Αλλαγών, υγκροϑςεισ, Νϋεσ Σϊςεισ 

Σο μϊθημα θα γύνετε με διαλϋξεισ, και θα υποςτηρύζεται ϊμεςα με την ανϊγνωςη χρόςιμων και 

ενδεικτικών βιβλιογραφικών πηγών, ϐπωσ βιβλύα, περιοδικϊ, ϊρθρα ημερόςιου και περιοδικοϑ 

τϑπου ςε Ελλϊδα και ςτο εξωτερικϐ. Βαςικϐσ ςτϐχοσ του μαθόματοσ εύναι η ςϑνδεςη τησ 

θεωρύασ με την πρακτικό και η χρηςιμοπούηςη διδακτικών εργαλεύων ϐπωσ case studies, και 

video για την καλλύτερη κατανϐηςη του μαθόματοσ. 

 

ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ (Βαςιλικό Γρούγιου, Επύκ. Καθηγότρια) 

Σο μϊθημα ειςϊγει τουσ φοιτητϋσ ςτισ βαςικϋσ ϋννοιεσ του Μϊρκετινγκ (ΜΚΣ). Παρουςιϊζει τισ 

λειτουργύεσ και τα διϊφορα προβλόματα ΜΚΣ που το ςϑγχρονο διευθυντικϐ ςτϋλεχοσ ςυνόθωσ 

αντιμετωπύζει. Ιδιαύτερη ϋμφαςη δύδεται ςτισ ςχϋςεισ του MKT με τισ υπϐλοιπεσ λειτουργύεσ τησ 

επιχεύρηςησ. Σο μϊθημα εξετϊζει θϋματα ϐπωσ: η ιδεολογύα MKT, το μύγμα MKT, το περιβϊλλον 

MKT, η ςχϋςη, η ςυμβολό και η θϋςη του MKT μϋςα ςτην ευρϑτερη κοινωνύα, η ςυμπεριφορϊ 

του καταναλωτό, ϋρευνα MKT, τμηματοπούηςη τησ αγορϊσ, διαχεύριςη προώϐντων, ανϊπτυξη 

και διούκηςη νϋων προώϐντων, καθώσ και πολιτικϋσ τιμολϐγηςησ, διανομόσ, επικοινωνύασ και 

προώθηςησ-προβολόσ προώϐντων. Οι φοιτητϋσ κατανοοϑν τισ βαςικϋσ αρχϋσ του μϊρκετινγκ και 

εξοικειώνονται με το ςϑνολο των διεργαςιών και λειτουργιών του αποκτώντασ μύα ςυνολικό 

εικϐνα του πεδύου εφαρμογόσ του. 

 

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ (Οδυςςϋασ Μοςχύδησ, Καθηγητόσ) 

Η ιςϐρροπη ανϊπτυξη των βαςικών εννοιών - τεχνικών των Μαθηματικών και η εφαρμογό τουσ 

ςτη επύλυςη προβλημϊτων τησ επιςτόμησ τησ Διούκηςησ και Οικονομύασ αποτελεύ βαςικϐ 

χαρακτηριςτικϐ του μαθόματοσ. Σο περιεχϐμενο του μαθόματοσ παρουςιϊζεται οργανωτικϊ ςε 

τϋςςερα κεφϊλαια: 

Α. Διαφορικϐσ Λογιςμϐσ μιασ μεταβλητόσ (Παρϊγωγοσ, Εφαπτϐμενη ευθεύα, Διαφορικϐ, 

Γραμμικό προςϋγγιςη ςυναρτόςεωσ, Πολυωνιμικό προςϋγγιςη ςυναρτόςεωσ (Σϑποσ Taylor), 

Παρϊγωγοσ αντύςτροφησ, πλεγμϋνησ και παραμετρικόσ ςυναρτόςεωσ, Ποςοςτιαύοσ ρυθμϐσ, 

Ελαςτικϐτητα και Βελτιςτοπούηςη. Προβλόματα και Εφαρμογϋσ ςτη Διούκηςη Επιχειρόςεων και 

Οικονομύα). 

Β. Διαφορικϐσ Λογιςμϐσ πολλών μεταβλητών (υναρτόςεισ πολλών μεταβλητών, Γραφικό 

παρϊςταςη, Ιςοςταθμικϋσ, Μερικό παρϊγωγοσ, Eφαπτϐμενο επύπεδο και διαφορικϐ, Εφαρμογϋσ 

ςτη προςϋγγιςη τιμόσ ςυναρτόςεωσ, Παραγώγιςη ςϑνθετων και πλεγμϋνων ςυναρτόςεων, 
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Ακρϐτατα, αγματικϊ ςημεύα και βελτιςτοπούηςη δύχωσ περιοριςμοϑσ. Εφαρμογϋσ ςτη Διούκηςη 

και οικονομύα). 

Γ. Ολοκληρωτικϐσ Λογιςμϐσ (Αϐριςτο ολοκλόρωμα, Οριςμϋνο και Γενικευμϋνο ολοκλόρωμα με 

Εφαρμογϋσ ςτη Διούκηςη και οικονομύα). 

Δ. Βαςικό Γραμμικό Ωλγεβρα (Ο Ευκλεύδειοσ Πραγματικϐσ Διανυςματικϐσ χώροσ R n , πρϊξεισ 

διανυςμϊτων, εξύςωςη ευθεύασ ςτο R 2 , ευθεύασ και επιπϋδου ςτο R 3 , εξϊρτηςη – ανεξαρτηςύα 

διανυςμϊτων του R n , εςωτερικϐ γινϐμενο δ/των, μϋτρο δ/τοσ, βϊςη και διϊςταςη υποχώρου). 

Πύνακεσ (Πρϐςθεςη πινϊκων, Πολλαπλαςιαςμϐσ αριθμοϑ με πύνακα, Σϊξη πύνακα, 

Γραμμοπρϊξεισ). Γραμμικϊ ςυςτόματα (Επύλυςη ςυςτημϊτων με τη μϋθοδο Gauss και τη Gauss-

Jordan). Πολλαπλαςιαςμϐσ πινϊκων, Αντύςτροφοσ πύνακασ, Ορύζουςα πύνακα και η μϋθοδοσ 

επύλυςησ ςυςτημϊτων Cramer . Αςκόςεισ και εφαρμογϋσ ςε Γραμμικϊ υποδεύγματα Διούκηςησ 

και Οικονομύασ. 

 

ΣΑΣΙΣΙΚΗ Ι (Ιωϊννησ  Κωνςταντϊρασ, Επύκουροσ Καθηγητόσ) 

Ειςαγωγικϋσ ϋννοιεσ: Βαςικού οριςμού και μϋθοδοι ςυγκϋντρωςησ και παρουςύαςησ 

ςτατιςτικών δεδομϋνων. 

Περιγραφό και ςϑμπτυξη ςτατιςτικών δεδομϋνων: Πύνακεσ ςυχνοτότων και γραφικϋσ μϋθοδοι 

ςϑμπτυξησ. 

Παρϊμετροι θϋςησ, διαςπορϊσ και μορφόσ μιασ κατανομόσ: Αριθμητικϐσ μϋςοσ, διϊμεςοσ, 

επικρατοϑςα τιμό, τεταρτημϐρια, εϑροσ, τυπικό απϐκλιςη, ςυντελεςτόσ μεταβλητϐτητασ, 

ςυντελεςτϋσ αςυμμετρύασ και κυρτϐτητασ. 

τοιχεύα θεωρύασ πιθανοτότων και ςυνδυαςτικόσ ανϊλυςησ: Συχαύο πεύραμα, δειγματικϐσ 

χώροσ, ενδεχϐμενα (τομό, ϋνωςη, ξϋνα, ςυμπληρωματικϊ, ανεξϊρτητα), αξιώματα πιθανοτότων, 

ιδιϐτητεσ πιθανοτότων, πιθανϐτητα υπϐ ςυνθόκη, θεώρημα ολικόσ πιθανϐτητασ, θεώρημα του 

Bayes, πολλαπλαςιαςτικϐσ κανϐνασ, μεταθϋςεισ, διατϊξεισ, ςυνδυαςμού, επαναληπτικϋσ 

μεταθϋςεισ, επαναληπτικϋσ διατϊξεισ. 

Συχαύεσ μεταβλητϋσ και κατανομϋσ πιθανϐτητασ: Βαςικϋσ ϋννοιεσ και οριςμού, ροπϋσ, 

ςτατιςτικϊ ανεξϊρτητεσ μεταβλητϋσ, ςυνδιακϑμανςη, ςυςχϋτιςη, διμεταβλητϋσ κατανομϋσ.   

Θεωρητικϊ μοντϋλα πιθανϐτητασ για διακριτϋσ και ςυνεχεύσ τυχαύεσ μεταβλητϋσ: 

Κατανομό Bernoulli, Διωνυμικό κατανομό, Γεωμετρικό κατανομό, Αρνητικό Διωνυμικό 

κατανομό, Τπεργεωμετρικό κατανομό, Κατανομό Poisson, Ομοιϐμορφη κατανομό, Εκθετικό 

κατανομό, Κανονικό Κατανομό. 

 

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  (Ιωϊννησ Φατζηδημητρύου, Καθηγητόσ)  

Η Μικροοικονομικό μελετϊ την οικονομικό ςυμπεριφορϊ δϑο ςημαντικών οικονομικών 

μονϊδων, του καταναλωτό (ό νοικοκυριοϑ) και τησ επιχεύρηςησ. Και οι δϑο ενεργοϑν ωσ 

αγοραςτϋσ και ωσ πωλητϋσ. Σα νοικοκυριϊ αγορϊζουν προώϐντα και υπηρεςύεσ απϐ τισ 

επιχειρόςεισ και “πουλοϑν” ςυντελεςτϋσ παραγωγόσ, ϐπωσ η εργαςύα. Οι επιχειρόςεισ 

αγορϊζουν τουσ ςυντελεςτϋσ παραγωγόσ απϐ τα νοικοκυριϊ και τουσ χρηςιμοποιοϑν για να 

παρϊγουν τα προώϐντα και τισ υπηρεςύεσ τουσ, τα οπούα ςτη ςυνϋχεια πουλοϑν ςτα νοικοκυριϊ. 

Μερικϊ απϐ τα πλϋον θεμελιώδη θϋματα που μελετϊ η Μικροοικονομικό Ανϊλυςη εύναι α) οι 

ςυνθόκεσ κϊτω απϐ τισ οπούεσ τα νοικοκυριϊ αποφαςύζουν ποια αγαθϊ και ςε τι ποςϐτητεσ θα 

τα αγορϊςουν, τι τιμϋσ εύναι διατεθειμϋνοι να πληρώςουν για να τα αγορϊςουν, καθώσ και ςε τι 

τιμϋσ θα διαθϋςουν τουσ παραγωγικοϑσ ςυντελεςτϋσ που ϋχουν ςτην ιδιοκτηςύα τουσ, και β) οι 

ςυνθόκεσ κϊτω απϐ τισ οπούεσ οι επιχειρόςεισ αποφαςύζουν τισ ποςϐτητεσ παραγωγικών 

ςυντελεςτών που θα αγορϊςουν, ποια προώϐντα θα παρϊγουν, ςε τι ποςϐτητα θα τα παρϊγουν 

και ςε τι τιμό θα τα πουλόςουν. Οι αποφϊςεισ αυτϋσ λαμβϊνονται απϐ τα νοικοκυριϊ με ςτϐχο 
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να δαπανόςουν το δεδομϋνο ειςϐδημϊ τουσ ϋτςι ώςτε να επιτϑχουν το υψηλϐτερο δυνατϐ 

επύπεδο ευημερύασ και απϐ τισ επιχειρόςεισ με ςτϐχο την επύτευξη ϐςο το δυνατϐν υψηλϐτερων 

πωλόςεων και κερδών. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ψ ΞΕΝΗ ΓΛΨΑ Ι. (Αναςταςύα Καραγκούνη, ΕΕΠ Ελληνικόσ Γλώςςασ)  

Οι αλλοδαπού - μη φυςικού ομιλητϋσ - φοιτητϋσ πρϋπει να ϋχουν την ικανϐτητα να 

χρηςιμοποιοϑν την Ελληνικό γλώςςα ςε προχωρημϋνο επύπεδο με ευχϋρεια και αυθορμητιςμϐ, 

ςε ςυγκεκριμϋνεσ περιςτϊςεισ επικοινωνύασ που διδϊςκονται, (βλ. θεματικϋσ ενϐτητεσ) ϋτςι 

ώςτε η επικοινωνύα τουσ με τουσ φυςικοϑσ ομιλητϋσ να γύνεται χωρύσ πύεςη και δυςκολύα. 

Πρϋπει να εύναι ςε θϋςη να κατανοοϑν τισ κϑριεσ ιδϋεσ πϊνω ςε ςυγκεκριμϋνα θϋματα (βλ. 

θεματικϋσ ενϐτητεσ). Πρϋπει να παρϊγουν λϐγο με ςαφόνεια και λεπτομϋρεια πϊνω ςε ευρϑ 

πεδύο θεμϊτων και να εξηγοϑν μύα ϊποψη πϊνω ςε ϋνα θϋμα, παρουςιϊζοντασ τα 

πλεονεκτόματα και τα μειονεκτόματα διϊφορων επιλογών.   

Οι αλλοδαπού - μη φυςικού ομιλητϋσ - φοιτητϋσ διδϊςκονται λεξιλϐγιο, κατανϐηςη και 

παραγωγό γραπτοϑ και προφορικοϑ λϐγου ςτισ ακϐλουθεσ θεματικϋσ ενϐτητεσ: 

 Εμφϊνιςη – προςωπικϐτητα  

 Ανθρώπινεσ ςχϋςεισ – οικογϋνεια 

 Ελεϑθεροσ χρϐνοσ – τϋχνη/αθλητιςμϐσ 

 Σαξιδιωτικού προοριςμού/τουριςμϐσ/ Πολιτιςτικό κληρονομιϊ 

 Τγεύα / περύθαλψη/ διατροφό 

 Εκπαύδευςη/δια βύου μϊθηςη 

Επαναλαμβϊνονται τα μορφολογικϊ (γραμματικϊ) και ςυντακτικϊ φαινϐμενα προηγουμϋνων 

επιπϋδων.  

Διδϊςκονται ςϑνθετα μορφολογικϊ (γραμματικϊ) και ςυντακτικϊ φαινϐμενα του τρϋχοντοσ 

επιπϋδου [π.χ. ςϑνθετα και ανώμαλα ουςιαςτικϊ και επύθετα, επιρρόματα, προθϋςεισ, 

δευτερεϑουςεσ προτϊςεισ (ειδικϋσ, βουλητικϋσ, χρονικϋσ, αιτιολογικϋσ, πλϊγιεσ ερωτηματικϋσ 

προτϊςεισ, αντωνυμύεσ κλπ] 

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΑ 

ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΛΟΓΙΣΙΚΗ Ι (πρώην ΑΡΦΕ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΛΟΓΙΣΙΚΗ) (ταυρούλα Κουρδούμπαλου,  Λϋκτορασ ) 

Ο ςτϐχοσ του μαθόματοσ εύναι να εξοικειωθεύ ο φοιτητόσ ςε ειςαγωγικϐ επύπεδο με τα θϋματα 

που πραγματεϑεται η επιςτόμη τησ λογιςτικόσ. Αρχικϊ, παρουςιϊζονται οι βαςικϋσ λογιςτικϋσ 

καταςτϊςεισ των επιχειρόςεων, δηλαδό ο ιςολογιςμϐσ και η κατϊςταςη αποτελεςμϊτων 

χρόςησ. τη ςυνϋχεια, πραγματοποιεύται ανϊλυςη των λογιςτικών γεγονϐτων και τησ 

επύπτωςόσ τουσ ςτη λογιςτικό ιςϐτητα. Ακολουθεύ η παρουςύαςη των κανϐνων λειτουργύασ 

των λογαριαςμών και η καταχώρηςη των λογιςτικών γεγονϐτων ςτο ημερολϐγιο με 

ταυτϐχρονη τόρηςη γενικοϑ και αναλυτικών καθολικών. Ϊπεται η κατϊρτιςη του ιςοζυγύου ενώ 

με την παρουςύαςη των εγγραφών κλειςύματοσ και την κατϊρτιςη των χρηματοοικονομικών 

καταςτϊςεων ολοκληρώνεται η παρουςύαςη του λογιςτικοϑ κυκλώματοσ. 

 

ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ  (Κωνςταντύνοσ Σαραμπϊνησ,  Καθηγητόσ) 

Σο μϊθημα αυτϐ αποτελεύται απϐ τρεισ ενϐτητεσ, τη θεωρητικό, την εργαςτηριακό και την 

ενϐτητα τησ εκπϐνηςησ εργαςύασ. τη θεωρητικό ενϐτητα του μαθόματοσ, αναλϑονται αρχικϊ 

οι ϋννοιεσ τησ πληροφορικόσ τεχνολογύασ και των πληροφοριακών ςυςτημϊτων, καθώσ και η 

ςημαςύα τουσ για την επιςτημονικό περιοχό τησ «οργϊνωςησ και διούκηςησ επιχειρόςεων». τη 

ςυνϋχεια αναλϑονται ςε βϊθοσ τα ςτοιχεύα που ςυνιςτοϑν τα πληροφοριακϊ ςυςτόματα, οι 
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λειτουργύεσ που εκτελοϑν, οι ςτϐχοι που επιτελοϑν, ο τρϐποσ κτόςησ τουσ απϐ επιχειρόςεισ και 

οργανιςμοϑσ, η ϋννοια των πληροφοριακών αναγκών, τα εύδη των δεδομϋνων. Επύςησ 

παρουςιϊζονται νεϐτερεσ εξελύξεισ τησ πληροφορικόσ τεχνολογύασ και η εφαρμογό τουσ. την 

εργαςτηριακό ενϐτητα του μαθόματοσ παρουςιϊζονται εργαλεύα λογιςμικοϑ που 

χρηςιμοποιοϑνται ςτον προςωπικϐ ηλεκτρονικϐ υπολογιςτό για την επύτευξη βαςικών 

λειτουργιών διαχεύριςησ του ηλεκτρονικοϑ υπολογιςτό, τη ςυγγραφό κειμϋνων, την καταςκευό 

υπολογιςτικών φϑλλων, την πλοόγηςη και χρόςη υπηρεςιών του Παγκϐςμιου Ιςτοϑ. Η εργαςύα 

αποτελεύται απϐ επιμϋρουσ ενϐτητεσ που περιλαμβϊνουν: την παραμετροπούηςη ςϑγχρονων 

επιχειρηςιακών πληροφοριακών ςυςτημϊτων (π.χ. πληροφοριακϐ ςϑςτημα διαχεύριςησ 

ανθρώπινου δυναμικοϑ, πληροφοριακϐ ςϑςτημα διαχεύριςησ πελατών), την ανϊπτυξη 

ιςτοτϐπου ςτον παγκϐςμιο ιςτϐ με χρόςη ϋτοιμων εργαλεύων (π.χ. wordpress), τη χρόςη 

ποικύλων διαδικτυακών εργαλεύων λογιςμικοϑ (π.χ. Google apps). 

 

ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΨΝ (Τπατύα Θεοδωρϊκιογλου, ΕΔΙΠ) 

τϐχοσ του μαθόματοσ «Ειςαγωγό ςτη Διούκηςη Λειτουργιών» εύναι να ειςϊγει τουσ φοιτητϋσ 

ςε βαςικοϑσ τομεύσ τησ διούκηςησ λειτουργιών και να τουσ βοηθόςει να αντιληφθοϑν το ρϐλο 

τησ μϋςα ςτην επιχεύρηςη, την επύδραςό τησ ςτην αϑξηςη τησ ανταγωνιςτικϐτητασ και τον 

τρϐπο αλληλεπύδραςόσ τησ με τισ υπϐλοιπεσ βαςικϋσ λειτουργύεσ τησ επιχεύρηςησ. Ειδικϐτερα, 

παρουςιϊζονται και αναλϑονται βαςικϋσ περιοχϋσ τησ διούκηςησ παραγωγόσ/λειτουργιών 

καθώσ και τα εργαλεύα και οι μϋθοδοι που χρηςιμοποιοϑνται για τη λόψη αποφϊςεων ςε αυτϋσ. 

Ενδεικτικϊ, αναπτϑςςονται θϋματα ϐπωσ: Ειςαγωγό ςτη Διούκηςη Λειτουργιών, τρατηγικϐσ 

Ρϐλοσ τησ Διούκηςησ Λειτουργιών, Μϋτρηςη & Βελτύωςη Παραγωγικϐτητασ, Ανϊλυςη για 

Προβλϋψεισ Ζότηςησ, Ανϊλυςη και χεδιαςμϐσ Παραγωγικόσ Δυναμικϐτητασ, Επιλογό Θϋςησ 

Εγκατϊςταςησ, χεδύαςη Προώϐντοσ και Παραγωγικόσ Διαδικαςύασ, χεδύαςη Φωροταξικόσ 

Διϊταξησ, Προγραμματιςμϐσ Παραγωγόσ, και Διαχεύριςη Αποθεμϊτων. Η μελϋτη των παραπϊνω 

θεμϊτων ςυνοδεϑεται απϐ παρουςύαςη και ανϊλυςη πραγματικών περιπτώςεων (case studies). 

 

ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ (Ιωϊννησ  Κωνςταντϊρασ, Επύκουροσ Καθηγητόσ) 

Δειγματοληψύα και κατανομϋσ δειγματοληψύασ: Δειγματοληψύα, η ςημαςύα τησ δειγματικόσ 

κατανομόσ, κατανομό δειγματοληψύασ του μϋςου, κατανομό δειγματοληψύασ τησ διαφορϊσ δϑο 

μϋςων, δειγματικό κατανομό τησ αναλογύασ και τησ διαφορϊσ δϑο αναλογιών, δειγματικό 

κατανομό τησ διαςπορϊσ, η Χ2–κατανομό, δειγματικό κατανομό του λϐγου δϑο διαςπορών, η F-

κατανομό.  

ημειακό Εκτιμητικό και Εκτιμητικό με διϊςτημα εμπιςτοςϑνησ: Εκτιμότρια ςυνϊρτηςη και 

κριτόρια επιλογόσ εκτιμητριών, η ςημαςύα του διαςτόματοσ εμπιςτοςϑνησ και του ςυντελεςτό 

εμπιςτοςϑνησ, εκτύμηςη διαςτόματοσ εμπιςτοςϑνησ του μϋςου, τησ διαφορϊσ δϑο μϋςων, τησ 

διαςπορϊσ και τησ αναλογύασ, εκτύμηςη διαςτόματοσ εμπιςτοςϑνησ τησ διαφορϊσ δϑο 

αναλογιών και του λϐγου δϑο διαςπορών, επιλογό μεγϋθουσ δεύγματοσ για την εκτύμηςη του 

μϋςου. 

Ϊλεγχοσ ςτατιςτικών υποθϋςεων και λόψη αποφϊςεων: Ερευνητικϋσ και ςτατιςτικϋσ 

υποθϋςεισ, επύπεδο ςημαντικϐτητασ και ςφϊλμα Σϑπου Ι και ΙΙ, διαδικαςύα ελϋγχου υποθϋςεων, 

ϋλεγχοσ υποθϋςεων για τη μϋςη τιμό του πληθυςμοϑ, για τη διαφορϊ δϑο μϋςων, για τη 

διαςπορϊ και την αναλογύα, ϋλεγχοσ υποθϋςεων για τη διαφορϊ δϑο αναλογιών και του λϐγου 

δϑο διαςπορών. 

τατιςτικό ςυμπεραςματολογύα για κατηγορικϋσ μεταβλητϋσ: Ϊλεγχοσ Χ2 καλόσ προςαρμογόσ, 

ανεξαρτηςύασ και ομοιογϋνειασ. 
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Ανϊλυςη απλόσ και πολλαπλόσ παλινδρϐμηςησ και ςυςχϋτιςησ: υςχϋτιςη, απλό γραμμικό 

παλινδρϐμηςη, αξιολϐγηςη απλοϑ γραμμικοϑ μοντϋλου, ειςαγωγό ςτο πολυμεταβλητϐ μοντϋλο 

παλινδρϐμηςησ. 

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  (Ιωϊννησ Φατζηδημητρύου, Καθηγητόσ)  

H Μακροοικονομικό μελετϊ τη ςυμπεριφορϊ και τα προβλόματα του οικονομικοϑ ςυςτόματοσ 

ςτο ςϑνολϐ του. Η δομό του μαθόματοσ εύναι τϋτοια ώςτε οι φοιτητϋσ να κατανοόςουν τη 

ςημαςύα και τη χρηςιμϐτητα των μακροοικονομικών μεγεθών για το νοικοκυριϐ και την 

επιχεύρηςη. Σα θϋματα που θα μελετηθοϑν ςε βϊθοσ περιλαμβϊνουν την ϋννοια και τουσ 

ςτϐχουσ τησ μακροοικονομικόσ πολιτικόσ, τον ρϐλο του δημϐςιου τομϋα και τησ Ευρωπαώκόσ 

Κεντρικόσ Σρϊπεζασ (ΕΚΣ) ςτην οικονομύα και τη διαμϐρφωςη τησ δημοςιονομικόσ και 

νομιςματικόσ πολιτικόσ, τη ςχϋςη που υπϊρχει μεταξϑ του ακαθϊριςτου εγχώριου προώϐντοσ 

(ΑΕΠ), του εθνικοϑ ειςοδόματοσ και τησ ςυνολικόσ κατανϊλωςησ και αποταμύευςησ, τουσ 

παρϊγοντεσ που προςδιορύζουν το μϋγεθοσ των επενδϑςεων του ιδιωτικοϑ τομϋα, τον τρϐπο 

προςδιοριςμοϑ του εγχώριου προώϐντοσ και του εθνικοϑ ειςοδόματοσ. Επιπλϋον, θα μελετηθοϑν 

η ϋννοια και η ςημαςύα τησ ϊςκηςησ τησ δημοςιονομικόσ και νομιςματικόσ πολιτικόσ, το 

υπϐδειγμα τησ ςυνολικόσ ζότηςησ και ςυνολικόσ προςφορϊσ και η ςημαςύα τησ ϊςκηςησ τησ 

μακροοικονομικόσ πολιτικόσ ςτα πλαύςια του υποδεύγματοσ αυτοϑ. Σϋλοσ θα εξεταςτοϑν και οι 

παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν τον ρυθμϐ οικονομικόσ ανϊπτυξησ, τη λειτουργύα των αγορών 

χρόματοσ, το ϑψοσ των επιτοκύων, τον πληθωριςμϐ, την ανεργύα, την απαςχϐληςη, τα 

ελλεύμματα του προϒπολογιςμοϑ του δημϐςιου τομϋα και το μϋγεθοσ του δημϐςιου ό εθνικοϑ 

χρϋουσ. 

 

ΞΕΝΗ ΓΛΨΑ (Αγγλικϊ, Γαλλικϊ, Γερμανικϊ, Ιταλικϊ)   

ΞΕΝΗ ΓΛΨΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΚΟΠΟΤ: ΑΓΓΛΙΚΑ (Θεόκλεια Ριζούλη, 

ΕΕΠ Αγγλικόσ Γλώςςασ). 

τόχοι: Κατϊκτηςη και εξϊςκηςη επύςημου, ακαδημαώκοϑ λεξιλογύου και ορολογύασ ςχετικόσ με 

τη Διούκηςη Επιχειρόςεων, κατανϐηςη επιςτημονικών κειμϋνων ειδικϐτητασ, ανϊπτυξη και 

εξϊςκηςη ακαδημαώκοϑ γραπτοϑ λϐγου. 

ύντομη περιγραφό: Σο μϊθημα θα εςτιϊζει ςτην εξοικεύωςη των φοιτητών/τριών με την 

επιςτημονικό ορολογύα διούκηςησ επιχειρόςεων και ςε ςτρατηγικϋσ κατανϐηςησ και 

μετϊφραςησ ορολογύασ, μϋςω τησ διδαςκαλύασ επιςτημονικών περιλόψεων και ϊρθρων καθώσ 

και ϊλλων κειμενικών ειδών τησ ειδικϐτητϊσ τουσ. Παρϊλληλα, οι φοιτητϋσ/τριεσ θα 

εξαςκοϑνται ςε: χαρακτηριςτικϊ ακαδημαώκοϑ γραπτοϑ λϐγου, τεχνικϋσ παρϊφραςησ, 

περύληψησ και ςϑνθεςησ πληροφοριών, ςε περιγραφό γραφημϊτων και θα καθοδηγοϑνται ςτη 

ςϑνθεςη ςχολιαςμϋνησ βιβλιογραφύασ (annotated bibliography entry) και ορολογύασ 

βαςιςμϋνησ ςε θϋματα του επιςτημονικοϑ τουσ πεδύου. 

  

ΞΕΝΗ ΓΛΨΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΚΟΠΟΤ:  ΓΑΛΛΙΚΑ (Madeleine Donati 

ΕΕΠ Γαλλικόσ Γλώςςασ) 

Σο μϊθημα ςτοχεϑει ςτην ανϊπτυξη δεξιοτότων κατανϐηςησ και παραγωγόσ γραπτοϑ λϐγου. Σο 

διδακτικϐ υλικϐ που προτεύνεται διαμορφώνεται απϐ κεύμενα τα οπούα  

επιλϋγονται βϊςει τησ επιςτόμησ του φοιτητό. Οι φοιτητϋσ εξοικειώνονται με το ιδιαύτερο 

ακαδημαώκϐ λεξιλϐγιο τησ ειδικϐτητϊσ τουσ. 

  To Διδακτικό υλικό αποτελεύται απϐ: 
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- Γραπτϐ διδακτικϐ υλικϐ με τρεισ μεγϊλεσ ενϐτητεσ (corpus écrit). Κϊθε ενϐτητα 

περιλαμβϊνει ειςαγωγικϊ κεύμενα που αφοροϑν ςτην επιςτόμη του φοιτητό. 

υνοδεϑονται με μια τυπολογύα αςκόςεων που ποικύλει ςε ςχϋςη με το εξεταζϐμενο 

κεύμενο. Ϊνα ςχετικϐ γαλλο-ελληνικϐ γλωςςϊριο (ορολογύα) ακολουθεύ κϊθε εξεταζϐμενο 

κεύμενο ανϊ ενϐτητα.  

- Ϊνα γραμματικϐ υπϐμνημα (memento grammatical) με  γραμματικοϑσ κανϐνεσ. 

- Διαδραςτικϋσ αςκόςεισ online (activités en ligne), που ακολουθοϑν τισ ενϐτητεσ του 

γραμματικοϑ υπομνόματοσ. 

Όλο το υλικϐ βρύςκεται ςε ηλεκτρονικό μορφό ςτην πλατφϐρμα Open eClass  

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

το τϋλοσ του εξαμόνου, μετϊ απϐ ςυςτηματικό παρακολοϑθηςη του μαθόματοσ, οι 

ςυμμετϋχοντεσ: 

 Θα ϋχουν αφομοιώςει  βαςικοϑσ κανϐνεσ ςτη γραμματικό - δομό τησ γαλλικόσ γλώςςασ - 

Γραμματικού ςτόχοι 

 Θα ϋχουν εμπλουτύςει τη γλώςςα με ειδικϐ λεξιλϐγιο (ορολογύα), ανϊλογα με το 

αντικεύμενο τησ επιςτόμησ τουσ - Γλωςςικού ςτόχοι 

 Θα μποροϑν να εντοπύζουν, να κατανοοϑν και να παρϊγουν γραπτϋσ η προφορικϋσ 

πληροφορύεσ ςχετικϋσ με το αντικεύμενο τησ επιςτόμησ τουσ - Ακαδημαώκού ςτόχοι    

 Θα ϋχουν ενιςχϑςει την αυτονομύα τουσ ςτη γλώςςα κϊνοντασ προχωρημϋνεσ 

διαδραςτικϋσ αςκόςεισ και αναζητώντασ περαιτϋρω πληροφορύεσ ςτο διαδύκτυο 

(webographie) - τόχοι αυτονόμηςησ 

 

ΞΕΝΗ ΓΛΨΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΚΟΠΟΤ:  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (Βαςιλικό 

Παλαςϊκη, ΕΕΠ Γερμανικόσ Γλώςςασ) 

Ο ςκοπϐσ του μαθόματοσ Γερμανικϊ για Ειδικοϑσ Ακαδημαικοϑσ κοποϑσ (Τποχρεωτικϐ ) το 

οπούο διδϊςκεται ςτι 2ο εξϊμηνο, εύναι η διδαςκαλύα τησ γερμανικόσ γλώςςασ ςε μϋςο επύπεδο 

(B1), ενώ παρϊλληλα επιδιώκεται η επαφό των φοιτητών με τον γερμανικϐ πολιτιςμϐ. 

Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ η φοιτότρια/ο φοιτητόσ θα εύναι ςε θϋςη: 

- να ϋχει αναπτϑξει ικανϐτητεσ κατανϐηςησ ςτο μϋςο επύπεδο γραπτοϑ και προφορικοϑ λϐγου 

μϋςα απϐ βαςικϊ αυθεντικϊ κεύμενα οικονομικοϑ περιεχομϋνου. 

- να αναγνωρύζει και να αναλϑει μορφοςυντακτικϋσ δομϋσ ςτο μϋςο επύπεδο. 

- να ςυνθϋτει και να παρϊγει νϋο γραπτϐ και προφορικϐ λϐγο ςε μϋςο επύπεδο. 

- να ϋχει αποκτόςει νϋα γνώςη και ικανϐτητεσ ςε ανϊλογο επύπεδο ςτισ 4 δεξιϐτητεσ (γραφό, 

ομιλύα, ανϊγνωςη, ακουςτικό αντύληψη). 

- να αναπτϑξει ικανϐτητεσ δια βύου μϊθηςησ. 

το επύπεδο αυτϐ η διδαςκαλύα επικεντρώνεται ςτην απϐκτηςη λεξιλογύου ςε μεςαύο επύπεδο, 

προκειμϋνου να μπορεύ ο φοιτητόσ να επικοινωνόςει ςε καταςτϊςεισ που μπορεύ να 

αντιμετωπύςει ωσ φοιτητόσ ςε μια γερμανϐφωνη χώρα (π.χ. ςϑνταξη βιογραφικοϑ 

ςημειώματοσ, οικονομικό ορολογύα μϋςα απϐ διαλϐγουσ ςε τρϊπεζα, ςε εταιρύεσ, ςε 

επιςτημονικϊ ςυνϋδρια, πληροφορύεσ για το πανεπιςτημιακϐ ςϑςτημα, για γερμανικϋσ 

εμπορικϋσ ςυναλλαγϋσ κ.α.). Επύςησ επιδιώκεται η εξοικεύωςη του φοιτητό με τα γραμματικϊ 

φαινϐμενα και τισ ςυντακτικϋσ δομϋσ τησ γερμανικόσ γλώςςασ ςε μεςαύο επύπεδο. Προϊγεται 

κυρύωσ η ςϑνθεςη γραπτοϑ και προφορικοϑ λϐγου ςτο αντύςτοιχο επύπεδο, τϐςο μϋςα απϐ 

καθοδηγοϑμενεσ αςκόςεισ ϐςο και ωσ ελεϑθερη πλϋον παραγωγό λϐγου, η ανϊπτυξη τησ 

ακουςτικόσ αντύληψησ και η πιο λεπτομερόσ κατανϐηςη κειμϋνων. 
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ΞΕΝΗ ΓΛΨΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΚΟΠΟΤ: ΙΣΑΛΙΚΑ (Simona Vannini, ΕΕΠ 

Ιταλικόσ Γλώςςασ )   

τϐχοσ του μαθόματοσ εύναι η ανϊπτυξη των δεξιοτότων που εύναι απαραύτητεσ για 

αποτελεςματικό επικοινωνύα ςτον επιχειρηματικϐ και διοικητικϐ τομϋα. Σο διδακτικϐ υλικϐ του 

μαθόματοσ τησ Iταλικόσ γλώςςασ εύναι προςαρμοςμϋνο ςτισ ανϊγκεσ των φοιτητών του 

Σμόματοσ ΟΔΕ. Σο επύπεδο των φοιτητών ςτην Iταλικό Γλώςςα ς’αυτϐ το εξϊμηνο βρύςκεται 

ανϊμεςα ςτο A2+/B1 ςτην κλύμακα του «Ενιαύου Ευρωπαώκοϑ Πλαιςύου Αναφορϊσ για τισ 

γλώςςεσ» του υμβουλύου τησ Ευρώπησ. Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ, ο/η 

φοιτητόσ/τρια θα εύναι ςε θϋςη να διαβϊζει και να κατανοεύ κεύμενα ςχετικϊ με τη Διούκηςη 

Επιχειρόςεων και να απαντϊ ςε ερωτόςεισ κατανϐηςησ με την ορολογύα τησ Διούκηςησ 

Επιχειρόςεων. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ψ ΞΕΝΗ ΓΛΨΑ ΙΙ.(Αναςταςύα Καραγκούνη, ΕΕΠ Ελληνικόσ Γλώςςασ)  

Οι αλλοδαπού - μη φυςικού ομιλητϋσ - φοιτητϋσ πρϋπει να ϋχουν την ικανϐτητα να κατανοοϑν 

ϋνα ευρϑ φϊςμα ςϑνθετων και μακροςκελών κειμϋνων πϊνω ςε ςυγκεκριμϋνα θϋματα, και να 

αναγνωρύζουν ςημαςύεσ που υπονοοϑνται. (βλ. θεματικϋσ ενϐτητεσ) Να μποροϑν να 

εκφραςτοϑν ϊνετα, αυθϐρμητα και ευϋλικτα ςε ςυγκεκριμϋνεσ περιςτϊςεισ επικοινωνύασ. (βλ. 

θεματικϋσ ενϐτητεσ) 

Να μποροϑν να παρϊγουν ςαφό, καλϊ διαρθρωμϋνα, λεπτομερό κεύμενα για ςϑνθετα θϋματα 

που διδϊςκονται. 

Οι αλλοδαπού - μη φυςικού ομιλητϋσ - φοιτητϋσ διδϊςκονται κατανϐηςη και παραγωγό γραπτοϑ 

και προφορικοϑ λϐγου ςτισ ακϐλουθεσ θεματικϋσ ενϐτητεσ: 

 Εργαςύα / επαγγϋλματα 
 Περιβϊλλον – Οικολογύα – κλύμα 
 Πϐλεμοσ – Ειρόνη/ Ανθρώπινα δικαιώματα /Κοινωνικϊ προβλόματα 
 Δημϐςιοσ βύοσ, δικαιοςϑνη/ πολιτικό  
 Επιςτόμη /Οικονομύα/Σεχνολογύα/Τπολογιςτϋσ   

υνεχύζεται η διδαςκαλύα ςϑνθετων μορφολογικών και ςυντακτικών φαινομϋνων. [π.χ. ςϑνθετα 

ρόματα με προθϋςεισ, ςϑνθετα ρόματα με αρχαύα προϋλευςη, ανώμαλα ουςιαςτικϊ, ιδιϊζουςασ 

χρόςησ ουςιαςτικϊ, δευτερεϑουςεσ αναφορικϋσ, τελικϋσ, ςυμπεραςματικϋσ, ενδοιαςτικϋσ, 

εναντιωματικϋσ υποθετικϋσ προτϊςεισ, υποθετικϐσ λϐγοσ, ανώμαλα παραθετικϊ, αριθμητικϊ 

επύθετα, λϐγια ρόματα, ρηματικϊ επύθετα, μετοχϋσ παθητικοϑ αορύςτου, παθητικό ςϑνταξη 

κλπ.] 

 

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΑ 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΗ ΕΡΕΤΝΑ [Ανδρϋασ Γεωργύου, Καθηγητόσ(Σμόμα Α-Μα) & K. Καπϊρησ, Επ. 

Καθηγητόσ (Σμόμα Με-Ψ)]  

Η Επιχειρηςιακό Ϊρευνα (Operational ό Operations Research, Management Science, 

Quantitative Analysis for Business Decisions, Prescriptive Analytics) προςφϋρει μια ςειρϊ απϐ 

εργαλεύα που αφοροϑν την ανϊπτυξη μαθηματικών μοντϋλων που ςτοχεϑουν ςτη λόψη 

βϋλτιςτων αποφϊςεων ςε ςυςτόματα υψηλόσ πολυπλοκϐτητασ. Εκεύ ϐπου οντϐτητεσ 

(ανθρώπινο δυναμικϐ, πϐροι ϐπωσ πρώτεσ ϑλεσ, κεφϊλαια, μεθοδολογύεσ, δεδομϋνα και 

πληροφορύεσ) αλληλοεπιδροϑν με κϊποιο ςκοπϐ ϐπωσ την παροχό μιασ υπηρεςύασ ό την 

παραγωγό ενϐσ αγαθοϑ. Αποτελεύ το κυρύαρχο γνωςτικϐ αντικεύμενο τησ ςυςτημικόσ ανϊλυςησ 

για τη λόψη (βϋλτιςτων) αποφϊςεων και εύναι ϋνασ απϐ τουσ βαςικοϑσ πυλώνεσ τησ 

Αναλυτικόσ των Επιχειρόςεων (Business Analytics). Tα τελευταύα χρϐνια, η Επιχειρηςιακό 

Ϊρευνα ϋχει μετεξελιχθεύ ςε ϋναν απϐ τουσ βαςικοϑ πυλώνεσ του αντικειμϋνου που ϋγινε 
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ευρϑτερα γνωςτϐ ωσ Business Analytics & Data Science μαζύ με τισ τεχνικϋσ τησ τατιςτικόσ 

Ανϊλυςησ και με τη ςτόριξη τησ Πληροφορικόσ Σεχνολογύασ και τησ διαχεύριςησ 

Πληροφοριακών υςτημϊτων. υχνϊ μϊλιςτα αναφϋρεται πλϋον ωσ Αναλυτικό των 

Αποφϊςεων. το πλαύςιο τησ Αναλυτικόσ των Επιχειρόςεων και τησ επιςτόμησ τρων δεδομϋνων 

αποτελεύ την ενϐτητα που ςυνδϋει την Περιγραφικό και Προβλεπτικό Αναλυτικό (Descriptive 

and Predictive Avalytics) με την λόψη Αποφϊςεων (Prescriptive Analytics). Σο πακϋτο αυτϐ των 

μεθοδολογιών ςτηρύζεται φυςικϊ ςτην υπολογιςτικό ιςχϑ που προςφϋρει η Πληροφορικό 

τεχνολογύα και δύνει ανεξϊντλητεσ δυνατϐτητεσ ςτην προετοιμαςύα και ανϊλυςη δεδομϋνων 

μικροϑ ό μεγϊλου ϐγκου (Big Data Analysis) ςτο πλαύςιο τησ τεχνητόσ νοημοςϑνησ (ΑΙ) και των 

ευφυών ςυςτημϊτων (ES). 

Η Επιχειρηςιακό Ϊρευνα βρύςκεται παντοϑ (ακϐμη κι αν δεν το βλϋπετε ό δεν το γνωρύζετε) 

αφοϑ κϊθε ανθρώπινη (με την ευρεύα ϋννοια) δραςτηριϐτητα εμπεριϋχει την ανϊγκη 

εντοπιςμοϑ τησ βϋλτιςτησ προςϋγγιςησ υλοπούηςόσ τησ. Ϊτςι βλϋπουμε εφαρμογϋσ ςε ϐλουσ 

τουσ κλϊδουσ επιχειρηςιακόσ δραςτηριϐτητασ (δημϐςιο τομϋα, ϊμυνα, παροχό υπηρεςιών 

υγεύασ, καταςκευϋσ, βιομηχανικό παραγωγό, μηχανολογικϋσ εφαρμογϋσ, παροχό υπηρεςιών, 

χρηματοοικονομικό διούκηςη, μϊρκετινγκ, κ.λπ.). Η Επιχειρηςιακό Ϊρευνα ωσ αυτοτελϋσ 

γνωςτικϐ αντικεύμενο πρωτοεμφανύςτηκε ςτον αμυντικϐ κλϊδο κυρύωσ απϐ τισ ςυμμαχικϋσ 

δυνϊμεισ κατϊ το 2ο Παγκϐςμιο Πϐλεμο. Δηλαδό, ςε ϋνα περιβϊλλον με ϋντονη αβεβαιϐτητα 

(ςτοχαςτικϐτητα), ανταγωνιςμϐ (ςϑρραξη) ϋλλειψη πϐρων και κύνδυνο (ρύςκο). Καθϐλου 

τυχαύα, το πρώτο πρϐβλημα Επιχειρηςιακόσ Ϊρευνασ που αντιμετώπιςε η Βρετανικό 

τρατιωτικό Διούκηςη εκεύνη την περύοδο θεωρεύται το πρϐβλημα τησ χωροθϋτηςησ (επιλογό 

τϐπου εγκατϊςταςησ) το οπούο προϋκυψε απϐ την ανϊγκη ανϊπτυξησ ενϐσ ςυςτόματοσ 

εντοπιςμοϑ και αναχαύτηςησ (radar τησ εποχόσ εκεύνησ). 

Σα παραπϊνω χαρακτηριςτικϊ, ςυναντώνται ςε κϊθε περιβϊλλον επιχειρηςιακόσ (και 

προςωπικόσ) δραςτηριϐτητασ και γενικϐτερα κϊθε οργανιςμοϑ (ςυςτόματοσ) και η 

διαπύςτωςη αυτό οδόγηςε, απϐ τη δεκαετύα του 50 και ϋπειτα, ςε περαιτϋρω ανϊπτυξη και 

εφαρμογό των μεθϐδων αυτών ςε κϊθε περιοχό ϐπου πολϑπλοκα προβλόματα κϊτω απϐ 

ςυνθόκεσ αβεβαιϐτητασ, ρύςκου, περιοριςμϋνων πϐρων και ανταγωνιςμοϑ ϋπρεπε να 

επιλυθοϑν.  

Οι διαλϋξεισ του μαθόματοσ ςτοχεϑουν ςε μια ςυνοπτικό γνωριμύα με τα βαςικϊ εργαλεύα τησ 

Επιχειρηςιακόσ Ϊρευνασ και κυρύωσ με τον γραμμικϐ προγραμματιςμϐ και τη θεωρύα δικτϑων. 

Αρχικϊ γύνεται μύα ςϑντομη αναςκϐπηςη τησ ςυςτημικόσ προςϋγγιςησ ςτην επύλυςη 

επιχειρηςιακών προβλημϊτων και ςτην ανϊπτυξη ποςοτικών μοντϋλων (quantitative models) 

ςτο πλαύςιο τησ Καθοδηγητικόσ Αναλυτικόσ (Prescriptive Analytics). τη ςυνϋχεια 

παρουςιϊζεται η μεθοδολογύα του γραμμικοϑ προγραμματιςμοϑ. Ειδικϐτερα, αναλϑεται η 

γραφικό αναπαρϊςταςη των γραμμικών μοντϋλων και η ςχϋςη τουσ με τη μικροοικονομικό 

ανϊλυςη και παρουςιϊζονται ςτοιχεύα τησ μεθϐδου simplex, Η μϋθοδοσ simplex αποτελεύ ϋναν 

απϐ τουσ ςημαντικϐτερουσ αλγορύθμουσ του 20ου αιώνα του οπούου η εφαρμογό ςε αμϋτρητα 

προβλόματα τησ καθημερινϐτητασ κυριολεκτικϊ ϊλλαξε τον τρϐπο ζωόσ μασ προσ το καλϑτερο 

(ϋνασ αλγϐριθμοσ μπορεύ να κϊνει κϊτι τϋτοιο;). τη ςυνϋχεια αφιερώνεται ϋνα μϋροσ των 

διαλϋξεων ςτη δυώκό θεωρύα και τη ςχϋςη τησ με την μικροοικονομικό θεωρύα και ςτην ανϊλυςη 

ευαιςθηςύασ των βαςικών παραμϋτρων των μοντϋλων. Ιδιαύτερη ϋμφαςη αποδύδεται ςτην 

καλλιϋργεια τησ ικανϐτητασ ανϊπτυξησ ςτοιχειωδών γραμμικών μοντϋλων και ερμηνεύασ των 

αποτελεςμϊτων για τη λόψη διοικητικών αποφϊςεων. Ακολοϑθωσ αναλϑονται ειδικϋσ 

περιπτώςεισ γραμμικών προβλημϊτων που οδηγοϑν λογικϊ ςτη θεωρύα δικτϑων, Σϋτοιεσ 

ειδικϋσ περιπτώςεισ εύναι το πρϐβλημα μεταφορϊσ και το πρϐβλημα τησ ανϊθεςησ εργαςιών. 

Σϋλοσ, αναλϑονται τα προβλόματα τησ βϋλτιςτησ διαδρομόσ, του ϊριςτου δϋντρου ζεϑξησ 
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(διαςϑνδεςησ) και τησ μϋγιςτησ ροόσ. Προβλόματα που ϋχουν εξαιρετικϊ ενδιαφϋρουςεσ 

επεκτϊςεισ τα τελευταύα χρϐνια ςε θϋματα κοινωνικόσ δικτϑωςησ, ςε επιδραςτικϊ δύκτυα ό 

δύκτυα ςυνεργαςιών.  

Με την ολοκλόρωςη τησ διδαςκαλύασ οι φοιτητϋσ και οι φοιτότριεσ αναμϋνεται να ϋχουν 

καλλιεργόςει πρωτύςτωσ την κοινό λογικό και τη δημιουργικϐτητα (ϐπωσ αυτό εδρϊζεται 

φυςικϊ ςτη γνώςη). τοιχεύα που θεμελιώνουν την ικανϐτητα μετϊβαςησ απϐ ϋνα εννοιολογικϐ 

ςχόμα ςε ϋνα μαθηματικϐ ιςοδϑναμο με ςκοπϐ τη λόψη αποφϊςεων. Δεξιϐτητεσ που 

αναπτϑςςονται ςχετύζονται με ςτοιχειώδεισ διαδικαςύεσ επύλυςησ και ερμηνεύασ μαθηματικών 

μοντϋλων ςε διοικητικϊ προβλόματα, εκτϋλεςη πειραμϊτων ανϊλυςησ ευαιςθηςύασ και 

διαςϑνδεςη ϐλων των εργαλεύων με ϋννοιεσ απϐ ϊλλα γνωςτικϊ αντικεύμενα ϐπωσ 

Μικροοικονομικό, Διούκηςη Παραγωγόσ, Διούκηςη Ανθρωπύνων πϐρων, τρατηγικό κ.λπ. 

Σο μϊθημα δεν εύναι εργαςτηριακϐ, ϐμωσ οι φοιτητϋσ/τριεσ προτρϋπονται να εξαςκηθοϑν ςτη 

διαμϐρφωςη και επύλυςη διαφϐρων προβλημϊτων χρηςιμοποιώντασ τα διαθϋςιμα 

προγρϊμματα ηλεκτρονικών υπολογιςτών (QSB, QM/POM, Excel) ό ακϐμη και κϊποια γλώςςα ό 

περιβϊλλον μοντελοπούηςησ (π.χ. Python).  

 

ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΚΑΣΑΝΑΛΨΣΗ   (Ανδρϋασ Ανδρονικύδησ ,  Καθηγητόσ) 

Σο μϊθημα μελετϊ και αναλϑει τον καταναλωτό ωσ αποφαςύζοντα ςτα πλαύςια τησ 

ςυμπεριφορικόσ οικονομικόσ. Οι καταναλωτϋσ παρεκκλύνουν απϐ τη λόψη ορθολογικών 

αποφϊςεων και αυτϐ γύνεται με ςυςτηματικϐ και προβλϋψιμο τρϐπο. Ϊμφαςη δύδεται ςτισ 

ςτρατηγικϋσ επιπτώςεισ των ψυχολογικών και κοινωνικών επιδρϊςεων που ο καταναλωτόσ 

δϋχεται κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ λόψησ αποφϊςεων και που με τη ςειρϊ τουσ 

ςυμβϊλουν ςτη διαμϐρφωςη τησ «εμπειρύασ πελϊτη». Πιο ςυγκεκριμϋνα, τα θϋματα που 

καλϑπτονται περιλαμβϊνουν: διαδικαςύα λόψησ αποφϊςεων, επεξεργαςύα πληροφοριών, 

αντιλόψεισ, προςόλωςη ςτη μϊρκα προώϐντοσ, ανϊμιξη με το προώϐν, μϋτρηςη και αλλαγό 

ςτϊςεων, διαπροςωπικϋσ επιδρϊςεισ ςτη ςυμπεριφορϊ του καταναλωτό, υποδεύγματα 

ςυμπεριφορϊσ καταναλωτό και εφαρμογϋσ ςτην τμηματοπούηςη τησ αγορϊσ, ςτην τοποθϋτηςη 

και ςτην προβολό προώϐντων. 

ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ (Ιορδϊνησ Ελευθεριϊδησ,  Καθηγητόσ) 

Σο μϊθημα αναλϑει την ϋννοια τησ χρονικόσ αξύασ του χρόματοσ, η οπούα αντανακλϊ το γεγονϐσ 

ϐτι η αξύα μύασ νομιςματικόσ μονϊδασ δεν παραμϋνει διαχρονικϊ ςταθερό αλλϊ μεταβϊλλεται. 

Περιγρϊφει τισ ϋννοιεσ του τϐκου και του επιτοκύου, καθώσ και τον τρϐπο υπολογιςμοϑ τησ 

παροϑςασ και τησ μελλοντικόσ αξύασ ενϐσ ποςοϑ με απλϐ τϐκο ό ανατοκιςμϐ. Παρϊλληλα, εξηγεύ 

το πώσ μπορεύ να υπολογιςθεύ το επιτϐκιο και το χρονικϐ διϊςτημα μύασ επϋνδυςησ. 

Παρουςιϊζει την ϋννοια τησ ρϊντασ, τα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ τησ, καθώσ και τον τρϐπο 

υπολογιςμοϑ τησ παροϑςασ και μελλοντικόσ αξύασ τησ. υμβϊλλει ςτην κατανϐηςη τησ δομόσ 

και διϊρθρωςησ των δανεύων και των αποταμιευτικών προγραμμϊτων, ενώ διαχωρύζει τισ 

ϋννοιεσ του ονομαςτικοϑ και του πραγματικοϑ επιτοκύου. 

ΟΡΓΑΝΨΙΑΚΗ ΘΕΨΡΙΑ ΚΑΙ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ  (Αναςταςύα Κϊτου, Αναπλ. Καθηγότρια) 

κοπόσ: Να ειςϊγει τουσ φοιτητϋσ ςτην Οργανωςιακό Θεωρύα και υμπεριφορϊ (ΟΘΕ) και 

ςτισ εφαρμογϋσ τησ ςτισ επιχειρόςεισ, ϋτςι ώςτε αυτϋσ να διατηρόςουν και να βελτιώςουν τα 

ανταγωνιςτικϊ τουσ πλεονεκτόματα. 

Περιεχόμενο: Ειςαγωγό ςτην οργανωςιακό θεωρύα και ςυμπεριφορϊ, Ατομικϊ γνωρύςματα, 

Μϊθηςη, Αξύεσ, τϊςεισ και εργαςιακϋσ ςυμπεριφορϋσ, Αντύληψη, Παρακύνηςη, Γκρουπ και 

ομϊδεσ, υγκροϑςεισ και διαπραγματεϑςεισ, Επικοινωνύα, Ηγεςύα.  

Ϊμφαςη: Αναλϑςεισ περιπτώςεων, Ομαδικϋσ ςυζητόςεισ, Ομαδικϋσ εργαςύεσ. 
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ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΙΙ (πρώην ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ)  

(Γεώργιοσ Δρογαλϊσ,  Επύκουροσ Καθηγητόσ) 
Ο ςτϐχοσ του μαθόματοσ εύναι να πραγματοποιόςει μύα λεπτομερό επιςκϐπηςη τησ 

χρηματοοικονομικόσ λογιςτικόσ και να εξοικειώςει τουσ φοιτητϋσ με τα εργαλεύα, τισ μεθϐδουσ 

και τισ τεχνικϋσ που εφαρμϐζονται κατϊ την εφαρμογό των Ελληνικών Λογιςτικών Προτϑπων 

(Ν 4308/14). Ειδικϐτερα, αρχικϊ αναλϑονται οι λογαριαςμού ςϑμφωνα με τα ΕΛΠ(Ν. 4308/14). 

τη ςυνϋχεια παρουςιϊζονται λογιςτικϊ γεγονϐτα ςχετικϊ με τα Μη Κυκλοφοροϑντα Πϊγια 

τοιχεύα (αγορϊ, αποςβϋςεισ και πωλόςεισ παγύων), τα Αποθϋματα (Μϋθοδοι απογραφόσ και 

μϋθοδοι αποτύμηςησ), τα Φρηματοοικονομικϊ ςτοιχεύα (παρακολοϑθηςη πελατών, γραμματύων 

ειςπρακτϋων και επιςφαλών απαιτόςεων), τισ Τποχρεώςεισ (παρακολοϑθηςη προμηθευτών, 

μη δεδουλευμϋνων τϐκων, δανεύων, προβλϋψεων και ΥΠΑ), την Καθαρό Θϋςη, τα Ϊξοδα και τα 

Ϊςοδα. Σο μϊθημα ολοκληρώνεται με την ανϊλυςη των εγγραφών προςδιοριςμοϑ 

αποτελϋςματοσ και την κατϊρτιςη των λογιςτικών καταςτϊςεων ςϑμφωνα με τα Ελληνικϊ 

Λογιςτικϊ Πρϐτυπα. 

 

ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΜΟΝΣΕΛΟΠΟΙΗΗ ΔΙΕΡΓΑΙΨΝ (Λουκϊσ Σςιρώνησ,  Αναπληρωτόσ 

Καθηγητόσ) 

Η αϑξηςη τησ ικανοπούηςησ των πελατών, η μεύωςη του κϐςτουσ τησ επιχειρηματικόσ 

δραςτηριϐτητασ και η δημιουργύα νϋων προώϐντων και υπηρεςιών με χαμηλϐ κϐςτοσ εύναι 

ςημαντικϋσ πτυχϋσ τησ διαχεύριςησ των επιχειρηματικών διαδικαςιών απϐ την ϊποψη τησ 

διούκηςησ. Η διούκηςη και μοντελοπούηςη διεργαςιών περιλαμβϊνει ϋννοιεσ, μεθϐδουσ και 

τεχνικϋσ για τη ςτόριξη του ςχεδιαςμοϑ, τησ διαχεύριςησ, τησ διαμϐρφωςησ, τησ θϋςπιςησ και 

τησ ανϊλυςησ των επιχειρηςιακών διαδικαςιών. Η βαςικό διαχεύριςη των επιχειρηςιακών 

διαδικαςιών εύναι η ρητό αναπαρϊςταςη τουσ με τισ δραςτηριϐτητϋσ τουσ και τουσ 

περιοριςμοϑσ εκτϋλεςησ μεταξϑ τουσ. 

Σο μϊθημα εξετϊζει τισ μεθϐδουσ και τισ τεχνικϋσ που απαιτοϑνται για την ανϊλυςη, το 

ςχεδιαςμϐ, την χαρτογρϊφηςη, την εφαρμογό, την αυτοματοπούηςη, και την αξιολϐγηςό των 

επιχειρηςιακών διεργαςιών. Εύναι δομημϋνο με βϊςη τισ φϊςεισ του κϑκλου ζωόσ τησ 

επιχειρηςιακόσ διεργαςύασ. Οι φοιτητϋσ μαθαύνουν να αναλϑουν την οργανωτικό απϐδοςη απϐ 

την ϊποψη τησ διεργαςύασ, τον επαναςχεδιαςμϐ των διαδικαςιών με τη χρόςη τεχνικών 

εςτιαςμϋνων ςε ροϋσ εργαςύασ και να δημιουργόςουν μοντϋλα διεργαςιών. Παρϋχεται 

ολοκληρωμϋνη κϊλυψη του προτϑπου Business Process Modelling Notation (BPMN) ϋτςι ώςτε 

οι φοιτητϋσ να εύναι ςε θϋςη να διαβϊςουν και να αναπτϑξουν μοντϋλα διεργαςιών. Με την 

ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ αναμϋνεται να αναπτϑξουν και να εργαςτοϑν με μια 

ςειρϊ διαφορετικών τϑπων επιχειρηματικών διαδικαςιών που εύναι τυπικϋσ για την ευρεύα 

γκϊμα των επιχειρόςεων. 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ψ ΞΕΝΗ ΓΛΨΑ ΙΙΙ. (Αναςταςύα Καραγκούνη, ΕΕΠ Ελληνικόσ Γλώςςασ)  

Οι αλλοδαπού - μη φυςικού ομιλητϋσ - φοιτητϋσ πρϋπει να ϋχουν την ικανϐτητα να κατανοοϑν 

ςχετικϊ εϑκολα κϊθε εύδουσ λϐγο γραπτϐ ό προφορικϐ.  Πρϋπει να αναγνωρύζουν τισ διαφορϋσ 

ςτο ϑφοσ τησ γλώςςασ και το κοινωνικο-πολιτιςτικϐ ςυγκεύμενο.  Να κατανοοϑν διαφορετικϊ 

εύδη προφορικοϑ και γραπτοϑ λϐγου. 

Να κατανοοϑν και να παρϊγουν εύδη κειμενικοϑ λϐγου ϐπωσ περιγραφό, αφόγηςη, επύςημεσ 

επιςτολϋσ ςε διϊφορεσ περιςτϊςεισ, επαγγελματικϋσ και μη, καθώσ και επιχειρηματολογικϊ 

κεύμενα. Να μποροϑν να κατανοοϑν ςϑνθετα κεύμενα, εξειδικευμϋνα ϊρθρα και δοκύμια.  Να 

εκφρϊζονται με ευχϋρεια και ακρύβεια ςε ςϑνθετεσ περιςτϊςεισ επικοινωνύασ. Να διατυπώνουν 

επιχειρόματα ςτο κατϊλληλο για την περύςταςη ϑφοσ και με ςυνεκτικό λογικό δομό. Να εύναι ςε 
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θϋςη να ςημειώνουν τα κϑρια ςημεύα ενϐσ κειμϋνου.  Να ςυγγρϊφουν περιλόψεισ και κριτικϋσ. 

Να παρϊγουν κεύμενα χρηςιμοποιώντασ πληροφορύεσ απϐ διϊφορεσ γραπτϋσ και προφορικϋσ 

πηγϋσ με ςυνοχό.  

Οι φοιτητϋσ διδϊςκονται: 

 Εύδη ϑφουσ – γλωςςικϋσ διαφορϋσ ςτο ϑφοσ 

 Επύςημο ϑφοσ – επεξεργαςμϋνοσ λϐγοσ (μορφολογικϊ και ςυντακτικϊ ςτοιχεύα) 

 υνοχό και διϊρθρωςη κειμϋνων :  παραδεύγματα – αςκόςεισ 

 Μελϋτη ςυγκεκριμϋνων ειδών κειμϋνων (περιγραφό, αφόγηςη, επύςημεσ επιςτολϋσ, 

ΥΕΚ, υπηρεςιακϊ κεύμενα, επιχειρηματολογικϊ κεύμενα – δοκύμια)  

 Γλωςςικϋσ αςκόςεισ παρϊφραςησ/αναδιατϑπωςησ  

 υνοπτικό απϐδοςη κειμϋνου: Περύληψη  

 ϑνταξη κριτικόσ 

 

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΑ 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΨΝ ΑΠΟΥΑΕΨΝ, [Ανδρϋασ Γεωργύου, Καθηγητόσ(Σμόμα 

Α-Μα) & Ι. Παπαθαναςύου, Αν. Καθηγητόσ (Σμόμα Με-Ψ)]  

Σο μϊθημα αυτϐ ολοκληρώνει την ενϐτητα των υποχρεωτικών μαθημϊτων Ποςοτικόσ 

Ανϊλυςησ / Επιχειρηςιακόσ Ϊρευνασ ςτο γενικϐ πλαύςιο των μαθημϊτων Business Analytics 

(και ειδικϐτερα ςτο κομμϊτι τησ Καθοδηγητικόσ Αναλυτικόσ/Prescriptive Analytics), με την 

παρουςύαςη τησ δεϑτερησ ομϊδασ μεθϐδων, που εςτιϊζονται ςτην ανϊλυςη ατομικών ό 

ςυνεργατικών αποφϊςεων, με βϊςη προςδιοριςτικϊ ό ςτοχαςτικϊ μοντϋλα. Ειδικϐτερα, 

αναλϑονται προςδιοριςτικϊ πρϐτυπα δυναμικοϑ προγραμματιςμοϑ, βαςικϊ μοντϋλα θεωρύασ 

ουρών αναμονόσ και εφαρμογϋσ τησ ςτη λόψη βϋλτιςτων αποφϊςεων, ειςαγωγό ςτη μελϋτη 

ανταγωνιςτικών καταςτϊςεων με τη θεωρύα παιγνύων  και εκτενόσ παρουςύαςη τησ θεωρύασ 

ανϊλυςησ αποφϊςεων και τησ ϋννοιασ τησ χρηςιμϐτητασ. Επύςησ, επιχειρεύται περαιτϋρω 

εμβϊθυνςη ςτο υλικϐ που διδϊχθηκε ςτο Γ’ εξϊμηνο με τη μελϋτη εκτενών περιπτώςεων 

γραμμικοϑ προγραμματιςμοϑ, με τη βοόθεια κατϊλληλου λογιςμικοϑ, ςτην αύθουςα 

διδαςκαλύασ. Με την ολοκλόρωςη τησ διδαςκαλύασ των δϑο μαθημϊτων που εντϊςςονται ςε 

αυτϐ τον κϑκλο (Επιχειρηςιακό Ϊρευνα και Μϋθοδοι Ανϊλυςησ) οι φοιτητϋσ και οι φοιτότριεσ 

αναμϋνεται να ϋχουν καλλιεργόςει περαιτϋρω την ικανϐτητϊ τουσ να ςτηρύζουν τισ αποφϊςεισ 

τουσ ςτην κοινό λογικό και ςτον ορθολογιςμϐ,  να ϋχουν αναπτϑξει ςε αρκετϊ μεγϊλο βαθμϐ τη 

δεξιϐτητα μετατροπόσ ενϐσ ρεαλιςτικοϑ προβλόματοσ ςε ϋνα μαθηματικϐ ιςοδϑναμο που να 

μπορεύ να επιλυθεύ και να διερευνηθεύ με τα κατϊλληλα εργαλεύα ςε υπολογιςτικϐ περιβϊλλον. 

Επύςησ θα γνωρύζουν ςτοιχειώδεισ διαδικαςύεσ επύλυςησ και ερμηνεύασ μαθηματικών μοντϋλων 

ϐταν εφαρμϐζονται ςε διοικητικϊ προβλόματα, θα μποροϑν να πειραματύζονται με την ανϊλυςη 

ευαιςθηςύασ και να διαςυνδϋουν τισ μεθοδολογύεσ αυτϋσ με ϋννοιεσ και εργαλεύα απϐ ϊλλα 

μαθόματα του Σμόματοσ ϐπωσ η Μικροοικονομικό, η Διούκηςη παραγωγόσ, η Διούκηςη 

ανθρωπύνων πϐρων, η τρατηγικό, τα Πληροφοριακϊ ςυςτόματα κ.λπ.  

 

ΤΓΦΡΟΝΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΨΝ (Γεώργιοσ Σςιότρασ, 

Καθηγητόσ & Τπατύα Θεοδωρϊκιογλου, Ε.ΔΙ.Π.)]  

τϐχοσ του μαθόματοσ «ϑγχρονεσ Προςεγγύςεισ ςτη Διούκηςη Λειτουργιών» εύναι να 

γνωρύςουν οι φοιτητϋσ ςϑγχρονεσ αντιλόψεισ, μεθϐδουσ και εργαλεύα που χρηςιμοποιοϑνται 

ςτη διούκηςη παραγωγόσ/λειτουργιών και να κατανοόςουν τον τρϐπο με τον οπούο αυτϊ 

ςυμβϊλλουν ςτην αϑξηςη τησ ανταγωνιςτικϐτητασ μιασ επιχεύρηςησ. Μϋςα απϐ τη μελϋτη 

πραγματικών περιπτώςεων, οι φοιτητϋσ θα μπορϋςουν να κατανοόςουν και να αξιολογόςουν 
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καλϑτερα την προςφορϊ και χρόςη των παραπϊνω μεθϐδων. Σο μϊθημα ςυνεχύζει και 

εμπλουτύζει τισ βαςικϋσ γνώςεισ και τα θϋματα διούκηςησ λειτουργιών που παρουςιϊζονται και 

αναλϑονται ςτο μϊθημα «Ειςαγωγό ςτη Διούκηςη Λειτουργιών». Ενδεικτικϊ, αναπτϑςςονται 

θϋματα ϐπωσ: υςτόματα Just In Time (JIT) και Αρχϋσ Λιτόσ Παραγωγόσ, Ανταγωνιςμϐσ με 

Βϊςη το Φρϐνο, ϑγχρονεσ Σεχνολογύεσ ςτη Διούκηςη Παραγωγόσ και Τπηρεςιών, Διαχεύριςη 

Ϊργων, Μϋτρηςη Εργαςύασ, Προγραμματιςμϐσ Εκτϋλεςησ Εργαςιών, υςτόματα Logistics, 

Διούκηςη Εφοδιαςτικόσ Αλυςύδασ/SCM, και Βιώςιμη Ανϊπτυξη. Η μελϋτη των παραπϊνω 

θεμϊτων ςυνοδεϑεται απϐ παρουςύαςη και ανϊλυςη πραγματικών περιπτώςεων (case studies).  

 

ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΨΠΙΝΨΝ ΠΟΡΨΝ (Αναςταςύα Κϊτου, Αναπλ. Καθηγότρια) 

κοπόσ: Να ειςϊγει τουσ φοιτητϋσ ςτισ διαδικαςύεσ του ςϑγχρονου τρϐπου διούκηςησ των 

ανθρώπινων πϐρων ςτισ επιχειρόςεισ, ϋτςι ώςτε αυτϋσ να βελτιώςουν τα ανταγωνιςτικϊ τουσ 

πλεονεκτόματα, διατηρώντασ παρϊλληλα τα υψηλϐτερα πρϐτυπα των καλών πρακτικών ςτη 

διούκηςη. 

Περιεχόμενο: Ορύζοντασ τη Διούκηςη Ανθρώπινων Πϐρων (ΔΑΠ), Ανϊλυςη θϋςησ εργαςύασ, 

Περιγραφό θϋςησ εργαςύασ και ατομικϋσ προδιαγραφϋσ, Προγραμματιςμϐσ ανθρώπινων πϐρων 

(ΑΠ), Προςϋλκυςη, Επιλογό και απαςχϐληςη ΑΠ, Κατϊρτιςη και ανϊπτυξη ΑΠ, Αξιολϐγηςη και 

διαχεύριςη επύδοςησ, Αποδοχϋσ και διαχεύριςη μιςθών και ημερομιςθύων, Διαχεύριςη ςχεδύων 

παρακύνηςησ, υμμετοχό εργαζομϋνων, Τγεύα και αςφϊλεια των εργαζομϋνων.  

Ϊμφαςη:  Αναλϑςεισ περιπτώςεων, Ομαδικϋσ ςυζητόςεισ, Ομαδικϋσ εργαςύεσ. 

 

ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Ι (Ιωϊννησ  Σαμπακούδησ, Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ) 

Οι αποφϊςεισ που αφοροϑν τα οικονομικϊ μύασ επιχεύρηςησ αποτελοϑν αντικεύμενο τησ 

Φρηματοοικονομικόσ Διούκηςησ. Σο μϊθημα αποτελεύ μια ειςαγωγό ςτισ ϋννοιεσ και ςτισ 

μεθϐδουσ που τα ςτελϋχη των επιχειρόςεων χρηςιμοποιοϑν για την ορθολογικό λόψη 

επενδυτικών και χρηματοδοτικών αποφϊςεων, με απώτερο ςκοπϐ τη μεγιςτοπούηςη τησ αξύασ 

για τουσ μετϐχουσ, καθώσ και για ϊλλεσ ομϊδεσ ενδιαφϋροντοσ. το πλαύςιο του μαθόματοσ θα 

περιγραφεύ η λειτουργύα του χρηματοπιςτωτικοϑ ςυςτόματοσ και θα παρουςιαςθοϑν οι 

βαςικού πυλώνεσ που εύναι τα χρηματοπιςτωτικϊ ιδρϑματα, οι χρηματοπιςτωτικϋσ αγορϋσ και 

τα χρηματοπιςτωτικϊ προώϐντα. τη ςυνϋχεια, θα γύνει μια ςϑντομη παρουςύαςη των διϊφορων 

μορφών επιχειρηματικών οργανώςεων και των επύκαιρων ζητημϊτων που αντιμετωπύζουν οι 

επιχειρόςεισ, ϐπωσ εύναι η εταιρικό διακυβϋρνηςη, το ζότημα εντολϋα-εντολοδϐχου και η 

εταιρικό κοινωνικό ευθϑνη. Επιπλϋον, θα αναλυθοϑν οι βαςικϋσ πηγϋσ ϊντληςησ κεφαλαύων για 

τισ επιχειρόςεισ που εύναι οι μετοχϋσ και τα ομϐλογα. Θα γύνει μύα λεπτομερό περιγραφό των 

βαςικών χαρακτηριςτικών και γνωριςμϊτων τουσ, των κατηγοριοποιόςεών τουσ και θα 

παρουςιαςθεύ η διαδικαςύα προςδιοριςμοϑ τησ αξύασ τουσ. 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΤΝΑ   (Ανδρϋασ Ανδρονικύδησ ,  Καθηγητόσ) 

Ϊννοια και γνωρύςματα επιςτημονικόσ και επιχειρηματικόσ ϋρευνασ. Συπολογύα 

επιχειρηματικόσ ϋρευνασ. Εντοπιςμϐσ, οριοθϋτηςη και διατϑπωςη ερευνητικοϑ προβλόματοσ. 

Κριτικό αναςκϐπηςη βιβλιογραφύασ. Επιλογό ερευνητικόσ ςτρατηγικόσ και προςδιοριςμϐσ 

δεύγματοσ. Κατϊρτιςη ερευνητικόσ πρϐταςησ. Πηγϋσ ςυλλογόσ δευτερογενών επιχειρηματικών 

δεδομϋνων. υλλογό πρωτογενών δεδομϋνων μϋςω ερωτηματολογύου, ςυνϋντευξησ και 

παρατόρηςησ. Ποιοτικό και ποςοτικό ανϊλυςη δεδομϋνων. υγγραφό ερευνητικόσ ϋκθεςησ. 

Προφορικό παρουςύαςη ποριςμϊτων ϋρευνασ. 
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ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ  (Φρόςτοσ Βαςιλειϊδησ, Καθηγητόσ)  

Ανϊπτυξη, αξιολϐγηςη και εφαρμογό τησ ςτρατηγικόσ μϊρκετινγκ (MKT). H κϑρια ϋμφαςη του 

μαθόματοσ εύναι ςτην εφαρμογό των αρχών, θεωριών και εργαλεύων του MKT ςτη λϑςη 

ςτρατηγικών προβλημϊτων MKT. Οι ενϐτητεσ του μαθόματοσ περιλαμβϊνουν: το ςχϋδιο MKT, 

ανϊλυςη ελκυςτικϐτητασ τησ βιομηχανύασ, ανϊλυςη του ανταγωνιςμοϑ και τησ αγορϊσ, 

προβλϋψεισ πωλόςεων, ανϊλυςη καταναλωτό και ανϊλυςη τμηματοπούηςησ τησ αγορϊσ, 

ςτρατηγικϋσ ανϊπτυξησ, ςτρατηγικϋσ MKT για κορεςμϋνεσ και φθύνουςεσ αγορϋσ, αναλυτικϊ 

προγρϊμματα MKT, εφαρμογό και ϋλεγχοσ απϐδοςησ ςτρατηγικών. 

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ψ ΞΕΝΗ ΓΛΨΑ ΙV. (Αναςταςύα Καραγκούνη, ΕΕΠ Ελληνικόσ Γλώςςασ)  

Οι φοιτητϋσ πρϋπει ν’ αναλϑουν και να παρϊγουν διϊφορα εύδη γραπτοϑ λϐγου ϋχοντασ 

ταυτοποιόςει τα κϑρια χαρακτηριςτικϊ τουσ, με ϋμφαςη ςτον ακαδημαώκϐ/επιςτημονικϐ λϐγο. 

Να κατανοοϑν κεύμενα γνώμησ διεπιςτημονικοϑ ενδιαφϋροντοσ. Να παρϊγουν ςϑντομα και 

ορθϊ διαρθρωμϋνα ακαδημαώκϊ κεύμενα χρηςιμοποιώντασ τισ κατϊλληλεσ μορφο-ςυντακτικϋσ 

δομϋσ και τα γλωςςικϊ ςτοιχεύα. Να χειρύζονται ςωςτϊ τισ απαραύτητεσ βιβλιογραφικϋσ 

αναφορϋσ. Να παρϊγουν ςϑντομα επιςτημονικϊ κεύμενα χρηςιμοποιώντασ πληροφορύεσ απϐ 

διϊφορεσ πηγϋσ με ςυνοχό.  Να παρουςιϊζουν προφορικϊ ακαδημαώκϋσ/ επιςτημονικϋσ 

εργαςύεσ. 

 Ακαδημαώκϐσ/επιςτημονικϐσ λϐγοσ: Δομό –Φαρακτηριςτικϊ – Κανϐνεσ 

 Εύδη επιςτημονικών κειμϋνων και χαρακτηριςτικϊ τουσ 

 Μελϋτη επιςτημονικών κειμϋνων 

 Βιβλιογραφικϋσ αναφορϋσ: Μϋθοδοι – Κανϐνεσ 

 Παρουςύαςη ςτατιςτικών και ερευνητικών δεδομϋνων προφορικϊ και γραπτϊ. 

 

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΟΔΕ 

ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΥΟΔΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΔΑ (Λουκϊσ Σςιρώνησ,  Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ) 

Η παγκϐςμια εφοδιαςτικό αλυςύδα αποτελεύται απϐ ϐλεσ τισ επιχειρόςεισ μϋλη που 

εμπλϋκονται ςτην εκπλόρωςη των απαιτόςεων των πελατών. Η διαχεύριςη τησ περιλαμβϊνει 

τισ ροϋσ υλικών και πληροφοριών μεταξϑ ϐλων των μελών ςε διαφορετικϋσ τοποθεςύεσ που 

ςυμβϊλλουν ςτην δημιουργύα αξύασ ςτο προώϐν, απϐ την πηγό των πρώτων υλών μϋχρι τουσ 

τελικοϑσ πελϊτεσ. 

Η διαχεύριςη τησ εφοδιαςτικόσ αλυςύδασ αςχολεύται με τον αποτελεςματικϐ ςυντονιςμϐ 

προμηθευτών, παραγωγών, αποθηκών και καταςτημϊτων λιανικόσ, ϋτςι ώςτε τα προώϐντα να 

διανϋμονται ςτουσ πελϊτεσ ςτη ςωςτό ποςϐτητα και την κατϊλληλη ςτιγμό. Η ολοκληρωμϋνη 

διαχεύριςη αυτοϑ του δικτϑου αποτελεύ καθοριςτικϐ παρϊγοντα επιτυχύασ ςτο ςημερινϐ 

ανταγωνιςτικϐ περιβϊλλον. Η αριςτεύα ςτη διαχεύριςη τησ αλυςύδασ εφοδιαςμοϑ εύναι 

απαραύτητη για την οικονομικό ευρωςτύα και τον ηγετικϐ ρϐλο ςτην αγορϊ. 

Με τον αυξανϐμενο ανταγωνιςμϐ ςε ολϐκληρο τον κϐςμο, η διαχεύριςη τησ εφοδιαςτικόσ 

αλυςύδασ αποτελεύ πρϐκληςη και ευκαιρύα για τισ επιχειρόςεισ. Ψσ εκ τοϑτου, η ϋντονη 

κατανϐηςη των εννοιών διαχεύριςησ τησ εφοδιαςτικόσ αλυςύδασ και η δυνατϐτητα υποβολόσ 

προτϊςεων για βελτιώςεισ πρϋπει να βρύςκονται ςτην ομϊδα εργαλεύων ϐλων των 

διαχειριςτών. Ο ςτϐχοσ αυτοϑ του μαθόματοσ εύναι να παρουςιϊςει τισ βαςικϋσ ϋννοιεσ και 

τεχνικϋσ που θα επιτρϋψουν την ανϊλυςη, τη διαχεύριςη και τη βελτύωςη των διαδικαςιών τησ 

εφοδιαςτικόσ αλυςύδασ για διαφορετικοϑσ κλϊδουσ και αγορϋσ. 

Αυτϐ το μϊθημα καλϑπτει τα βαςικϊ θϋματα τησ διαχεύριςησ τησ εφοδιαςτικόσ αλυςύδασ, ϐπωσ: 

ο οριςμϐσ μιασ εφοδιαςτικόσ αλυςύδασ, ο ςχεδιαςμϐσ και η επιλογό των κατϊλληλων δικτϑων 
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εφοδιαςμοϑ, την αντιςτούχιςη τησ προςφορϊσ με την ζότηςη, ο ρϐλοσ και η διαχεύριςη του 

αποθϋματοσ ςτην εφοδιαςτικό αλυςύδα, τη διαχεύριςη τησ αβεβαιϐτητασ, ςυμβϊςεισ 

προμόθειασ, διαμοιραςμϐσ και ανταλλαγό πληροφοριών, μοντϋλα διαχεύριςησ αποθεμϊτων απ' 

τον προμηθευτό (VMI) και ϊλλεσ ςτρατηγικϋσ διανομόσ,  εταιρεύεσ παροχόσ υπηρεςιών φυςικόσ 

διανομόσ (3PL), διαχεύριςη ποικιλύασ προώϐντων, το ςχεδιαςμϐ και τον προγραμματιςμϐ των 

δικτϑων διανομόσ και την ςυνϋργεια τησ τεχνολογύασ των πληροφοριών και τησ διαχεύριςησ τησ 

εφοδιαςτικόσ αλυςύδασ. 

Με την ολοκλόρωςη αυτοϑ του μαθόματοσ, οι φοιτητϋσ θα αναπτϑξουν δεξιϐτητεσ για την 

αξιολϐγηςη των επιδϐςεων τησ εφοδιαςτικόσ αλυςύδασ και την αϑξηςη τησ 

ανταγωνιςτικϐτητασ τησ. Σο μϊθημα εύναι εναρμονιςμϋνο με βϊςη τισ οδηγύεσ 

του European Logistics Association (ELA). 

 

ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΚΕΥΑΛΑΙΑΓΟΡΕ (Δημότριοσ ουμπενιώτησ,  

Καθηγητόσ) 

Ειςαγωγικέσ Έννοιεσ (αριθμοδεύκτεσ, Περιγραφικό τατιςτικό, Φρονικό Αξύα Φρόματοσ). Δομό 

του Χρηματοπιςτωτικού Συςτόματοσ (Φρηματοδοτικού Οργανιςμού/Ιδρϑματα, Φρηματοδοτικϊ 

Εργαλεύα, Φρηματοδοτικϋσ Αγορϋσ), Το Διεθνέσ Νομιςματικό Σύςτημα, Σο Ευρωπαώκϐ 

Νομιςματικϐ ϑςτημα, Η Νομιςματικό Ϊνωςη, Σο Ευρώ, Σο Θεςμικϐ Πλαύςιο του Ευρωπαώκοϑ 

υςτόματοσ Κεντρικών Σραπεζών, Σα Όργανα Λόψησ Αποφϊςεων τησ ΕΚΣ. Οι Λειτουργίεσ του 

Χρηματοπιςτωτικού Συςτόματοσ (Μεταςχηματιςμϐσ Περιουςιακών τοιχεύων, Ρευςτϐτητα, 

Ανακατανομό Ειςοδόματοσ, Διευκϐλυνςη υναλλαγών). Κατανομέσ Χρηματοπιςτωτικών 

Οργανιςμών: Οργανιςμού που δϋχονται καταθϋςεισ (Depository Institutions), Οργανιςμού 

Αμοιβαύων υμφωνιών και Αςφαλιςτικού Οργανιςμού (Contractual Saving Institutions), 

Φρηματοδοτικού Οργανιςμού Επενδυτικοϑ Φαρακτόρα (Investment Companies), Σρϊπεζεσ 

Επενδϑςεων (Investment Banks), Ειδικού Πιςτωτικού Οργανιςμού (Special Credit Institutions). 

Κατανομέσ Χρηματοδοτικών Εργαλείων (Χ.Ε.): ΧΕ ταθερόσ Απϐδοςησ, Φ.Ε. Μεταβλητόσ 

Απϐδοςησ, Μετατρϋψιμα Φρηματοδοτικϊ Εργαλεύα, Παρϊγωγα Φρηματοδοτικϊ Εργαλεύα 

(Προθεςμιακϊ υμβϐλαια(Futures/Forwards), Φρηματοδοτικϊ Δικαιώματα (Options)), 

υμφωνύεσ Ανταλλαγόσ (Swap). Κατανομέσ Χρηματοδοτικών Αγορών: Αγορϊ Φρόματοσ 

(Money Market), Αγορϋσ Κεφαλαύων (Capital Markets) ότοι Αγορϋσ Μετοχικών Σύτλων (Stock 

Exchange) και Αγορϋσ Δανειακών Σύτλων (Bond Markets), Αγορϊ Προώϐντων Αντιςτϊθμιςησ 

Κινδϑνων (Futures/Forwards/ Options), Πρωτογενόσ και Δευτερογενόσ Αγορϋσ, Οργανωμϋνεσ 

και Μη Οργανωμϋνεσ Αγορϋσ, Κϑρια Αγορϊ, Παρϊλληλη Αγορϊ. Χρηματοδοτικοί Οργανιςμοί: 

Κεντρικό Σρϊπεζα, Εμπορικϋσ Τρϊπεζεσ, (Κϐςτοσ Διαμεςολϊβηςησ, τοιχεύα Ενεργητικοϑ-

Παθητικοϑ, Αξιολϐγηςη Αιτόςεων για Δϊνεια, Διαχεύριςη Σραπεζικοϑ Φαρτοφυλακύου, Νϋα 

Σραπεζικϊ Προώϐντα) Αςφαλιςτικϋσ Εταιρύεσ, Αςφαλιςτικϊ Ταμεύα, Ε.ΕΧ., Εταιρύεσ Αμοιβαύων 

Κεφαλαύων. Οι Λειτουργύεσ τησ Κεντρικόσ Σρϊπεζασ. Εμπορικϋσ Σρϊπεζεσ. 

Χρηματοδοτικά  Εργαλεία: Φαρακτηριςτικϊ των Φρηματοδοτικών Εργαλεύων, Ϊντοκα 

Γραμμϊτια, Διατραπεζικϊ Κεφϊλαια, Πιςτοποιητικϊ Καταθϋςεων, Επιταγϋσ Αποδοχόσ 

Σρϊπεζασ, Ομϐλογα, Ομολογύεσ, Δϊνεια κ.τ.λ. Μετοχϋσ (Νομικό Υϑςη Μετοχικών Σύτλων, 

Διαφορετικϋσ Αξύεσ μιασ Μετοχόσ, Αποτύμηςη Μετοχών). Παρϊγωγα. Εργαλεύα Αντιςτϊθμιςησ 

Κινδϑνου. Χρηματοδοτικέσ Αγορέσ: Φρηματιςτόριο Αξιών (Κεντρικϐ Αποθετόριο, Εταιρύα 

Εκκαθϊριςησ, υναλλαγών επύ Παραγώγων, Εποπτικϊ Όργανα, Μϋλη του Φρηματιςτηρύου, 

Ειςαγωγό Κινητών Αξιών, Λειτουργύα, Δεύκτεσ Σιμών, Εταιρύεσ Λόψησ Διαβύβαςησ Εντολών), 

Διεθνεύσ Φρηματιςτηριακϋσ Αγορϋσ. Αγορϊ υναλλϊγματοσ, υναλλαγματικϋσ Ιςοτιμύεσ, 

Σρϋχουςα και Προθεςμιακό Αγορϊ υναλλϊγματοσ. Πρϊξεισ swap ςε ςυνϊλλαγμα. Ειδικϊ 

Θϋματα.  
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Χρηματοδοτικά  Εργαλεία: Φαρακτηριςτικϊ των Φρηματοδοτικών Εργαλεύων, Ϊντοκα 

Γραμμϊτια, Διατραπεζικϊ Κεφϊλαια, Πιςτοποιητικϊ Καταθϋςεων, Επιταγϋσ Αποδοχόσ 

Σρϊπεζασ, Ομϐλογα, Ομολογύεσ, Δϊνεια κ.τ.λ. Μετοχϋσ (Νομικό Υϑςη Μετοχικών Σύτλων, 

Διαφορετικϋσ Αξύεσ μιασ Μετοχόσ, Αποτύμηςη Μετοχών). Παρϊγωγα. Εργαλεύα Αντιςτϊθμιςησ 

Κινδϑνου. Χρηματοδοτικέσ Αγορέσ: Φρηματιςτόριο Αξιών (Κεντρικϐ Αποθετόριο, Εταιρύα 

Εκκαθϊριςησ, υναλλαγών επύ Παραγώγων, Εποπτικϊ Όργανα, Μϋλη του Φρηματιςτηρύου, 

Ειςαγωγό Κινητών Αξιών, Λειτουργύα, Δεύκτεσ Σιμών, Εταιρύεσ Λόψησ Διαβύβαςησ Εντολών), 

Διεθνεύσ Φρηματιςτηριακϋσ Αγορϋσ. Αγορϊ υναλλϊγματοσ, υναλλαγματικϋσ Ιςοτιμύεσ, 

Σρϋχουςα και Προθεςμιακό Αγορϊ υναλλϊγματοσ. Πρϊξεισ swap ςε ςυνϊλλαγμα. Ειδικϊ 

Θϋματα.  

 

ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΟΣΟΤ (Γεώργιοσ Δρογαλϊσ,  Επύκουροσ Καθηγητόσ) 
Ο ςτϐχοσ του μαθόματοσ εύναι να πραγματοποιόςει μύα λεπτομερό επιςκϐπηςη τησ διοικητικόσ 

λογιςτικόσ και να εξοικειώςει τουσ φοιτητϋσ με τα εργαλεύα, τισ μεθϐδουσ και τισ τεχνικϋσ που 

εφαρμϐζονται κατϊ την εφαρμογό τησ λογιςτικόσ κϐςτουσ. Αρχικϊ εξετϊζονται οι βαςικϋσ 

ϋννοιεσ τησ κοςτολϐγηςησ (ϋξοδα, δαπϊνεσ, κϐςτοσ) και αναλϑονται το κϐςτοσ παραγωγόσ, το 

κϐςτοσ παραχθϋντων, το κϐςτοσ πωληθϋντων, το μικτϐ και καθαρϐ αποτϋλεςμα. τη ςυνϋχεια 

εξετϊζονται η αναλυτικό λογιςτικό εκμεταλλεϑςεωσ, οι μϋθοδοι επανεπιμεριςμοϑ των εξϐδων 

(ϊμεςη και βαθμιδωτό μϋθοδοσ) και οι μϋθοδοι και τα ςυςτόματα κοςτολϐγηςησ (ςϑςτημα 

κοςτολϐγηςησ κατϊ παραγγελύα). Παρϊλληλα η ϊμεςη κοςτολϐγηςη, η ανϊλυςη ςχϋςεων 

κϐςτουσ-ϐγκου-κϋρδουσ και η κοςτολϐγηςη βϊςει δραςτηριοτότων παρουςιϊζονται ςτο 

πλαύςιο του μαθόματοσ. Σο μϊθημα ολοκληρώνεται με την εξϋταςη των προϒπολογιςμών και 

τησ πρϐτυπησ κοςτολϐγηςησ (αποκλύςεισ).  

 

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΜΔΛ 

ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΥΟΔΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΔΑ (Λουκϊσ Σςιρώνησ,  Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ) 

Η παγκϐςμια εφοδιαςτικό αλυςύδα αποτελεύται απϐ ϐλεσ τισ επιχειρόςεισ μϋλη που 

εμπλϋκονται ςτην εκπλόρωςη των απαιτόςεων των πελατών. Η διαχεύριςη τησ περιλαμβϊνει 

τισ ροϋσ υλικών και πληροφοριών μεταξϑ ϐλων των μελών ςε διαφορετικϋσ τοποθεςύεσ που 

ςυμβϊλλουν ςτην δημιουργύα αξύασ ςτο προώϐν, απϐ την πηγό των πρώτων υλών μϋχρι τουσ 

τελικοϑσ πελϊτεσ. 

Η διαχεύριςη τησ εφοδιαςτικόσ αλυςύδασ αςχολεύται με τον αποτελεςματικϐ ςυντονιςμϐ 

προμηθευτών, παραγωγών, αποθηκών και καταςτημϊτων λιανικόσ, ϋτςι ώςτε τα προώϐντα να 

διανϋμονται ςτουσ πελϊτεσ ςτη ςωςτό ποςϐτητα και την κατϊλληλη ςτιγμό. Η ολοκληρωμϋνη 

διαχεύριςη αυτοϑ του δικτϑου αποτελεύ καθοριςτικϐ παρϊγοντα επιτυχύασ ςτο ςημερινϐ 

ανταγωνιςτικϐ περιβϊλλον. Η αριςτεύα ςτη διαχεύριςη τησ αλυςύδασ εφοδιαςμοϑ εύναι 

απαραύτητη για την οικονομικό ευρωςτύα και τον ηγετικϐ ρϐλο ςτην αγορϊ. 

Με τον αυξανϐμενο ανταγωνιςμϐ ςε ολϐκληρο τον κϐςμο, η διαχεύριςη τησ εφοδιαςτικόσ 

αλυςύδασ αποτελεύ πρϐκληςη και ευκαιρύα για τισ επιχειρόςεισ. Ψσ εκ τοϑτου, η ϋντονη 

κατανϐηςη των εννοιών διαχεύριςησ τησ εφοδιαςτικόσ αλυςύδασ και η δυνατϐτητα υποβολόσ 

προτϊςεων για βελτιώςεισ πρϋπει να βρύςκονται ςτην ομϊδα εργαλεύων ϐλων των 

διαχειριςτών. Ο ςτϐχοσ αυτοϑ του μαθόματοσ εύναι να παρουςιϊςει τισ βαςικϋσ ϋννοιεσ και 

τεχνικϋσ που θα επιτρϋψουν την ανϊλυςη, τη διαχεύριςη και τη βελτύωςη των διαδικαςιών τησ 

εφοδιαςτικόσ αλυςύδασ για διαφορετικοϑσ κλϊδουσ και αγορϋσ. 

Αυτϐ το μϊθημα καλϑπτει τα βαςικϊ θϋματα τησ διαχεύριςησ τησ εφοδιαςτικόσ αλυςύδασ, ϐπωσ: 

ο οριςμϐσ μιασ εφοδιαςτικόσ αλυςύδασ, ο ςχεδιαςμϐσ και η επιλογό των κατϊλληλων δικτϑων 
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εφοδιαςμοϑ, την αντιςτούχιςη τησ προςφορϊσ με την ζότηςη, ο ρϐλοσ και η διαχεύριςη του 

αποθϋματοσ ςτην εφοδιαςτικό αλυςύδα, τη διαχεύριςη τησ αβεβαιϐτητασ, ςυμβϊςεισ 

προμόθειασ, διαμοιραςμϐσ και ανταλλαγό πληροφοριών, μοντϋλα διαχεύριςησ αποθεμϊτων απ' 

τον προμηθευτό (VMI) και ϊλλεσ ςτρατηγικϋσ διανομόσ,  εταιρεύεσ παροχόσ υπηρεςιών φυςικόσ 

διανομόσ (3PL), διαχεύριςη ποικιλύασ προώϐντων, το ςχεδιαςμϐ και τον προγραμματιςμϐ των 

δικτϑων διανομόσ και την ςυνϋργεια τησ τεχνολογύασ των πληροφοριών και τησ διαχεύριςησ τησ 

εφοδιαςτικόσ αλυςύδασ. 

Με την ολοκλόρωςη αυτοϑ του μαθόματοσ, οι φοιτητϋσ θα αναπτϑξουν δεξιϐτητεσ για την 

αξιολϐγηςη των επιδϐςεων τησ εφοδιαςτικόσ αλυςύδασ και την αϑξηςη τησ 

ανταγωνιςτικϐτητασ τησ. Σο μϊθημα εύναι εναρμονιςμϋνο με βϊςη τισ οδηγύεσ 

του European Logistics Association (ELA). 

 

ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΚΕΥΑΛΑΙΑΓΟΡΕ (Δημότριοσ ουμπενιώτησ,  

Καθηγητόσ) 

Ειςαγωγικέσ Έννοιεσ (αριθμοδεύκτεσ, Περιγραφικό τατιςτικό, Φρονικό Αξύα Φρόματοσ). Δομό 

του Χρηματοπιςτωτικού Συςτόματοσ (Φρηματοδοτικού Οργανιςμού/Ιδρϑματα, Φρηματοδοτικϊ 

Εργαλεύα, Φρηματοδοτικϋσ Αγορϋσ), Το Διεθνέσ Νομιςματικό Σύςτημα, Σο Ευρωπαώκϐ 

Νομιςματικϐ ϑςτημα, Η Νομιςματικό Ϊνωςη, Σο Ευρώ, Σο Θεςμικϐ Πλαύςιο του Ευρωπαώκοϑ 

υςτόματοσ Κεντρικών Σραπεζών, Σα Όργανα Λόψησ Αποφϊςεων τησ ΕΚΣ. Οι Λειτουργίεσ του 

Χρηματοπιςτωτικού Συςτόματοσ (Μεταςχηματιςμϐσ Περιουςιακών τοιχεύων, Ρευςτϐτητα, 

Ανακατανομό Ειςοδόματοσ, Διευκϐλυνςη υναλλαγών). Κατανομέσ Χρηματοπιςτωτικών 

Οργανιςμών: Οργανιςμού που δϋχονται καταθϋςεισ (Depository Institutions), Οργανιςμού 

Αμοιβαύων υμφωνιών και Αςφαλιςτικού Οργανιςμού (Contractual Saving Institutions), 

Φρηματοδοτικού Οργανιςμού Επενδυτικοϑ Φαρακτόρα (Investment Companies), Σρϊπεζεσ 

Επενδϑςεων (Investment Banks), Ειδικού Πιςτωτικού Οργανιςμού (Special Credit Institutions). 

Κατανομέσ Χρηματοδοτικών Εργαλείων (Χ.Ε.): ΧΕ ταθερόσ Απϐδοςησ, Φ.Ε. Μεταβλητόσ 

Απϐδοςησ, Μετατρϋψιμα Φρηματοδοτικϊ Εργαλεύα, Παρϊγωγα Φρηματοδοτικϊ Εργαλεύα 

(Προθεςμιακϊ υμβϐλαια(Futures/Forwards), Φρηματοδοτικϊ Δικαιώματα (Options)), 

υμφωνύεσ Ανταλλαγόσ (Swap). Κατανομέσ Χρηματοδοτικών Αγορών: Αγορϊ Φρόματοσ 

(Money Market), Αγορϋσ Κεφαλαύων (Capital Markets) ότοι Αγορϋσ Μετοχικών Σύτλων (Stock 

Exchange) και Αγορϋσ Δανειακών Σύτλων (Bond Markets), Αγορϊ Προώϐντων Αντιςτϊθμιςησ 

Κινδϑνων (Futures/Forwards/ Options), Πρωτογενόσ και Δευτερογενόσ Αγορϋσ, Οργανωμϋνεσ 

και Μη Οργανωμϋνεσ Αγορϋσ, Κϑρια Αγορϊ, Παρϊλληλη Αγορϊ. Χρηματοδοτικοί Οργανιςμοί: 

Κεντρικό Σρϊπεζα, Εμπορικϋσ Τρϊπεζεσ, (Κϐςτοσ Διαμεςολϊβηςησ, τοιχεύα Ενεργητικοϑ-

Παθητικοϑ, Αξιολϐγηςη Αιτόςεων για Δϊνεια, Διαχεύριςη Σραπεζικοϑ Φαρτοφυλακύου, Νϋα 

Σραπεζικϊ Προώϐντα) Αςφαλιςτικϋσ Εταιρύεσ, Αςφαλιςτικϊ Ταμεύα, Ε.ΕΧ., Εταιρύεσ Αμοιβαύων 

Κεφαλαύων. Οι Λειτουργύεσ τησ Κεντρικόσ Σρϊπεζασ. Εμπορικϋσ Σρϊπεζεσ. 

Χρηματοδοτικά  Εργαλεία: Φαρακτηριςτικϊ των Φρηματοδοτικών Εργαλεύων, Ϊντοκα 

Γραμμϊτια, Διατραπεζικϊ Κεφϊλαια, Πιςτοποιητικϊ Καταθϋςεων, Επιταγϋσ Αποδοχόσ 

Σρϊπεζασ, Ομϐλογα, Ομολογύεσ, Δϊνεια κ.τ.λ. Μετοχϋσ (Νομικό Υϑςη Μετοχικών Σύτλων, 

Διαφορετικϋσ Αξύεσ μιασ Μετοχόσ, Αποτύμηςη Μετοχών). Παρϊγωγα. Εργαλεύα Αντιςτϊθμιςησ 

Κινδϑνου. Χρηματοδοτικέσ Αγορέσ: Φρηματιςτόριο Αξιών (Κεντρικϐ Αποθετόριο, Εταιρύα 

Εκκαθϊριςησ, υναλλαγών επύ Παραγώγων, Εποπτικϊ Όργανα, Μϋλη του Φρηματιςτηρύου, 

Ειςαγωγό Κινητών Αξιών, Λειτουργύα, Δεύκτεσ Σιμών, Εταιρύεσ Λόψησ Διαβύβαςησ Εντολών), 

Διεθνεύσ Φρηματιςτηριακϋσ Αγορϋσ. Αγορϊ υναλλϊγματοσ, υναλλαγματικϋσ Ιςοτιμύεσ, 

Σρϋχουςα και Προθεςμιακό Αγορϊ υναλλϊγματοσ. Πρϊξεισ swap ςε ςυνϊλλαγμα. Ειδικϊ 

Θϋματα.  
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Χρηματοδοτικά  Εργαλεία: Φαρακτηριςτικϊ των Φρηματοδοτικών Εργαλεύων, Ϊντοκα 

Γραμμϊτια, Διατραπεζικϊ Κεφϊλαια, Πιςτοποιητικϊ Καταθϋςεων, Επιταγϋσ Αποδοχόσ 

Σρϊπεζασ, Ομϐλογα, Ομολογύεσ, Δϊνεια κ.τ.λ. Μετοχϋσ (Νομικό Υϑςη Μετοχικών Σύτλων, 

Διαφορετικϋσ Αξύεσ μιασ Μετοχόσ, Αποτύμηςη Μετοχών). Παρϊγωγα. Εργαλεύα Αντιςτϊθμιςησ 

Κινδϑνου. Χρηματοδοτικέσ Αγορέσ: Φρηματιςτόριο Αξιών (Κεντρικϐ Αποθετόριο, Εταιρύα 

Εκκαθϊριςησ, υναλλαγών επύ Παραγώγων, Εποπτικϊ Όργανα, Μϋλη του Φρηματιςτηρύου, 

Ειςαγωγό Κινητών Αξιών, Λειτουργύα, Δεύκτεσ Σιμών, Εταιρύεσ Λόψησ Διαβύβαςησ Εντολών), 

Διεθνεύσ Φρηματιςτηριακϋσ Αγορϋσ. Αγορϊ υναλλϊγματοσ, υναλλαγματικϋσ Ιςοτιμύεσ, 

Σρϋχουςα και Προθεςμιακό Αγορϊ υναλλϊγματοσ. Πρϊξεισ swap ςε ςυνϊλλαγμα. Ειδικϊ 

Θϋματα.  

 

ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΗΡΕΙΨΝ: ΘΕΨΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΕΥΑΡΜΟΓΕ (πρώην ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ 

ΤΠΗΡΕΙΨΝ) (Ροδούλα Σςιότςου, Καθηγότρια) 

Οι υπηρεςύεσ κυριαρχοϑν ςόμερα ςτισ αναπτυγμϋνεσ οικονομύεσ ενώ ϐλεσ οι επιχειρόςεισ πλϋον 

τισ αντιμετωπύζουν ωσ αναπϐςπαςτο κομμϊτι των υλικών τουσ αγαθών το οπούο ςυμβϊλλει 

αποφαςιςτικϊ ςτη διατόρηςη των πελατών τουσ. Η ραγδαύα ανϊπτυξη των νϋων τεχνολογιών 

και η παγκοςμιοπούηςη τησ αγορϊσ ϋχουν οδηγόςει τισ επιχειρόςεισ ςε ϋναν ανελϋητο 

ανταγωνιςμϐ και την εφαρμογό νϋων ςτρατηγικών ςτισ ςυνεχεύσ αλλαγϋσ των αναγκών, των 

επιθυμιών και των ςυμπεριφορών των πελατών τουσ. Αναγνωρύζοντασ την αυξανϐμενη 

ςημαντικϐτητα των υπηρεςιών ςτην παγκϐςμια οικονομύα και τισ μοναδικϋσ προκλόςεισ που 

αντιμετωπύζουν οι μϊνατζερ υπηρεςιών, το μϊθημα γεφυρώνει το χϊςμα μεταξϑ θεωρύασ και 

πρϊξησ ςτο μϊρκετινγκ υπηρεςιών. το μϊθημα παρουςιϊζονται τα επτϊ ςυςτατικϊ του 

μύγματοσ μϊρκετινγκ ςτισ υπηρεςύεσ και αναλϑονται ςημαντικϋσ θεωρητικϋσ προςεγγύςεισ ςτο 

χώρο των υπηρεςιών. Ακϐμα επιςημαύνονται ςημαντικϊ ερευνητικϊ ευρόματα και υπϊρχει 

προςανατολιςμϐσ ςτο μϊνατζμεντ των υπηρεςιών. το μϊθημα ενςωματώνεται η χρόςη και η 

επύδραςη των νϋων τεχνολογιών ςε κϊθε τομϋα επύδραςησ των υπηρεςιών και αναδεικνϑεται ο 

ρϐλο τουσ, ενώ χρηςιμοποιοϑνται παραδεύγματα για να ςυνδεθεύ η πρϊξη με τη θεωρύα. Σϋλοσ, 

υπϊρχει εθνικϐσ και διεθνόσ προςανατολιςμϐσ παρουςιϊζοντασ αποτελϋςματα ερευνών και 

παραδεύγματα τϐςο απϐ την Ελλϊδα ϐςο και απϐ το παγκϐςμιο γύγνεςθαι του μϊρκετινγκ 

υπηρεςιών.  

 

ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΨΝΤΜΨΝ ΠΡΟΪΟΝΣΨΝ ΘΕΨΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΕΥΑΡΜΟΓΕ (πρώην 

ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΨΝΤΜΨΝ ΠΡΟΪΟΝΣΨΝ) (Ροδούλα Σςιότςου, Καθηγότρια) 

Η ϋννοια τησ επωνυμύασ (μϊρκασ) ϋχει πια ςτρατηγικό ςημαςύα ςε μια ςειρϊ απϐ κλϊδουσ και 

επιχειρόςεισ, ϐπωσ καταναλωτικϊ προώϐντα, καλλυντικϊ, αναψυκτικϊ, τρϐφιμα, ποτϊ, τςιγϊρα, 

υπηρεςύεσ, βιομηχανικϊ αγαθϊ. Η ςημαςύα που αποδύδεται ςόμερα ςτα επώνυμα προώϐντα εύναι 

τϐςο μεγϊλη, που παρουςιϊζονται ςτουσ ιςολογιςμοϑσ των επιχειρόςεων, αποτελοϑν ςτϐχο 

ςημαντικών ςε αξύα εξαγορών αλλϊ και αποτελοϑν ϋνα μεγϊλο μϋροσ τησ αξύασ μιασ 

επιχεύρηςησ. Σο γεγονϐσ αυτϐ προςελκϑει ολοϋνα και περιςςϐτερο το ενδιαφϋρον ϐχι μϐνο των 

υπεϑθυνων ςτελεχών διούκηςησ των ςυγκεκριμϋνων επώνυμων προώϐντων ό των ςτελεχών 

μϊρκετινγκ, αλλϊ και των μελών των διοικητικών ςυμβουλύων των επιχειρόςεων, των 

επενδυτών ό και των τραπεζών.  

Παρϊ το ϐτι εύναι δυνατϐ μια επιχεύρηςη να διαθϋςει ϋνα προώϐν ό μια υπηρεςύα χωρύσ την 

υποςτόριξη μιασ πολϑπλοκησ επώνυμησ πολιτικόσ, τα επώνυμα προώϐντα αποτελοϑν ςτισ μϋρεσ 

μασ το θεμϋλιο λύθο των εμπορικών ςυναλλαγών ςε παγκϐςμιο επύπεδο. Σο μϊθημα Διούκηςη 

Επώνυμων Προώϐντων (διαχεύριςη μϊρκασ) επιδιώκει να καταςτόςει κατανοητϐ πωσ μια 

επιχεύρηςη μπορεύ να αυξόςει την αντιληπτό αξύα του προώϐντοσ ςτουσ πελϊτεσ. υνεπώσ 
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αναδεικνϑει πωσ το επώνυμο προώϐν εύναι ϋνα ςημαντικϐ κλειδύ για την επιτυχύα ςτισ αγορϋσ, 

ϐπου τα προώϐντα προςαρμϐζονται ςτισ ανϊγκεσ των καταναλωτών ϐλο και περιςςϐτερο. Ο 

ςκοπϐσ του μαθόματοσ εύναι να παρϋχει ςτουσ/ισ φοιτητϋσ/τριεσ ϐλεσ τισ ςχετικϋσ θεωρητικϋσ 

γνώςεισ και πρακτικϋσ εμπειρύεσ για μια επιτυχό διούκηςη επώνυμων προώϐντων. 

 

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗ - ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙ ΔΤΟ ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ 

ΔΗΜΟΙΕ ΦΕΕΙ  (Λεωνύδασ Φατζηθωμϊσ,  Επύκουροσ Καθηγητόσ) 
Σο μϊθημα μελετϊ τη θεωρύα και την πρακτικό των δημοςύων ςχϋςεων ϐπωσ εφαρμϐζονται ςε 

μύα εταιρύα, ϋναν οργανιςμϐ, για ϋνα δημϐςιο πρϐςωπο και ϋναν πολιτικϐ φορϋα. Περιγρϊφει τισ 

ςυνϋργειεσ των δημοςύων ςχϋςεων με τισ υπϐλοιπεσ επικοινωνιακϋσ δραςτηριϐτητεσ του 

μϊρκετινγκ, ϐπωσ τη διαφόμιςη, την προώθηςη πωλόςεων, το ϊμεςο μϊρκετινγκ και τισ 

προςωπικϋσ πωλόςεισ. Αναδεικνϑει τα πλεονεκτόματα και τα μειονεκτόματα τησ ύδρυςησ 

τμόματοσ δημοςύων ςχϋςεων εςωτερικϊ ςτον οργανιςμϐ και τησ ςυνεργαςύασ με εξωτερικοϑσ 

ςυμβοϑλουσ δημοςύων ςχϋςεων. Μϋςα απϐ μελϋτη ςυγκεκριμϋνων επιχειρηςιακών 

περιπτώςεων αναλϑει τισ διαφορετικϋσ τεχνικϋσ οικοδϐμηςησ θετικόσ εικϐνασ και το πώσ αυτϋσ 

μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν ϋτςι ώςτε να επιτευχθοϑν οι επιμϋρουσ ςτϐχοι τησ ςτρατηγικόσ 

δημοςύων ςχϋςεων (αλλαγό ςτϊςεων και αντιλόψεων, ϊςκηςη επιρροόσ, πειθώ, δρϊςη, 

μακροχρϐνια φόμη). Επιπρϐςθετα διερευνϊ τισ μεθϐδουσ αποτελεςματικόσ λειτουργύασ ενϐσ 

γραφεύου τϑπου, ϐςον αφορϊ την ανϊπτυξη ςχϋςεων με τα μϋςα ενημϋρωςησ και αναλϑει τισ 

αρμοδιϐτητεσ και τισ ευθϑνεσ ενϐσ εκπροςώπου τϑπου. Εξετϊζει, επύςησ, τισ ςτρατηγικϋσ 

αντιμετώπιςησ των κρύςεων, ϋτςι ώςτε να κατανοηθεύ η ςφοδρϐτητα με την οπούα 

εξελύςςονται ςόμερα και αναδεικνϑει την κομβικό ςημαςύα τησ ϊρτιασ προετοιμαςύασ και 

υλοπούηςησ ενϐσ ςχεδύου αντιμετώπιςησ τησ κρύςησ ςε επικοινωνιακϐ και διαχειριςτικϐ 

επύπεδο. 

Ο επιδιωκϐμενοσ ςτϐχοσ εύναι να αντιληφθοϑν οι φοιτητϋσ/τριεσ την αυξανϐμενη ςημαςύα των 

δημοςύων ςχϋςεων για τισ ςϑγχρονεσ επιχειρόςεισ, τα δημϐςια πρϐςωπα και τουσ πολιτικοϑσ 

ςχηματιςμοϑσ. Επύςησ, ϋχει ςκοπϐ να διδϊξει ςτουσ/τισ φοιτητϋσ/τριεσ πώσ να διαμορφώνουν 

ϋνα ολοκληρωμϋνο πλϊνο δημοςύων ςχϋςεων.  

Με την ολοκλόρωςη του κϑκλου των διαλϋξεων, οι φοιτητϋσ/τριεσ θα εύναι ςε θϋςη: 

(α) να αξιολογοϑν τη δυναμικό, τα οφϋλη και τισ προκλόςεισ των δημοςύων ςχϋςεων ςτα 

διαφορετικϊ πεδύα ϊςκηςόσ τουσ,  

(β) να καταρτύζουν ϋνα ολοκληρωμϋνο πρϐγραμμα δημοςύων ςχϋςεων κϊνοντασ χρόςη 

παραδοςιακών και διαδικτυακών μϋςων,  

(γ) να προςαρμϐζουν τα εργαλεύα των δημοςύων ςχϋςεων ςε διαφορετικϊ εύδη κοινοϑ και 

ακροατηρύου,  

(δ) να αναπτϑςςουν ςυγκεκριμϋνεσ ςτρατηγικϋσ εγκαθύδρυςησ και διατόρηςησ ςχϋςεων 

εμπιςτοςϑνησ με το κοινϐ,  

(ε) να αξιοποιοϑν τα μϋςα ενημϋρωςησ με ςκοπϐ τη διατόρηςη και την εμβϊθυνςη των ςχϋςεων 

με τουσ επαγγελματύεσ του χώρου τησ επικοινωνύασ (δημοςιογρϊφουσ, πυλωροϑσ), αλλϊ και με 

ϊλλεσ ομϊδεσ που αςκοϑν επιρροό (ομϊδεσ κοινοϑ και ομϊδεσ ενδιαφϋροντοσ),  

(ςτ) να αξιολογοϑν την επιτυχύα ενϐσ προγρϊμματοσ δημοςύων ςχϋςεων με ςυγκεκριμϋνουσ και 

μετρόςιμουσ τρϐπουσ, 

(ζ) να αναγνωρύζουν τισ διαφορετικϋσ ομϊδεσ κοινοϑ και ομϊδεσ ενδιαφϋροντοσ (Public και 

Stakeholder Analysis) και το πώσ μποροϑν να τισ επηρεϊςουν, 

(η) να αναλϑουν και να εφαρμϐζουν διαφορετικϋσ τεχνικϋσ οικοδϐμηςησ και διαχεύριςησ 

θετικόσ φόμησ, 
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(θ) να καταρτύζουν ϋνα πρϐγραμμα εταιρικόσ κοινωνικόσ ευθϑνησ για μια εταιρεύα, αλλϊ και για 

ϊλλουσ οργανιςμοϑσ (π.χ. ϋνα πολιτικϐ κϐμμα),  

(ι) να αναπτϑςςουν μια επικοινωνιακό ςτρατηγικό αντιμετώπιςησ μιασ κρύςησ. 

 

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΗ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΣΨΝ ΑΠΟΥΑΕΨΝ (πρώην ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ 

ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΗ ΛΗΧΗ ΑΠΟΥΑΕΨΝ) (Κωνςταντύνοσ Καπϊρησ, Επικουροσ  Καθηγητόσ)  

Σο μϊθημα ςτοχεϑει ςτην εμβϊθυνςη ςτισ μεθϐδουσ τησ Επιχειρηςιακόσ Ϊρευνασ 

χρηςιμοποιώντασ  ρεαλιςτικϊ προβλόματα προερχϐμενα απϐ διϊφορεσ εφαρμογϋσ τησ 

Διούκηςησ των Επιχειρόςεων. Αναδεικνϑεται ϋτςι, ο ρϐλοσ που μποροϑν να διαδραματύςουν οι 

ποςοτικϋσ μϋθοδοι ςτη διαδικαςύα λόψησ βϋλτιςτων αποφϊςεων και η χρηςιμϐτητα για το 

διοικητικϐ ςτϋλεχοσ τησ διαδραςτικόσ προςϋγγιςησ με τη χρόςη του υπολογιςτό και του 

κατϊλληλου λογιςμικοϑ. Ϊμφαςη δύνεται ςτη χρόςη τησ γλώςςασ προγραμματιςμοϑ PYTHON 

για την ανϊπτυξη και επύλυςη μοντϋλων μαθηματικοϑ προγραμματιςμοϑ. Επιχειρεύται ϋτςι μια 

μετϊβαςη απϐ εργαλεύα λογιςμικοϑ εκπαιδευτικόσ φϑςησ (POM QM, Lindo, winqsb), με τα 

οπούα οι φοιτητϋσ εύναι όδη εξοικειωμϋνοι, ςτη χρόςη ςϑγχρονων εργαλεύων ανοιχτοϑ κώδικα 

για την ανϊπτυξη μοντϋλων μεγϊλησ κλύμακασ. Σο μϊθημα δρα ςυμπληρωματικϊ προσ τα δϑο 

υποχρεωτικϊ μαθόματα Επιχειρηςιακόσ Ερευνασ ‐ Ποςοτικών Μεθϐδων που διδϊςκονται ςτο 

τρύτο και τϋταρτο εξϊμηνο αντύςτοιχα. Εμπλουτύζει ςε μεγϊλο βαθμϐ το ςϑνολο των 

υπολογιςτικών εργαλεύων που ϋχουν ςτη διϊθεςη τουσ οι φοιτητϋσ για την μοντελοπούηςη και 

επύλυςη μοντϋλων μαθηματικοϑ προγραμματιςμοϑ.  Ειδικϐτερα, με την ολοκλόρωςη του 

μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα μποροϑν να διακρύνουν τισ διϊφορεσ κατηγορύεσ προβλημϊτων και 

να εφαρμϐζουν τισ γνώςεισ και τισ μεθϐδουσ ςε πρωτϐτυπεσ κατηγορύεσ διοικητικών 

περιπτώςεων. Θα μποροϑν να χρηςιμοποιόςουν τη γλώςςα προγραμματιςμοϑ PYTHON μαζύ με 

τισ αντύςτοιχεσ βιβλιοθόκεσ ώςτε να εύναι ςε θϋςη να αναπτϑξουν μοντϋλα ευϋλικτα ςε ςχϋςη με 

το μϋγεθοσ των δεδομϋνων ειςϐδου. Σϋλοσ, θα μποροϑν να ςυγκρύνουν εναλλακτικϋσ λϑςεισ και 

να επιλϋγουν τη βϋλτιςτη απϐφαςη χρηςιμοποιώντασ κριτικό προςϋγγιςη ςτα δεδομϋνα ενϐσ 

προβλόματοσ, αντύληψη και κοινό λογικό.  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΙΔΡΤΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΕΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΨΝ 

ΔΡΑΕΨΝ (Ιωϊννησ Κρουςτϊλησ, Διδϊςκων τησ κατηγορύασ των Νϋων Επιςτημϐνων 

Κατϐχων Διδακτορικοϑ) 

Αντικεύμενο του μαθόματοσ αποτελοϑν οι διαδικαςύεσ που απαιτοϑνται για την ύδρυςη μύασ 

νϋασ επιχεύρηςησ, καθώσ και οι εναλλακτικϋσ μϋθοδοι χρηματοδϐτηςησ νϋων εγχειρημϊτων 

μϋςω των διαθϋςιμων πηγών επιδοτόςεων/επιχορηγόςεων. 

Ειδικϐτερα, θα αναλυθεύ η ϋννοια τησ επιχειρηματικϐτητασ, θα παρουςιαςτοϑν οι εναλλακτικϋσ 

νομικϋσ μορφϋσ επιχειρόςεων ϐπωσ αυτϋσ διακρύνονται απϐ το ελληνικϐ εταιρικϐ δύκαιο καθώσ 

και τα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ που ςυνεπϊγεται η κϊθε νομικό μορφό για μύα επιχεύρηςη ςε 

ϐρουσ ελϊχιςτου κεφαλαύου ςϑςταςησ, οργϊνων διούκηςησ και λόψησ αποφϊςεων, 

φορολογικόσ υποχρϋωςησ και λογιςτικόσ αντιμετώπιςησ. Θα περιγραφοϑν διεξοδικϊ, για κϊθε 

νομικό μορφό, οι διαδικαςύεσ και τα βόματα που πρϋπει να ακολουθηθοϑν για την ύδρυςη μύασ 

νϋασ επιχεύρηςησ. 

Θα εξεταςτοϑν οι ςϑγχρονεσ μορφϋσ χρηματοδϐτηςησ επενδυτικών ςχεδύων ςτισ οπούεσ 

ςυμπεριλαμβϊνονται: η χρηματοδοτικό μύςθωςη (leasing), η πρακτϐρευςη απαιτόςεων 

(factoring), η εμπορύα απαιτόςεων (forfaiting), τραπεζικϊ δϊνεια και ϊλλα προώϐντα, 

ομολογιακϊ δϊνεια, η χρηματοδϐτηςη μϋςω ιδύων κεφαλαύων, τα κεφϊλαια επιχειρηματικών 

ςυμμετοχών (venture capital), η χρηματοδϐτηςη απϐ το πλόθοσ (crowdfunding) κα. 
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Θα αναλυθοϑν ϐλα τα τρϋχοντα και αναμενϐμενα προγρϊμματα επιδοτόςεων/επιχορηγόςεων  

υφιςτϊμενων και νεοώδρυθειςών επιχειρόςεων τα οπούα χρηματοδοτοϑνται απϐ εθνικοϑσ και 

ευρωπαώκοϑσ πϐρουσ (Αναπτυξιακϐσ Νϐμοσ, Εθνικϐ Σαμεύο Επιχειρηματικϐτητασ & Ανϊπτυξησ, 

Ευρωπαώκό Σρϊπεζα Επενδϑςεων, Εταιρικϐ ϑμφωνο για το πλαύςιο Ανϊπτυξησ-ΕΠΑ κα.). 

Θα δοθεύ ο οριςμϐσ του επιχειρηματικοϑ ςχεδύου (business plan) και θα αναλυθεύ το 

περιεχϐμενϐ του. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΓΙΑ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ  (πρώην ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ) (Ευαγγελοσ Καλαμπόκησ, Επύκουροσ Καθηγητόσ) 

Σα τελευταύα χρϐνια ο ϐγκοσ και η ποικιλύα των δεδομϋνων που παρϊγονται απϐ τισ 

επιχειρόςεισ και τουσ καταναλωτϋσ αυξϊνεται ταχϑτατα. Η επιχειρηματικό αναλυτικό αφορϊ 

την χρόςη των δεδομϋνων αυτών για την βελτύωςη τησ λόψησ αποφϊςεων απϐ τισ επιχειρόςεισ. 

Σο μϊθημα αποτελεύ μύα πρακτικό ειςαγωγό ςτη γλώςςα Python για επιχειρηματικό αναλυτικό. 

Βαςύζεται ςτη χρόςη και ανϊλυςη πραγματικών δεδομϋνων μεγϊλων επιχειρόςεων απϐ ϐλο τον 

κϐςμο. Μετϊ το τϋλοσ του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα εύναι ςε θϋςη να χρηςιμοποιοϑν τη 

γλώςςα Python για να προετοιμϊζουν, μεταςχηματύζουν, εξερευνοϑν και να οπτικοποιοϑν 

επιχειρηματικϊ δεδομϋνα μεγϊλου ϐγκου καθώσ και να παρουςιϊζουν τα αποτελϋςματα των 

αναλϑςεων. Επύςησ οι φοιτητϋσ θα εξοικειωθοϑν και θα χρηςιμοποιοϑν δημοφιλεύσ υπηρεςύεσ 

διαμοιραςμοϑ και εκτϋλεςησ κώδικα (π.χ., Github και Kaggle). τουσ φοιτητϋσ θα παρϋχεται 

πλόρωσ τεκμηριωμϋνοσ κώδικασ υπϐ τη μορφό αρχεύων Jupyter notebooks. Επύςησ θα 

παρϋχεται δωρεϊν πρϐςβαςη ςε δημοφιλεύσ αςϑγχρονεσ υπηρεςύεσ τηλεκπαύδευςησ (π.χ., 

DataCamp). Δεν προαπαιτούνται γνώςεισ για τη παρακολούθηςή του και όποιεσ έννοιεσ 

πληροφορικήσ τεχνολογίασ χρειάζονται θα παρουςιαςτούν ςτο πλαίςιο του μαθήματοσ. 

 

ΔΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  (Βαςύλειοσ Αλετρϊσ,  Καθηγητόσ) 

Σο μϊθημα αυτϐ ϋχει ωσ ςτϐχο την εξοικεύωςη των φοιτητών με τα οικονομικϊ του δημοςύου 

τομϋα. Αφοϑ γύνει μια ειςαγωγό ςτην ϋννοια και το περιεχϐμενο τησ Δημϐςιασ Οικονομικόσ, 

προςεγγύζεται το ζότημα ποιο πρϋπει να εύναι το μϋγεθοσ του δημοςύου τομϋα και εϊν ςτην 

Ελλϊδα αυτϐσ εύναι υπερβολικϊ μεγϊλοσ. τη ςυνϋχεια αναλϑονται οι περιπτώςεισ εκεύνεσ ςτισ 

οπούεσ ο μηχανιςμϐσ τησ ελεϑθερησ αγορϊσ αποτυγχϊνει να κατανεύμει αποδοτικϊ και 

κοινωνικϊ δύκαια τουσ διαθϋςιμουσ πϐρουσ μιασ οικονομύασ. Παρϋχονται παραδεύγματα απϐ την 

αγορϊ υπηρεςιών υγεύασ αλλϊ και ϊλλεσ αγορϋσ και αναλϑονται οι αποτυχύεσ που λαμβϊνουν 

χώρα ςε αυτϋσ. Εξηγεύται κατϐπιν ο ρϐλοσ του Κρϊτουσ και ςυζητεύται ο πολιτικϐσ μηχανιςμϐσ 

λόψησ αποφϊςεων και οι δικού του περιοριςμού. Τπϐ το πρύςμα των παραπϊνω, προςεγγύζεται 

κριτικϊ το επύκαιρο θϋμα των ιδιωτικοποιόςεων δημϐςιων οργανιςμών. τη ςυνϋχεια το 

ενδιαφϋρον εςτιϊζεται ςτην πρακτικό εφαρμογό τησ Ανϊλυςησ Κϐςτουσ Οφϋλουσ για την 

αξιολϐγηςη προγραμμϊτων του δημοςύου τομϋα. Σϋλοσ ςυζητεύται το ςϑςτημα κοινωνικόσ 

αςφϊλιςησ, τα βαςικϊ προβλόματα που αντιμετωπύζει ςόμερα και οι ενδεχϐμενεσ πολιτικϋσ 

επύλυςόσ τουσ.  

 

ΤΓΦΡΟΝΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ ΣΟ ΜΑΝΑΣΖΜΕΝΣ ΚΑΙ ΣΗΝ ΗΓΕΙΑ (Δημότριοσ 

Καφετζόπουλοσ,  Επύκουροσ Καθηγητόσ) 

κοπϐσ του μαθόματοσ εύναι να εκπαιδεϑςει, προετοιμϊςει και εμβαθϑνει τισ γνώςεισ των 

φοιτητών ςτισ ςϑγχρονεσ τϊςεισ και προκλόςεισ των επιχειρόςεων. Αφορϊ θϋματα που 

ϊπτονται τησ διούκηςησ και τησ ηγεςύασ ςε οργανιςμοϑσ οποιαςδόποτε μορφόσ. Οι φοιτητϋσ θα 

βελτιώςουν τισ ικανϐτητεσ απϐδοςόσ τουσ ςτον χώρο εργαςύασ και τισ επαγγελματικϋσ τουσ 
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προοπτικϋσ, προωθώντασ την καριϋρα τουσ. Ειδικϐτερα, το ςυγκεκριμϋνο πρϐγραμμα θα 

παρϊςχει τα απαραύτητα εφϐδια, ώςτε οι φοιτητϋσ να αντιλαμβϊνονται τισ ςϑγχρονεσ τϊςεισ 

ςτη διούκηςη των επιχειρόςεων, να οικοδομόςουν μεγαλϑτερη αυτογνωςύα, να βελτιώςουν το 

ςτυλ ηγεςύασ τουσ, να ενεργοϑν πιο αποφαςιςτικϊ, να προβλϋπουν και να αντιδροϑν ςτισ 

επιχειρηματικϋσ ευκαιρύεσ, να αναπτϑςςουν τισ δεξιϐτητεσ που απαιτοϑνται για να 

αντιμετωπύζουν αποτελεςματικϊ τισ διαφορετικϋσ καταςτϊςεισ και προκλόςεισ. Σο παρϐν 

μϊθημα προςδοκϊ να δημιουργόςει αποτελεςματικϐτερουσ ηγϋτεσ και μϊνατζερ, ςκεπτϐμενουσ 

ϋξω απϐ το κουτύ, που θα φϋρουν και θα οδηγόςουν την απαραύτητη αλλαγό, την καινοτομύα 

και τη ςτρατηγικό ευελιξύα για αυξημϋνη οργανωςιακό αποτελεςματικϐτητα. 

 

ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΨΛΗΕΨΝ   (Βαςιλικό Γρούγιου, Επύκ. Καθηγότρια) 

Σο μϊθημα αυτϐ ειςϊγει τουσ φοιτητϋσ ςτη διούκηςη των πωλόςεων με ϋμφαςη ςτην 

αλληλεπύδραςη μεταξϑ πελϊτη και επιχεύρηςησ με ςκοπϐ την οικονομικό ανταλλαγό για την 

πρϐςβαςη ςτην αξύα του “προώϐντοσ”. Επύςησ εξετϊζει τη ςτρατηγικό διούκηςη τησ διαδικαςύασ 

και των εμπλεκομϋνων. Οι φοιτητϋσ ϋρχονται ςε επαφό με τισ πρϐςφατεσ πρακτικϋσ και 

τεχνικϋσ που χρηςιμοποιοϑν οι υπεϑθυνοι πωλόςεων, ϐπωσ ςτρατηγικϐ ςχεδιαςμϐ πωλόςεων, 

ςτϐχοι πωλόςεων, διαδικαςύα πώληςησ, ςτρατολϐγηςη, εκπαύδευςη, επιμϐρφωςη και 

αξιολϐγηςη τησ απϐδοςησ των πωλητών. 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΨΠΙΝΨΝ ΠΟΡΨΝ (Μαρύα Γιαννό, Διδϊςκουςα τησ 

κατηγορύασ των Ακαδημαώκών Τποτρϐφων) 

 το μϊθημα παρουςιϊζονται ειδικϊ θϋματα και ςϑγχρονοι προβληματιςμού που αφοροϑν ςτισ 

αρχϋσ και τισ ϋννοιεσ τησ διούκηςησ ανθρώπινων πϐρων. Εξετϊζεται ο ρϐλοσ τησ διούκηςησ 

ανθρώπινων πϐρων ςτο ευρϑτερο οικονομικϐ, κοινωνικϐ και φυςικϐ περιβϊλλον. κοπϐσ του 

μαθόματοσ εύναι η εμβϊθυνςη και εμπϋδωςη απϐ τουσ φοιτητϋσ εννοιών, ϐπωσ η 

ςυναιςθηματικό νοημοςϑνη, η απαςχοληςιμϐτητα, το ανθρώπινο κεφϊλαιο, η κουλτοϑρα και η 

απϐδοςη των εργαζομϋνων. Δύνεται ϋμφαςη ςτα διεθνό πρϐτυπα που αφοροϑν ςτην υγεύα και 

την αςφϊλεια ςτουσ χώρουσ εργαςύασ, τισ εργαςιακϋσ ςχϋςεισ, την προςϋγγιςη του 

εργαζομϋνου ωσ εςωτερικοϑ πελϊτη, την εταιρικό κοινωνικό ευθϑνη. Φρηςιμοποιοϑνται 

παραδεύγματα και μελϋτεσ περιπτώςεων εφαρμογόσ των μεθϐδων και των εργαλεύων διούκηςησ 

ανθρώπινων πϐρων ςε επιχειρόςεισ και οργανιςμοϑσ. 

 

ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ  (Δεν θα προςφερθεύ για το Ακαδ. Ϊτοσ 2022-2023) 

Σο μϊθημα εύναι ειςαγωγικοϑ χαρακτόρα και εξετϊζει τισ δραςτηριϐτητεσ και ιδιαιτερϐτητεσ 

διαφϐρων επιχειρόςεων και οργανιςμών παροχόσ υπηρεςιών  – που αποτελοϑν τον μεγαλϑτερο 

τομϋα των οικονομιών ςτισ περιςςϐτερεσ αναπτυγμϋνεσ χώρεσ, ϋχοντασ παρϊλληλα τον 

ταχϑτερο ρυθμϐ ανϊπτυξησ. Ιδιαύτερη ϋμφαςη δύνεται ςτην κατανϐηςη των ςχϋςεων μεταξϑ 

των επιχειρηςιακών λειτουργιών μϊρκετινγκ και διούκηςησ ανθρώπινου δυναμικοϑ καθώσ και 

ςτην ολοκλόρωςη πληροφοριακών και ανθρώπινων πϐρων για τη δημιουργύα αξύασ ςτισ 

υπηρεςύεσ. Καλϑπτονται θϋματα ϐπωσ η ϋννοια τησ υπηρεςύασ, η αναγνώριςη πελατειακών 

αναγκών και επιθυμιών, η επαφό με τον πελϊτη (εςωτερικϐ-εξωτερικϐ), ο ςχεδιαςμϐσ και 

εκτϋλεςη του ςυςτόματοσ παρϊδοςησ τησ υπηρεςύασ, η ποιϐτητα ςτισ υπηρεςύεσ,  η ανϊπτυξη 

νϋων υπηρεςιών, η χρόςη του Διαδικτϑου για ενύςχυςη τησ αποτελεςματικϐτητασ και 

αποδοτικϐτητασ παραδοςιακών υπηρεςιών, καθώσ και μϋθοδοι/εργαλεύα που εφαρμϐζονται 

ςτην ςϑγχρονη αξιολϐγηςη υπηρεςιών.  
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ΓΤΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ (Δημητριοσ Μιχαόλ, Καθηγητόσ) 

Αυτϐ το μϊθημα αναλϑει τη θϋςη τησ γυναύκασ ςτην αγορϊ εργαςύασ προςεγγύζοντασ τϐςο το 

ζότημα τησ μιςθωτόσ εργαςύασ ϐςο και τησ γυναικεύασ επιχειρηματικϐτητασ. Παρουςιϊζονται οι 

τϊςεισ και για τισ δϑο αυτϋσ θεματικϋσ ενϐτητεσ, τϐςο ςε παγκϐςμιο ϐςο και ευρωπαώκϐ και 

ελληνικϐ περιβϊλλον. Όςον αφορϊ τη γυναικεύα επιχειρηματικϐτητα, το μϊθημα 

επικεντρώνεται ςτην ανϊλυςη βϋλτιςτων πρακτικών μϋςα απϐ τη ςυζότηςη περιπτώςεων 

επιτυχημϋνων επιχειρηματιών γυναικών ςτην Ελλϊδα και το εξωτερικϐ. 

 

ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΗΝ ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ  (Αναςταςύα Παμπούρη, Μϋλοσ του Ε.Δ.Ι.Π. Σμόματοσ 

Εκπαιδευτικόσ Πολιτκόσ) 

Οι φοιτητϋσ και οι φοιτότριεσ, ϑςτερα απϐ την παρακολοϑθηςη του μαθόματοσ, θα εύναι ςε 

θϋςη να ορύζουν την Παιδαγωγικό Επιςτόμη, να διακρύνουν τισ επιμϋρουσ βαςικϋσ ϋννοιεσ τησ 

(αγωγό, εκπαύδευςη, διδαςκαλύα, μϊθηςη, κοινωνικοπούηςη, μϐρφωςη, παιδεύα, Αναλυτικϊ 

Προγρϊμματα κ.ϊ.), να αναφϋρουν τα δομικϊ γνωρύςματα, τισ βαςικϋσ προϒποθϋςεισ και τισ 

επιδιώξεισ τησ παιδαγωγικόσ-εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ ςτην ιςτορικό τουσ εξϋλιξη, να 

γνωρύςουν και να ςυζητόςουν τα κοινωνικϊ δεδομϋνα που οδόγηςαν ςτη θεςμοθϋτηςη των 

φορϋων εκπαύδευςησ και αγωγόσ,  να παρακολουθόςουν  την εξϋλιξη τησ παιδαγωγικόσ ςκϋψησ 

μϋςα απϐ τη μελϋτη μεγϊλων παιδαγωγών, να εςτιϊζουν κριτικϊ ςτα ζητόματα που ϊπτονται 

τησ μεθϐδευςησ τησ διδαςκαλύασ,  να ςυνειδητοποιόςουν την ςημαςύα τησ παιδαγωγικόσ 

ςχϋςησ και τησ διαπροςωπικόσ επικοινωνύασ ςτη ςχολικό τϊξη, να αναφϋρουν τισ βαςικϋσ 

επιςτημολογικϋσ κατευθϑνςεισ και μεθϐδουσ τησ εκπαιδευτικόσ ϋρευνασ, να εξοικειωθοϑν με το 

ζότημα και την αξύα των βαςικών ικανοτότων-δεξιοτότων ςτη ςϑγχρονη εποχό  και να 

αναγνωρύζουν την αξύα τησ αξιολϐγηςησ ςτη διαδικαςύα τησ διδαςκαλύασ και μϊθηςησ. 

 

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΚΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ (ταυρούλα Κουρδούμπαλου,  Λϋκτορασ ) 

Ο ςτϐχοσ του μαθόματοσ εύναι να πραγματοποιόςει μύα λεπτομερό επιςκϐπηςη των λογιςτικών 

ςυμβϊντων και προβλημϊτων που προκϑπτουν απϐ την εταιρικό ςυνεργαςύα και τον νομικϐ 

τϑπο που περιβϊλλεται κϊθε εταιρύα. Οι εταιρύεσ του εμπορικοϑ δικαύου που αναλϑονται ςτο 

πλαύςιο του μαθόματοσ εύναι η ομϐρρυθμη εταιρύα, η ετερϐρρυθμη εταιρύα, η εταιρύα 

περιοριςμϋνησ ευθϑνησ, η ιδιωτικό κεφαλαιουχικό εταιρύα και η ανώνυμη εταιρύα. Σα 

ειδικϐτερα θϋματα που εξετϊζονται αντύςτοιχα εύναι η ςϑςταςη των εταιριών, η λογιςτικό 

παρακολοϑθηςη των ςχϋςεων μεταξϑ τησ εκϊςτοτε εταιρύασ και των εταύρων/μετϐχων τησ, οι 

αυξομοιώςεισ κεφαλαύου, η διανομό του αποτελϋςματοσ τησ χρόςησ και η λϑςη και εκκαθϊριςη. 

 

ΣΟΙΦΕΙΑ ΑΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (Ιωϊννησ Σζιώνασ,  Καθηγητόσ, μϋλοσ ΔΕΠ 

του Σμόματοσ Βαλκανικών λαβικών και Ανατολικών πουδών) 

ΑΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ   κοπϐσ του μαθόματοσ εύναι να ειςαγϊγει τουσ φοιτητϋσ του Σμόματοσ ςτισ 

θεμελιώδεισ ϋννοιεσ του αςτικοϑ δικαύου, οι οπούεσ κρύνονται χρόςιμεσ ςτην υποςτόριξη τησ 

επαγγελματικόσ ςταδιοδρομύασ τουσ. Για το λϐγο αυτϐ, διδϊςκονται μϐνο τα δϑο πρώτα μϋρη 

του αςτικοϑ δικαύου, ότοι οι Γενικϋσ Αρχϋσ και το Γενικϐ Ενοχικϐ. 

Ειδικϐτερα, η ειςαγωγό του μαθόματοσ περιλαμβϊνει την ανϊλυςη τησ ϋννοιασ του δικαύου και 

τη διϊκριςό του απϐ τισ ϋννοιεσ τησ ηθικόσ και τησ εθιμοτυπύασ, τη διαύρεςη του δικαύου, τισ 

πηγϋσ του δικαύου και τουσ κανϐνεσ του δικαύου. 

Σο μϋροσ των Γενικών Αρχών περιλαμβϊνει πρώτα την ϋννοια, τισ ιδιϐτητεσ, τη διαύρεςη (ςε 

φυςικϊ και νομικϊ) και την προςταςύα των προςώπων. Ακολουθεύ  η εξϋταςη τησ ϋννοιασ του 
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δικαιώματοσ,  διακρύςεισ δικαιωμϊτων, ϊςκηςη-κατϊχρηςη και προςταςύα δικαιώματοσ. 

Ϊπεται η ανϊλυςη τησ δικαιοπραξύασ (ϋννοια, διακρύςεισ, εύδη προϒποθϋςεισ, ερμηνεύα) αιρϋςεισ 

και προθεςμύεσ και αντιπροςώπευςη και πληρεξουςιϐτητα. 

Σο μϋροσ του Γενικοϑ Ενοχικοϑ Δικαύου αρχύζει με την ανϊλυςη τησ ϋννοιασ και τα  εύδη των 

ενοχών. Ακολουθεύ η εξϋταςη τησ αςτικόσ ευθϑνησ και τα εύδη αυτόσ. Ϊπεται η ανϊλυςη των 

δικαιοπρακτικών και εξωδικαιοπρακτικών ενοχών. τη ςυνϋχεια  εξετϊζεται η εξϋλιξη των 

ενοχών (ομαλό και ανώμαλη), οι αρχϋσ που ιςχϑουν ςτισ αμφοτεροβαρεύσ ςυμβϊςεισ, η 

ενύςχυςη τησ ενοχόσ (αρραβώνασ ποινικό ρότρα), η μεταβύβαςη τησ ενοχόσ (εκχώρηςη, 

αναδοχό χρϋουσ) και, τϋλοσ,  η απϐςβεςη τησ ενοχόσ (καταβολό, δϐςη αντύ καταβολόσ, δημϐςια 

κατϊθεςη, ςυμψηφιςμϐσ, ϊφεςη χρϋουσ). 

ΕΡΓΑΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  Σο μϊθημα ειςϊγει τουσ φοιτητϋσ ςτισ θεμελιώδεισ ϋννοιεσ του εργατικοϑ 

δικαύου. Πραγματεϑεται τα βαςικϊ ζητόματα ϐλου του φϊςματοσ των εργαςιακών ςχϋςεων με 

ϋμφαςη ςε ϐςα παρουςιϊζουν ιδιαύτερο εφαρμοςμϋνο ενδιαφϋρον ςτο εργαςιακϐ περιβϊλλον 

τησ επιχεύρηςησ. 

Η διδακτϋα ϑλη περιλαμβϊνει ϋνα ειςαγωγικϐ τμόμα και τουσ δϑο βαςικοϑσ κλϊδουσ του 

εργατικοϑ δικαύου, το ατομικϐ και το ςυλλογικϐ εργατικϐ δύκαιο. 

την ειςαγωγό παρουςιϊζονται το αντικεύμενο, οι διακρύςεισ, οι πηγϋσ και οι θεμελιώδεισ αρχϋσ 

του εργατικοϑ δικαύου. 

το πρώτο μϋροσ, το οπούο καταλαμβϊνει και τη μεγαλϑτερη ϋκταςη και ϋχει ιδιαύτερη 

βαρϑτητα, αναλϑονται ϐλα τα ζητόματα που ςυνδϋονται με την ατομικό ςχϋςη εργαςύασ, ότοι. 

1. Η ατομικό ςϑμβαςη εργαςύασ. Ϊννοια και χαρακτηριςτικϊ, διϊκριςη απϐ ςυγγενεύσ 

ϋννοιεσ, κατϊρτιςη, διαδοχικϋσ ςυμβϊςεισ εργαςύασ 

2. Σα υποκεύμενα τησ ςϑμβαςησ εργαςύασ. 

3. Φρϐνοσ εργαςύασ 

4. Συπολογύα των ςϑγχρονων μορφών απαςχϐληςησ. Μερικό, εκ περιτροπόσ και 

προςωρινό απαςχϐληςη. Δανειςμϐσ εργαςύασ, απϐςπαςη εργαζομϋνου, ευϋλικτεσ 

μορφϋσ απαςχϐληςησ 

5. Αμοιβό τησ παροχόσ εργαςύασ 

6. Εργοδοτικό πρϐνοια. Τγεύα και αςφϊλεια ςτην εργαςύα. 

7. Ωδειεσ του εργαζομϋνου 

8. Διευθυντικό θϋςη του εργοδϐτη ςτην οργϊνωςη και λειτουργύα τησ επιχεύρηςησ 

9. Λϑςη τησ ςϑμβαςησ εργαςύασ 

το δεϑτερο μϋροσ, εξετϊζονται τα κυριϐτερα θϋματα του ςυλλογικοϑ εργατικοϑ δικαύου, 

ότοι: 

1. υνδικαλιςτικό ελευθερύα και ςυνδικαλιςτικϋσ οργανώςεισ 

2. υμμετοχό των εργαζομϋνων ςτισ επιχειρόςεισ διϊ των ςυμβουλύων τουσ 

3. Απεργύα 

4. υλλογικϋσ ςυμβϊςεισ εργαςύασ 

5. υλλογικϋσ διαφορϋσ εργαςύασ 

 

ΞΕΝΗ ΓΛΨΑ (Αγγλικϊ, Γαλλικϊ, Γερμανικϊ, Ιταλικϊ)   

ΞΝΗ ΓΛΨΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ΚΟΠΟΤ: ΑΓΓΛΙΚΑ (Πολυξϋνη τεφϊνου-

Δηματϊτη,  ΕΕΠ Αγγλικόσ Γλώςςασ). 

Σο μϊθημα Αγγλικϊ για Επαγγελματικοϑσ κοποϑσ δύνει ϋμφαςη ςτισ γλωςςικϋσ δεξιϐτητεσ που 

θα χρειαςτοϑν οι φοιτητϋσ/τριεσ ςτον ακαδημαώκϐ και ςτον επαγγελματικϐ τουσ χώρο. 

Περιλαμβϊνει θϋματα ϐπωσ αγορϊ εργαςύασ, πρακτικϋσ διούκηςησ των επιχειρόςεων,  
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δεοντολογύα τησ επιχεύρηςησ ςε διϊφορα πολιτιςμικϊ περιβϊλλοντα και ςτρατηγικϋσ 

προφορικών παρουςιϊςεων 

Αξιολϐγηςη του μαθόματοσ 

α) Σο μϊθημα αξιολογεύται μϋςω γραπτόσ τελικόσ εξϋταςησ που περιλαμβϊνει ϊγνωςτο κεύμενο 

που βαςύζεται ςτισ παραπϊνω θεματικϋσ ενϐτητεσ με ερωτόςεισ ςωςτϐ/λϊθοσ και ερωτόςεισ 

κατανϐηςησ. Επύςησ εξετϊζει λεξιλϐγιο, παρϊγωγα και ρηματικοϑσ τϑπουσ τησ διδαχθεύςησ ϑλησ 

καθώσ και τη θεωρύα των επαγγελματικών αγγλικών (πχ ςυμπλόρωςη βιογραφικοϑ 

ςημειώματοσ η ςυνοδευτικοϑ γρϊμματοσ) 

β) Προςφϋρεται διαδικαςύα απαλλακτικών προϐδων, ςτισ οπούεσ οι φοιτητϋσ  

1. ςυντϊςςουν βιογραφικϐ ςημεύωμα και ςυνοδευτικό επιςτολό για ςυγκεκριμϋνη 

αγγελύα 

2. ςυμμετϋχουν ςε προςομούωςη ςυνϋντευξησ ϐπου παρουςιϊζουν μερικϋσ δεξιϐτητεσ 

τουσ με τη μϋθοδο STAR (situation, task, action, result)  

3. αναλαμβϊνουν project και παρουςιϊζουν ειςόγηςη με διϊφορα θϋματα εταιριών: 

ανϊλυςη SWOT, πολιτικό εταιρικόσ ευθϑνησ ό καμπϊνια μϊρκετινγκ ςε μϋςα 

κοινωνικόσ δικτϑωςησ 

 

ΞΕΝΗ ΓΛΨΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ΚΟΠΟΤ: ΓΑΛΛΙΚΑ (Μυρςύνη Σζαναβϊρη ΕΕΠ 

Γαλλικόσ Γλώςςασ) 

Ο ςκοπϐσ του μαθόματοσ εύναι να δώςει ϋμφαςη ςτην ανϊπτυξη δεξιοτότων για την παραγωγό 

γραπτοϑ λϐγου και προφορικοϑ λϐγου αναγκαύα για το ακαδημαώκϐ και επαγγελματικϐ 

περιβϊλλον.  Οι φοιτητϋσ καλοϑνται να αναπτϑξουν γλωςςολογικϋσ και επικοινωνιακϋσ 

ικανϐτητεσ που απαιτοϑνται ώςτε να μποροϑν να ςυνεχύςουν τισ ςπουδϋσ τουσ η να εργαςτοϑν  

ςε μια γαλλϐφωνη χώρα. Γιαυτϐ το λϐγο  προςφεϑγουμαι ςε αυθεντικϊ ϋγγραφα προερχϐμενα 

απο περιοδικϊ, εφημερύδεσ, ςυνεντεϑξεισ, εκπομπϋσ, γραπτϊ ϋγγραφα και vidéos ςτο διαδύκτυο. 

Σϋλοσ, δύνεται ϋμφαςη ςτην βελτύωςη και τελειοπούηςη ϐλων των γραμματικών και 

ςυντακτικών φαινομϋνων. Ο ςτϐχοσ εύναι να βοηθόςουμε τουσ φοιτητϋσ να κατανοόςουν και να 

παρϊγουν προτϊςεισ χρόςιμεσ ςτην πανεπιςτημιακό η επαγγελματικό επικοινωνύα τουσ. 

 

ΞΕΝΗ ΓΛΨΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ΚΟΠΟΤ: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (Βαςιλικό Παλαςϊκη, ΕΕΠ 

Γερμανικόσ Γλώςςασ) 

Ο ςκοπϐσ του μαθόματοσ Γερμανικϊ για Επαγγελματικοϑσ κοποϑσ (Επιλεγϐμενο), το οπούο 

διδϊςκεται ςτο 5ο εξϊμηνο, εύναι η διδαςκαλύα τησ γερμανικόσ γλώςςασ ςε μϋςο επύπεδο, ενώ 

παρϊλληλα επιδιώκεται η επαφό των φοιτητών με τον γερμανικϐ πολιτιςμϐ. 

Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ η φοιτότρια/ο φοιτητόσ θα εύναι ςε θϋςη: 

- να ϋχει αναπτϑξει ικανϐτητεσ κατανϐηςησ ςε μϋςο επύπεδο γραπτοϑ και προφορικοϑ λϐγου 

μϋςα απϐ μεςαύασ δυςκολύασ αυθεντικϊ κεύμενα οικονομικοϑ περιεχομϋνου. 

- να αναγνωρύζει και να αναλϑει μορφοςυντακτικϋσ δομϋσ τησ γερμανικόσ γλώςςασ ςε μϋςο 

επύπεδο. 

- να ςυνθϋτει και να παρϊγει νϋο γραπτϐ και προφορικϐ λϐγο ςε μϋςο επύπεδο. 

- να ϋχει αποκτόςει νϋα γνώςη και ικανϐτητεσ ςε ανϊλογο επύπεδο ςτισ 4 δεξιϐτητεσ (γραφό, 

ομιλύα, ανϊγνωςη, ακουςτικό αντύληψη). 

- να αναπτϑξει ικανϐτητεσ δια βύου μϊθηςησ 

-να αποκτόςει δεξιϐτητεσ αυτϐνομησ μϊθηςησ (χρόςη λεξικοϑ, τεχνικϋσ ςϑγκριςησ γλωςςών 

κ.λ.π.) 

-να ενιςχϑςει τη διαπολιτιςμικό του αντύληψη 
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το επύπεδο αυτϐ η διδαςκαλύα επικεντρώνεται ςτην απϐκτηςη λεξιλογύου ςτο αντύςτοιχο 

επύπεδο, προκειμϋνου να μπορεύ ο φοιτητόσ να επικοινωνόςει ςε καταςτϊςεισ που μπορεύ να 

αντιμετωπύςει ωσ φοιτητόσ ό εργαζϐμενοσ ςε μια γερμανϐφωνη χώρα (π.χ. ςυνϋντευξη για 

δουλειϊ, κατανϐηςη και ςυμπλόρωςη μιασ ςϑμβαςησ εργαςύασ, πληροφορύεσ για την ιςτορύα 

τησ χώρασ, ϋκφραςη προςωπικόσ ϊποψησ πϊνω ςε θϋματα γενικοϑ ενδιαφϋροντοσ κ.α.). Επύςησ 

εμπεδώνεται η γνώςη των γραμματικών φαινομϋνων και ςυντακτικών δομών τησ γερμανικόσ 

γλώςςασ που ϋχουν όδη διδαχθεύ, μϋςα απϐ πιο ςϑνθετεσ αςκόςεισ και δύνεται βϊροσ ςτην 

εφαρμογό αυτόσ τησ γνώςησ ςτην πρϊξη μϋςα απϐ αςκόςεισ ελεϑθερησ παραγωγόσ και 

ςϑνθεςησ προφορικοϑ και γραπτοϑ λϐγου. 

 

ΞΕΝΗ ΓΛΨΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ΚΟΠΟΤ: ΙΣΑΛΙΚΑ (Simona Vannini, ΕΕΠ 

Ιταλικόσ Γλώςςασ )   

Ο ςκοπϐσ του μαθόματοσ εύναι να δώςει ϋμφαςη ςτην ανϊπτυξη δεξιοτότων για την παραγωγό 

γραπτοϑ λϐγου και προφορικοϑ λϐγου αναγκαύα για το ακαδημαώκϐ και επαγγελματικϐ 

περιβϊλλον. Οι φοιτητϋσ καλοϑνται να αναπτϑξουν γλωςςολογικϋσ και επικοινωνιακϋσ 

ικανϐτητεσ που απαιτοϑνται ώςτε να μποροϑν να ςυνεχύςουν τισ ςπουδϋσ τουσ η να εργαςτοϑν 

ςε μια Ιταλϐφωνη χώρα. Ο ςτϐχοσ εύναι να βοηθόςουμε τουσ φοιτητϋσ να κατανοόςουν και να 

παρϊγουν προτϊςεισ χρόςιμεσ ςτην πανεπιςτημιακό η επαγγελματικό επικοινωνύα τουσ. 

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

• Ανϊπτυξη ικανοτότων  για τη ςωςτό χρόςη  του εξειδικευμϋνου λεξιλογύου τησ Διούκηςησ 

Επιχειρόςεων ςτην επαγγελματικό η πανεπιςτημιακό επικοινωνύα 

•Ανϊπτυξη  των απαραύτητων γλωςςολογικών και επικοινωνιακών ικανοτότων ώςτε ο 

φοιτητόσ να μπορεύ α ςυνεχύςει τισ ςπουδϋσ του ςτην Ιταλύα του η να εργαςτεύ  με την ιταλικό 

γλώςςα ςε διεθνϋσ περιβϊλλον. 

 

ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΣΕΛΕΦΨΝ (Career Management for Executives) (Δημότριοσ 

Μιχαόλ, Καθηγητόσ) 

Σο πρώτο μϋροσ των διαλϋξεων αναλϑει τισ κϑριεσ τεχνικϋσ εϑρεςησ εργαςύασ ςτο διαδύκτυο, 

προετοιμαςύα βιογραφικοϑ ςημειώματοσ και ϋνα εργαςτόριο προετοιμαςύασ για την 

ςυνϋντευξη νϋασ απαςχϐληςησ. το δεϑτερο μϋροσ του μαθόματοσ ςυζητϊμε τη ςχετικό 

βιβλιογραφύα αναλϑοντασ μοντϋλα διαχεύριςησ ςταδιοδρομύασ και προώθηςησ επιχειρόςεων ωσ 

εργοδοτών ςτην αγορϊ εργαςύασ. Η ςυμμετοχό των φοιτητών ειναι υποχρεωτικό με 

εβδομαδιαύεσ εργαςύεσ/παρουςιϊςεισ ςτην αύθουςα διδαςκαλύασ. 

CAREER MANAGEMENT FOR EXECUTIVES (Dimitrios Michail, Professor)  

 The first part of the course presents the main techniques of job search on the web, preparation 

of a resume, and a lab for job interviewing. In the second part of the course, we study and 

discuss the relevant literature, including models of career development and employer branding. 

Student participation is required by presenting weekly home works in class.  

 

Σ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΟΔΕ 

ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  (Ιωϊννησ Φατζηδημητρύου, Καθηγητόσ)  

Σο μϊθημα αυτϐ εξετϊζει θϋματα ςχετικϊ με την ϊςκηςη εμπορικών και παραγωγικών 

επιχειρηματικών δραςτηριοτότων ςτο διεθνοποιημϋνο επιχειρηματικϐ περιβϊλλον. Θϋματα 

ϐπωσ η παγκοςμιοπούηςη και η διεθνοπούηςη των αγορών, οι διεθνεύσ ςυναλλαγϋσ, οι 

απαραύτητεσ προςαρμογϋσ ςτισ λειτουργύεσ τησ επιχεύρηςησ ϐταν διεθνοποιεύ τισ 

δραςτηριϐτητϋσ τησ, οι ςυναλλαγματικϋσ ιςοτιμύεσ, οι ςυναλλαγματικού κύνδυνοι και η 
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αντιμετώπιςό τουσ, οι εξαγωγικϋσ δραςτηριϐτητεσ, οι ςτρατηγικϋσ παραγωγόσ ςε ξϋνεσ χώρεσ 

κ.ϊ., καθώσ και η ςημαςύα τουσ ςτη διαδικαςύα λόψησ επιχειρηματικών αποφϊςεων, θα 

μελετηθοϑν ςε βϊθοσ. Ιδιαύτερη ϋμφαςη θα δοθεύ ςτη μελϋτη των εξαγωγικών δραςτηριοτότων, 

καθώσ η ςημαςύα τησ εναςχϐληςησ με το εξαγωγικϐ εμπϐριο (τησ αποκαλοϑμενησ 

‘‘εξωςτρϋφειασ των επιχειρόςεων’’) για τη βελτύωςη τησ κερδοφορύασ των ελληνικών 

επιχειρόςεων, αλλϊ και για την οικονομικό ανϊπτυξη και την αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ ςτη 

χώρα μασ, ςυνεχώσ αυξϊνεται.  

Επύςησ το μϊθημα παρϋχει χρόςιμεσ γνώςεισ και για ϐλουσ τουσ εργαζϐμενουσ ςε επιχειρόςεισ 

που ειςάγουν καταναλωτικϊ προώϐντα αλλϊ και πρώτεσ ϑλεσ, ςε επιχειρόςεισ που λειτουργοϑν 

εγχώρια αλλϊ απευθϑνονται και ςε αλλοδαποϑσ πελϊτεσ που ϋρχονται ςτην Ελλϊδα, ϐπωσ 

τουριςτικϋσ επιχειρόςεισ, καταςκευαςτικϋσ εταιρεύεσ οι οπούεσ ςυνεργϊζονται με ξϋνεσ 

επιχειρόςεισ που ιδρϑουν εγκαταςτϊςεισ ςτην Ελλϊδα, καθώσ και ςτουσ εργαζϐμενουσ ςτα 

εμπορικϊ κϋντρα που ϐλο και περιςςϐτερο απευθϑνονται και προςπαθοϑν να προςελκϑςουν 

ξϋνουσ πελϊτεσ απϐ τισ γειτονικϋσ χώρεσ. Για την καλϑτερη κατανϐηςη και αφομούωςη τησ 

πρακτικόσ ςημαςύασ ϐλων αυτών των θεμϊτων, θα ςυζητηθοϑν ςτισ διαλϋξεισ και 2 μελϋτεσ 

περιπτώςεων (case studies). Σϋλοσ, αυτϐ το μϊθημα εύναι το 1ο απϐ μύα ςειρϊ 4 μαθημϊτων (τα 

ϊλλα 3 εύναι ςτο 7ο και 8ο εξϊμηνο) που δύνουν ςτον φοιτητό που θα τα παρακολουθόςει 

ικανοποιητικϐ βαθμϐ εξειδικευμϋνων γνώςεων ςτο αντικεύμενο του Εξαγωγικού Marketing 

και Εξαγωγικών Διαδικαςιών, και γενικϐτερα των Διεθνών Επιχειρηματικών 

Δραςτηριοτήτων (International Business), γνώςεισ απϐ τισ οπούεσ υπϊρχει μεγϊλη ϋλλειψη 

ςτην Ελληνικό αγορϊ εργαςύασ.   

 

ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΟΓΡΑΥΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ (Γεώργιοσ Δρογαλϊσ,  

Επύκουροσ Καθηγητόσ) 

το μϋροσ του μαθόματοσ “ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ” αναλϑεται αρχικϊ η ϋννοια τησ 

διαχεύριςησ των δεδομϋνων και πληροφοριών (data management, information management) και 

η ςημαςύα τουσ για επιχειρόςεισ και οργανιςμοϑσ. τη ςυνϋχεια εξετϊζεται η χρόςη τησ 

πληροφορικόσ τεχνολογύασ για την επύτευξη τησ διαχεύριςησ τησ πληροφορύασ. Ειδικϐτερα, 

αναλϑονται οι ϋννοιεσ των ςυςτημϊτων βϊςεων δεδομϋνων (databases systems), των 

ςυςτημϊτων διαχεύριςησ βϊςεων δεδομϋνων (database management systems). τη ςυνϋχεια 

αναλϑεται ο τρϐποσ οργϊνωςησ μιασ βϊςησ δεδομϋνων με τη χρόςη μοντϋλων δεδομϋνων (data 

models) εκφραςμϋνων με το πρϐτυπο E-R (entity-relationship model), και ειδικϐτερα με τη 

ςημειογραφύα IDEF1X. Αναλϑονται οι ϋννοιεσ των οντοτότων (entities), των γνωριςμϊτων 

(attributes), των ςχϋςεων μεταξϑ οντοτότων (relationships), των διαφϐρων ειδών ςχϋςεων, κ.ϊ. 

Παρουςιϊζεται πλόθοσ παραδειγμϊτων με μοντϋλα δεδομϋνων για διϊφορεσ περιπτώςεισ 

εφαρμογών.  

το μϋροσ του μαθόματοσ “ΜΗΦΑΝΟΓΡΑΥΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ” το περιεχϐμενο του μαθόματοσ 

περιλαμβϊνει: Καταχώρηςη λογιςτικοϑ ςχεδύου, Ενημϋρωςη λογαριαςμών, Καταχώρηςη 

λογιςτικών γεγονϐτων, Καταχώρηςη μιςθοδοςύασ, Προςδιοριςμϐ αποτελϋςματοσ και 

Ενημϋρωςη ιςοζυγύων. Σϋλοσ πραγματοποιεύται εκπαύδευςη και εξϊςκηςη ςε εργαςτόριο, ώςτε 

παρϋχεται η δυνατϐτητα πρακτικόσ εφαρμογόσ ςτον Η/Τ ςε εικονικό εταιρύα. 

 

ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΟΓΡΑΥΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ (Κωνςταντύνοσ 

Σαραμπϊνησ,  Καθηγητόσ) 

Σο μϊθημα αυτϐ αποτελεύται απϐ δυο ενϐτητεσ. την ενϐτητα του μαθόματοσ που αφορϊ ςτη 

Διαχεύριςη Πληροφοριών (Information Management), αναλϑεται αρχικϊ η ϋννοια τησ 

διαχεύριςησ τησ πληροφορύασ (information management) και η ςημαςύα τησ για επιχειρόςεισ και 
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οργανιςμοϑσ. τη ςυνϋχεια εξετϊζεται η χρόςη τησ πληροφορικόσ τεχνολογύασ για την επύτευξη 

τησ διαχεύριςησ τησ πληροφορύασ. Ειδικϐτερα, αναλϑονται οι ϋννοιεσ των ςυςτημϊτων βϊςεων 

δεδομϋνων (databases systems), των ςυςτημϊτων διαχεύριςησ δεδομϋνων (database 

management systems). τη ςυνϋχεια αναλϑεται ο τρϐποσ οργϊνωςησ μιασ βϊςησ δεδομϋνων με 

την χρόςη μοντϋλων δεδομϋνων (data models) εκφραςμϋνων με το πρϐτυπο E-R (entity-

relationship model) και ειδικϐτερα με το πρϐτυπο IDEF1X. Αναλϑονται οι ϋννοιεσ των 

οντοτότων (entities), των γνωριςμϊτων (attributes), των ςχϋςεων μεταξϑ οντοτότων 

(relationships), των διαφϐρων ειδών ςχϋςεων, κ.α.. Παρουςιϊζεται πλόθοσ παραδειγμϊτων με 

μοντϋλα δεδομϋνων για διϊφορεσ περιπτώςεισ εφαρμογών. την ενϐτητα τησ 

μηχανογραφημϋνησ λογιςτικόσ οι φοιτητϋσ καταχωροϑν λογιςτικϊ δεδομϋνα (παραςτατικϊ 

πωλόςεων αγορών, διακανονιςμών οφειλών ό απαιτόςεων, ϋκδοςη επιταγών κτλ) ςε λογιςτικϐ 

πληροφοριακϐ ςϑςτημα. Ειδικϐτερα, μηχανογραφημϋνα ενημερώνεται το Ημερολϐγιο, το 

Γενικϐ και Αναλυτικϐ Καθολικϐ και εξϊγονται τα Ιςοζϑγια. 

 

ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙΙ (Ιορδϊνησ Ελευθεριϊδησ,  Καθηγητόσ) 

Σο μϊθημα επικεντρώνεται ςτην αξιολϐγηςη επενδυτικών ςχεδύων και ςτην ανϊλυςη των 

οικονομικών καταςτϊςεων των επιχειρόςεων. Απώτεροσ ςτϐχοσ του μαθόματοσ εύναι η παροχό 

τησ αναγκαύασ πληροφϐρηςησ για τη διαδικαςύα λόψησ αποφϊςεων τϐςο ςτουσ μετϐχουσ ϐςο 

και ςε ϊλλεσ ομϊδεσ ενδιαφϋροντοσ, ϐπωσ επενδυτϋσ, τρϊπεζεσ, πιςτωτϋσ και πελϊτεσ. Οι 

επιχειρόςεισ πρϋπει να αναζητοϑν τισ βϋλτιςτεσ επενδυτικϋσ επιλογϋσ, αλλϊ και να διαθϋτουν τα 

κατϊλληλα εργαλεύα για τη λόψη ορθολογικών επενδυτικών αποφϊςεων. Οι μϋθοδοι 

αξιολϐγηςησ επενδϑςεων αποτελοϑν πολϑτιμο εργαλεύο ςτη ςυνεχό προςπϊθεια των 

επιχειρόςεων να δημιουργοϑν αξύα, αφοϑ προςδιορύζουν την αποτελεςματικϐτητα μιασ 

επϋνδυςησ και επιτρϋπουν την αξιολϐγηςη επενδϑςεων ανεξαρτότωσ απϐ το εϊν εύναι 

μεμονωμϋνεσ ό αμοιβαύωσ αποκλειϐμενεσ. τη ςυνϋχεια, οι φοιτητϋσ θα διδαχθοϑν τα εργαλεύα 

και τισ τεχνικϋσ τησ ανϊλυςησ των οικονομικών καταςτϊςεων, με ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτη 

θεωρητικό και πρακτικό αξύα των χρηματοοικονομικών δεικτών ό αριθμοδεικτών. ε αυτϐ το 

πλαύςιο εξετϊζονται Αριθμοδεύκτεσ Ρευςτϐτητασ, Αριθμοδεύκτεσ Δραςτηριϐτητασ, 

Αριθμοδεύκτεσ Κεφαλαιακόσ Διϊρθρωςησ και Υερεγγυϐτητασ και Αριθμοδεύκτεσ Κερδοφορύασ. 

Η ανϊλυςη αριθμοδεικτών ολοκληρώνεται με την Ανϊλυςη DuPont και τουσ Αριθμοδεύκτεσ 

Επενδυτών. Με αφετηρύα την ανϊλυςη τησ τρϋχουςασ οικονομικόσ κατϊςταςησ, ϐπωσ αυτό 

προκϑπτει απϐ τουσ χρηματοοικονομικοϑσ δεύκτεσ, το επϐμενο ςτϊδιο εύναι η παρουςύαςη του 

πλαιςύου διαμϐρφωςησ μελλοντικών προβλϋψεων αναφορικϊ με την πορεύα των επιχειρόςεων, 

με ϋμφαςη ςτισ πωλόςεισ και τα κϋρδη. Η τελευταύα θεματικό ενϐτητα του μαθόματοσ 

αςχολεύται με την εκτύμηςη τησ παροϑςασ αξύασ των επιχειρόςεων, προεξοφλώντασ τισ 

μελλοντικϋσ χρηματοροϋσ που προβλϋπονται. 

και αντύςτοιχα 

 

Σ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΜΔΛ 

ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  (Ιωϊννησ Φατζηδημητρύου, Καθηγητόσ)  

Σο μϊθημα αυτϐ εξετϊζει θϋματα ςχετικϊ με την ϊςκηςη εμπορικών και παραγωγικών 

επιχειρηματικών δραςτηριοτότων ςτο διεθνοποιημϋνο επιχειρηματικϐ περιβϊλλον. Θϋματα 

ϐπωσ η παγκοςμιοπούηςη και η διεθνοπούηςη των αγορών, οι διεθνεύσ ςυναλλαγϋσ, οι 

απαραύτητεσ προςαρμογϋσ ςτισ λειτουργύεσ τησ επιχεύρηςησ ϐταν διεθνοποιεύ τισ 

δραςτηριϐτητϋσ τησ, οι ςυναλλαγματικϋσ ιςοτιμύεσ, οι ςυναλλαγματικού κύνδυνοι και η 

αντιμετώπιςό τουσ, οι εξαγωγικϋσ δραςτηριϐτητεσ, οι ςτρατηγικϋσ παραγωγόσ ςε ξϋνεσ χώρεσ 
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κ.ϊ., καθώσ και η ςημαςύα τουσ ςτη διαδικαςύα λόψησ επιχειρηματικών αποφϊςεων, θα 

μελετηθοϑν ςε βϊθοσ. Ιδιαύτερη ϋμφαςη θα δοθεύ ςτη μελϋτη των εξαγωγικών δραςτηριοτότων, 

καθώσ η ςημαςύα τησ εναςχϐληςησ με το εξαγωγικϐ εμπϐριο (τησ αποκαλοϑμενησ 

‘‘εξωςτρϋφειασ των επιχειρόςεων’’) για τη βελτύωςη τησ κερδοφορύασ των ελληνικών 

επιχειρόςεων, αλλϊ και για την οικονομικό ανϊπτυξη και την αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ ςτη 

χώρα μασ, ςυνεχώσ αυξϊνεται.  

Επύςησ το μϊθημα παρϋχει χρόςιμεσ γνώςεισ και για ϐλουσ τουσ εργαζϐμενουσ ςε επιχειρόςεισ 

που ειςάγουν καταναλωτικϊ προώϐντα αλλϊ και πρώτεσ ϑλεσ, ςε επιχειρόςεισ που λειτουργοϑν 

εγχώρια αλλϊ απευθϑνονται και ςε αλλοδαποϑσ πελϊτεσ που ϋρχονται ςτην Ελλϊδα, ϐπωσ 

τουριςτικϋσ επιχειρόςεισ, καταςκευαςτικϋσ εταιρεύεσ οι οπούεσ ςυνεργϊζονται με ξϋνεσ 

επιχειρόςεισ που ιδρϑουν εγκαταςτϊςεισ ςτην Ελλϊδα, καθώσ και ςτουσ εργαζϐμενουσ ςτα 

εμπορικϊ κϋντρα που ϐλο και περιςςϐτερο απευθϑνονται και προςπαθοϑν να προςελκϑςουν 

ξϋνουσ πελϊτεσ απϐ τισ γειτονικϋσ χώρεσ. Για την καλϑτερη κατανϐηςη και αφομούωςη τησ 

πρακτικόσ ςημαςύασ ϐλων αυτών των θεμϊτων, θα ςυζητηθοϑν ςτισ διαλϋξεισ και 2 μελϋτεσ 

περιπτώςεων (case studies). Σϋλοσ, αυτϐ το μϊθημα εύναι το 1ο απϐ μύα ςειρϊ 4 μαθημϊτων (τα 

ϊλλα 3 εύναι ςτο 7ο και 8ο εξϊμηνο) που δύνουν ςτον φοιτητό που θα τα παρακολουθόςει 

ικανοποιητικϐ βαθμϐ εξειδικευμϋνων γνώςεων ςτο αντικεύμενο του Εξαγωγικού Marketing 

και Εξαγωγικών Διαδικαςιών, και γενικϐτερα των Διεθνών Επιχειρηματικών 

Δραςτηριοτήτων (International Business), γνώςεισ απϐ τισ οπούεσ υπϊρχει μεγϊλη ϋλλειψη 

ςτην Ελληνικό αγορϊ εργαςύασ.   

 

ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΡΓΨΝ (Λουκϊσ Σςιρώνησ,  Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ) 

Οι περιςςϐτεροι οργανιςμού υλοποιοϑν ϋργα για να επιτϑχουν τουσ ςτρατηγικοϑσ τουσ ςτϐχουσ 

και χρειϊζονται καλϊ εκπαιδευμϋνουσ και εξειδικευμϋνουσ διαχειριςτϋσ ϋργων για να το κϊνουν 

αυτϐ. Η διαχεύριςη του ϋργου εύναι η εφαρμογό γνώςεων, δεξιοτότων και τεχνικών για την 

αποτελεςματικό εκτϋλεςη των ϋργων, ςε περιοριςμοϑσ χρϐνου, προϒπολογιςμοϑ και ποιϐτητασ. 

Εύναι μια ςτρατηγικό ικανϐτητα που δύνει τη δυνατϐτητα ςτουσ οργανιςμοϑσ να αξιοποιόςουν 

τισ δυνϊμεισ τουσ για να ξεπερϊςουν τισ αδυναμύεσ τουσ, να αξιοποιόςουν τισ ευκαιρύεσ και να 

προφυλαχθοϑν απϐ απειλϋσ. Η διούκηςη ϋργων εύναι μύα απϐ τισ κορυφαύεσ δεξιϐτητεσ που 

απαιτοϑνται απϐ πετυχημϋνουσ οργανιςμοϑσ παγκοςμύωσ. 

Ο ςκοπϐσ του μαθόματοσ εύναι να κατανοόςουν οι φοιτητϋσ την ϋννοια τησ διούκηςησ του ϋργου 

και των αρχών τησ ςε ϋνα ςϑγχρονο περιβϊλλον. τϐχοσ του εύναι να ειςαγϊγει τουσ φοιτητϋσ 

ςτη γλώςςα που χρηςιμοποιεύται απϐ τουσ επαγγελματύεσ, ςε ςυνδυαςμϐ με την ορολογύα που 

αναγνωρύζεται απϐ το Project Management Institute (PMI). 

Σο μϊθημα καλϑπτει τισ βαςικϋσ αρχϋσ διούκηςησ ϋργων και προγραμμϊτων, μεθϐδουσ επιλογόσ 

και αξιολϐγηςησ ϋργων, τεχνικϋσ και μεθϐδουσ χρονικοϑ προγραμματιςμοϑ, τη ςχϋςη κϐςτουσ - 

χρονικόσ διϊρκειασ, τη βϋλτιςτη κατανομό και εξομϊλυνςη πϐρων, καθώσ και τεχνικϋσ ελϋγχου 

ϋργων. Ο ςχεδιαςμϐσ του μαθόματοσ βαςύςτηκε ςτον οδηγϐ βαςικών γνώςεων ςτη διούκηςη 

ϋργων (Project Management Body of Knowledge -PMBOK Guide) του PMI. 

 

ΔΙΑΥΗΜΙΗ  (Λεωνύδασ Φατζηθωμϊσ,  Επύκουροσ Καθηγητόσ) 
Σο περιεχϐμενο του μαθόματοσ «Διαφόμιςη» αναφϋρεται ςτην ανϊλυςη των δραςτηριοτότων 

τησ διαφόμιςησ και τησ προώθηςησ απϐ τη ςκοπιϊ τησ επιχεύρηςησ και τησ διαφημιςτικόσ 

εταιρεύασ. Παρουςιϊζονται τα ςτϊδια που ςυνθϋτουν το διαφημιςτικϐ πρϐγραμμα, αναλϑονται 

οι διαφημιςτικού ςτϐχοι ενώ προςδιορύζεται ο ρϐλοσ και η βαρϑτητα των ςυμμετεχϐντων ςτη 

διαδικαςύα. υζητοϑνται οι παρϊγοντεσ που επιδροϑν ςτο ϑψοσ και τον τρϐπο καθοριςμοϑ του 

διαφημιςτικοϑ προϒπολογιςμοϑ. Εξετϊζεται η ςτρατηγικό δημιουργύασ τησ διαφόμιςησ και 
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ςυγκεκριμϋνα η «δημιουργικό ιδϋα», η «μοναδικό πρϐταςη πώληςησ» (U.S.P.), το «μόνυμα», ο 

«ςχεδιαςμϐσ του περιγρϊμματοσ», η «απεικϐνιςη» και η «ανϊπτυξη του κειμϋνου». Η επιλογό 

των «μϋςων μαζικόσ επικοινωνύασ» (Μ.Μ.Ε.), η παρουςύαςη του «μηνϑματοσ» και η αγορϊ 

«χρϐνου» και «χώρου» ςε αυτϊ καλϑπτονται εκτεταμϋνα. Γύνεται αναφορϊ ςτη δομό, την 

οργϊνωςη και τον τρϐπο λειτουργύασ τησ διαφημιςτικόσ εταιρεύασ, ενώ παρϊλληλα 

ςκιαγραφοϑνται οι ςϑγχρονεσ εξελύξεισ ςτον χώρο τησ διαδικτυακόσ διαφόμιςησ, η πολιτικό 

διαφόμιςη και η κοινωνικό διϊςταςη τησ διαφόμιςησ. Επιπρϐςθετα, αναλϑονται ςϑγχρονα 

θϋματα που επηρεϊζουν το περιεχϐμενο και την αποτελεςματικϐτητα τησ διαφόμιςησ, ϐπωσ η 

ολοκληρωμϋνη επικοινωνιακό ςτρατηγικό μϊρκετινγκ και τα κοινωνικϊ μϋςα. 

τϐχοσ του παρϐντοσ μαθόματοσ εύναι να προςφϋρει τη δυνατϐτητα ςτουσ/τισ φοιτητϋσ/τριεσ 

να γνωρύςουν τισ βαςικϋσ αρχϋσ τησ διαφόμιςησ και να εντρυφόςουν ςε ςυγκεκριμϋνεσ πτυχϋσ 

και επιμϋρουσ τεχνικϋσ τησ, οι οπούεσ απαςχολοϑν ςε ςημαντικϐ βαθμϐ τουσ ςϑγχρονουσ 

διαφημιςτϋσ. τϐχοσ του μαθόματοσ εύναι επύςησ, να διδϊξει ςτουσ/τισ φοιτητϋσ/τριεσ πώσ να 

διαμορφώνουν ϋνα ολοκληρωμϋνο διαφημιςτικϐ πρϐγραμμα, που θα ςυνδυϊζει τα νϋα και τα 

παραδοςιακϊ μϋςα.  

Με την ολοκλόρωςη του κϑκλου των διαλϋξεων, οι φοιτητϋσ/τριεσ θα εύναι ςε θϋςη: 

− Να αναγνωρύζουν και να περιγρϊφουν τισ ακϐλουθεσ ϋννοιεσ: διαφημιςτικό ιδϋα, 

διαφημιςτικϐ περύγραμμα, διαφημιςτικό περύληψη, ιεραρχικό κλιμϊκωςη των 

αποτελεςμϊτων τησ διαφόμιςησ, προωθητικϐ μύγμα, ολοκληρωμϋνη επικοινωνιακό 

ςτρατηγικό μϊρκετινγκ, αποτελεςματικϐτητα τησ διαφόμιςησ και επιλογό διαφημιςτικών 

μϋςων. 

− Να εφαρμϐζουν τισ κατϊλληλεσ τεχνικϋσ για την ανϊπτυξη ςϑγχρονων επικοινωνιακών 

εκςτρατειών, που θα λαμβϊνουν υπϐψη τουσ το ςυνεχώσ μεταβαλλϐμενο οικονομικϐ – 

κοινωνικϐ και πολιτιςμικϐ περιβϊλλον και θα χρηςιμοποιοϑν τα ςϑγχρονα επικοινωνιακϊ 

εργαλεύα. 

− Να εργϊζονται ςε ομϊδεσ για την ανϊπτυξη ενϐσ ολοκληρωμϋνου διαφημιςτικοϑ πλϊνου, 

το οπούο θα λαμβϊνει υπϐψη τουσ επιχειρηςιακοϑσ παρϊγοντεσ και παρϊγοντεσ του 

εξωτερικοϑ μύκρο και μϊκρο περιβϊλλοντοσ. 

− Να παρουςιϊζουν μύα εργαςύα δημοςύωσ και να απαντοϑν με αξιώςεισ ςτα ερωτόματα που 

τύθενται απϐ το κοινϐ. 

 

Σ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗ - ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙ ΔΤΟ ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ 

ΕΡΕΤΝΑ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ (ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΡΕΤΝΑ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ) (Βαςιλικό Γρούγιου, 

Επύκ. Καθηγότρια) 

τϐχοσ του μαθόματοσ εύναι η παροχό θεωρητικών γνώςεων και πρακτικών, ώςτε οι φοιτητϋσ 

να κατανοόςουν την ϋννοια, τη ςημαςύα, τισ διαδικαςύεσ και τα εργαλεύα τησ ϋρευνασ αγορϊσ. 

Σο μϊθημα εξετϊζει θϋματα ϐπωσ ειςαγωγό ςτην ϋρευνα μϊρκετινγκ, δευτερογενό ϋρευνα, 

μϋθοδοι ςυλλογόσ πρωτογενών ςτοιχεύων, ποιοτικό ϋρευνα (π.χ. ςυνεντεϑξεισ, ομϊδεσ εςτύαςησ, 

προβολικϋσ τεχνικϋσ και τεχνικϋσ παρατόρηςησ), ςχεδιαςμϐ ερωτηματολογύου, μϋθοδοι 

δειγματοληψύασ, κωδικοπούηςη ςτοιχεύων, προετοιμαςύα ςτοιχεύων για ανϊλυςη ςτο SPSS, 

περιγραφικό ςτατιςτικό, ανϊλυςη παραγϐντων και αναφορϊ (report) ϋρευνασ.  

 

ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΨΝ ΟΡΓΑΝΙΜΨΝ  (Ανδρϋασ Ανδρονικύδησ ,  Καθηγητόσ) 

Σο μϊθημα εξετϊζει τισ αρχϋσ και τισ πρακτικϋσ του Μϊρκετινγκ που βρύςκουν εφαρμογό ςτουσ 

Μη-Κερδοςκοπικοϑσ Οργανιςμοϑσ (ΜΚΟ) καθώσ και την επύδραςη των αρχών και των 

πρακτικών αυτών ςτην κοινωνύα και το περιβϊλλον, ςυνδυϊζοντασ τη θεωρύα με την ανϊλυςη 
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μελετών περιπτώςεων (case studies). Οι φοιτητϋσ ςτα πλαύςια του μαθόματοσ θα ϋχουν τη 

δυνατϐτητα να μελετόςουν θϋματα ϐπωσ: ιδεολογύα Μϊρκετινγκ, Μϊρκετινγκ υπηρεςιών, 

ανϊλυςη περιβϊλλοντοσ ΜΚΟ, τμηματοπούηςη αγορϊσ-ςτϐχευςη-τοποθϋτηςη ΜΚΟ, καθώσ και 

πιο εξειδικευμϋνη θεματολογύα ϐπωσ: επικοινωνύα, χρόςη των κοινωνικών μϋςων (social 

media), προςϋλκυςη πϐρων (fundraising) και εθελοντιςμϐσ ςτουσ ΜΚΟ. 

 

ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ (Γεώργιοσ Δρογαλϊσ,  Επύκουροσ Καθηγητόσ) 

Ο ςτϐχοσ του μαθόματοσ εύναι η λεπτομερόσ επιςκϐπηςη τησ ελεγκτικόσ διαδικαςύασ ςτουσ 

οργανιςμοϑσ και η εξοικεύωςη των φοιτητών με τα εργαλεύα, τισ μεθϐδουσ και τισ τεχνικϋσ που 

εφαρμϐζονται κατϊ τον εςωτερικϐ και εξωτερικϐ ϋλεγχο των οντοτότων. το πλαύςιο του 

μαθόματοσ αρχικϊ αναλϑονται οι βαςικϋσ ϋννοιεσ τησ ελεγκτικόσ επιςτόμησ, οι διακρύςεισ του 

ελϋγχου και το αντύςτοιχο νομικϐ υπϐβαθρο. τη ςυνϋχεια παρουςιϊζονται τα Διεθνό Πρϐτυπα 

Ελϋγχου και η οργϊνωςη τησ ελεγκτικόσ διαδικαςύασ (Μϋθοδοι ελϋγχου, Δειγματοληψύα, 

Αποδεικτικϊ ςτοιχεύα, Υϑλλα εργαςύασ, Εκθϋςεισ Ελϋγχου). Κατϊ τη διϊρκεια των διαλϋξεων 

αναλϑονται ενδελεχώσ οι διαδικαςύεσ εςωτερικοϑ και εξωτερικοϑ ελϋγχου ςχετικϊ με τα μη 

κυκλοφοροϑντα ςτοιχεύα ενεργητικοϑ, τα αποθϋματα, τα χρηματοοικονομικϊ ςτοιχεύα, τα ύδια 

κεφϊλαια, τισ υποχρεώςεισ και τουσ λογαριαςμοϑσ των εξϐδων και εςϐδων. Σϋλοσ εξετϊζονται 

ειδικϊ θϋματα ελϋγχου και οι ϋννοιεσ τησ εταιρικόσ διακυβϋρνηςησ, τησ διαχεύριςησ κινδϑνου, 

του κινδϑνου απϊτησ και τησ προςτιθϋμενησ αξύασ του ελϋγχου. 

 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΟΜΟΙΨΗ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ (Ανδρϋασ Γεωργύου, 

Καθηγητόσ)  

Η μϋθοδοσ τησ Προςομούωςησ αποτελεύ μύα ιδιαύτερη προςϋγγιςη μαθηματικόσ μοντελοπούηςησ 

ςτην οπούα δεν χρηςιμοποιοϑμε αναλυτικϊ μαθηματικϊ μοντϋλα αλλϊ κυρύωσ λογικϋσ ςυνθόκεσ 

οι οπούεσ ςυγκροτοϑν μύα λειτουργικό κατϊςταςη ενϐσ ςυςτόματοσ. Μαζύ με τισ υπϐλοιπεσ 

τεχνικϋσ τησ Επιχειρηςιακόσ Ϊρευνασ και του κλϊδου του χεδιαςμοϑ Πειραμϊτων 

(Experimental Design) τησ τατιςτικόσ, αποτελεύ ϋναν απϐ τουσ τρεισ βαςικοϑσ πυλώνεσ τησ 

θεωρύασ βελτιςτοπούηςησ και λόψησ αποφϊςεων ςτην Καθοδηγητικό Αναλυτικό (Prescriptive 

Analytics). το μϊθημα αρχικϊ πραγματοποιεύται ανακεφαλαύωςη ςχετικϊ με τισ βαςικϋσ αρχϋσ 

μοντελοπούηςησ και ςτη ςυνϋχεια επιχειρεύται μύα εμβϊθυνςη ςτισ διαδικαςύεσ ανϊπτυξησ και 

εφαρμογόσ μοντϋλων προςομούωςησ (simulation models) με την προςϋγγιςη των διακριτών 

γεγονϐτων. Ιδιαύτερη ϋμφαςη δύνεται ςτη διαδικαςύα εκπϐνηςησ του μοντϋλου (αποτϑπωςη, 

λογικϋσ ςυνθόκεσ, διαγρϊμματα), ςτο μηχανιςμϐ λειτουργύασ, ςτη ςϑγκριςη με ϊλλεσ 

αναλυτικϋσ τεχνικϋσ ανϊπτυξησ μοντϋλων και  ςτην εφαρμογό τησ μεθϐδου για τη βϋλτιςτη 

λόψη αποφϊςεων. Αναλϑονται θϋματα ϐπωσ "δυναμικϊ ςυςτόματα", "μοντϋλα και μοντϋλα 

προςομούωςησ", ο "χρϐνοσ" , οι "μεταβλητϋσ", τα "δεδομϋνα", η "ςχηματικό αναπαρϊςταςη  του 

μοντϋλου", ο "ϋλεγχοσ τησ αξιοπιςτύασ", οι "γεννότριεσ τυχαύων αριθμών", η "παραγωγό 

τυχαύων γεγονϐτων", η "ανϊλυςη των αποτελεςμϊτων" και τελικϊ η λόψη βϋλτιςτων 

αποφϊςεων. Μϋροσ του μαθόματοσ αφιερώνεται ςτην παρουςύαςη βαςικών ςτοιχεύων ενϐσ 

κλαςικοϑ περιβϊλλοντοσ προςομούωςησ (Extend).  το μϊθημα χρηςιμοποιοϑνται ψηφιακϊ 

βοηθόματα διδαςκαλύασ και προγρϊμματα προςομούωςησ. Δεν εύναι απαραύτητεσ 

προχωρημϋνεσ γνώςεισ ηλεκτρονικών υπολογιςτών ό τατιςτικόσ. Η διδαςκαλύα, διεξϊγεται εξ' 

ολοκλόρου ςτο εργαςτόριο ηλεκτρονικών υπολογιςτών του Σμόματοσ. Με την ολοκλόρωςη του 

μαθόματοσ αναμϋνεται ϐτι οι φοιτητϋσ και οι φοιτότριεσ θα εύναι ςε θϋςη να αναλϑςουν ϋνα 

διοικητικϐ πρϐβλημα ςτα επιμϋρουσ δομικϊ του ςτοιχεύα (οντϐτητεσ, γεγονϐτα, δραςτηριϐτητεσ 

κ.λπ), να το αποτυπώςουν με γραφικϊ εργαλεύα και να το μοντελοποιόςουν ςτοιχειωδώσ ςε ϋνα 

περιβϊλλον προςομούωςησ με ςτϐχο τη βϋλτιςτη λόψη αποφϊςεων. 



 

60 

 

 

ΣΑΣΙΣΙΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ  (πρώην 

ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ) (Οδυςςϋασ Μοςχύδησ, Καθηγητόσ) 

Σο μϊθημα αφορϊ ςτη διερευνητικό και προβλεπτικό μεθοδολογύα ανϊλυςησ εμπειρικών 

δεδομϋνων. 

Περιλαμβϊνει τισ μεθοδολογύεσ: 

(1)  Παραγοντικό Ανϊλυςη των Αντιςτοιχιών (Διερεϑνηςη των ϋντονων αντιςτοιχιών και 

αλληλοεπιδρϊςεων μεταξϑ των κατηγοριών ποιοτικών μεταβλητών και ςυνεχών που ϋχουν 

κατηγοριοποιηθεύ) 

(2)  Ιεραρχικό Σαξινϐμηςη (Ομαδοπούηςη δεδομϋνων ςε ςυμπαγό και διακριτϊ υποςϑνολα) 

(3)  Ανϊλυςη ςε κϑριεσ ςυνιςτώςεσ (Μεύωςη του πλόθουσ των μεταβλητών χωρύσ να χαθεύ 

πολϑτιμη πληροφορύα) 

(4)  Λογιςτικό Παλινδρϐμηςη(Σαξινϐμηςη αντικειμϋνων ςε 2 προϒπϊρχουςεσ  κατηγορύεσ ) 

(ϑντομη παρουςύαςη των μεθϐδων με ϋμφαςη ςτη χρόςη, την ερμηνεύα των αποτελεςμϊτων 

και το πεδύο εφαρμογών τουσ) 

Εφαρμογϋσ Διούκηςησ και Οικονομύασ ςε δεδομϋνα ερωτηματολογύου με τη χρόςη κατϊλληλου 

λογιςμικοϑ (ΜΑD) και SPSS 

 

ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΝΕΥΟΤ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ (πρώην ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΣΙΜΟ 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ) (Κωνςταντύνοσ Σαραμπϊνησ,  Καθηγητόσ) 

Η υπολογιςτικό νϋφουσ (cloud computing) περιγρϊφει την παροχό κατ' απαύτηςη 

υπολογιςτικόσ ιςχϑοσ, βϊςεων δεδομϋνων, αποθηκευτικοϑ χώρου, εφαρμογών και ϊλλων 

πϐρων πληροφορικόσ μϋςω του διαδικτϑου. Σα τελευταύα χρϐνια οι επιχειρόςεισ μετατοπύζουν 

ολοϋνα και περιςςϐτερο τουσ πϐρουσ τουσ ςε περιβϊλλοντα υπολογιςτικόσ νϋφουσ για να 

βελτιώςουν την αςφϊλεια και την αξιοπιςτύα ςε ςυνδυαςμϐ με την βελτύωςη τησ 

επιχειρηματικόσ ευελιξύασ. Σο μϊθημα αποτελεύ μύα θεωρητικό και πρακτικό ειςαγωγό ςτην 

υπολογιςτικό νϋφουσ για επιχειρόςεισ. Μετϊ το τϋλοσ μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα αναγνωρύζουν 

τα ςημαντικϐτερα οικοςυςτόματα παροχόσ υπηρεςιών υπολογιςτικόσ νϋφουσ ϐπωσ Amazon 

Web Services (AWS), Google Cloud Computing (GCP), Microsoft Azure. Επύςησ, οι φοιτητϋσ θα 

περιγρϊφουν τισ βαςικϋσ υπηρεςύεσ υπολογιςτικόσ νϋφουσ και αντύςτοιχεσ περιπτώςεισ 

χρόςησ, μοντϋλα χρϋωςησ και τιμολϐγηςησ, ϋννοιεσ αςφϊλειασ και πώσ επηρεϊζουν τισ 

ςϑγχρονεσ επιχειρόςεισ . Σϋλοσ, οι φοιτητϋσ θα δημιουργοϑν βαςικϋσ υπηρεςύεσ ςτα κϑρια 

οικοςυςτόματα υπολογιςτικόσ νϋφουσ χρηςιμοποιώντασ δωρεϊν πϐρουσ . Δεν προαπαιτούνται 

γνώςεισ για τη παρακολούθηςή του και όποιεσ έννοιεσ πληροφορικήσ τε χνολογίασ και 

πληροφοριακών ςυςτημάτων χρειάζονται θα παρουςιαςτούν ςτο πλαίςιο του μαθήματοσ. 

 

ΑΝΑΛΤΗ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΚΑΣΑΣΑΕΨΝ (ταυρούλα Κουρδούμπαλου 

Λϋκτορασ ) 

Ο ςτϐχοσ του μαθόματοσ εύναι να πραγματοποιόςει μύα λεπτομερό επιςκϐπηςη τησ δομόσ και 

του πληροφοριακοϑ περιεχομϋνου των χρηματοοικονομικών καταςτϊςεων και να εξοικειώςει 

τουσ φοιτητϋσ με τα αναλυτικϊ εργαλεύα και τισ τεχνικϋσ που εφαρμϐζονται ςτην ανϊλυςη των 

λογιςτικών πληροφοριών. 

Αρχικϊ, γύνεται μύα παρουςύαςη του θεωρητικοϑ πλαιςύου τησ Λογιςτικόσ και ςτη ςυνϋχεια 

αναλϑονται οι βαςικϋσ αρχϋσ και τα ςυςτόματα εταιρικόσ διακυβϋρνηςησ. Ϊπειτα, 

παρουςιϊζεται η ανϊλυςη κοινοϑ μεγϋθουσ και η ανϊλυςη τϊςησ καθώσ και η χρηςιμϐτητϊ τουσ 

ςτη ςυγκριτικό ανϊλυςη των χρηματοοικονομικών καταςτϊςεων. Ακολουθεύ η ανϊλυςη 

αριθμοδεικτών (ρευςτϐτητασ, δραςτηριϐτητασ, αποδοτικϐτητασ, διϊρθρωςησ κεφαλαύου και 
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επενδυτικών) και τϋλοσ πραγματοποιεύται η ανϊλυςη του νεκροϑ ςημεύου τησ επιχεύρηςησ και η 

ςϑνδεςό του με το βαθμϐ λειτουργικόσ και χρηματοοικονομικόσ μϐχλευςησ. 

 

ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ: ΘΕΨΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΕΥΑΡΜΟΓΕ  (πρώην ΑΘΛΗΣΙΚΟ 

ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ) (Ροδούλα Σςιότςου, Καθηγότρια) 

Εύναι αναμφιςβότητη ςόμερα η οικονομικό δϑναμη και η γοητεύα που αςκεύ ο αθλητιςμϐσ ςε 

ϐλο τον κϐςμο. Οι μεταδϐςεισ αθλητικών γεγονϐτων καταλαμβϊνουν ςχεδϐν πϊντα τισ πρώτεσ 

θϋςεισ τηλεθϋαςησ ενώ η εξαςφϊλιςη τηλεοπτικόσ, διαδικτυακόσ και ραδιοφωνικόσ μετϊδοςόσ 

τουσ ςημαύνει την πληρωμό διςεκατομμυρύων απϐ τα Μϋςα Μαζικόσ Ενημϋρωςησ. Ο 

αθλητιςμϐσ ϋχει αναπτυχθεύ ςε ϋναν ξεχωριςτϐ κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ ο οπούοσ 

ςυμβϊλει ςημαντικϊ ςτο Ακαθϊριςτο Εγχώριο Προώϐν (ΑΕΠ). Η βιομηχανύα του αθλητιςμοϑ 

ςυμπεριλαμβϊνεται ςτη γενικϐτερη «βιομηχανύα τησ διαςκϋδαςησ» (entertainment business) 

και προςφϋρει προώϐντα και υπηρεςύεσ που ςχετύζονται ϊμεςα ό ϋμμεςα με την ευρϑτερη ϋννοια 

τησ διαςκϋδαςησ/ψυχαγωγύασ. Όπωσ και οι υπϐλοιπεσ βιομηχανύεσ διαςκϋδαςησ παρϊγει και 

προςφϋρει υπηρεςύεσ για να καλϑψει τισ ανϊγκεσ μιασ αγορϊσ, τησ αγορϊσ του ελεϑθερου 

χρϐνου. Σο μϊθημα ςκοπεϑει να βοηθόςει τουσ/ισ φοιτητϋσ/ότριεσ να κατανοόςουν τισ βαςικϋσ 

αρχϋσ, τισ εφαρμογϋσ και τισ μορφϋσ του Αθλητικοϑ Μϊρκετινγκ. υγκεκριμϋνα, οι 

φοιτητϋσ/ότριεσ θα κατανοόςουν τισ ιδιαιτερϐτητεσ του αθλητικοϑ μϊρκετινγκ, το μύγμα 

μϊρκετινγκ, καθώσ και τη διαφορϊ μεταξϑ του αθλητικοϑ μϊρκετινγκ και του μϊρκετινγκ μϋςω 

του αθλητιςμοϑ. Επύςησ, ςτο μϊθημα καλϑπτονται ϋννοιεσ ϐπωσ τησ χορηγύασ (sponsoring), των 

δικαιωμϊτων μετϊδοςησ αθλητικών γεγονϐτων (broadcasting rights) και των δωρεών. Σϋλοσ, 

αναλϑονται οι αθλητικού καταναλωτϋσ και η ςυμπεριφορϊ τουσ. Σο μϊθημα απαιτεύ γνώςεισ 

αρχών μϊρκετινγκ και μϊρκετινγκ υπηρεςιών.  

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΟΡΓΑΝΨΙΑΚΗ ΘΕΨΡΙΑ ΚΑΙ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ (Αναςταςύα Κϊτου, 

Αναπλ. Καθηγότρια) 

κοπόσ: Να εμπλουτύςει βαςικϊ ςτοιχεύα τησ Οργανωςιακόσ Θεωρύασ και υμπεριφορϊσ με 

νϋεσ ϋννοιεσ, να ςυνδϋςει ςτοιχεύα τησ Οργανωςιακόσ Θεωρύασ και υμπεριφορϊσ με ερευνητικϊ 

αποτελϋςματα ςτο περιβϊλλον τησ ελληνικόσ οικονομύασ, να εφαρμϐςει ςτοιχεύα τησ 

Οργανωςιακόσ Θεωρύασ και υμπεριφορϊσ ςε πραγματικϋσ καταςτϊςεισ. 

Περιεχόμενο: Χυχολογικϐ ςυμβϐλαιο, υναιςθόματα και ςτρεσ ςτην οργανωςιακό ζωό, 

Οργανωςιακό νοημοςϑνη, Εργαςιακό φωνό και ςιωπό, Οργανωτικό δομό και ςχεδιαςμϐσ, 

Οργανωςιακό κουλτοϑρα, Οργανωςιακό αλλαγό, Λόψη αποφϊςεων ςτουσ οργανιςμοϑσ, 

Οργανωςιακό δικαιοςϑνη, ηθικό και εταιρικό κοινωνικό ευθϑνη, Δημιουργικϐτητα και 

καινοτομύα, Σεχνολογύεσ παραγωγόσ προώϐντων και υπηρεςιών. 

Ϊμφαςη: Αναλϑςεισ περιπτώςεων, Ομαδικϋσ ςυζητόςεισ, Ομαδικϋσ εργαςύεσ. 

 

ΚΡΑΣΟ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΕΤΡΨΠΑΙΚΗ ΕΝΨΗ (Welfare state in the European 

Union) (Δημότριοσ Μιχαόλ, Καθηγητόσ) 

Αυτϐ το μϊθημα παρϋχει ςτουσ φοιτητϋσ ϋνα περύγραμμα των κυρύων ςυςτημϊτων του κρϊτουσ 

κοινωνικόσ πρϐνοιασ ςτισ χώρεσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ. Επικεντρώνεται ςτα αςφαλιςτικϊ 

ςυςτόματα και ςτην επύδραςό τουσ ςτη δημοςιονομικό ςταθερϐτητα τησ ευρωπαώκόσ 

νομιςματικόσ ϋνωςησ. Επύςησ, το μϊθημα παρουςιϊζει τισ προςπϊθειεσ των Ευρωπαύων να 

προςαρμϐςουν τα εθνικϊ αςφαλιςτικϊ ςυςτόματϊ τουσ ςτα πλαύςια τησ οικονομικόσ και 

νομιςματικόσ ϋνωςησ. ' αυτϐ το πλαύςιο ιδιαύτερη ϋμφαςη δύνεται ςτην πρϐκληςη τησ 

αναδιϊρθρωςησ του Ελληνικοϑ αςφαλιςτικοϑ ςυςτόματοσ και του Εθνικοϑ υςτόματοσ Τγεύασ. 
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ΣΑΣΙΣΙΚΟ ΕΛΕΓΦΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ SPC (Λουκϊσ Σςιρώνησ,  Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ) 

Αυτϐ το μϊθημα αναλϑει την ϋννοια τησ βελτύωςησ τησ ποιϐτητασ ςε διεργαςύεσ και προώϐντα, 

μϋςω του ςτατιςτικοϑ ελϋγχου των διεργαςιών, των μελετών των δυνατοτότων των 

διεργαςιών και τησ δειγματοληψύασ αποδοχόσ. Παρϋχει ςτουσ φοιτητϋσ την ευκαιρύα να 

κατανοόςουν τισ βαςικϋσ ϋννοιεσ του ςτατιςτικοϑ ελϋγχου των διεργαςιών και την εφαρμογό 

τουσ για τη διαχεύριςη τησ ποιϐτητασ των προώϐντων και των υπηρεςιών και μϋςω αυτόσ τησ 

παραγωγικϐτητασ των οργανιςμών. 

 

ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ  
Αντικεύμενο, μελϋτη, ανϊπτυξη και αξιολϐγηςη των μϋςων και μεθϐδων διδαςκαλύασ ςτισ 

οικονομικϋσ επιςτόμεσ. Διδακτικϊ υποδεύγματα και διερεϑνηςη προβλημϊτων ςε μαθόματα 

ειδικϐτητασ. Ειδικϐτερα αναπτϑςςονται τα θϋματα: διαύρεςη τησ διδακτικόσ, οριςμϐσ και ϋννοια 

τησ διδαςκαλύασ, ςτϐχοι προγρϊμματοσ εκπαύδευςησ των μαθητών ςε οικονομικϋσ επιςτόμεσ, 

ϋνα μοντϋλο διδαςκαλύασ των οικονομικών επιςτημών, αντικειμενικού ςκοπού, ταξινϐμηςη των 

ςκοπών, μϋθοδοι διδαςκαλύασ, αξιολϐγηςη τησ επύδοςησ των μαθητών, προςδιοριςμϐσ πρϊξεων 

και πληροφοριών, εκπαιδευτικϊ ϋργα. 
  
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ (Ιϊςων Παπαθαναςύου, Καθηγητόσ) 

Σο μϊθημα εύναι εργαςτηριακϐ και αφορϊ την παρουςύαςη-εκμϊθηςη προχωρημϋνων 

δυνατοτότων του  MS Excel. Πιο ςυγκεκριμϋνα περιλαμβϊνει θϋματα ϐπωσ οι τελεςτϋσ, οι 

ςυναρτόςεισ, οι απϐλυτεσ και ςχετικϋσ αναφορϋσ, την δημιουργύα UserForms και 

προςαρμοςμϋνων εναλλακτικών παραθϑρων διαλϐγου, την ενςωμϊτωςη χειριςμοϑ ςυμβϊντων 

και ςτοιχεύων αλληλεπύδραςησ με ϊλλεσ εφαρμογϋσ, την εργαςύα με διαδικαςύεσ VBA και 

διαδικαςύεσ ςυναρτόςεων και την δϐμηςη φιλικών ςτον χρόςτη γραμμών εργαλεύων, μενοϑ και 

ςυςτημϊτων βοόθειασ. Επύςησ θα ειςϊγει τον φοιτητό ςε διαδικαςύεσ επύλυςησ 

επιχειρηματικών προβλημϊτων και πιο ςυγκεκριμϋνα προβλόματα γραμμικοϑ 

προγραμματιςμοϑ με το εργαλεύο Solver και ςτατιςτικόσ ανϊλυςησ με το αντύςτοιχο εργαλεύο 

ανϊλυςησ δεδομϋνων 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Μαρια Μυλώςη, Διδϊςκουςα βϊςει του ΠΔ 407/80) 

τϐχοσ του μαθόματοσ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, εύναι να εξοικειώςει τουσ φοιτητϋσ/τισ φοιτότριεσ 

με την ϋννοια και τη ςημαςύα των εμπορικών πρϊξεων και των ςυνεπειών τουσ, τησ εμπορικόσ 

ιδιϐτητασ, των προϒποθϋςεων και των ςυνεπειών απϐκτηςησ και απώλειϊσ τησ, των διϊφορων 

εταιρικών τϑπων  καθώσ και  των εμπορικών ςυμβϊςεων, μϋςα απϐ την ανϊλυςη τησ 

νομοθεςύασ, τησ νομολογύασ, τησ βιβλιογραφύασ αλλϊ και περιπτωςιολογύασ απϐ την πρακτικό 

των ςυναλλαγών. 

Ενδεικτικϊ η παρουςύαςη του μαθόματοσ ακολουθεύ την πιο κϊτω δομό: 

•Βαςικϋσ ϋννοιεσ του εμπορικοϑ δικαύου 

 εμπορικϐ δύκαιο 

 εμπϐριο 

  πηγϋσ του εμπορικοϑ δικαύου 

 τα υποκεύμενα των εμπορικών ςυναλλαγών 

• Οι εμπορικϋσ πρϊξεισ 

 εμπορικϋσ πρϊξεισ 

 ςυνϋπειεσ απϐ την εμπορικϐτητα τησ πρϊξησ 

• Οι ϋμποροι 
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 ςυςτόματα κτόςησ τησ εμπορικόσ ιδιϐτητασ 

 το νομικϐ πρϐςωπο ϋμποροσ 

 προϒποθϋςεισ ϊςκηςησ εμπορικόσ πρϊξησ και κτόςησ τησ εμπορικόσ ιδιϐτητασ 

 ςυνϋπειεσ απϐ την κτόςη τησ εμπορικόσ ιδιϐτητασ 

• Οι εμπορικϋσ ςυμβϊςεισ 

 εμπορικό αντιπροςωπεύα 

 ςϑμβαςη αςφϊλιςησ, τραπεζικϋσ ςυμβϊςεισ 

  

Z’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΟΔΕ 

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΟΙΚΗΗ (MIS)  (Κωνςταντύνοσ Σαραμπϊνησ,  

Καθηγητόσ) 

Σο μϊθημα αυτϐ αποτελεύται απϐ δϑο ενϐτητεσ, τη θεωρητικό και την εργαςτηριακό. τη 

θεωρητικό ενϐτητα του μαθόματοσ τα πληροφοριακϊ ςυςτόματα ταξινομοϑνται ςε κατηγορύεσ 

που ορύζονται ςτη διεθνό βιβλιογραφύα. Μεταξϑ των διαφϐρων κατηγοριών εξετϊζονται τα 

ςυςτόματα επεξεργαςύασ ςυναλλαγών (transaction processing systems – TPS), τα 

πληροφοριακϊ ςυςτόματα διούκηςησ (management information systems – MIS), τα 

πληροφοριακϊ ςυςτόματα επιχειρηςιακών πϐρων (enterprise resource planning systems–ERP), 

τα πληροφοριακϊ ςυςτόματα υποςτόριξησ λόψησ αποφϊςεων (decision support systems–DSS), 

τα πληροφοριακϊ ςυςτόματα αποθηκών δεδομϋνων και επιχειρηματικόσ ευφυϏασ (data 

warehouses, business intelligent systems), τα πληροφοριακϊ ςυςτόματα διαχεύριςησ πελατών 

(customer relationship management) και τα πληροφοριακϊ ςυςτόματα διαχεύριςησ ροών 

εργαςύασ (Workflow Management Systems). Για τισ παραπϊνω κατηγορύεσ πληροφοριακών 

ςυςτημϊτων παρουςιϊζονται παραδεύγματα. την εργαςτηριακό ενϐτητα του μαθόματοσ 

γύνεται ανϊπτυξη εφαρμογών βϊςεων δεδομϋνων με τη χρόςη ςυςτόματοσ διαχεύριςησ βϊςεων 

δεδομϋνων, καθώσ και εφαρμογών pivot tables με τη χρόςη ςυςτόματοσ υπολογιςτικών 

φϑλλων. 

 

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ (Γεώργιοσ Σςιότρασ, Καθηγητόσ) 

το μϊθημα αυτϐ παρουςιϊζονται οι βαςικϋσ αρχϋσ, ϋννοιεσ, μϋθοδοι και εργαλεύα τησ Διούκηςησ 

Ολικόσ Ποιϐτητασ (ΔΟΠ). Ειδικϐτερα, τα θϋματα που καλϑπτονται περιλαμβϊνουν: Ϊννοια και 

ημαςύα τησ Ποιϐτητασ, Διαςτϊςεισ Ποιϐτητασ, Κϐςτοσ Ποιϐτητασ, Ποιϐτητα και 

Παραγωγικϐτητα, Διαςφϊλιςη Ποιϐτητασ, υςτόματα Διαχεύριςησ Ποιϐτητασ ISO 9000, Βαςικϋσ 

Αρχϋσ και τοιχεύα ΔΟΠ, Βαςικού Γκουροϑ και Υιλοςοφύεσ τησ ΔΟΠ, Βραβεύα Ποιϐτητασ/ 

Επιχειρηματικόσ Αριςτεύασ (Business Excellence), Κοινϐ Πλαύςιο Αξιολϐγηςησ/ CAF, 

τατιςτικϐσ Ϊλεγχοσ Ποιϐτητασ και Εργαλεύα Βελτύωςησ τησ Ποιϐτητασ. Επύςησ, γύνεται 

παρουςύαςη και ανϊλυςη πραγματικών περιπτώςεων (case studies) ελληνικών και ξϋνων 

επιχειρόςεων που εφαρμϐζουν προγρϊμματα βελτύωςησ ποιϐτητασ και αρχϋσ ΔΟΠ. 

 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ (Δημότριοσ ουμπενιώτησ,  Καθηγητόσ) 

Παγκϐςμιο Επιχειρηματικϐ Περιβϊλλον. Αναςκϐπηςη και Προοπτικϋσ. Εγχώριο Επιχειρηματικϐ 

Περιβϊλλον. Ανταγωνιςτικϐτητα Ελληνικόσ Οικονομύασ. Κύνητρα και Αντικύνητρα για την 

Ανϊπτυξη τησ Επιχειρηματικϐτητασ. H Ελλϊδα 10 χρϐνια μετϊ. Εννοιολογικό Προςϋγγιςη 

Επιχειρηματικϐτητασ. Μορφϋσ Επιχειρηματικϐτητασ. Μϋτρηςη Επιχειρηματικϐτητασ, 

Επιχειρηματικϐτητα Ευκαιρύασ, Επιχειρηματικϐτητα Ανϊγκησ, Επιχειρηματικϐτητα Τψηλών 

Δυνατοτότων. Μορφϋσ Καινοτομύασ. Σεχνολογικό Καινοτομύα, Διαχειριςτικό Καινοτομύα. 

Καινοτομύα ςτην Παροχό Τπηρεςιών. τρατηγικό Διαχεύριςη Καινοτομύασ. Μϋτρα Ενύςχυςησ 
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Επιχειρηματικϐτητασ, Φρηματοδϐτηςη-Ενύςχυςη Επιχειρηματικϐτητασ, Προφύλ Ϊλληνα 

Επιχειρηματύα, Παρϊγοντεσ που Επηρεϊζουν την Επιχειρηματικό Δραςτηριϐτητα. Υορεύσ 

Ενύςχυςησ και Τποςτόριξησ τησ Καινοτομύασ και τησ Επιχειρηματικϐτητασ ςτην ευρϑτερη 

περιοχό αλλϊ και ςε επύπεδο Επικρϊτειασ. Εμποροβιομηχανικϐ Επιμελητόριο Θεςςαλονύκησ 

(Ε.Β.Ε.Θ), ϑνδεςμοσ Βιομηχϊνων Βορεύου Ελλϊδοσ (.Β.Β.Ε.), ϑνδεςμοσ Εξαγωγϋων (.Ε.Β.Ε)., 

Επαγγελματικϐ Επιμελητόριο, Business Innovation Centers (B.I.C), EOMMEX, Αλεξϊνδρεια Ζώνη 

Καινοτομύασ, ϑνδεςμοσ Επιχειρόςεων Πληροφορικόσ, Γενικό Γραμματεύα Βιομηχανύασ 

Τπουργεύου Ανϊπτυξησ (Γ.Γ.Β), Γενικό Γραμματεύα Ϊρευνασ και Σεχνολογύασ (Γ.Γ.Ε.Σ), 

Ινςτιτοϑτο Σεχνολογιών Πληροφορικόσ και Επικοινωνιών (ΙΠΣΗΛ), Σεχνολογικϊ Πϊρκα και 

Σεχνολογικϐ Πϊρκο Θεςςαλονύκησ, Θερμοκοιτύδεσ, Ινςτιτοϑτο Σεχνολογικών Εφαρμογών 

(Ι.Σ.Ε), Ενικϐ Κϋντρο Ϊρευνασ και Σεχνολογικόσ Ανϊπτυξησ (Ε.ΚΕ.Σ.Α). Μονϊδεσ Καινοτομύασ 

και Επιχειρηματικϐτητασ ΜοΚΕ. Θερμοκοιτύδεσ και Σεχνολογικϊ Πϊρκα ςτην Ελλϊδα. Επύςκεψη 

ςτη Θερμοκοιτύδα  Ι4G και ενημϋρωςη για τισ δρϊςεισ ενύςχυςησ τησ Καινοτομύασ και τησ 

Επιχειρηματικϐτητασ. Πρϐγραμμα για την Ανταγωνιςτικϐτητα και την Καινοτομύα του ΕΠΑ. 

Πρϐγραμμα για την Χηφιακό ϑγκλιςη του ΕΠΑ. Προγρϊμματα τησ ΓΓΕΣ. Αναπτυξιακού Νϐμοι.  

Ειςηγόςεισ Προςκεκλημϋνων Ειςηγητών για την Επιχειρηματικϐτητα και την Καινοτομύα. 

Τπηρεςύεσ Mentoring & Coaching. Νομοθετικϐ Πλαύςιο για τισ Ευρεςιτεχνύεσ, Κατοχϑρωςη 

Πατϋντασ. Ηλεκτρονικϐ Επιχειρεύν. Εταιρύεσ Spin-Off και Spin-out, Σεχνοβλαςτού.  

 

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΜΔΛ 

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΟΙΚΗΗ (MIS) (Κωνςταντύνοσ Σαραμπϊνησ,  

Καθηγητόσ) 

Σο μϊθημα αυτϐ αποτελεύται απϐ δϑο ενϐτητεσ, τη θεωρητικό και την εργαςτηριακό. τη 

θεωρητικό ενϐτητα του μαθόματοσ τα πληροφοριακϊ ςυςτόματα ταξινομοϑνται ςε κατηγορύεσ 

που ορύζονται ςτη διεθνό βιβλιογραφύα. Μεταξϑ των διαφϐρων κατηγοριών εξετϊζονται τα 

ςυςτόματα επεξεργαςύασ ςυναλλαγών (transaction processing systems – TPS), τα 

πληροφοριακϊ ςυςτόματα διούκηςησ (management information systems – MIS), τα 

πληροφοριακϊ ςυςτόματα επιχειρηςιακών πϐρων (enterprise resource planning systems–ERP), 

τα πληροφοριακϊ ςυςτόματα υποςτόριξησ λόψησ αποφϊςεων (decision support systems–DSS), 

τα πληροφοριακϊ ςυςτόματα αποθηκών δεδομϋνων και επιχειρηματικόσ ευφυϏασ (data 

warehouses, business intelligent systems), τα πληροφοριακϊ ςυςτόματα διαχεύριςησ πελατών 

(customer relationship management) και τα πληροφοριακϊ ςυςτόματα διαχεύριςησ ροών 

εργαςύασ (Workflow Management Systems). Για τισ παραπϊνω κατηγορύεσ πληροφοριακών 

ςυςτημϊτων παρουςιϊζονται παραδεύγματα. την εργαςτηριακό ενϐτητα του μαθόματοσ 

γύνεται ανϊπτυξη εφαρμογών βϊςεων δεδομϋνων με τη χρόςη ςυςτόματοσ διαχεύριςησ βϊςεων 

δεδομϋνων, καθώσ και εφαρμογών pivot tables με τη χρόςη ςυςτόματοσ υπολογιςτικών 

φϑλλων. 

 

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ (Γεώργιοσ Σςιότρασ, Καθηγητόσ) 

το μϊθημα αυτϐ παρουςιϊζονται οι βαςικϋσ αρχϋσ, ϋννοιεσ, μϋθοδοι και εργαλεύα τησ Διούκηςησ 

Ολικόσ Ποιϐτητασ (ΔΟΠ). Ειδικϐτερα, τα θϋματα που καλϑπτονται περιλαμβϊνουν: Ϊννοια και 

ημαςύα τησ Ποιϐτητασ, Διαςτϊςεισ Ποιϐτητασ, Κϐςτοσ Ποιϐτητασ, Ποιϐτητα και 

Παραγωγικϐτητα, Διαςφϊλιςη Ποιϐτητασ, υςτόματα Διαχεύριςησ Ποιϐτητασ ISO 9000, Βαςικϋσ 

Αρχϋσ και τοιχεύα ΔΟΠ, Βαςικού Γκουροϑ και Υιλοςοφύεσ τησ ΔΟΠ, Βραβεύα Ποιϐτητασ/ 

Επιχειρηματικόσ Αριςτεύασ (Business Excellence), Κοινϐ Πλαύςιο Αξιολϐγηςησ/ CAF, 

τατιςτικϐσ Ϊλεγχοσ Ποιϐτητασ και Εργαλεύα Βελτύωςησ τησ Ποιϐτητασ. Επύςησ, γύνεται 
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παρουςύαςη και ανϊλυςη πραγματικών περιπτώςεων (case studies) ελληνικών και ξϋνων 

επιχειρόςεων που εφαρμϐζουν προγρϊμματα βελτύωςησ ποιϐτητασ και αρχϋσ ΔΟΠ. 

 

ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΦΕΕΨΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ  (Λεωνύδασ Φατζηθωμϊσ,  Επύκουροσ Καθηγητόσ) 

Η «Διαχεύριςη Μϊρκετινγκ χϋςεων» εύναι ϋνασ τρϐποσ για να προςδιορύςεισ και να 

εγκαθιδρϑςεισ, να διατηρόςεισ και να ενιςχϑςεισ τισ ςχϋςεισ με τουσ πελϊτεσ και τουσ ϊλλουσ 

ενδιαφερϐμενουσ φορεύσ (Stakeholders), εξαςφαλύζοντασ κϋρδη, οϑτωσ ώςτε οι ςτϐχοι ϐλων 

των μερών που αναμιγνϑονται να ςυναντιοϑνται κι αυτϐ επιτυγχϊνεται με την αμοιβαύα 

ανταλλαγό και την εκπλόρωςη των υποςχϋςεων. Σο «Μϊρκετινγκ χϋςεων» αποτελεύ μύα νϋα 

προςϋγγιςη που ϋρχεται ςε αντύθεςη με την παραδοςιακό προςπϊθεια των επιχειρόςεων να 

επιτϑχουν μεμονωμϋνεσ ςυναλλαγϋσ με τουσ πελϊτεσ τουσ. Κατϊ τη διϊρκεια των διαλϋξεων 

παρουςιϊζονται οι βαςικού οριςμού του «Μϊρκετινγκ χϋςεων» και αναπτϑςςεται μύα ςειρϊ 

επιχειρημϊτων που φανερώνει τη ςημαςύα που ϋχει το «Μϊρκετινγκ χϋςεων» για τη 

διαμϐρφωςη τησ ςτρατηγικόσ μϊρκετινγκ και για την ικανοπούηςη των πελατών. Ϊμφαςη 

δύνεται ςτη διαδικαςύα προςαρμογόσ των ςτρατηγικών μϊρκετινγκ ςτισ ανϊγκεσ και επιθυμύεσ 

των κϑριων πελατών μύασ επιχεύρηςησ. Αναδεικνϑονται, επύςησ, οι πρακτικϋσ και τα εργαλεύα 

τησ ςτρατηγικόσ Μϊρκετινγκ και των Πωλόςεων. Σο μϊθημα ξεκινϊ με την παρϊθεςη των 

βαςικών εννοιών και πρακτικών του «Μϊρκετινγκ χϋςεων», εξειδικεϑεται ςτισ ςτρατηγικϋσ 

μϊρκετινγκ και πωλόςεων και δύνει ϋμφαςη ςε εργαλεύα ϐπωσ η διερεϑνηςη πελατειακών 

αναγκών και επιθυμιών και η πρακτικό πλευρϊ τησ επικοινωνύασ με τισ βαςικϋσ αγορϋσ 

πελατών (διαχεύριςη αντιρρόςεων, δεςμεϑςεισ, επικοινωνύα κ.ϊ.). Οι τελευταύεσ διαλϋξεισ 

εςτιϊζονται ςτισ ςϑγχρονεσ εξελύξεισ που ϋχουν επϋλθει ςτο ςυγκεκριμϋνο γνωςτικϐ πεδύο ϐπωσ 

η ςυν-δημιουργύα (Co-creation). 

τϐχοσ του μαθόματοσ εύναι με την ολοκλόρωςη του κϑκλου των διαλϋξεων, οι φοιτητϋσ/τριεσ 

να εύναι ςε θϋςη: 

 Να αναγνωρύζουν και να περιγρϊφουν τισ ακϐλουθεσ ϋννοιεσ: μϊρκετινγκ ςχϋςεων, 4Cs του 

μϊρκετινγκ ςχϋςεων, φϊςεισ ανϊπτυξησ ςχϋςησ με τουσ πελϊτεσ, πελϊτεσ ςτρατηγικόσ 

ςημαςύασ, αρχϋσ τμηματοπούηςησ, αγοραςτικό διαδικαςύα, ςτρατηγικό ανϊλυςη, 

ςτρατηγικϐσ ςχεδιαςμϐσ και ςτρατηγικϋσ πωλόςεων για τουσ πελϊτεσ ςτρατηγικόσ 

ςημαςύασ,   

 Να εφαρμϐζουν τισ κατϊλληλεσ τεχνικϋσ για την κατανϐηςη των αναγκών και των 

κινότρων των πελατών και  

 Να διαμορφώνουν ολοκληρωμϋνα ςχϋδια μϊρκετινγκ και πωλόςεων με ςκοπϐ το χτύςιμο 

μακροχρϐνιων ςχϋςεων με τουσ πελϊτεσ. 

 

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗ - ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙ ΔΤΟ ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ 

ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΒΙΨΙΜΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ  (Τπατύα Θεοδωρϊκιογλου, ΕΔΙΠ) 

Σο μϊθημα απευθϑνεται ςε φοιτητϋσ/τριεσ που ενδιαφϋρονται για το ςϑγχρονο θϋμα τησ 

Βιώςιμησ Διαχεύριςησ.  Η βιωςιμϐτητα αποτελεύ ςόμερα την πρωταρχικό κινητόρια δϑναμη τησ 

επιχειρηματικόσ καινοτομύασ.  Βιώςιμη επιχειρηματικϐτητα ςημαύνει εξιςορρϐπηςη 

κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών παραγϐντων ςτισ επιχειρηματικϋσ αποφϊςεισ, 

ςυνετό διαχεύριςη των φυςικών πϐρων απϐ τουσ οπούουσ εξαρτϊται η λειτουργύα τησ 

επιχεύρηςησ,  ανταπϐδοςη ςτισ τοπικϋσ κοινωνύεσ ςτισ οπούεσ λειτουργεύ η επιχεύρηςη  και 

δημιουργύα μακροπρϐθεςμησ αξύασ για τουσ επενδυτϋσ τησ επιχεύρηςησ. Σο μϊθημα 

περιλαμβϊνει κατανϐηςη των εννοιών που βοηθοϑν ςτην πραγματοπούηςη μελλοντικών 

πρακτικών βιώςιμησ επιχειρηματικόσ ανϊπτυξησ. Αρχικϊ πραγματοποιεύται μύα ειςαγωγό ςτη 
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θεωρύα και τουσ ϐρουσ τησ Βιώςιμησ Διαχεύριςησ, ςτη ςυνϋχεια παρουςιϊζονται οι προςεγγύςεισ 

ςτη Βιώςιμη Διαχεύριςη, τα ςυςτόματα μϋτρηςησ, τα εργαλεύα και οι εκθϋςεισ βιωςιμϐτητασ, 

αναλϑεται το θϋμα τησ Βιώςιμησ Διούκηςησ Εφοδιαςτικόσ Αλυςύδασ, η Διαχεύριςη Κινδϑνων ςτη 

Βιώςιμη Επιχεύρηςη, ο ρϐλοσ τησ ηγεςύασ, η διαχεύριςη αλλαγών και η εταιρικό διακυβϋρνηςη 

και τϋλοσ ςυνδϋεται η Διούκηςη Λειτουργιών με τη Βιώςιμη Διαχεύριςη. Πϋρα απϐ τη θεωρητικό 

προςϋγγιςη, οι φοιτητϋσ εμβαθϑνουν ςτη γνωςτικό ενϐτητα τησ Βιωςιμϐτητασ μϋςα απϐ την 

εκπϐνηςη ομαδικόσ εργαςύασ η οπούα περιλαμβϊνει την επεξεργαςύα και παρουςύαςη μελϋτησ 

περύπτωςησ απϐ κορυφαύα και μη επιχεύρηςη του διεθνοϑσ και ελλαδικοϑ χώρου που ϋχει 

εφαρμϐςει τισ αρχϋσ τησ Βιώςιμησ Διαχεύριςησ. 

 

ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΓΕΓΟΝΟΣΨΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΨΕΨΝ  (Φρόςτοσ Βαςιλειϊδησ, Καθηγητόσ) 

Η διούκηςη, διοργϊνωςη και το μϊρκετινγκ γεγονϐτων και εκδηλώςεων ϋχει εξελιχθεύ ςε μια 

ιδιαύτερα ςημαντικό και πολλϊ υποςχϐμενη βιομηχανύα, ςυνδυϊζοντασ πρακτικϋσ και τεχνικϋσ 

του marketing, του management, τησ προβολόσ και επικοινωνύασ, αλλϊ και τησ διαχεύριςησ 

ϋργων (project management). Παρϊλληλα η διαχεύριςη γεγονϐτων που εύναι πολυεπύπεδη, 

καλϑπτει ϋνα ευρϑ φϊςμα γεγονϐτων ϐπωσ οι εκθϋςεισ, τα ςυνϋδρια, τα αθλητικϊ, πολιτιςτικϊ 

κ.ϊ. γεγονϐτα. όμερα η διοργϊνωςη και το μϊρκετινγκ γεγονϐτων και εκδηλώςεων εύναι 

ιδιαύτερα απαιτητικό, αφοϑ τα ςτελϋχη τησ βιομηχανύασ θα πρϋπει να γνωρύζουν, εκτϐσ των 

αρχών τησ επιςτόμησ του management και του marketing, πώσ να αξιοποιοϑν τισ νϋεσ 

τεχνολογύεσ και να προςαρμϐζονται ςτισ τϊςεισ τησ ςυγκεκριμϋνησ αγορϊσ. Σο μϊθημα 

αποτυπώνει τη βιομηχανύα τησ διοργϊνωςησ και διαχεύριςησ γεγονϐτων και εκδηλώςεων, 

μελετϊ ςυςτηματικϊ τισ διαδικαςύεσ προγραμματιςμοϑ, διαχεύριςησ, marketing των γεγονϐτων 

και εκδηλώςεων, παρϋχοντασ ακαδημαώκό γνώςη και πρακτικϋσ τεχνικϋσ, καταδεικνϑει πωσ 

διαφορετικϋσ πτυχϋσ τησ οργϊνωςησ γεγονϐτων και εκδηλώςεων (π.χ. οικονομικϋσ, κοινωνικϋσ, 

πολιτιςτικϋσ κλπ) θα πρϋπει να αντιμετωπιςτοϑν με διαφορετικϋσ πρακτικϋσ διούκηςησ και 

marketing, ειςϊγει την επιςτημονικό γνώςη και τον επαγγελματιςμϐ ςτην οργϊνωςη και 

διαχεύριςη γεγονϐτων και εκδηλώςεων και προετοιμϊζει τουσ φοιτητϋσ για να διαχειριςτοϑν 

τουσ βαςικοϑσ παρϊγοντεσ που εμπλϋκονται ςτη βιομηχανύα των γεγονϐτων και εκδηλώςεων. 

υνοπτικϊ, οι κεντρικϋσ ενϐτητεσ εςτιϊζουν ςε α) τεχνικϋσ marketing για τη δημιουργύα, 

υλοπούηςη και ϋλεγχο των ειδικών γεγονϐτων και εκδηλώςεων, β) εκπϐνηςη και εφαρμογό 

ςχεδύων marketing για τη διοργϊνωςη γεγονϐτων και εκδηλώςεων, γ) εφαρμογό αρχών και 

τεχνικών διούκηςησ και marketing ςτη διούκηςη των γεγονϐτων και εκδηλώςεων δ) κρύςιμα 

ζητόματα για ςτρατηγικϋσ sponsorship και καταλληλϐτητασ των χορηγών για κϊθε τϑπο 

γεγονϐτοσ, ε) αρχϋσ διούκηςησ προςωπικοϑ και ηγεςύασ για την επιλογό και διαχεύριςη 

προςωπικοϑ και εθελοντών, ςτ) καλϋσ πρακτικϋσ για τον ςχεδιαςμϐ, υλοπούηςη και 

διοργϊνωςη γεγονϐτων και εκδηλώςεων διαφορετικοϑ τϑπου, ζ) καλϋσ πρακτικϋσ για την 

αξιοπούηςό τουσ ςτην παραγωγό γεγονϐτων και εκδηλώςεων, και η) πηγϋσ πληροφϐρηςησ και 

αξιολϐγηςησ αυτών για την επιτυχύα των ςκοπών των γεγονϐτων και εκδηλώςεων. 

 

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ (Γεώργιοσ Δρογαλϊσ,  Επύκουροσ Καθηγητόσ) 

Ο ςτϐχοσ του μαθόματοσ εύναι η λεπτομερόσ επιςκϐπηςη των θεμϊτων που πραγματεϑονται 

βαςικϊ ΔΛΠ και η εξοικεύωςη των φοιτητών με πρακτικϋσ και μεθϐδουσ που ςχετύζονται με τη 

λογιςτικό παρακολοϑθηςη ςϑμφωνα με τα ΔΛΠ. Αρχικϊ πραγματοποιεύται μύα θεωρητικό 

ανϊλυςη των διαφορών μεταξϑ των Ελληνικών Λογιςτικών Προτϑπων και των Διεθνών 

Λογιςτικών Προτϑπων (ΔΛΠ, ΔΠΦΑ). τη ςυνϋχεια αναλϑονται το Πλαύςιο κατϊρτιςησ των ΔΛΠ 

και το ΔΛΠ 1 (Παρουςύαςη οικονομικών καταςτϊςεων). το πλαύςιο του μαθόματοσ 

εξετϊζονται ενδελεχώσ ΔΛΠ αναφορικϊ με τα μη κυκλοφοροϑντα πϊγια ςτοιχεύα (ΔΛΠ 16 – 
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Ενςώματεσ ακινητοποιόςεισ, ΔΛΠ 36 - Απομεύωςη αξύασ περιουςιακών ςτοιχεύων, ΔΛΠ 38 – 

Ωυλα περιουςιακϊ ςτοιχεύα) και με τισ επιχορηγόςεισ (ΔΛΠ 20 Κρατικϋσ επιχορηγόςεισ). Επύςησ, 

αναλϑονται τα ΔΛΠ 2 – Αποθϋματα, ΔΛΠ 7 – Κατϊςταςη Σαμειακών Ροών, ΔΛΠ 8 - Λογιςτικϋσ 

πολιτικϋσ, αλλαγϋσ ςτισ λογιςτικϋσ εκτιμόςεισ και λϊθη και ΔΛΠ 10 - Γεγονϐτα μετϊ την 

ημερομηνύα του ιςολογιςμοϑ. Σϋλοσ, εξετϊζεται το ΔΠΦΑ 15 Ϊςοδα απϐ ςυμβϊςεισ με πελϊτεσ. 

Για ϐλα τα ανωτϋρω ΔΛΠ, καθώσ και παρεμφερό ΔΛΠ, παρουςιϊζονται εκτενώσ θεωρητικό 

ανϊλυςη και πρακτικϋσ εφαρμογϋσ.  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΕΣΡΙΑ (Ιωϊννησ Κωνςταντϊρασ, Επύκουροσ Καθηγητόσ) 

Μετϊ απϐ μύα παρουςύαςη τησ χρηςιμϐτητασ τησ Οικονομετρύασ, το μϊθημα αςχολεύται με ϋνα 

υπϐδειγμα μιασ μεταβλητόσ και οριςμϋνεσ βαςικϋσ ϋννοιεσ τησ ςτατιςτικόσ επαγωγόσ. Κατϐπιν 

παρουςιϊζεται το κλαςςικϐ γραμμικϐ υπϐδειγμα παλινδρϐμηςησ δϑο μεταβλητών και οι 

βαςικϋσ υποθϋςεισ του, η μϋθοδοσ εκτύμηςησ των ελαχύςτων τετραγώνων και οι ιδιϐτητεσ του 

εκτιμητό ελαχύςτων τετραγώνων. Ακολουθεύ το πολυμεταβλητϐ υπϐδειγμα παλινδρϐμηςησ 

καθώσ και ϋλεγχοι υποθϋςεων με τη χρόςη των ςτατιςτικών t και F. Παρουςιϊζεται επύςησ η 

χρόςη των ψευδομεταβλητών ςε μια παλινδρϐμηςη και διϊφορεσ μορφϋσ παραβιϊςεων των 

ςτατιςτικών υποθϋςεων του κλαςικοϑ γραμμικοϑ υποδεύγματοσ (πολυςυγγραμμικϐτητα, 

αυτοςυςχϋτιςη και ετεροςκεδαςτικϐτητα). 

 

ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΠΟΥΑΕΨΝ (Ιϊςων Παπαθαναςύου, 

Καθηγητόσ) 

Προβλόματα απϐφαςησ, ϐπωσ εκεύνα τησ ταξινϐμηςησ, κατϊταξησ και βϋλτιςτησ επιλογόσ 

ανϊμεςα ςε ϋνα ςϑνολο απϐ εναλλακτικϋσ δρϊςεισ, εύναι ςυνηθιςμϋνα ςτο ςϑγχρονο 

επιχειρηςιακϐ περιβϊλλον και ςχεδϐν πϊντα ο αποφαςύζων πρϋπει να λϊβει υπϐψη του πολλϊ, 

αντικρουϐμενα και διαφορετικόσ μορφόσ κριτόρια. Σα προβλόματα, εύτε αφοροϑν το 

ςτρατηγικϐ, το τακτικϐ ό το καθημερινϐ επιχειρηςιακϐ επύπεδο λόψεωσ αποφϊςεων εύναι 

πολϑπλοκα και η ιδεατό λϑςη ςτισ περιςςϐτερεσ περιπτώςεισ εύναι αδϑνατη. Σο μϊθημα ϋχει ωσ 

πρωταρχικϐ ςτϐχο την εξοικεύωςη των φοιτητών με τισ μεθοδολογύεσ πολυκριτόριασ ανϊλυςησ 

αποφϊςεων για την λόψη διοικητικών αποφϊςεων. Κατϊ τη διϊρκεια του μαθόματοσ οι 

φοιτητϋσ θα μϊθουν τη διαδικαςύα αναγνώριςησ και ανϊλυςησ ενϐσ προβλόματοσ, ςτη ςυνϋχεια 

τησ πολυκριτηριακόσ μοντελοπούηςόσ του και επύλυςησ με ταυτϐχρονη ερμηνεύα των 

αποτελεςμϊτων. Θα παρουςιαςτοϑν οι βαςικϋσ τεχνικϋσ τησ πολυκριτόριασ θεωρύασ 

αποφϊςεων και πιο ςυγκεκριμϋνα ο Προγραμματιςμϐσ τϐχων (βεβαρημϋνοσ, λεξικογραφικϐσ), 

η μεθοδολογύα Simos, η Analytic Ηierarchy Process (ΑHP), η Multi-Attribute Utility Theory 

(MAUT), η Preference Ranking Organization METHod for Enriched Evaluation (PROMETHEE) 

και η Technique of Order Preference Similarity to the Ideal Solution (TOPSIS). Κατϊ την διϊρκεια 

του μαθόματοσ θα γύνει επύδειξη μϋρουσ τα πακϋτα λογιςμικοϑ MS Excel (Solver), Visual 

Promethee, RightChoice, LINDO, Expert Choice. 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  (Ιωϊννησ Σαμπακούδησ, Αναπληρωτόσ 

Καθηγητόσ) 

το ςϑγχρονο περιβϊλλον οι επενδυτϋσ ϋχουν τη δυνατϐτητα να επιλϋξουν διϊφορα επενδυτικϊ 

προώϐντα και υπηρεςύεσ. Η παγκοςμιοπούηςη και η πληροφορικό τεχνολογύα επιτρϋπουν την 

επϋνδυςη ςε μύα ευρεύα γκϊμα επενδυτικών προώϐντων, με βϊςη τισ ανϊγκεσ και επιθυμύεσ του 

καθϋνα. Ψςτϐςο, η ποικιλομορφύα των επενδυτικών επιλογών ςυνεπϊγεται κινδϑνουσ, τουσ 

οπούουσ οι επενδυτϋσ θα πρϋπει να αναγνωρύζουν και ςτη ςυνϋχεια να αντιμετωπύζουν 

αποτελεςματικϊ. Σο μϊθημα αποτελεύ μύα ειςαγωγό ςτισ βαςικϋσ θεωρητικϋσ ϋννοιεσ και 
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προςεγγύςεισ αξιολϐγηςησ των εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών, με απώτερο ςκοπϐ την 

ενδυνϊμωςη τησ διαδικαςύασ λόψησ επενδυτικών αποφϊςεων ςτο ςϑγχρονο και 

παγκοςμιοποιημϋνο οικονομικϐ περιβϊλλον. Πρωταρχικϐσ ςκοπϐσ του μαθόματοσ εύναι η 

ανϊπτυξη βαςικών θεμϊτων τησ χρηματοοικονομικόσ επιςτόμησ, ϐπωσ η θεωρύα 

χαρτοφυλακύου, η διαφοροπούηςη, ο κύνδυνοσ, η απϐδοςη, η τιμολϐγηςη περιουςιακών 

ςτοιχεύων και η αποτελεςματικϐτητα τησ αγορϊσ. Η ανϊλυςη των εν λϐγω θεμϊτων θα γύνει 

τϐςο ςε θεωρητικϐ ϐςο και πρακτικϐ επύπεδο, με την επύλυςη αςκόςεων και τη χρηςιμοπούηςη 

εξιςώςεων ςε ειδικϐ λογιςμικϐ. Επιπλϋον, γύνονται επενδυτικϋσ αςκόςεισ προςομούωςησ με τη 

χρόςη δεδομϋνων ςε πραγματικϐ χρϐνο και την αξιοπούηςη λογαριαςμών επύδειξησ ςε 

ηλεκτρονικϋσ πλατφϐρμεσ ςυναλλαγών.     

 

ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΨΝ ΚΙΝΔΤΝΨΝ  (Ευγενύα Αναγνωςτοπούλου,  Γηδάζθνπζα ηεο 

θαηεγνξίαο ησλ Αθαδεκατθψλ πνηξφθσλ) 

κοπϐσ του μαθόματοσ εύναι να εξοικειωθοϑν οι φοιτητϋσ με την ϋννοια του επιχειρηματικοϑ 

κινδϑνου και να αποκτόςουν μια ευρεύα αντύληψη τησ διαχεύριςησ διαφϐρων τϑπων 

επιχειρηματικών κινδϑνων. το πρώτο μϋροσ του μαθόματοσ θα γύνει αναλυτικό παρουςύαςη 

των βαςικών ςτρατηγικών και λειτουργικών κινδϑνων που αντιμετωπύζει μύα επιχεύρηςη 

καθώσ και των τεχνικών με τισ οπούεσ προςδιορύζεται, εκτιμϊται, αξιολογεύται και 

αντιμετωπύζεται ο κϊθε τϑποσ κινδϑνου. το δεϑτερο μϋροσ του μαθόματοσ θα γύνει αναλυτικό 

παρουςύαςη των χρηματοοικονομικών κινδϑνων (κύνδυνοσ αγορϊσ, ρευςτϐτητασ, επιτοκύου, 

ςυναλλϊγματοσ και πιςτωτικϐσ κύνδυνοσ) καθώσ και των ςτρατηγικών αντιςτϊθμιςησ των 

χρηματοοικονομικών κινδϑνων μϋςω παραγώγων. Σϋλοσ θα αναλυθοϑν οι κύνδυνοι που 

ςυνδϋονται με τη λειτουργύα των χρηματοπιςτωτικών ιδρυμϊτων. 

 

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΕΤΥΤΙΑ (πρώην ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ 

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ Ι)  (Κωνςταντύνοσ Σαραμπϊνησ,  Καθηγητόσ) 

Σα τελευταύα χρϐνια ο ϐγκοσ και η ποικιλύα των δεδομϋνων που παρϊγονται απϐ τισ 

επιχειρόςεισ και τουσ καταναλωτϋσ αυξϊνεται ταχϑτατα. Η επιχειρηματικό αναλυτικό αφορϊ 

την χρόςη των δεδομϋνων αυτών για την βελτύωςη τησ λόψησ αποφϊςεων απϐ τισ επιχειρόςεισ. 

Σο μϊθημα αυτϐ αποτελεύ μύα πρακτικό ειςαγωγό ςε τεχνολογύεσ και πληροφοριακϊ 

ςυςτόματα που βοηθοϑν τισ επιχειρόςεισ να πραγματοποιοϑν αναλϑςεισ επιχειρηματικόσ 

ευφυύασ. Μετϊ το τϋλοσ του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα μποροϑν να χρηςιμοποιοϑν τη γλώςςα 

SQL για τη διαχεύριςη και προςπϋλαςη δεδομϋνων απϐ επιχειρηματικϋσ βϊςεισ δεδομϋνων. 

Επύςησ, οι φοιτητϋσ θα μποροϑν να οριοθετοϑν θεωρητικϊ προβλόματα επιχειρηματικόσ 

ευφυύασ με χρόςη πραγματικών δεδομϋνων και να αναπτϑςςουν πρακτικϊ οπτικοποιόςεισ και 

διαδραςτικοϑσ πύνακεσ ελϋγχου χρηςιμοποιώντασ δημοφιλό ςυςτόματα ϐπωσ Tableau και 

Power BI . Δεν προαπαιτούνται γνώςεισ για τη παρακολούθηςή του και όποιεσ έννοιεσ 

πληροφορικήσ τεχνολογίασ και πληροφοριακών ςυςτημάτων χρει άζονται θα παρουςιαςτούν 

ςτο πλαίςιο του μαθήματοσ. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΗ ΤΓΕΙΑ   (Βαςύλειοσ Αλετρϊσ,  Καθηγητόσ) 

κοπϐσ του μαθόματοσ εύναι να παρϋχει βαςικϋσ γνώςεισ ςτα Οικονομικϊ τησ Τγεύασ, ϋναν 

κλϊδο τησ Οικονομικόσ επιςτόμησ που ϋχει αποκτόςει ιδιαύτερη ςημαςύα τισ τελευταύεσ 

δεκαετύεσ λϐγω τησ ςημαςύασ του αγαθοϑ «υγεύα», των αυξανϐμενων δαπανών του 

ςυγκεκριμϋνου τομϋα τησ οικονομύασ, αλλϊ και των πανδημικών κρύςεων που επηρεϊζουν την 

υγεύα και ευημερύα του πληθυςμοϑ παγκοςμύωσ. το πλαύςιο του μαθόματοσ προςεγγύζονται 

βαςικϊ θϋματα των Οικονομικών τησ Τγεύασ, που εντϊςςονται ςτη γενικϐτερη προςπϊθεια των 
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οικονομολϐγων και φορϋων ϊςκηςησ πολιτικόσ να αυξόςουν την αποδοτικϐτητα, ποιϐτητα και 

προςβαςιμϐτητα των ςυςτημϊτων υγεύασ. Παρουςιϊζεται αρχικϊ η ϋννοια και το αντικεύμενο 

των Οικονομικών τησ Τγεύασ, δεύκτεσ μϋτρηςησ τησ απϐδοςησ του τομϋα υγεύασ, τα ιδιαύτερα 

χαρακτηριςτικϊ τησ αγορϊσ υπηρεςιών υγεύασ, με ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτην προκλητό ζότηςη, η 

χρηματοδϐτηςη των υπηρεςιών υγεύασ και τα χαρακτηριςτικϊ των ςυςτημϊτων υγεύασ, το 

υγειονομικϐ δυναμικϐ ςτην Ελλϊδα, το νοςοκομεύο ωσ παραγωγικό μονϊδα, η ςχετιζϐμενη με 

την υγεύα ποιϐτητα ζωόσ και η οικονομικό αξιολϐγηςη. 

 

Η ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΣΟ ΔΙΕΘΝΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Ιωϊννησ Φατζηδημητρύου, Καθηγητόσ)  

το μϊθημα αυτϐ θα εξεταςτοϑν θϋματα ςχετικϊ με την επϋκταςη των εμπορικών ό/και 

παραγωγικών δραςτηριοτότων τησ επιχεύρηςησ ςε αγορϋσ ξϋνων χωρών. Η λειτουργύα τησ 

επιχεύρηςησ ςτο διεθνϋσ περιβϊλλον απαιτεύ διοικητικϊ ςτελϋχη με εξειδικευμϋνεσ γνώςεισ και 

ικανϐτητεσ, εύτε η επιχεύρηςη δραςτηριοποιεύται εξαγωγικϊ ό/και ειςαγωγικϊ εύτε παρϊγει τα 

προώϐντα και τισ υπηρεςύεσ τησ ςτισ αγορϋσ ξϋνων χωρών. Σο επιχειρηματικϐ περιβϊλλον 

διαφϋρει απϐ χώρα ςε χώρα και τα ςτελϋχη τησ επιχεύρηςησ πρϋπει να εύναι κατϊλληλα 

ενημερωμϋνα και προετοιμαςμϋνα για να αντιμετωπύςουν τισ διαφορετικϋσ ςυνθόκεσ που 

επικρατοϑν και τουσ παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν την επιτυχύα τησ εξαγωγικόσ ό/και 

παραγωγικόσ δραςτηριοπούηςησ τησ επιχεύρηςόσ τουσ ςτισ αγορϋσ αυτών των χωρών.  

Οι κατηγορύεσ παραγϐντων που θα μελετηθοϑν ςτη διϊρκεια του μαθόματοσ εύναι οι κοινωνικού 

και πολιτιςμικού, οι οικονομικού, οι χρηματοοικονομικού, οι νομικού, καθώσ και οι 

περιβαλλοντικού και γεωγραφικού παρϊγοντασ. Επιπλϋον, θα παρουςιαςτοϑν και οι πολιτικού 

κύνδυνοι που εύναι δυνατϐ να υπϊρχουν ςτισ ξϋνεσ χώρεσ, καθώσ και οι ενϋργειεσ τισ οπούεσ 

μπορεύ να κϊνει η επιχεύρηςη για να τουσ αντιμετωπύςει. τη διϊρκεια των διαλϋξεων θα 

ςυζητηθοϑν και μελϋτεσ περιπτώςεων (case studies) με ςτϐχο να καταςτεύ ϐςο το δυνατϐν πιο 

ξεκϊθαρο ςτον φοιτητό ο τρϐποσ με τον οπούο τα θϋματα αυτϊ αντιμετωπύζονται ςτην πρϊξη.   

 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΣΟΛΟΓΙΑ   (Υώτησ Βούζασ,   Καθηγητόσ) 

 Ειςαγωγό ςτην επιχειρηματικό ηθικό και δεοντολογύα και την εταιρικό κοινωνικό 

ευθϑνη  

 Η μελϋτη τησ ηθικόσ - Επιςτημονικό ό περιγραφικό προςϋγγιςη - Υιλοςοφικό 

προςϋγγιςη 

Προςεγγύςεισ ηθικόσ δεοντολογικόσ βϊςησ (Νομικϐ και ηθικϐ πλαύςιο)  

 Ο ρϐλοσ τησ επιχεύρηςησ ςτη ςϑγχρονη εποχό   

 Κώδικεσ επιχειρηματικόσ δεοντολογύασ  

 Κώδικασ εταιρικόσ διακυβϋρνηςησ  

 Η αγορϊ και οι καταναλωτϋσ  

 Σο ανθρώπινο δυναμικϐ τησ επιχεύρηςησ   

 Περιβαλλοντικό διαχεύριςη και πρϊςινη επιχειρηματικϐτητα  

 Διαδικαςύεσ λόψησ διοικητικών αποφϊςεων  

 Επιχειρηματικό ηθικό και δεοντολογύα: παραδεύγματα καλών πρακτικών 

 

ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΙΚΡΟΜΕΑΙΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ (Δημότριοσ Καφετζόπουλοσ,  Επύκουροσ 

Καθηγητόσ) 

κοπϐσ του μαθόματοσ εύναι να ειςϊγει τουσ φοιτητϋσ ςτισ διαδικαςύεσ του ςϑγχρονου τρϐπου 

Διούκηςησ των Μικρομεςαύων Επιχειρόςεων (ΜΜΕ), ϋτςι ώςτε αυτϋσ να διατηρόςουν και 

βελτιώςουν τα ανταγωνιςτικϊ τουσ πλεονεκτόματα. Περιεχϐμενο του μαθόματοσ εύναι: 
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Ειςαγωγό ςτισ Μικρομεςαύεσ Επιχειρόςεισ, Ευκαιρύεσ οικογενειακών επιχειρόςεων, Ευκαιρύεσ 

επιχειρόςεων δικαιϐχρηςησ (Franchising), Ευκαιρύεσ ύδρυςησ και εξαγορϊσ ΜΜΕ, υγκριτικϐ 

πλεονϋκτημα ςτην αγορϊ, Επιχειρηςιακϐ πρϐγραμμα (Business Plan), Πρϐγραμμα μϊρκετινγκ 

(Marketing Plan), Επιλογό τησ ομϊδασ διούκηςησ και τησ μορφόσ του Οργανιςμοϑ, Επιλογό 

τοποθεςύασ και προγραμματιςμϐσ των εγκαταςτϊςεων, Διούκηςη ανθρώπινων πϐρων ςε ΜΜΕ, 

Κοινωνικϊ και ηθικϊ θϋματα, Εϑρεςη πηγών χρηματοδϐτηςησ ΜΜΕ. Ϊμφαςη δύδετε ςε 

αναλϑςεισ περιπτώςεων, ομαδικϋσ ςυζητόςεισ και ομαδικϋσ εργαςύεσ. 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΦΕΙΡΕΙΝ (e-Business)  (Ευαγγελοσ Καλαμπόκησ, Επύκουροσ Καθηγητόσ) 

Σο μϊθημα αυτϐ αποτελεύ ϋνα ειςαγωγικϐ μϊθημα ςτο χώρο του ηλεκτρονικοϑ επιχειρεύν (ΗΕ). 

Η πληροφορικό τεχνολογύα (information technology) ϋχει πλϋον προςδιορύςει καθοριςτικϊ τον 

τρϐπο που λειτουργοϑν ςόμερα ϐλεσ οι επιχειρόςεισ και γενικϐτερα οι οργανιςμού. Η επύδραςη 

αυτό αφορϊ τϐςο την εςωτερικό τουσ λειτουργύα, ϐςο και την μεταξϑ των οργανιςμών 

διϊδραςη (επικοινωνύα, ςυναλλαγϋσ, κ.α.). το μϊθημα θα αναλυθοϑν ϋννοιεσ και εφαρμογϋσ 

του ΗΕ, ϐπωσ επιχειρηματικϊ μοντϋλα ΗΕ, υπηρεςύεσ υποςτόριξησ ΗΕ, ςτρατηγικϋσ υλοπούηςησ 

ΗΕ, και πλατφϐρμεσ δημιουργύασ ηλεκτρονικών καταςτημϊτων (e-shop). Οι φοιτητϋσ θα 

αποκτόςουν κατϊλληλεσ δεξιϐτητεσ και γνώςεισ για να μποροϑν να δημιουργόςουν 

ηλεκτρονικϊ καταςτόματα (eshops) με χρόςη ςϑγχρονων υποδομών υπολογιςτικόσ νϋφουσ 

(cloud computing). Επύςησ, οι φοιτητϋσ θα αποκτόςουν κατϊλληλεσ δεξιϐτητεσ και γνώςεισ για  

να αξιοποιοϑν εργαλεύα ανϊλυςησ διαδικτϑου (web analytics tools) ώςτε να βελτιώνουν τισ 

διαδικτυακϋσ επιχειρηματικϋσ δραςτηριϐτητεσ τουσ. 

 

ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ (ταυρούλα Κουρδούμπαλου,  Λϋκτορασ ) 

Ο ςτϐχοσ του μαθόματοσ εύναι να εξοικειώςει τουσ φοιτητϋσ με βαςικϋσ ϋννοιεσ τησ εργατικόσ 

νομoθεςύασ καθώσ και να παρουςιϊςει τισ βαςικϋσ ϋννοιεσ και τον τρϐπο φορολϐγηςησ του 

ειςοδόματοσ των φυςικών και νομικών προςώπων ςτην Ελλϊδα. Σα ζητόματα εργατικόσ 

νομοθεςύασ που αναλϑονται εύναι μεταξϑ ϊλλων οι ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ εργαςύασ, τα χρονικϊ 

ϐρια εργαςύασ, ο προςδιοριςμϐσ του μιςθοϑ και των επιδομϊτων του εργαζομϋνου και η αμοιβό 

του ςε περύπτωςη αςθϋνειασ ό απουςύασ απϐ την εργαςύα. την ενϐτητα τησ φορολογύασ 

ειςοδόματοσ των φυςικών προςώπων οι φοιτητϋσ εξοικειώνονται με τα διϊφορα εύδη φϐρων 

και τη δομό του φορολογικοϑ ςυςτόματοσ και εύναι ςε θϋςη να προςδιορύςουν το φορολογητϋο 

ειςϐδημα και το φϐρο ειςοδόματοσ δεδομϋνων διαφϐρων απαλλαγών και μειώςεων φϐρου. 

την ενϐτητα τησ φορολογύασ ειςοδόματοσ των νομικών προςώπων οι φοιτητϋσ εξοικειώνονται 

με τον τρϐπο φορολϐγηςησ των νομικών προςώπων ςτην Ελλϊδα και εύναι ςε θϋςη να 

προςδιορύςουν το φορολογητϋο ειςϐδημα και το φϐρο ειςοδόματοσ ςτισ διϊφορεσ εταιρικϋσ 

μορφϋσ. 

 

ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΓΝΨΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΨΙΑΚΗ ΜΑΘΗΗ  (Υώτησ Βούζασ,   Καθηγητόσ) 

Αυτϐ το μϊθημα ςτοχεϑει να εμβαθϑνει ςτισ ϋννοιεσ τησ Διαχεύριςησ Γνώςησ, τησ Μαθηςιακόσ 

Κουλτοϑρασ και τησ Οργανωςιακόσ Μϊθηςησ. Θα μελετόςουμε την εξϋλιξη, τισ παγκϐςμιεσ 

τϊςεισ, την εφαρμογό και τη ςυνϊφειϊ τησ ςτουσ ςϑγχρονουσ οργανιςμοϑσ. Σο μϊθημα επύςησ:  

- Εξερευνϊ τισ ϋννοιεσ τησ οργανωςιακόσ μϊθηςησ, αναλϑει τισ παγκϐςμιεσ τϊςεισ τησ ϋρευνασ 

ςχετικϊ με τον τρϐπο με τον οπούο αποτυπώνονται τα ςτοιχεύα τησ μϊθηςησ ςε περιβϊλλοντα 

εργαςιακοϑ χώρου ςε ϐλο τον κϐςμο και εφαρμϐζει μοντϋλα οργϊνωςησ μϊθηςησ για την 

προώθηςη και υποςτόριξη καινοτϐμων χώρων εργαςύασ. 



 

71 

 

- υζητϊ πώσ διϊφοροι παρϊγοντεσ ϐπωσ η ποικιλομορφύα, η πολυπλοκϐτητα, οι κρύςεισ και οι 

ϐλο και πιο προηγμϋνεσ ψηφιακϋσ λϑςεισ (τεχνολογύα) αλλϊζουν τον ρυθμϐ με τον οπούο ϋνασ 

οργανιςμϐσ μαθαύνει, προςαρμϐζεται και ανταγωνύζεται. 

- Αγκαλιϊζει μια προοπτικό ςυςτόματοσ μϊθηςησ ςε οργανωτικϐ επύπεδο ανϊλυςησ που 

βαςύζεται ςτην προϒπϐθεςη ϐτι η καινοτομύα και η βιώςιμη αλλαγό εξαρτώνται απϐ την 

ικανϐτητα ενϐσ οργανιςμοϑ να δημιουργεύ δομϋσ διαχεύριςησ που εφαρμϐζουν, αναλϑουν, 

αξιολογοϑν και μεταφϋρουν πληροφορύεσ, ενιςχϑουν τη λόψη αποφϊςεων και επιτυγχϊνουν τα 

επιθυμητϊ αποτελϋςματα μϋςω τησ ςυνεχοϑσ μϊθηςησ. 

Μαθηςιακού Στόχοι: 

Με την επιτυχό ολοκλόρωςη αυτοϑ του μαθόματοσ, οι φοιτητϋσ θα εύναι ςε θϋςη να: 

- Αξιολογόςουν κριτικϊ τισ βαςικϋσ θεωρύεσ τησ οργανωτικόσ και διοικητικόσ μϊθηςησ 

- Καταςκευϊςουν ϋνα ολοκληρωμϋνο πλαύςιο για την κατανϐηςη τησ γνώςησ ωσ ςτρατηγικοϑ 

πλεονεκτόματοσ ςε ϋνα ταραχώδεσ οργανωτικϐ/επιχειρηματικϐ περιβϊλλον 

- Αναγνωρύςουν τουσ παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν την ανϊπτυξη των εργαζομϋνων, των χώρων 

εργαςύασ και των οργανιςμών απϐ μια προοπτικό μϊθηςησ 

KNOWLEDGE MANAGEMENT AND ORGANIZATIONAL LEARNING ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ (Fotis 

Vouzas, Professor) 

This course aims to delve into the concepts of knowledge management, learning culture, and a 

learning organization. We will study the evolution, global trends, and its applicability and 

relevance to modern organizations.   

- Explores concepts of organizational learning, analyzes global research trends in how 

evidence-of-learning is captured in workplace settings around the world, and applies 

organizational learning models to foster and support innovative workplaces.  

- Discusses how various factors such as diversity, complexity, crises, and increasingly advanced 

digital solutions (technology) change the pace in which an organization learns, adapts, and 

competes.  

- Embraces a system perspective of learning at the organizational level-of-analysis grounded in 

the premise that innovation and sustainable change is contingent upon an organization’s 

ability to create management structures that apply, analyze, evaluate and convey information, 

enhance decision-making, and achieve desired results through continuous learning. 

Learning Objectives: 

Upon successfully completing this course, students will be able to: 

- Critically assess key theories of organizational and managerial learning 

- Construct a comprehensive framework to understand knowledge as a strategic edge in a 

turbulent organizational/business environment 

- Recognize the factors that influence the reshaping of employees, workplaces, and 

organizations from a learning perspective 

 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ  Ο κϊθε  υπεϑθυνοσ του μαθόματοσ ορύζει ςτον ενδιαφερϐμενο 

φοιτητό τισ προδιαγραφϋσ μιασ παραδοτϋασ μελϋτησ που θα πρϋπει να υποςτηριχθεύ μετϊ απϐ 

επικοινωνύα και ςυμβοϑλευςη απϐ τον επιβλϋποντα τησ μελϋτησ ςτα χρονικϊ πλαύςια που θα 

οριςτοϑν κατϊ τη διϊρκεια τησ ςυνεργαςύασ τουσ. 

BUSINESS CASE STUDYEach responsible teaching staff of the course defines to the interested 

student the specifications of a deliverable study that should be supported after communication 

and consultation by the supervisor of the study in the time frames that will be defined during 

their collaboration. 
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ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ  

Eιςαγωγό τησ Πρακτικόσ Ωςκηςησ των (πρακτικϊ) αςκουμϋνων φοιτητών/τριών του ζ’ και του 

η’ εξαμόνου ςπουδών διϊρκειασ τριών (3) μηνών ωσ μαθόματοσ επιλογόσ το οπούο δεν 

προςμετρϊται ςτισ προϒποθϋςεισ λόψησ πτυχύου αλλϊ αναγρϊφεται ςτο «Παρϊρτημα 

Διπλώματοσ» υπϐ τουσ κωδικοϑσ “ΠΑ_ΟΔΕ” και “ΠΑ_ΟΔΕ”, ςτα αντύςτοιχα εξϊμηνα του 

ενδεικτικοϑ Προπτυχιακοϑ Προγρϊμματοσ πουδών, πϋντε (5) Πιςτωτικών 

Μονϊδων (ECTS) απϐδοςησ ςε περύπτωςη επιτυχοϑσ ολοκλόρωςησ τησ Π.Α. για το ακαδημαώκϐ 

ϋτοσ 2022-2023 και κλύμακασ αξιολϐγηςησ τησ μορφόσ «Επιτυχώσ/Ανεπιτυχώσ», υπό την 

Επιςτημονικό εποπτεύα του Αναπληρωτό Καθηγητό κ. Λουκϊ Σςιρώνη. 

 

H’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΟΔΕ 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΣΖΜΕΝΣ (Δημότριοσ ουμπενιώτησ,  Καθηγητόσ) 

Ειςαγωγό ςτην Επιχειρηςιακό τρατηγικό. Παρουςίαςη και Ανάλυςη του Μοντέλου 

Στρατηγικήσ Διοίκηςησ (Ανϊλυςη Εςωτερικοϑ Εξωτερικοϑ Περιβϊλλοντοσ, Διαμϐρφωςη 

τρατηγικόσ, Τλοπούηςη τρατηγικόσ, Αξιολϐγηςη Αποτελεςμϊτων). Ορολογύα – Οριςμού 

(Όραμα, Αποςτολό, Αντικειμενικού τϐχοι, τρατηγικϋσ, Πολιτικϋσ, Προγρϊμματα, 

Προϒπολογιςμού, Διαδικαςύεσ). Παρουςύαςη και Ανϊλυςη του Παγκϐςμιου Οικονομικοϑ 

Περιβϊλλοντοσ, Παρουςύαςη και ανϊλυςη του οικονονικοϑ περιβϊλλοντοσ ςτην Ελλϊδα, Μελϋτη 

τησ Mc Kinsey. Επίπεδα Στρατηγικήσ (τρατηγικϋσ Ανώτερου Επιπϋδου, Ανταγωνιςτικϋσ 

τρατηγικόσ, Λειτουργικϋσ τρατηγικϋσ). Στόχοι ενόσ ϋκαςτου Επιπϋδου Στρατηγικόσ. Το Δϋνδρο 

των Εναλλακτικών Στρατηγικών Αποφϊςεων. Στρατηγικέσ Ανωτέρου Επιπέδου. Στρατηγικϋσ 

Ανϊπτυξησ (υγκϋντρωςη, Κϊθετη Ολοκλόρωςη-Εμπρϐσ/Πύςω, Οριζϐντια Ολοκλόρωςη-Νϋεσ 

Αγορϋσ/Διαφοροπούηςη, Διαπούκιλςη-υςχετιςμϋνη/Αςυςχϋτιςτη, Διϊςπαςη και Επανεςτύαςη. 

υγχωνεϑςεισ-Εξαγορϋσ,  τρατηγικϋσ υμμαχύεσ, τρατηγικό Διεθνοπούηςησ Στρατηγικϋσ 

Σταθεροπούηςησ-Stability (No change strategy, Profit strategy, Proceed with caution, Pause 

Strategy). Στρατηγικϋσ Υποχώρηςησ (Selling out (Πώληςη ενϐσ τμόματοσ  τησ επιχεύρηςησ), 

Captive Policy (τρατηγικό Αιχμαλωςύασ), Turnaround (Αντιςτροφό υπϊρχουςασ κατϊςταςησ), 

Bankruptcy (Φρεοκοπύα), Liquidation (Εκκαθϊριςη). Στρατηγικέσ Μεςαίου Επιπέδου 

(Ανταγωνιςτικϋσ τρατηγικϋσ), Ηγεςύα Κϐςτουσ, Cost Focus, Διαφοροπούηςη, Focus 

Differentiation, τρατηγικϋσ Δημιουργύασ Αξύασ, Ο θϊνατοσ του Ανταγωνιςμοϑ, Ο υν-

Ανταγωνιςμϐσ, τρατηγικό Σζοϑντο, τρατηγικό των Γαλϊζιων Ψκεανών, Σο Διαμϊντι τησ 

τρατηγικόσ, Η Αμφιδϋξια Επιχεύρηςη, Στρατηγικέσ Κατωτέρου Επιπέδου (Λειτουργικϋσ 

τρατηγικϋσ). Στρατηγικό Καινοτομύα, Στρατηγικό Μύμηςησ, Outsourcing,. Αξιολόγηςη 

Εναλλακτικών Στρατηγικών Επιλογών Ανωτϊτου Επιπϋδου. Πλεονεκτόματα – Μειονεκτόματα. 

Ανάλυςη Εςωτερικού Περιβάλλοντοσ ( Θεωρύα Πϐρων Ικανοτότων, Αλυςύδα Αξύασ, 

Αςτεριςμϐσ Αξύασ). Ανάλυςη Εξωτερικού Περιβάλλοντοσ (Πύνακασ Διπλόσ Ειςϐδου, Μότρα 

Προτεραιϐτητασ Ζητημϊτων, Οριζϐντιεσ Εκθϋςεισ, Τπϐδειγμα Porter, Industry Evolution, 

τρατηγικϋσ Ομϊδεσ, Forecasting, τατιςτικϊ Μοντϋλα, Ανϊπτυξη εναρύων, Βιομηχανικό 

Καταςκοπεύα, Benchmarking, External Strategic Factor Analysis. SWOT Analysis. Διαμόρφωςη-

Επιλογή Στρατηγικήσ. Φαρακτηριςτικϊ και Πλεονεκτόματα-Μειονεκτόματα μιασ εκϊςτησ 

τρατηγικόσ Επιλογόσ. Τεχνικϋσ και Εργαλεύα Επιλογόσ Στρατηγικόσ (Πύνακασ Εναρμϐνιςησ 

τρατηγικόσ και Επιχειρηματικοϑ Περιβϊλλοντοσ, Μότρα 9 Κελιών, Θεωρύεσ Φαρτοφυλακύου. 

Αξιολϐγηςη/Επιλογό τρατηγικόσ (Καταλληλϐτητα (suitability), Αποδεκτϐτητα (acceptability), 

Εφικτϐτητα (feasibility)).  Υλοποίηςη Στρατηγικήσ. Τλοπούηςη τρατηγικών Ανϊπτυξησ μϋςω 

υγχωνεϑςεων, Εξαγορών, τρατηγικών υμμαχιών, άδια Μϋςα. Τεχνικέσ Χαρτοφυλακίου 
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Προΰόντων. Η B.C.G. Matrix, H General Electric-Mc Kinsey Matrix, H Μότρα Εξϋλιξησ 

Προώϐντοσ/Αγορϊσ του Hofer,  Η Μότρα του Κϑκλου Ζωόσ (Life Cycle Matrix) τησ A. Little, Ο 

Κϑβοσ Φαρτοφυλακύου (Portfolio Cube), Ο Κϑβοσ Ρύςκου (Risk Cube). Η Αποτελεςματικότητα 

του Στρατηγικού Σχεδιαςμού μϋςα από Εμπειρικϋσ Έρευνεσ. Όργανα λόψησ Στρατηγικών 

Αποφϊςεων, η ςυμμετοχό του Διοικητικού Συμβουλύου και των Ανώτερων Στελεχών. 

Επιχειρηςιακό Ηθικό και Κοινωνικό Ευθύνη. Στρατηγικϊ Ζητόματα ςτη Διούκηςη τησ Τεχνολογύασ 

και τησ Καινοτομύασ   

 

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΨΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ [Υώτησ Βούζασ, Καθηγητόσ (Σμόμα Α–Μα), 

Δημότριοσ Καφετζόπουλοσ,  Επύκουροσ Καθηγητόσ (Σμόμα Με – Ψ)] 

κοπϐσ του μαθόματοσ εύναι ειςϊγει τουσ φοιτητϋσ ςτη Διούκηςη τησ Οργανωςιακόσ Αλλαγόσ 

(ΔΟΑ) και τισ εφαρμογϋσ τησ ςτισ επιχειρόςεισ, ϋτςι ώςτε αυτϋσ να διατηρόςουν και να 

βελτιώςουν τη βιωςιμϐτητϊ τουσ ςτο δυναμικϊ μεταβαλλϐμενο περιβϊλλον. Περιεχϐμενο του 

μαθόματοσ εύναι: Οργανιςμού και περιβϊλλοντα, Η φϑςη τησ οργανωςιακόσ αλλαγόσ, 

Οργανωςιακό δομό, χεδιαςμϐσ και αλλαγό, Κουλτοϑρα και αλλαγό, Πολιτικϋσ τησ αλλαγόσ, 

Ηγεςύα και αλλαγό, Μοντϋλα ςκληρών ςυςτημϊτων τησ αλλαγόσ, Μοντϋλα μαλακών 

ςυςτημϊτων τησ αλλαγόσ, Μϋλλουςεσ κατευθϑνςεισ και προκλόςεισ, Μεθοδολογύα ανϊλυςησ 

περύπτωςησ ςτη Διούκηςη Οργανωςιακόσ Αλλαγόσ. Ϊμφαςη δύδετε ςε αναλϑςεισ περιπτώςεων, 

ομαδικϋσ ςυζητόςεισ και ομαδικϋσ εργαςύεσ. 

 

H’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΜΔΛ 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΣΖΜΕΝΣ (Δημότριοσ ουμπενιώτησ,  Καθηγητόσ) 

Ειςαγωγό ςτην Επιχειρηςιακό τρατηγικό. Παρουςίαςη και Ανάλυςη του Μοντέλου 

Στρατηγικήσ Διοίκηςησ (Ανϊλυςη Εςωτερικοϑ Εξωτερικοϑ Περιβϊλλοντοσ, Διαμϐρφωςη 

τρατηγικόσ, Τλοπούηςη τρατηγικόσ, Αξιολϐγηςη Αποτελεςμϊτων). Ορολογύα – Οριςμού 

(Όραμα, Αποςτολό, Αντικειμενικού τϐχοι, τρατηγικϋσ, Πολιτικϋσ, Προγρϊμματα, 

Προϒπολογιςμού, Διαδικαςύεσ). Παρουςύαςη και Ανϊλυςη του Παγκϐςμιου Οικονομικοϑ 

Περιβϊλλοντοσ, Παρουςύαςη και ανϊλυςη του οικονονικοϑ περιβϊλλοντοσ ςτην Ελλϊδα, Μελϋτη 

τησ Mc Kinsey. Επίπεδα Στρατηγικήσ (τρατηγικϋσ Ανώτερου Επιπϋδου, Ανταγωνιςτικϋσ 

τρατηγικόσ, Λειτουργικϋσ τρατηγικϋσ). Στόχοι ενόσ ϋκαςτου Επιπϋδου Στρατηγικόσ. Το Δϋνδρο 

των Εναλλακτικών Στρατηγικών Αποφϊςεων. Στρατηγικέσ Ανωτέρου Επιπέδου. Στρατηγικϋσ 

Ανϊπτυξησ (υγκϋντρωςη, Κϊθετη Ολοκλόρωςη-Εμπρϐσ/Πύςω, Οριζϐντια Ολοκλόρωςη-Νϋεσ 

Αγορϋσ/Διαφοροπούηςη, Διαπούκιλςη-υςχετιςμϋνη/Αςυςχϋτιςτη, Διϊςπαςη και Επανεςτύαςη. 

υγχωνεϑςεισ-Εξαγορϋσ,  τρατηγικϋσ υμμαχύεσ, τρατηγικό Διεθνοπούηςησ Στρατηγικϋσ 

Σταθεροπούηςησ-Stability (No change strategy, Profit strategy, Proceed with caution, Pause 

Strategy). Στρατηγικϋσ Υποχώρηςησ (Selling out (Πώληςη ενϐσ τμόματοσ  τησ επιχεύρηςησ), 

Captive Policy (τρατηγικό Αιχμαλωςύασ), Turnaround (Αντιςτροφό υπϊρχουςασ κατϊςταςησ), 

Bankruptcy (Φρεοκοπύα), Liquidation (Εκκαθϊριςη). Στρατηγικέσ Μεςαίου Επιπέδου 

(Ανταγωνιςτικϋσ τρατηγικϋσ), Ηγεςύα Κϐςτουσ, Cost Focus, Διαφοροπούηςη, Focus 

Differentiation, τρατηγικϋσ Δημιουργύασ Αξύασ, Ο θϊνατοσ του Ανταγωνιςμοϑ, Ο υν-

Ανταγωνιςμϐσ, τρατηγικό Σζοϑντο, τρατηγικό των Γαλϊζιων Ψκεανών, Σο Διαμϊντι τησ 

τρατηγικόσ, Η Αμφιδϋξια Επιχεύρηςη, Στρατηγικέσ Κατωτέρου Επιπέδου (Λειτουργικϋσ 

τρατηγικϋσ). Στρατηγικό Καινοτομύα, Στρατηγικό Μύμηςησ, Outsourcing,. Αξιολόγηςη 

Εναλλακτικών Στρατηγικών Επιλογών Ανωτϊτου Επιπϋδου. Πλεονεκτόματα – Μειονεκτόματα. 

Ανάλυςη Εςωτερικού Περιβάλλοντοσ ( Θεωρύα Πϐρων Ικανοτότων, Αλυςύδα Αξύασ, 

Αςτεριςμϐσ Αξύασ). Ανάλυςη Εξωτερικού Περιβάλλοντοσ (Πύνακασ Διπλόσ Ειςϐδου, Μότρα 



 

74 

 

Προτεραιϐτητασ Ζητημϊτων, Οριζϐντιεσ Εκθϋςεισ, Τπϐδειγμα Porter, Industry Evolution, 

τρατηγικϋσ Ομϊδεσ, Forecasting, τατιςτικϊ Μοντϋλα, Ανϊπτυξη εναρύων, Βιομηχανικό 

Καταςκοπεύα, Benchmarking, External Strategic Factor Analysis. SWOT Analysis. Διαμόρφωςη-

Επιλογή Στρατηγικήσ. Φαρακτηριςτικϊ και Πλεονεκτόματα-Μειονεκτόματα μιασ εκϊςτησ 

τρατηγικόσ Επιλογόσ. Τεχνικϋσ και Εργαλεύα Επιλογόσ Στρατηγικόσ (Πύνακασ Εναρμϐνιςησ 

τρατηγικόσ και Επιχειρηματικοϑ Περιβϊλλοντοσ, Μότρα 9 Κελιών, Θεωρύεσ Φαρτοφυλακύου. 

Αξιολϐγηςη/Επιλογό τρατηγικόσ (Καταλληλϐτητα (suitability), Αποδεκτϐτητα (acceptability), 

Εφικτϐτητα (feasibility)).  Υλοποίηςη Στρατηγικήσ. Τλοπούηςη τρατηγικών Ανϊπτυξησ μϋςω 

υγχωνεϑςεων, Εξαγορών, τρατηγικών υμμαχιών, άδια Μϋςα. Τεχνικέσ Χαρτοφυλακίου 

Προΰόντων.  Η B.C.G. Matrix, H General Electric-Mc Kinsey Matrix, H Μότρα Εξϋλιξησ 

Προώϐντοσ/Αγορϊσ του Hofer,  Η Μότρα του Κϑκλου Ζωόσ (Life Cycle Matrix) τησ A. Little, Ο 

Κϑβοσ Φαρτοφυλακύου (Portfolio Cube), Ο Κϑβοσ Ρύςκου (Risk Cube). Η Αποτελεςματικότητα 

του Στρατηγικού Σχεδιαςμού μϋςα από Εμπειρικϋσ Έρευνεσ. Όργανα λόψησ Στρατηγικών 

Αποφϊςεων, η ςυμμετοχό του Διοικητικού Συμβουλύου και των Ανώτερων Στελεχών. 

Επιχειρηςιακό Ηθικό και Κοινωνικό Ευθύνη. Στρατηγικϊ Ζητόματα ςτη Διούκηςη τησ Τεχνολογύασ 

και τησ Καινοτομύασ   

 

ΧΗΥΙΑΚΟ  ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ: ΘΕΨΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΕΥΑΡΜΟΓΕ  (πρώην ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ 

ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ) (Ροδούλα Σςιοτςου, Καθηγότρια) 

Η ανϊπτυξη των Σεχνολογιών Πληροφορικόσ και Επικοινωνιών και η επύδραςό τουσ ςτισ 

πρακτικϋσ και ςτρατηγικϋσ Μϊρκετινγκ, ϋχει δημιουργόςει την ανϊγκη εκπαύδευςησ πϊνω ςτη 

νϋα γνώςη που αναδϑεται ςτο γνωςτικϐ αντικεύμενο του Ηλεκτρονικοϑ (ό Χηφιακοϑ) 

Μϊρκετινγκ. Η ανϊπτυξη του διαδικτϑου και η ευρεύα αποδοχό του ωσ ϋνα πλαύςιο διεξαγωγόσ 

ςυναλλαγών και αλληλεπύδραςησ μεταξϑ επιχειρόςεων και καταναλωτών αλλϊ και μεταξϑ 

καταναλωτών, ϋχει αναδεύξει το ςημαντικϐ επιςτημονικϐ και πρακτικϐ ρϐλο του Ηλεκτρονικοϑ 

Μϊρκετινγκ. ε αυτϐ το πλαύςιο, ςκοπϐσ του ςυγκεκριμϋνου μαθόματοσ εύναι η μετϊδοςη 

γνώςεων και η απϐκτηςη πρακτικών δεξιοτότων, καθώσ και η ανϊπτυξη ερευνητικών 

ικανοτότων, με απώτερο ςκοπϐ τη ςε βϊθοσ κατανϐηςη του Ηλεκτρονικοϑ Μϊρκετινγκ ςε ϐτι 

αφορϊ ςτο θεωρητικϐ υπϐβαθρο και τισ επιχειρηματικϋσ πρακτικϋσ. Σο μϊθημα αυτϐ ϋχει 

ςχεδιαςθεύ ώςτε να ειςϊγει τουσ/ισ φοιτητϋσ/ότριεσ ςτισ αρχϋσ, την πρακτικό, τισ προοπτικϋσ 

και τισ ιδιαιτερϐτητεσ του Ηλεκτρονικοϑ Μϊρκετινγκ. Η διϊχυςη τησ χρόςησ εναλλακτικών 

καναλιών διανομόσ και επικοινωνύασ, η ανϊλυςη του ψηφιακοϑ περιβϊλλοντοσ και οι εμπορικϋσ 

ςυναλλαγϋσ ςε αυτϐ, η ειςαγωγό ηλεκτρονικών εφαρμογών με αυξημϋνεσ δυνατϐτητεσ 

παραμετροπούηςησ και εξατομύκευςησ και η διεύςδυςη προηγμϋνων εφαρμογών ςυλλογόσ, 

επεξεργαςύασ και αξιοπούηςησ δεδομϋνων, ϋχουν δημιουργόςει νϋεσ ερευνητικϋσ κατευθϑνςεισ 

και καινοτϐμεσ πρακτικϋσ ςτο μϊρκετινγκ. Σο μϊθημα υιοθετεύ μια διεπιςτημονικό προςϋγγιςη 

(δηλ. Μϊρκετινγκ και Πληροφοριακϊ υςτόματα), δεν ϋχει «τεχνικϐ» χαρακτόρα και ςυνεπώσ 

δεν απαιτεύ προηγμϋνεσ γνώςεισ Πληροφορικόσ, αλλϊ απαιτεύ γνώςεισ βαςικών αρχών 

μϊρκετινγκ καθώσ και μϊρκετινγκ υπηρεςιών. 

 

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗ - ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙ ΔΤΟ ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ 

ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΜΑΝΑΣΖΜΕΝΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ  (Φρόςτοσ Βαςιλειϊδησ, Καθηγητόσ) 

Σο μϊθημα δύνει ϋμφαςη ςτη Διοικητικό και το Marketing τουριςτικών προοριςμών και 

επιχειρόςεων. τον φοιτητό και τη φοιτότρια παρουςιϊζονται θεματικϋσ περιοχϋσ με τη μορφό 

διαλϋξεων, ϐπωσ: Οι βαςικού παρϊγοντεσ επιρροόσ του τουριςτικοϑ ςχεδιαςμοϑ, η ϋννοια, ο 

ςκοπϐσ και η αξύα τησ τουριςτικόσ πολιτικόσ, η τουριςτικό ανϊπτυξη και βιωςιμϐτητα, 
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τουριςτικϋσ επιχειρηματικϋσ δραςτηριϐτητεσ και τουριςτικού προοριςμού, οι διαδικαςύεσ 

αναπτυξιακοϑ ςχεδιαςμοϑ των γεωγραφικών περιοχών και χρηματοδοτικϊ προγρϊμματα 

επενδϑςεων, καθώσ και η Διοικητικό και το Μϊρκετινγκ των τουριςτικών δραςτηριοτότων. 

Επύςησ, ςτο πϋρασ των διαλϋξεων παρουςιϊζονται διερευνόςεισ ςχετικών επιχειρηματικών 

προβληματικών διερεϑνηςησ. 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ   SPECIAL TOPICS IN MARKETING   (Antreas Andronikidis ,  

Professor) 

κοπϐσ αυτοϑ του μαθόματοσ εύναι να ειςαγϊγει τουσ προχωρημϋνουσ προπτυχιακοϑσ φοιτητϋσ 

ςε ειδικϊ θϋματα ςτον κλϊδο του Μϊρκετινγκ. Οι ςπουδαςτϋσ θα μϊθουν για τισ θεωρύεσ και τισ 

πρακτικϋσ μϋςω αναγνώςεων δημοφιλών επιςτημονικών βιβλύων και ϊρθρων ακαδημαώκών 

περιοδικών, ανϊλυςη υφιςτϊμενων εκςτρατειών μϊρκετινγκ και ανϊλυςη βαςικών εταιρειών 

που δραςτηριοποιοϑνται ςτον χώρο του Μϊρκετινγκ. 

Αυτϐ το μϊθημα θα φωτύςει τα θεωρητικϊ θεμϋλια (δηλαδό την αρχιτεκτονικό εμπορικών 

ςημϊτων) και τισ πρακτικϋσ εφαρμογϋσ των ςτρατηγικών μϊρκετινγκ ςτισ βιομηχανύεσ 

Εξυπηρϋτηςησ Καταναλωτών, Εκπαύδευςησ, Σεχνολογύασ/Λογιςμικοϑ/Βιοτεχνολογύασ, 

Καταναλωτικών υςκευαςμϋνων Αγαθών. Σο μϊθημα ϋχει ςχεδιαςτεύ για να δώςει ςτουσ 

ςπουδαςτϋσ την ευκαιρύα να εφαρμϐςουν βαςικϋσ ϋννοιεσ και ςτρατηγικϋσ μϊρκετινγκ ςε 

διϊφορα περιβϊλλοντα, προκειμϋνου να αποκτόςουν καλϑτερη κατανϐηςη τϐςο τησ αγορϊσ 

των ςυμμετεχϐντων επιχειρόςεων ϐςο και των καταναλωτών. 

 

The purpose of this course is to introduce advanced undergraduate students to special issues in 

Marketing industries. Students will learn about the theories and practices that inform this 

industry through readings of popular press books and academic journal articles, analysis of 

existing Marketing campaigns, analysis of key companies operating in the Marketing space. 

This course will illuminate the theoretical underpinnings (i.e. brand architecture) and practical 

applications of Marketing strategies to Consumer Services, Education, Tech/Software/Biotech, 

Consumer Packaged Goods industries.  The course is designed to allow students an opportunity 

to apply key Marketing concepts and strategies within various settings in order to garner a 

better understanding of both participant and spectator markets. 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ  (Φρόςτοσ Βαςιλειϊδησ, Καθηγητόσ) 

Σο μϊθημα δύνει ϋμφαςη ςε ειδικϊ θϋματα ανϊλυςησ του Μϊρκετινγκ. Ενϐτητεσ ϐπωσ, η 

Διαχεύριςη χϋςεων Πελατών για επιχειρόςεισ παραγωγόσ και διϊθεςησ προώϐντων και 

υπηρεςιών, η προβολό τουριςτικών υπηρεςιών και προοριςμών, το Μϊρκετινγκ Τπηρεςιών και 

τα θεωρητικϊ εργαλεύα του, ϐπωσ επύςησ και η Διαχεύριςη και το Μϊρκετινγκ Γεγονϐτων και 

Εκδηλώςεων, αποτελοϑν ςημαντικϊ ςημεύα αναφορϊσ του μαθόματοσ. τον φοιτητό και τη 

φοιτότρια παρουςιϊζονται αρχικϊ κϊποιεσ θεματικϋσ περιοχϋσ του Μϊρκετινγκ με τη μορφό 

διαλϋξεων, ϐπωσ: Ο ςχεδιαςμϐσ ενϐσ προγρϊμματοσ Προβολόσ, Ο ςχεδιαςμϐσ Μϋςων, Ϊλεγχοσ 

αποτελεςματικϐτητασ, Διαφόμιςη και Διαδύκτυο καθώσ και ειδικϐτερεσ θεματικϋσ του 

Μϊρκετινγκ ϐπωσ η Διαχεύριςη χϋςεων, η Ϊρευνα Μϊρκετινγκ, το Μϊρκετινγκ Τπηρεςιών, το 

Μϊρκετινγκ των Σουριςτικών Προοριςμών και Ειδικϐτερων περιπτώςεων ϐπωσ τα Γεγονϐτα 

και οι Εκδηλώςεισ. Επύςησ κατϊ την διϊρκεια του εξαμόνου δύνονται εργαςύεσ με τη μορφό case 

study ό ϊρθρα και θεματικϋσ προσ ςυζότηςη και παρουςύαςη. το μϊθημα μπορεύ να δοθοϑν και 

εργαςύεσ με ςκοπϐ την εμπλοκό των φοιτητών ςε ειδικϐτερα θϋματα ϋρευνασ μϊρκετινγκ 
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ΤΓΦΡΟΝΕ ΜΟΡΥΕ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ  (Ιωϊννησ Σαμπακούδησ, Αναπληρωτόσ 

Καθηγητόσ) 

Οι επιχειρόςεισ λαμβϊνουν χρηματοδοτικϋσ αποφϊςεισ ςτα πλαύςια του επιχειρηςιακοϑ και 

χρηματοοικονομικοϑ προγραμματιςμοϑ τουσ. Οι αποφϊςεισ αυτϋσ αποτελοϑν ιδιαύτερα κρύςιμο 

παρϊγοντα για τη βιωςιμϐτητα και την ανϊπτυξό τουσ. Αντικεύμενο του μαθόματοσ εύναι η 

μελϋτη των διαθϋςιμων πηγών ϊντληςησ κεφαλαύων και η διαμϐρφωςη ενϐσ αποτελεςματικοϑ 

πλαιςύου λόψησ χρηματοδοτικών αποφϊςεων. Αναφϋρεται η ϋννοια του χρηματοοικονομικοϑ 

προγραμματιςμοϑ μύασ επιχεύρηςησ και γύνεται διϊκριςη μεταξϑ «εςωτερικόσ» και 

«εξωτερικόσ» χρηματοδϐτηςησ. Παρουςιϊζονται οι ςϑγχρονεσ μορφϋσ χρηματοδϐτηςησ ςτισ 

οπούεσ ςυμπεριλαμβϊνονται: η χρηματοδοτικό μύςθωςη (leasing), η πρακτϐρευςη απαιτόςεων 

(factoring), η εμπορύα απαιτόςεων (forfaiting), τα κεφϊλαια επιχειρηματικών ςυμμετοχών 

(venture capital) και η πληθοχρηματοδϐτηςη (crowdfunding). Για κϊθε μύα μορφό 

περιγρϊφονται διεξοδικϊ τα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ τησ, καταγρϊφονται τα πλεονεκτόματα 

και μειονεκτόματα, ενώ τϋλοσ γύνεται προςδιοριςμϐσ του κϐςτουσ που ςυνεπϊγεται η χρόςη 

τουσ.  

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗΝ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΣΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ (Κωνςταντύνοσ 

Καπϊρησ, Επικουροσ  Καθηγητόσ)  

Σο μϊθημα ςτοχεϑει ςτην περεταύρω εμβϊθυνςη ςτισ μεθϐδουσ μαθηματικοϑ προγραμματιςμοϑ 

που χρηςιμοποιοϑνται ςτη ςϑγχρονη ςυμβουλευτικό αναλυτικό (prescriptive analytics).  

Ξεκινώντασ απϐ προχωρημϋνα μοντϋλα γραμμικοϑ προγραμματιςμοϑ (προγραμματιςμϐσ 

ςτϐχων, μϋθοδοσ ενθυλϊκωςησ) μεταβαύνουμε ςε μοντϋλα ακϋραιου γραμμικοϑ 

πραγραμματιςμοϑ που μασ επιτρϋπουν να μοντελοπούηςουμε ϋνα μεγϊλο εϑροσ ρεαλιςτικών 

προβλημϊτων. Παρουςιϊζουμε βαςικϋσ μεθοδολογύεσ αποςϑνθεςησ (decomposition) που μασ 

επιςτρϋπουν να επιλϑςουμε μοντϋλα μεγϊλησ κλύμακασ καθώσ και ειδικϋσ περιπτώςεισ 

μαθηματικών προγραμμϊτων (π.χ. ςτοχαςτικϊ προγρϊμματα). Ϊμφαςη δύνεται ςτη χρόςη τησ 

γλώςςασ προγραμματιςμοϑ PYTHON για την ανϊπτυξη και επύλυςη μοντϋλων μαθηματικοϑ 

προγραμματιςμοϑ. Σο μϊθημα ολοκληρώνει την ενϐτητα των μαθημϊτων παρουςιϊζοντασ 

εκτεταμϋνα, τρϐπoυσ χρόςησ των εργαλεύων που διδϊχθηςαν, ςε πραγματικϐ χρϐνο ενώ 

παρϊλληλα εμπλουτύζει ςε μεγϊλο βαθμϐ το ςϑνολο των υπολογιςτικών εργαλεύων που ϋχουν 

ςτη διϊθεςη τουσ οι φοιτητϋσ για την μοντελοπούηςη και επύλυςη μοντϋλων μαθηματικοϑ 

προγραμματιςμοϑ. Ειδικϐτερα, με την ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ Θα γνωρύζουν 

προχωρημϋνεσ τεχνικϋσ λόψησ αποφϊςεων ϐπωσ αυτό  του προγραμματιςμοϑ πολλαπλών 

ςτϐχων ό τησ μεθϐδου ενθυλϊκωςησ δεδομϋνων (DEA) καθώσ και βαςικϋσ ιδϋεσ 

μοντελοπούηςησ με ακϋραιο προγραμματιςμϐ. Θα μποροϑν να διακρύνουν τισ διϊφορεσ 

κατηγορύεσ προβλημϊτων και να εφαρμϐζουν τισ γνώςεισ και τισ μεθϐδουσ ςε πρωτϐτυπεσ 

κατηγορύεσ διοικητικών περιπτώςεων. Θα μποροϑν να χρηςιμοποιόςουν τη γλώςςα 

προγραμματιςμοϑ PYTHON μαζύ με τισ αντύςτοιχεσ βιβλιοθόκεσ ώςτε να εύναι ςε θϋςη να 

αναπτϑξουν μοντϋλα ευϋλικτα ςε ςχϋςη με το μϋγεθοσ των δεδομϋνων ειςϐδου. Σϋλοσ, θα 

μποροϑν να ςυγκρύνουν εναλλακτικϋσ λϑςεισ και να επιλϋγουν τη βϋλτιςτη απϐφαςη 

χρηςιμοποιώντασ κριτικό προςϋγγιςη ςτα δεδομϋνα ενϐσ προβλόματοσ, αντύληψη και κοινό 

λογικό.  

 

ΘΕΨΡΙΑ ΚΑΙ  ΣΕΦΝΙΚΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΗ ΕΣΑΙΡΙΚΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ (Δημότριοσ 

ουμπενιώτησ,  Καθηγητόσ) 

Ειςαγωγή ςτην τεχνική των διαπραγματεύςεων (Προετοιμαςύα, υναιςθηματικό 

Νοημοςϑνη, ο Αλγϐριθμοσ του Αυθορμητιςμοϑ, Υϑςη-Παιδεύα-Ϊθοσ, Εντυπωςιαςμϐσ, 
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Προπαγϊνδα, Κοινωνικϊ Δύκτυα, Lobbing). Αξιολόγηςη Διαπραγματευτικήσ Ικανότητασ. Οι 

Φάςεισ μιασ Διαπραγμάτευςησ (Προετοιμαςύα, Ωνοιγμα, Ανύχνευςη,  Διαπραγμϊτευςη 

Κύνηςη, υμφωνύα, υμπερϊςματα, Εφαρμογό). Τεχνικέσ  Ανάπτυξησ  Επιχειρημάτων 

(Μαρτυρύα, Ομολογύα, Όρκοσ,, Προδεδικαςμϋνο, Υόμη, Παντϐσ Εύδουσ Αποδεικτικϐ Τλικϐ, 

Σεκμόρια – Ενδεύξεισ που ςυντελοϑν ςτην απϐδειξη τησ αλόθειασ, Ενθυμόματα, Δύλλημα, 

Προςωπικϐ Επιχεύρημα, Επαγωγό, Ηθικό, Δύκαιο, Ωγραφο Δύκαιο, Αςτεύα, οφύςματα, 

Παραδεύγματα, υμφϋρον, Νϐμιμο, Καλϐ και Αγαθϐ). Διαδικαςίεσ και Τακτικέσ προςέγγιςησ 

:(υμβιβαςμϐσ, υναλλαγό, υναιςθηματικό φϐρτιςη, Λογικϊ Επιχειρόματα, Εξαναγκαςμϐσ). Οι 

Κανόνεσ των Διαπραγματεύςεων (κερδύζω-κερδύζεισ (Intergrative Negotiation) ό κερδύζω-

χϊνεισ (distributive/competitive or win-lose bargaining)?, μια δύκαιη ό μια ϊδικη λϑςη?, Με 

ποιϐν μιλϊμε και διαπραγματευϐμαςτε?, Ενδιαφϋρουν οι απϐψεισ του αντύπαλου 

διαπραγματευτό ό οι απϐψεισ τησ επιχεύρηςόσ του?, υμπϊθεια. Ϊνα απαγορευμϋνο 

ςυναύςθημα, Πϐςο γρόγορα ό δϑςκολα κϊνουμε παραχωρόςεισ?, Πώσ αντιμετωπύζουμε αυτϊ 

που δεν καταλαβαύνουμε?, Πώσ κερδύζουμε χρϐνο?, Σι ςημαύνει φυςικό ϐχληςη του αντιπϊλου?, 

Πϐςο ςημαντικό εύναι η δϑναμη και ο εξαναγκαςμϐσ για την επύτευξη των ςτϐχων μου?, Γιατύ 

πρϋπει να αποκρϑψω τα ςυναιςθόματα μου μετϊ απϐ κϊποια επιτυχύα-νύκη?, ΠΕΙΘΨ, Πώσ 

διαχειρύζομαι αυτοϑσ που ϋχουν υψηλϐτερη κοινωνικό θϋςη? Περιςςϐτερο ακοϑμε ό μιλϊμε? 

Πώσ διαχειρύζομαι τα λϊθη μου?). Τακτικέσ Παραπλάνηςησ του Αντιπάλου (Σακτικό τησ 

Σμηματοπούηςησ, Σακτικό Ρωςικοϑ Μετώπου, Σακτικό τησ Αναβολόσ, Σακτικό τησ υςχϋτιςησ, 

Σακτικό Ατομικόσ Βϐμβασ, Σακτικό των Επαναλόψεων, Σακτικό του Δοϑρειου άππου, Σακτικό 

τησ Κατϊ Μϋτωπο Επύθεςησ, Σακτικό τησ ε Βϊθοσ Ωμυνασ, Σακτικό τησ Υυςικόσ Ενϐχληςησ 

του Αντιπϊλου, Σακτικό τησ ιωπόσ, Σακτικό τησ Επαναδιαπραγμϊτευςησ, Σακτικό των 

Φρονικών Περιοριςμών, Σακτικό του Γιατύ, Σακτικό Δόθεν υμπϊθειασ, Ϊκπληξη, Σακτικό 

«αλαμιοϑ», Mr. Nasty and Mr. Nice, Σακτικό «Ανοικτών Φαρτιών», Σακτικό τησ Μεύζονοσ 

Ωμυνασ επύ Ζητόματοσ Ϋςςονοσ ημαςύασ,  Μεταφορϊσ τησ Πύεςησ. Ειδικά Θέματα 

Διαπραγματεύςεων: Η δυνατϐτητα επικοινωνύασ ωσ ςυντελεςτόσ επιτυχημϋνων 

διαπραγματεϑςεων. Πώσ αντιμετωπύζουμε την προοπτικό αποτυχύασ των διαπραγματεϑςεων. 

Ομαδικϋσ διαπραγματεϑςεισ. Πολυςυμμετοχικϋσ διαπραγματεϑςεισ (ςυμμετοχό τριών ό 

περιςςϐτερων μερών). Η ηθικό των διαπραγματεϑςεων. Παγκϐςμιεσ Διαπραγματεϑςεων. 

τρατηγόματα των αρχαύων Ελλόνων. H Γλώςςα του ώματοσ. Ρητορικό Σϋχνη. Μελϋτεσ 

Περιπτώςεων. Πρακτικό Ωςκηςη Ανϊπτυξησ Επιχειρημϊτων.  

 

ΔΙΕΘΝΗ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ (International Financial Management)  

(Ιωϊννησ Σαμπακούδησ, Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ) 

την εποχό τησ παγκοςμιοπούηςησ, οι πολυεθνικϋσ επιχειρόςεισ ςυνεχύζουν να επεκτεύνουν τισ 

δραςτηριϐτητϋσ τουσ παγκοςμύωσ. Σο μϊθημα ϋχει ςχεδιαςτεύ για να αναλϑει ϐχι μϐνο τα 

δυνητικϊ πλεονεκτόματα που ςυνδϋονται με τισ ςτρατηγικϋσ διεθνοπούηςησ, αλλϊ παρϊλληλα 

παρουςιϊζει τουσ διϊφορουσ επενδυτικοϑσ κινδϑνουσ που επηρεϊζουν τη διαδικαςύα λόψησ 

αποφϊςεων των πολυεθνικών επιχειρόςεων. Οι φοιτητϋσ θα διδαχθοϑν πώσ να αναγνωρύζουν 

και να διαχειρύζονται διαφορετικϋσ πηγϋσ κινδϑνου, ϐπωσ ο κύνδυνοσ ρευςτϐτητασ, ο 

ςυναλλαγματικϐσ κύνδυνοσ, ο κύνδυνοσ χώρασ και ο οικονομικϐσ κύνδυνοσ. Επιπλϋον, οι 

πολυεθνικϋσ επιχειρόςεισ πρϋπει να διαχειρύζονται αποτελεςματικϊ τισ ταμειακϋσ ροϋσ τουσ και 

τον προϒπολογιςμϐ κεφαλαύων ςτισ ξϋνεσ αγορϋσ χρόματοσ και κεφαλαύου. Οι φοιτητϋσ θα εύναι 

ςε θϋςη να κατανοόςουν τον τρϐπο με τον οπούο η ανϊπτυξη των παγκϐςμιων 

χρηματοπιςτωτικών αγορών επηρεϊζει τη χρηματοδϐτηςη των πολυεθνικών επιχειρόςεων. 

Επύςησ, θα γνωρύςουν τισ πρακτικϋσ διαδικαςύεσ και τα μϋςα χρηματοδϐτηςησ του διεθνοϑσ 

εμπορύου. Σϋλοσ, οι φοιτητϋσ θα μποροϑν να αναλϑουν τουσ παρϊγοντεσ προςδιοριςμοϑ τησ 
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αξύασ κϊθε νομύςματοσ και να εφαρμϐζουν τα διϊφορα θεωρητικϊ μοντϋλα προςδιοριςμοϑ των 

ςυναλλαγματικών ιςοτιμιών. 

 

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΕΦΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΓΙΑ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ (πρώην 

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ ΙΙ» (Ευαγγελοσ Καλαμπόκησ, 

Επύκουροσ Καθηγητόσ) 

Σο μϊθημα αυτϐ αποτελεύ ειςαγωγό ςτη χρόςη τεχνολογύων Σεχνητόσ Νοημοςϑνησ (Artificial 

Intelligence) απϐ τισ ςϑγχρονεσ επιχειρόςεισ. Οι φοιτητϋσ θα κατανοόςουν τισ διαφορετικϋσ 

τεχνολογύεσ Σεχνητόσ Νοημοςϑνησ (Μηχανικό Μϊθηςη, Επεξεργαςύα Υυςικόσ Γλώςςασ, κλπ) 

και πωσ αυτϋσ μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν ςτισ ςϑγχρονεσ επιχειρόςεισ για τη δημιουργύα 

αξύασ. Επύςησ, θα μποροϑν να περιγρϊψουν τισ προκλόςεισ (π.χ. νομικϋσ και ηθικϋσ) που ενϋχει η 

χρόςη των τεχνολογιών αυτών τϐςο για τισ ύδιεσ τισ επιχειρόςεισ ϐςο και για την κοινωνύα. 

Σϋλοσ, οι φοιτητϋσ θα μποροϑν να αναπτϑξουν μοντϋλα μηχανικόσ μϊθηςησ για να επιλϑουν 

πραγματικϊ επιχειρηματικϊ προβλόματα χρηςιμοποιώντασ την γλώςςα προγραμματιςμοϑ 

Python, πραγματικϊ επιχειρηματικϊ δεδομϋνα μεγϊλου ϐγκου, ςϑγχρονουσ αλγορύθμουσ καθώσ 

και πραγματικϋσ υποδομϋσ υπολογιςτικόσ νϋφουσ. τουσ φοιτητϋσ θα παρϋχεται δωρεϊν 

πρϐςβαςη ςε ςϑγχρονεσ υπηρεςύεσ τηλεκπαύδευςησ (π.χ., DataCamp) καθώσ και ςε υπηρεςύεσ 

υπολογιςτικόσ νϋφουσ (π.χ., Google Cloud Platform). 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ (Ευαγγελοσ Καλαμπόκησ, Επύκουροσ Καθηγητόσ) 

Σο μϊθημα αυτϐ ςτοχεϑει ςτην κατανϐηςη του ρϐλου και των δυνατοτότων τησ εφαρμογόσ 

των Πληροφοριακών υςτημϊτων ςτη Δημϐςια Διούκηςη. Εξετϊζεται το τεχνολογικϐ και 

οργανωςιακϐ υπϐβαθρο τησ Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ, καθώσ και οι τϊςεισ που επικρατοϑν 

διεθνώσ και ιδιαύτερα ςτα πλαύςια τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ. Καλϑπτονται περιοχϋσ ϐπωσ η 

παροχό δημϐςιων υπηρεςιών, η ηλεκτρονικό διακυβϋρνηςη μιασ ςτϊςησ, η ανοικτό 

διακυβϋρνηςη, η διαλειτουργικϐτητα, η δημιουργύα πολιτικών μϋςω ανϊλυςησ δεδομϋνων και 

τα ανοικτϊ κυβερνητικϊ δεδομϋνα με χρόςη τεχνολογιών αιχμόσ, π.χ. ςυνδεδεμϋνα δεδομϋνα 

(linked data).  Οι φοιτητϋσ αποκτοϑν δεξιϐτητεσ και γνώςεισ για να ςυλλϋγουν ανοιχτϊ 

κυβερνητικϊ δεδομϋνα απϐ ευρωπαώκϋσ κυβερνητικϋσ πϑλεσ ανοικτών δεδομϋνων και να τα 

χρηςιμοποιοϑν για την επύλυςη κοινωνικών ό επιχειρηματικών προβλημϊτων. 

 

ΔΙΕΘΝΕ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ  (Λεωνύδασ Φατζηθωμϊσ,  Επύκουροσ Καθηγητόσ) 

Σο διεθνϋσ μϊρκετινγκ αναφϋρεται ςτην ανϊπτυξη ολοκληρωμϋνων και ςυντονιςμϋνων 

δραςτηριοτότων μϊρκετινγκ ςε πολλϋσ και διαφορετικϋσ εθνικϋσ αγορϋσ. Εύναι ο τομϋασ του 

μϊρκετινγκ που προςεγγύζει τισ αγορϋσ υπϐ το πρύςμα τησ παγκοςμιοπούηςησ και τησ 

διεθνοπούηςησ. Αποτελεύ ϋνα απαραύτητο εργαλεύο για κϊθε ςϑγχρονη επιχεύρηςη που επιθυμεύ 

να εύναι ανταγωνιςτικό ςε παγκϐςμιο επύπεδο, με ςκοπϐ τη μακροχρϐνια βιωςιμϐτητϊ τησ. 

Κατϊ τη διϊρκεια των διαλϋξεων παρουςιϊζονται οι βαςικού οριςμού του «Διεθνοϑσ 

Μϊρκετινγκ» και αναπτϑςςεται μύα ςειρϊ επιχειρημϊτων που φανερώνει τη ςημαςύα που ϋχει 

το «Διεθνϋσ Μϊρκετινγκ» για την κατανϐηςη των διεθνών αγορών, για τη διαμϐρφωςη διεθνών 

ςτρατηγικών μϊρκετινγκ και για τη οικονομικό ανϊπτυξη τησ Ελλϊδασ. Επιπλϋον, μελετώνται οι 

ςτρατηγικϋσ διεθνοϑσ μϊρκετινγκ που δϑναται να υιοθετόςει μύα επιχεύρηςη για να επιτϑχει μύα 

ομαλό και κερδοφϐρα ειςαγωγό ςε αγορϋσ του εξωτερικοϑ. Οι φοιτητϋσ/τριεσ μϋςω τησ 

ςυμμετοχόσ τουσ ςτισ διαλϋξεισ, αλλϊ και ςτην εργαςύα του μαθόματοσ θα εντρυφόςουν ςτισ 

πολιτιςμικϋσ και οικονομικϋσ διαφορϋσ που χαρακτηρύζουν τα διαφορετικϊ ϋθνη και θα μϊθουν 

να προςαρμϐζουν αποτελεςματικϊ τισ ςτρατηγικϋσ μϊρκετινγκ ςε αυτϋσ. 
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τϐχοσ του μαθόματοσ εύναι με την ολοκλόρωςη του κϑκλου των διαλϋξεων, οι φοιτητϋσ/τριεσ 

να εύναι ςε θϋςη: 

 Να αναγνωρύζουν και να περιγρϊφουν τισ ακϐλουθεσ ϋννοιεσ: παγκοςμιοπούηςη, διεθνϋσ 

εμπϐριο, διεθνϋσ μϊρκετινγκ, ςτρατηγικϋσ διεθνοϑσ εμπορύου, διεθνϋσ οικονομικϐ 

περιβϊλλον, διεθνϋσ πολιτιςμικϐ περιβϊλλον, διεθνϋσ πολιτικϐ και νομικϐ περιβϊλλον, 

εξαγωγικϐ ςτρατηγικϐ πρϐγραμμα μϊρκετινγκ, διεθνό πολιτικό προώϐντοσ, διεθνεύσ 

υπηρεςύεσ, διεθνό τιμολογιακό πολιτικό, διεθνό διαφόμιςη, διεθνεύσ δημϐςιεσ ςχϋςεισ. 

 και να εφαρμϐζουν τισ κατϊλληλεσ τεχνικϋσ για την ειςαγωγό μιασ επιχεύρηςησ ςε αγορϋσ 

του εξωτερικοϑ. 

 

ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΟΝΑΔΨΝ ΤΓΕΙΑ  (Βαςύλειοσ Αλετρϊσ,  Καθηγητόσ) 

κοπϐσ του μαθόματοσ εύναι να παρϋχει γνώςεισ ςε θϋματα μϊνατζμεντ ςτον τομϋα παροχόσ 

υπηρεςιών υγεύασ. Πραγματικϊ, αυτϐσ διαφϋρει απϐ ϊλλουσ τομεύσ τησ οικονομύασ, με 

αποτϋλεςμα να απαιτοϑνται ιδιαύτερεσ γνώςεισ απϐ τουσ μϊνατζερ που επιθυμοϑν να 

δραςτηριοποιηθοϑν ςτο ςυγκεκριμϋνο χώρο. Εξϊλλου, ο τομϋασ τησ υγεύασ εύναι πολϑ 

ςημαντικϐσ λϐγω των μεγϊλων κονδυλύων που απορροφϊ αλλϊ και των παγκϐςμιασ κλύμακασ 

πανδημικών κρύςεων που βιώνουμε. Η θεματολογύα λοιπϐν εύναι πλοϑςια, περιλαμβϊνοντασ τα 

χαρακτηριςτικϊ γνωρύςματα τησ «υπηρεςύασ» και τησ «φροντύδασ υγεύασ», τον ςτρατηγικϐ 

ςχεδιαςμϐ και προγραμματιςμϐ ςε μονϊδεσ παροχόσ υπηρεςιών υγεύασ, την οργϊνωςη με 

ϋμφαςη ςτισ υπηρεςύεσ υγεύασ, τη διαχεύριςη ανθρωπύνου δυναμικοϑ και την ηγεςύα, την 

αξιολϐγηςη και τουσ δεύκτεσ υγεύασ, την αποτελεςματικό επικοινωνύα ςτουσ οργανιςμοϑσ 

υγεύασ, την ποιϐτητα παρεχϐμενων υπηρεςιών, την ικανοπούηςη των αςθενών και τη διούκηςη 

αλλαγών ςε οργανιςμοϑσ φροντύδασ υγεύασ. 

 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΕΞΑΓΨΓΨΝ (Γεώργιοσ  Παλταγιϊν, (Διδϊςκων τησ κατηγορύασ 

των Νϋων Επιςτημϐνων Κατϐχων Διδακτορικοϑ)   

Σο μϊθημα αναφϋρεται ςτισ κρύςιμεσ ϋννοιεσ και διαδικαςύεσ που χρειϊζεται να γνωρύζουν και 

να εφαρμϐζουν αποτελεςματικϊ τα ςτελϋχη των επιχειρόςεων οι οπούεσ αςκοϑν εξαγωγικϐ 

αλλϊ και ειςαγωγικϐ εμπϐριο. 

Η θεματολογύα περιλαμβϊνει τα ακϐλουθα: Ση διαχεύριςη των διαδικαςιών εξαγωγών και 

ειςαγωγών και τουσ βαςικοϑσ ϐρουσ και τισ τεχνικϋσ διεξαγωγόσ του εξαγωγικοϑ και 

ειςαγωγικοϑ εμπορύου. Ση ςϑμβαςη τησ εξαγωγικόσ πώληςησ (ό αγορϊσ απϐ τισ ειςαγωγικϋσ 

επιχειρόςεισ) και τισ ςυμπληρωματικϋσ ςυμβϊςεισ μεταφορϊσ και αςφϊλιςησ. Σισ τραπεζικϋσ 

διαδικαςύεσ ειςαγωγών και εξαγωγών. Σουσ τρϐπουσ διακανονιςμοϑ των εξαγωγικών 

πωλόςεων και των ειςαγωγών. Σουσ κανϐνεσ του Διεθνοϑσ Εμπορικοϑ Επιμελητηρύου (ΔΕΕ - 

ICC) για τισ αξύεσ και τισ πιςτώςεισ. Ση μεταφορϊ και την αςφϊλιςη των εμπορευμϊτων και 

τουσ ϐρουσ παρϊδοςησ των εμπορευμϊτων, ςε ςυνδυαςμϐ με τουσ αντύςτοιχουσ διεθνεύσ 

κανϐνεσ INCOTERMS 2010. Σισ μεθϐδουσ χρηματοδϐτηςησ του εξαγωγικοϑ εμπορύου και το 

εξαγωγικϐ factoring. 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ  (Υώτησ Βούζασ,   Καθηγητόσ) 

κοπϐσ του μαθόματοσ εύναι να εξοικειώςει τουσ φοιτητϋσ με τισ ϋννοιεσ τησ αξιοπιςτύασ 

(reliability) , των ςυςτημϊτων περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ (ISO14001, EMAS,  ISO 26000),  τισ 

επιθεωρόςεισ ποιϐτητασ (quality audits),  το ρϐλο του επιθεωρητό ποιϐτητασ, τη ςχϋςη 

ποιϐτητασ και αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικοϑ μϋςα απϐ την εφαρμογό ςυςτημϊτων 

ποιϐτητασ και ςϑγχρονων εργαλεύων ποιϐτητασ. 

Περιεχόμενα μαθόματοσ 
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1. Αξιοπιςτύα 

2. Ποιϐτητα και Περιβϊλλον 

3. Επιθεώρηςη υςτημϊτων Ποιϐτητασ 

4. ϑγχρονα Εργαλεύα Ποιϐτητασ  

5. Ποιϐτητα και Αξιοπούηςη Ανθρώπινου Δυναμικοϑ  

Σο μϊθημα θα γύνετε με την μορφό διαλϋξεων, θα προκαλοϑνται ςτελϋχη τμημϊτων Ποιοτικοϑ 

Ελϋγχου απϐ πιςτοποιημϋνεσ επιχειρόςεισ και Εξωτερικού επιθεωρητϋσ ποιϐτητασ απϐ φορεύσ 

πιςτοπούηςησ (πχ. TUV Hellas). 

 

ΕΝΟΣΗΣΕ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ (πρώην ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ) 

(Οδυςςϋασ Μοςχύδησ, Καθηγητόσ) 

Σο περιεχϐμενο του μαθόματοσ παρουςιϊζεται οργανωτικϊ ςτισ ενϐτητεσ: 

1. Φαρακτηριςτικϊ μεγϋθη τετραγωνικών πινϊκων (Ιδιοτιμϋσ - Ιδιοδιανϑςματα) 

2. Διαγωνοπούηςη πύνακα (εφαρμογϋσ ςτισ Διαφορικϋσ εξιςώςεισ) 

3. Τπολογιςμϐσ μεγϊλων δυνϊμεων πινϊκων (εφαρμογϋσ ςτισ εξιςώςεισ Διαφορών, εφαρμογϋσ 

ςτισ αλυςύδεσ Μarkov). 

4. Οι ςυμμετρικού πύνακεσ, τα χαρακτηριςτικϊ μεγϋθη και η διαγωνοπούηςό τουσ 

5. Οι τετραγωνικϋσ μορφϋσ και το πρϐςημϐ τουσ (εφαρμογϋσ) 

6. Μελϋτη των ακρϐτατων και κούλων ςυναρτόςεων πολλών μεταβλητών 

7. Εμβϊθυνςη ςτα χαρακτηριςτικϊ μεγϋθη πύνακα και εφαρμογό τουσ ςτη Διερευνητικό 

τατιςτικό ανϊλυςη δεδομϋνων (Ανϊλυςη ςε κϑριεσ ςυνιςτώςεσ, Ανϊλυςη των Αντιςτοιχιών 

κ.α.). 

 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ (Μαρύα Γιαννό, Γηδάζθνπζα ηεο θαηεγνξίαο ησλ 

Αθαδεκατθψλ πνηξφθσλ) 

Σο μϊθημα αναφϋρεται ςτισ αρχϋσ και τισ μεθϐδουσ περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ. κοπϐσ του 

μαθόματοσ εύναι η εμβϊθυνςη και εμπϋδωςη απϐ τουσ φοιτητϋσ βαςικών εννοιών και 

εργαλεύων ςχετικών με την προςταςύα του περιβϊλλοντοσ, την κυκλικό οικονομύα, την 

εξοικονϐμηςη πϐρων και ενϋργειασ ςε επιχειρόςεισ και οργανιςμοϑσ, καθώσ και την προώθηςη 

τησ βιώςιμησ ανϊπτυξησ. Παρουςιϊζονται πρϐτυπα και κανονιςμού, ϐπωσ το διεθνϋσ πρϐτυπο 

ISO 14001 για τισ απαιτόςεισ ςυςτημϊτων περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ και ο Ευρωπαώκϐσ 

Κανονιςμϐσ Οικολογικόσ Διαχεύριςησ και Ελϋγχου (EMAS). Αναλϑονται οι απαιτόςεισ για τισ 

διαδικαςύεσ, τα προγρϊμματα, τα μϋτρα και τουσ ελϋγχουσ των ςυςτημϊτων περιβαλλοντικόσ 

διαχεύριςησ. Δύνεται ϋμφαςη ςε ειδικϊ θϋματα, ϐπωσ ο εντοπιςμϐσ περιβαλλοντικών πτυχών, η 

αξιολϐγηςη περιβαλλοντικών επιπτώςεων και η ςϑνταξη περιβαλλοντικών εκθϋςεων. Σο 

θεωρητικϐ μϋροσ ςυνοδεϑεται απϐ πρακτικϐ-εμπειρικϐ μϋροσ, ςτο οπούο παρουςιϊζονται και 

αναλϑονται παραδεύγματα και μελϋτεσ περιπτώςεων πραγματικών επιχειρόςεων και 

οργανιςμών.  

 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ Ο κϊθε  υπεϑθυνοσ του μαθόματοσ ορύζει ςτον ενδιαφερϐμενο 

φοιτητό τισ προδιαγραφϋσ μιασ παραδοτϋασ μελϋτησ που θα πρϋπει να υποςτηριχθεύ μετϊ απϐ 

επικοινωνύα και ςυμβοϑλευςη απϐ τον επιβλϋποντα τησ μελϋτησ ςτα χρονικϊ πλαύςια που θα 

οριςτοϑν κατϊ τη διϊρκεια τησ ςυνεργαςύασ τουσ. 

BUSINESS CASE STUDYEach responsible teaching staff of the course defines to the interested 

student the specifications of a deliverable study that should be supported after communication 
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and consultation by the supervisor of the study in the time frames that will be defined during 

their collaboration. 

 

ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ  

Eιςαγωγό τησ Πρακτικόσ Ωςκηςησ των (πρακτικϊ) αςκουμϋνων φοιτητών/τριών του ζ’ και του 

η’ εξαμόνου ςπουδών διϊρκειασ τριών (3) μηνών ωσ μαθόματοσ επιλογόσ το οπούο δεν 

προςμετρϊται ςτισ προϒποθϋςεισ λόψησ πτυχύου αλλϊ αναγρϊφεται ςτο «Παρϊρτημα 

Διπλώματοσ» υπϐ τουσ κωδικοϑσ “ΠΑ_ΟΔΕ” και “ΠΑ_ΟΔΕ”, ςτα αντύςτοιχα εξϊμηνα του 

ενδεικτικοϑ Προπτυχιακοϑ Προγρϊμματοσ πουδών, πϋντε (5) Πιςτωτικών 

Μονϊδων (ECTS) απϐδοςησ ςε περύπτωςη επιτυχοϑσ ολοκλόρωςησ τησ Π.Α. για το ακαδημαώκϐ 

ϋτοσ 2022-2023 και κλύμακασ αξιολϐγηςησ τησ μορφόσ «Επιτυχώσ/Ανεπιτυχώσ», υπό την 

Επιςτημονικό εποπτεύα του Αναπληρωτό Καθηγητό κ. Λουκϊ Σςιρώνη. 
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ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΩΛ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΝΟΓΑΛΩΠΖΠ ΘΑΗ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ  

Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 

γηα ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο πνπ έρνπλ εηζαρζεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2013–2014 κέρξη θαη ην αθαδεκατθφ έηνο 2021-2022          

ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΘΝΟΚΝ 

Α΄ Δξάμηνο  (7)(6,0,Μ) 

Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ ΓΗΓΑΠΘΩΛ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ΩΟΔΠ ECTS ΒΝΖΘΖΡΗΘΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ 

1. Δηζαγσγή ζην Κάλαηδκελη  

(Α-Κα) Γεκήηξηνο Θαθεηδφπνπινο, Δπί ζεηεία 

Δπίθνπξνο Θαζεγεηήο 
 3 6 

Δηξήλε Ξεηξαθάθε, 

Απνζπαζκέλε Δθπαηδεπηηθφο 

Θιάδνπ ΞΔ80 Νηθνλνκίαο 
(Κε-Υ) Γεκήηξηνο Θαθεηδφπνπινο, Δπί ζεηεία 

Δπίθνπξνο Θαζεγεηήο 

2. Δηζαγσγή ζην Κάξθεηηλγθ  

(Α-Κα)  Βαζηιηθή Γξνχγηνπ, Κφληκε Δπίθνπξνο 

Θαζεγήηξηα 
 3 6 

Διέλε Ξειαβάθε, .Γ. 

Δηξήλε Ξεηξαθάθε, 

Απνζπαζκέλε Δθπαηδεπηηθφο 

Θιάδνπ ΞΔ80 Νηθνλνκίαο 
(Κε-Υ) Βαζηιηθή Γξνχγηνπ, Κφληκε Δπίθνπξνο 

Θαζεγήηξηα 

3. 
Καζεκαηηθά γηα Γηνίθεζε 

Δπηρεηξήζεσλ  
Νδπζζέαο Κνζρίδεο, Θαζεγεηήο  4 7 Αζαλάζηνο Φαιάξαο, .Γ. 

4. Πηαηηζηηθή Η 
Ησάλλεο Θσλζηαληάξαο, Κφληκνο Δπίθνπξνο 

Θαζεγεηήο 
 4 7  

5. Κηθξννηθνλνκηθή Ησάλλεο Σαηδεδεκεηξίνπ, Θαζεγεηήο  4 7 
Αηθαηεξίλε Θακπνχξε, Κ.Δ. 

Δχα Κνπξαηίδνπ, .Γ. 



 

83 

 

6. Αζηηθφ Γίθαην  

Έρεη θαηαξγεζεί. 

Αληηθαζίζηαηαη απφ 

ην κάζεκα E’ 

εμακήλνπ «Πηνηρεία 

Αζηηθνχ θαη 

Δξγαηηθνχ Γηθαίνπ» 

   

7. 

Μέλε Γιψζζα: Αγγιηθά, Γαιιηθά, 

Γεξκαληθά, Ηηαιηθά 
 Έρεη θαηαξγεζεί   

 
Διιεληθή σο Μέλε Γιψζζα I 

(Γιαηίθεηαι μόνον ζε 

αλλοδαπούρ/αλλογενείρ  

θοιηηηέρ/ηπιερ μη θςζικούρ ομιληηέρ 

και ζε θοιηηηέρ/ηπιερ Erasmus) 

Αλαζηαζία Θαξαγθνχλε, Δ.Δ.Ξ. Διιεληθήο 

Γιψζζαο 
 4 3 

 

B΄ Δξάμηνο  (7)(6,0,Μ) 

Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ ΓΗΓΑΠΘΩΛ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ΩΟΔΠ ECTS ΒΝΖΘΖΡΗΘΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ 

1. 
Σξεκαηννηθνλνκηθή Ινγηζηηθή Η 
(ππώην «Απσέρ Φπημαηοοικονομικήρ 
Λογιζηικήρ») 

Πηαπξνχια Θνπξδνχκπαινπ, Κφληκε Ιέθηνξαο  4 7  

2. 
Δηζαγσγή ζηα Ξιεξνθνξηαθά 
Ππζηήκαηα  

Θσλζηαληίλνο Ραξακπάλεο, Θαζεγεηήο 

Θεσξία 3 ψξεο 
 (1 Ρκήκα) -  
πνρξεσηηθφ: 
Δξγαζηήξην 1 ψξαο 
αλά Ρκήκα: 
Θσλζηαληίλνο 
Κάλζνο, Δ.ΓΗ.Ξ. 

4 7 

Γεκήηξηνο Κπηιηνχζεο, Δ.ΓΗ.Ξ. 
Γεκήηξηνο Εεγθίλεο, .Γ. 
Αξεηή Θαξακάλνπ, .Γ. 
Πηπιηαλφο Κπνπξκπνχιηαο, .Γ. 

3. Δηζαγσγή ζηε Γηνίθεζε Ιεηηνπξγηψλ  

(Α-Κα) παηία Θενδσξάθηνγινπ, Δ.ΓΗ.Ξ. 

 3 6 

Δπηπρία Θεζζνπνχινπ, .Γ. 
Πηπιηαλή Μαλζνπνχινπ, .Γ. 
Θεφθηινο Κάζηνο, .Γ. 
Ρξηαληάθπιινο Ξαππάο, .Γ. 
Δηξήλε Ξεηξαθάθε, 
Απνζπαζκέλε Δθπαηδεπηηθφο 
Θιάδνπ ΞΔ80 Νηθνλνκίαο 

(Κε-Υ) παηία Θενδσξάθηνγινπ, Δ.ΓΗ.Ξ. 
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4. Πηαηηζηηθή ΗΗ 
Ησάλλεο Θσλζηαληάξαο, Κφληκνο Δπίθνπξνο 
Θαζεγεηήο 

 4 7 Θσλζηαληίλνο Θξηθψλεο, .Γ. 

5. Καθξννηθνλνκηθή Ησάλλεο Σαηδεδεκεηξίνπ, Θαζεγεηήο  4 7 
Αηθαηεξίλε Θακπνχξε, Κ.Δ. 
Δχα Κνπξαηίδνπ, .Γ. 

6. Δκπνξηθφ Γίθαην  

Αληηθαζίζηαηαη απφ 
ην κάζεκα ΠΡ’ 

εμακήλνπ «Δκπνξηθφ 
Γίθαην» 

   

7. 

Μέλε Γιψζζα: Αγγιηθά, Γαιιηθά, 
Γεξκαληθά, Ηηαιηθά 

 Έρεη θαηαξγεζεί   

 

Διιεληθή σο Μέλε Γιψζζα II 

(Γιαηίθεηαι μόνον ζε 

αλλοδαπούρ/αλλογενείρ 

θοιηηηέρ/ηπιερ μη θςζικούρ ομιληηέρ 

και ζε θοιηηηέρ/ηπιερ Erasmus) 

Αλαζηαζία Θαξαγθνχλε, Δ.Δ.Ξ. Διιεληθήο 

Γιψζζαο 
 4 3 

 

Γ΄ Δξάμηνο  (7)(6,0,Μ) 

Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ ΓΗΓΑΠΘΩΛ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ΩΟΔΠ ECTS ΒΝΖΘΖΡΗΘΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ 

1. Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα  

(Α-Κα) Αλδξέαο Γεσξγίνπ, Θαζεγεηήο 

Θεσξία 5 ψξεο -  
Ξξναηξεηηθφ: 
Φξνληηζηήξην 1 ψξαο 

5 8  

(Κε- Υ) Θσλζηαληίλνο Θαπάξεο, Κφληκνο 
Δπίθνπξνο Θαζεγεηήο 

2. Ππκπεξηθνξά Θαηαλαισηή  Αλδξέαο Αλδξνληθίδεο, Θαζεγεηήο  3 6 
Γεκήηξηνο Κνπζηάθεο, .Γ. 
Αλδξέαο Τάξξαο, .Γ. 
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3. Σξεκαηννηθνλνκηθά Καζεκαηηθά  

(Α-Κα) Ηνξδάλεο Διεπζεξηάδεο, Θαζεγεηήο 

 3 6 Ησάλλεο Αλαζηαζνβίηεο, .Γ. 

(Κε- Υ) Ηνξδάλεο Διεπζεξηάδεο, Θαζεγεηήο 

4. 
Νξγαλσζηαθή Θεσξία θαη 
Ππκπεξηθνξά 

 (Α - Κα) Αλαζηαζία Θάηνπ, Αλαπιεξψηξηα 
Θαζεγήηξηα 

 3 6  
 (Κε - Υ) Αλαζηαζία Θάηνπ, Αλαπιεξψηξηα 
Θαζεγήηξηα 

5. 
Σξεκαηννηθνλνκηθή Ινγηζηηθή II 
(ππώην «Φπημαηοοικονομική 
Λογιζηική») 

Γεψξγηνο Γξνγαιάο, Κφληκνο Δπίθνπξνο 
Θαζεγεηήο 

 4 7 
Δηξήλε Ξεηξαθάθε, 
Απνζπαζκέλε Δθπαηδεπηηθφο 
Θιάδνπ ΞΔ80 Νηθνλνκίαο 

6. 
Γηνίθεζε θαη Κνληεινπνίεζε 
Γηεξγαζηψλ 

Ινπθάο Ρζηξψλεο, Αλαπιεξσηήο Θαζεγεηήο  3 6  

7. 

Μέλε Γιψζζα: Αγγιηθά, Γαιιηθά, 
Γεξκαληθά, Ηηαιηθά 

Κέινο ηνπ Δ.Δ.Ξ. ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ  

4 3  

Διιεληθή σο Μέλε Γιψζζα III 

(Γιαηίθεηαι μόνον ζε 

αλλοδαπούρ/αλλογενείρ  

θοιηηηέρ/ηπιερ μη θςζικούρ ομιληηέρ 

και ζε θοιηηηέρ/ηπιερ Erasmus) 

Αλαζηαζία Θαξαγθνχλε, Δ.Δ.Ξ. Διιεληθήο 

Γιψζζαο 
 

 

 

Γ΄ Δξάμηνο  (7)(6,0,Μ) 

Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ ΓΗΓΑΠΘΩΛ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ΩΟΔΠ ECTS ΒΝΖΘΖΡΗΘΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ 

1. 
Κέζνδνη Αλάιπζεο Γηνηθεηηθψλ 

Απνθάζεσλ  

(Α-Κα) Αλδξέαο Γεσξγίνπ, Θαζεγεηήο  

5 8 

 

(Κε-Υ) Ηάζσλ Ξαπαζαλαζίνπ, Αλαπιεξσηήο 

Θαζεγεηήο 

Θεσξία 5 ψξεο -  
Ξξναηξεηηθφ: 
Φξνληηζηήξην 1 ψξαο 

Ξαλαγηψηα Γίγθνγινπ, .Γ. 
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2. 
Πχγρξνλεο Ξξνζεγγίζεηο ζηε Γηνίθεζε 

Ιεηηνπξγηψλ 

(Α-Κα) Γεψξγηνο Ρζηφηξαο, Θαζεγεηήο &                

παηία Θενδσξάθηνγινπ, Δ.ΓΗ.Ξ. 

 3 6 

Δπηπρία Θεζζνπνχινπ, .Γ. 

Πηπιηαλή Μαλζνπνχινπ, .Γ. 

Θεφθηινο Κάζηνο, .Γ. 

Ρξηαληάθπιινο Ξαππάο, .Γ. 

(Κε-Υ) Γεψξγηνο Ρζηφηξαο, Θαζεγεηήο &                

παηία Θενδσξάθηνγινπ, Δ.ΓΗ.Ξ. 

3. Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Ξφξσλ Αλαζηαζία Θάηνπ, Αλαπιεξψηξηα Θαζεγήηξηα  3 6  

4. Σξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε Η 
Ησάλλεο Ρακπαθνχδεο, Κφληκνο Δπίθνπξνο 

Θαζεγεηήο 
 3 6  

5. Κεζνδνινγία Έξεπλαο  Αλδξέαο Αλδξνληθίδεο, Θαζεγεηήο  3 6 
Γεκήηξηνο Κνπζηάθεο, .Γ. 

Αλδξέαο Τάξξαο, .Γ. 

6. Πηξαηεγηθφ Κάξθεηηλγθ Σξήζηνο Βαζηιεηάδεο, Θαζεγεηήο  3 6 Θσλζηαληίλνο Θππξηαλνχ, .Γ. 

7. 

Μέλε Γιψζζα: Αγγιηθά, Γαιιηθά, 

Γεξκαληθά, Ηηαιηθά 
Κέινο ηνπ Δ.Δ.Ξ. ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ  

4 3  
Διιεληθή σο Μέλε Γιψζζα IV  

(Γιαηίθεηαι μόνον ζε 

αλλοδαπούρ/αλλογενείρ  

θοιηηηέρ/ηπιερ μη θςζικούρ ομιληηέρ 

και ζε θοιηηηέρ/ηπιερ Erasmus) 

Αλαζηαζία Θαξαγθνχλε, Δ.Δ.Ξ. Διιεληθήο 

Γιψζζαο 
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ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΘΑΡΔΘΛΠΖΠ ΝΓΔ Δ΄ΔΜΑΚΖΛΝ 

Δ’ Δξάμηνο (6)(4,2) 

Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ ΓΗΓΑΠΘΩΛ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ΩΟΔΠ ECTS ΒΝΖΘΖΡΗΘΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ 

1. Γηνίθεζε Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο Ινπθάο Ρζηξψλεο, Αλαπιεξσηήο Θαζεγεηήο 
Ππλδηδαζθαιία κε 

ΚΓΙ 
3 6  

2. 
Σξεκαηννηθνλνκηθνί Νξγαληζκνί θαη 

Θεθαιαηαγνξέο 
Γεκήηξηνο Πνπκπεληψηεο, Θαζεγεηήο 

Ππλδηδαζθαιία κε 

ΚΓΙ 
3 6 

Θπξηαθή Πηακαηηάδνπ, .Γ. 

Κηραήι Φπγθηψξεο, .Γ. 

3. Ινγηζηηθή Δηαηξηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Πηαπξνχια Θνπξδνχκπαινπ, Κφληκε Ιέθηνξαο  3 6  

4. 
Αγνξά Δξγαζίαο θαη Δπξσπατθή 

Έλσζε 

(Α-Κα) Γεκήηξηνο Κηραήι, Θαζεγεηήο 

 3 6  

(Κε-Υ) Γεκήηξηνο Κηραήι, Θαζεγεηήο 

ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΘΑΡΔΘΛΠΖΠ ΚΓΙ Δ΄ΔΜΑΚΖΛΝ 

Δ’ Δξάμηνο  (6)(4,2) 

Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ ΓΗΓΑΠΘΩΛ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ΩΟΔΠ ECTS ΒΝΖΘΖΡΗΘΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ 

1. Γηνίθεζε Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο Ινπθάο Ρζηξψλεο, Αλαπιεξσηήο Θαζεγεηήο 
Ππλδηδαζθαιία κε 

ΝΓΔ 
3 6  

2. 
Σξεκαηννηθνλνκηθνί Νξγαληζκνί θαη 

Θεθαιαηαγνξέο 
Γεκήηξηνο Πνπκπεληψηεο, Θαζεγεηήο 

Ππλδηδαζθαιία κε 

ΝΓΔ  
3 6 

Θπξηαθή Πηακαηηάδνπ, .Γ. 

Κηραήι Φπγθηψξεο, .Γ. 
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3. 

Κάξθεηηλγθ πεξεζηψλ:  

Θεσξία θαη Ξξαθηηθέο Δθαξκνγέο 

(ππώην «Μάπκεηινγκ Υπηπεζιών») 

Ονδνχια Ρζηφηζνπ, Θαζεγήηξηα  3 6 Πκαξάγδα Πακαξά, .Γ. 

4. 

Γηνίθεζε Δπσλχκσλ Ξξντφλησλ: 

Θεσξία θαη Ξξαθηηθέο Δθαξκνγέο 

(ππώην «Γιοίκηζη Δπυνύμυν 

Πποφόνηυν» 

Ονδνχια Ρζηφηζνπ, Θαζεγήηξηα  3 6 Πκαξάγδα Πακαξά, .Γ. 

ΔΞΗΡΟΔΞΔΡΑΗ ΚΝΛΝ ΚΗΑ ΦΝΟΑ ΘΑΘ’ ΝΙΖ ΡΖ  ΥΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΩΝ ΠΟΤΔΩΝ Ζ ΔΞΗΙΝΓΖ ΔΛΝΠ (1) ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΡΑ ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 

ΠΞΝΓΩΛ ΡΖΠ ΑΙΙΖΠ ΘΑΡΔΘΛΠΖΠ  

 

ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ Δ΄ΔΜΑΚΖΛΝ (2 από 13) ΘΝΗΛΑ ΘΑΗ ΠΡΗΠ ΓΝ ΘΑΡΔΘΛΠΔΗΠ 

1. Γεκφζηεο Πρέζεηο  
Ιεσλίδαο Σαηδεζσκάο, Κφληκνο Δπίθνπξνο 

Θαζεγεηήο  
 3 5 

Θπξηάθνο Οίζθνο, Κ.Δ. 

Δπαγγειία Ξάιια, .Γ. 

Άγγεινο Κνπξαηίδεο, .Γ. 

2. 

Δξγαζηήξην Δθαξκνζκέλεο 

Αλαιπηηθήο ησλ  

Απνθάζεσλ  

(ππώην «Δπγαζηήπιο Δθαπμοζμένηρ 

Λήτηρ Αποθάζευν») 

Θσλζηαληίλνο Θαπάξεο, Κφληκνο Δπίθνπξνο 

Θαζεγεηήο 
 3 5  

3. 

Γηαδηθαζίεο Ίδξπζεο Δπηρεηξήζεσλ 

θαη Δπηρνξεγήζεηο Δπηρεηξεκαηηθψλ 

Γξάζεσλ 

πφ αλάζεζε ζε Λέν Δπηζηήκνλα, Θάηνρν 

Γηδαθηνξηθνχ Ρίηινπ  
 3 5 

 

4. 

Ξξνγξακκαηηζκφο γηα Δπηρεηξεκαηηθή 

Αλαιπηηθή 

(ππώην «Ανάπηςξη Λογιζμικού») 

Δπάγγεινο Θαιακπφθεο, Δπί ζεηεία Δπίθνπξνο 

Θαζεγεηήο 
 3 5  
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5. Γεκφζηα Νηθνλνκηθή Βαζίιεηνο Αιεηξάο, Θαζεγεηήο  3 5  

6. Γηνίθεζε Ξσιήζεσλ  
Βαζηιηθή Γξνχγηνπ, Κφληκε Δπίθνπξνο 

Θαζεγήηξηα 
 3 5 Διέλε Ξειαβάθε, .Γ. 

7. 
Δηδηθά Θέκαηα Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ 

Ξφξσλ 
Καξία Γηαλλή, Αθαδεκατθή πφηξνθνο  3 5  

8. Γηνίθεζε πεξεζηψλ  

ΓΔΛ ΘΑ 

ΞΟΝΠΦΔΟΘΔΗ ΓΗΑ 

ΡΝ ΑΘΑΓ. ΔΡΝΠ 

2022-2023 

3 5  

9. Γπλαίθα θαη Δπηρείξεζε  

ΓΔΛ ΘΑ 

ΞΟΝΠΦΔΟΘΔΗ ΓΗΑ 

ΡΝ ΑΘΑΓ. ΔΡΝΠ 

2022-2023 

3 5  

10. Δηζαγσγή ζηελ Ξαηδαγσγηθή 
πφ αλάζεζε ζε Κέινο ΓΔΞ/Δ.ΓΗ.Ξ. ηνπ 

Ρκήκαηνο Δ.Θ.Ξ. 
 3 5 

 

11. 
Πηνηρεία Αζηηθνχ θαη Δξγαηηθνχ 

Γηθαίνπ 

πφ αλάζεζε ζε Κέινο ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο 

Β.Π.Α.Π. 

Ξξψελ «Αζηηθφ 

Γίθαην», 

ππνρξεσηηθφ κάζεκα 

Α’ εμακήλνπ 

3 5 

 

12. 

Μέλε Γιψζζα γηα Δπαγγεικαηηθνχο 

Πθνπνχο (Αγγιηθά, Γαιιηθά, 

Γεξκαληθά, Ηηαιηθά) 

Κέινο ηνπ Δ.Δ.Ξ. ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ  3 4 

 

13. Γηνίθεζε Πηαδηνδξνκίαο Πηειερψλ   

ΓΔΛ ΘΑ 

ΞΟΝΠΦΔΟΘΔΗ ΓΗΑ 

ΡΝ ΑΘΑΓ. ΔΡΝΠ 

2022-2023 

3 5 
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ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΘΑΡΔΘΛΠΖΠ ΝΓΔ ΠΡ΄ΔΜΑΚΖΛΝ 

ΠΡ’  Δξάμηνο  (6)(3,3) 

Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ ΓΗΓΑΠΘΩΛ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ΩΟΔΠ ECTS ΒΝΖΘΖΡΗΘΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ 

1. 
Γηεζλείο Δπηρεηξεκαηηθέο 
Γξαζηεξηφηεηεο 

Ησάλλεο Σαηδεδεκεηξίνπ, Θαζεγεηήο 
Ππλδηδαζθαιία κε 
ΚΓΙ 

3 6 
Αηθαηεξίλε Θακπνχξε, Κ.Δ. 
Δχα Κνπξαηίδνπ, .Γ. 

2. 
Γηαρείξηζε Γεδνκέλσλ θαη 
Κεραλνγξαθεκέλε Ινγηζηηθή 

Γεψξγηνο Γξνγαιάο, Κφληκνο Δπίθνπξνο 
Θαζεγεηήο 

Θεσξία 2 ψξεο  
( 1 Ρκήκα) -  
πνρξεσηηθφ: 
Δξγαζηήξην 1 ψξαο 
αλά Ρκήκα 

3 6 

Γεκήηξηνο Κηηζθίλεο, .Γ. 
Δηξήλε Ξεηξαθάθε, 
Απνζπαζκέλε Δθπαηδεπηηθφο 
Θιάδνπ ΞΔ80 Νηθνλνκίαο 
Γεκήηξηνο Εεγθίλεο, .Γ. 
Αξεηή Θαξακάλνπ .Γ. 
Θσλζηαληίλνο Κάλζνο, Δ.ΓΗ.Ξ. 

Θσλζηαληίλνο Ραξακπάλεο, Θαζεγεηήο 

3. Σξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε ΗΗ 

(Α-Κα) Ηνξδάλεο Διεπζεξηάδεο, Θαζεγεηήο 

 3 6 Ησάλλεο Αλαζηαζνβίηεο, .Γ. 

(Κε- Υ) Ηνξδάλεο Διεπζεξηάδεο, Θαζεγεηήο 

ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΘΑΡΔΘΛΠΖΠ ΚΓΙ ΠΡ΄ΔΜΑΚΖΛΝ 

ΠΡ’  Δξάμηνο  (6)(3,3) 

Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ ΓΗΓΑΠΘΩΛ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ 
ΩΟΔ

Π 
ECT

S 
ΒΝΖΘΖΡΗΘΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ 

1. 
Γηεζλείο Δπηρεηξεκαηηθέο 
Γξαζηεξηφηεηεο 

Ησάλλεο Σαηδεδεκεηξίνπ, Θαζεγεηήο 
Ππλδηδαζθαιία κε 
ΝΓΔ 

3 6 
Αηθαηεξίλε Θακπνχξε, Κ.Δ. 
Δχα Κνπξαηίδνπ, .Γ. 

2. Γηνίθεζε Έξγσλ  Ινπθάο Ρζηξψλεο, Αλαπιεξσηήο Θαζεγεηήο  3 6  
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3. Γηαθήκηζε 
Ιεσλίδαο Σαηδεζσκάο, Κφληκνο Δπίθνπξνο 
Θαζεγεηήο 

 3 6 
Θσζηνχια Καξγαξίηε, Κ.Δ. 
Άγγεινο Κνπξαηίδεο, .Γ. 
Φσηεηλή Θενδσξάθηνγινπ, .Γ. 

ΔΞΗΡΟΔΞΔΡΑΗ ΚΝΛΝ ΚΗΑ ΦΝΟΑ ΘΑΘ’ ΝΙΖ ΡΖ  ΥΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΩΝ ΠΟΤΔΩΝ Ζ ΔΞΗΙΝΓΖ ΔΛΝΠ (1) ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΡΑ ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 

ΠΞΝΓΩΛ ΡΖΠ ΑΙΙΖΠ ΘΑΡΔΘΛΠΖΠ  

 

ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΠΡ΄ ΔΜΑΚΖΛΝ (3 από 14) ΘΝΗΛΑ ΘΑΗ ΠΡΗΠ ΓΝ ΘΑΡΔΘΛΠΔΗΠ 

1. 
Έξεπλα Κάξθεηηλγθ (Διδικά Θέμαηα 

Έπεςναρ Μάπκεηινγκ) 

Βαζηιηθή Γξνχγηνπ, Κφληκε Δπίθνπξνο 

Θαζεγήηξηα 
 3 5 Διέλε Ξειαβάθε, .Γ. 

2. 
Κάξθεηηλγθ  Κε Θεξδνζθνπηθψλ 

Νξγαληζκψλ 
Αλδξέαο Αλδξνληθίδεο, Θαζεγεηήο  3 5 

Γεκήηξηνο Κνπζηάθεο, .Γ. 

Αλδξέαο Τάξξαο, .Γ. 

3. Διεγθηηθή 
Γεψξγηνο Γξνγαιάο, Κφληκνο Δπίθνπξνο 

Θαζεγεηήο 
 3 5 

Δηξήλε Ξεηξαθάθε, 

Απνζπαζκέλε Δθπαηδεπηηθφο 

Θιάδνπ ΞΔ80 Νηθνλνκίαο 

4. 
Ρερληθέο Ξξνζνκνίσζεο ζηε Γηνίθεζε 

Δπηρεηξήζεσλ 
Αλδξέαο Γεσξγίνπ, Θαζεγεηήο  3 5  

5. 

Πηαηηζηηθέο Κέζνδνη Γηεξεπλεηηθήο θαη 

Ξξνβιεπηηθήο Αλαιπηηθήο 

(ππώην «Σηαηιζηική Ανάλςζη 

Γεδομένυν») 

 

ΓΔΛ ΘΑ 

ΞΟΝΠΦΔΟΘΔΗ ΓΗΑ 

ΡΝ ΑΘΑΓ. ΔΡΝΠ 

2022-2023 

3 5  

6. 

πνινγηζηηθή Λέθνπο ζηε Γηνίθεζε 

Δπηρεηξήζεσλ 

(ππώην «Ππογπαμμαηιζμόρ 

Γιαδικηύος») 

 

ΓΔΛ ΘΑ 

ΞΟΝΠΦΔΟΘΔΗ ΓΗΑ 

ΡΝ ΑΘΑΓ. ΔΡΝΠ 

2022-2023 

3 5  
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7. 
Αλάιπζε Σξεκαηννηθνλνκηθψλ 

Θαηαζηάζεσλ 
Πηαπξνχια Θνπξδνχκπαινπ, Κφληκε Ιέθηνξαο  3 5  

8. 

Αζιεηηθφ Κάξθεηηλγθ: 

Θεσξία θαη Ξξαθηηθέο Δθαξκνγέο 

(ππώην «Αθληηικό Μάπκεηινγκ») 

Ονδνχια Ρζηφηζνπ, Θαζεγήηξηα  3 5 Πκαξάγδα Πακαξά, .Γ. 

9. 
Δηδηθά Θέκαηα Νξγαλσζηαθήο Θεσξίαο 

θαη Ππκπεξηθνξάο 
Αλαζηαζία Θάηνπ, Αλαπιεξψηξηα Θαζεγήηξηα  3 5  

10. 

Θξάηνο Θνηλσληθήο Ξξφλνηαο θαη 

Δπξσπατθή Έλσζε (Welfare state in 

the European Union) 

Γεκήηξηνο Κηραήι, Θαζεγεηήο 

Γηα θνηηεηέο ηνπ 

Ρκήκαηνο ΝΓΔ θαη 

εηζεξρφκελνπο 

θνηηεηέο/ηξηεο  

Erasmus 

3 5  

11. Πηαηηζηηθφο Έιεγρνο Ξνηφηεηαο SPC Ινπθάο Ρζηξψλεο, Αλαπιεξσηήο Θαζεγεηήο  3 5  

12. Ξαηδαγσγηθή Δηδηθή Γηδαθηηθή 
πφ αλάζεζε ζε Κέινο ΓΔΞ/Δ.ΓΗ.Ξ. ηνπ 

Ρκήκαηνο Δ.Θ.Ξ. 
 3 5  

13. Δξγαιεία Ινγηζκηθνχ    

ΓΔΛ ΘΑ 

ΞΟΝΠΦΔΟΘΔΗ ΓΗΑ 

ΡΝ ΑΘΑΓ. ΔΡΝΠ 

2022-2023 

3 5  

14. Δκπνξηθφ Γίθαην 
πφ αλάζεζε ζε Γηδάζθνληα/νπζα βάζεη ηνπ 

ΞΓ 407/80 

Ξξψελ «Δκπνξηθφ 

Γίθαην», 

ππνρξεσηηθφ κάζεκα 

Β’ εμακήλνπ 

3 4  
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ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΘΑΡΔΘΛΠΖΠ ΝΓΔ Ε΄ΔΜΑΚΖΛΝ 

Ε’ Δξάμηνο (6)(3,3) 

Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ ΓΗΓΑΠΘΩΛ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ΩΟΔΠ ECTS ΒΝΖΘΖΡΗΘΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ 

1. Ξιεξνθνξηαθά Ππζηήκαηα Γηνίθεζεο  Θσλζηαληίλνο Ραξακπάλεο, Θαζεγεηήο 

Ππλδηδαζθαιία κε 
ΚΓΙ 
Θεσξία 3 ψξεο 
 (1 Ρκήκα) -  
πνρξεσηηθφ: 
Δξγαζηήξην 1 ψξαο 
αλά Ρκήκα: 
Θσλζηαληίλνο 
Κάλζνο, Δ.ΓΗ.Ξ. 

4 7 
Γεκήηξηνο Εεγθίλεο, .Γ. 
Αξεηή Θαξακάλνπ, .Γ. 
Πηπιηαλφο Κπνπξκπνχιηαο, .Γ. 

2. Γηνίθεζε Νιηθήο Ξνηφηεηαο 

(Α-Κα) Γεψξγηνο Ρζηφηξαο Θαζεγεηήο 
Ππλδηδαζθαιία κε 
ΚΓΙ  

3 6 

παηία Θενδσξάθηνγινπ, Δ.ΓΗ.Ξ. 
Δπηπρία Θεζζνπνχινπ, .Γ. 
Πηπιηαλή Μαλζνπνχινπ, .Γ. 
Θεφθηινο Κάζηνο, .Γ. 
Ρξηαληάθπιινο Ξαππάο, .Γ. 

(Κε-Υ) Γεψξγηνο Ρζηφηξαο Θαζεγεηήο 

3. Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Θαηλνηνκία Γεκήηξηνο Πνπκπεληψηεο, Θαζεγεηήο  3 6 
Θπξηαθή Πηακαηηάδνπ, .Γ. 
Κηραήι Φπγθηψξεο, .Γ. 

ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΘΑΡΔΘΛΠΖΠ ΚΓΙ Ε΄ΔΜΑΚΖΛΝ 

Ε’ Δξάμηνο (6)(3,3) 

Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ ΓΗΓΑΠΘΩΛ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ΩΟΔΠ ECTS ΒΝΖΘΖΡΗΘΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ 

1. Ξιεξνθνξηαθά Ππζηήκαηα Γηνίθεζεο  Θσλζηαληίλνο Ραξακπάλεο, Θαζεγεηήο 

Ππλδηδαζθαιία κε 
ΝΓΔ 
Θεσξία 3 ψξεο 
 (1 Ρκήκα) -  
πνρξεσηηθφ: 
Δξγαζηήξην 1 ψξαο 
αλά Ρκήκα: 
Θσλζηαληίλνο 
Κάλζνο, Δ.ΓΗ.Ξ. 

4 7 
Γεκήηξηνο Εεγθίλεο, .Γ. 
Αξεηή Θαξακάλνπ, .Γ. 
Πηπιηαλφο Κπνπξκπνχιηαο, .Γ. 
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2. Γηνίθεζε Νιηθήο Ξνηφηεηαο 

(Α-Κα) Γεψξγηνο Ρζηφηξαο Θαζεγεηήο 
Ππλδηδαζθαιία κε 
ΝΓΔ 

3 6 

παηία Θενδσξάθηνγινπ, Δ.ΓΗ.Ξ. 
Δπηπρία Θεζζνπνχινπ, .Γ. 
Πηπιηαλή Μαλζνπνχινπ, .Γ. 
Θεφθηινο Κάζηνο, .Γ. 
Ρξηαληάθπιινο Ξαππάο, .Γ. 

(Κε-Υ) Γεψξγηνο Ρζηφηξαο Θαζεγεηήο 

3. Γηαρείξηζε Πρέζεσλ Κάξθεηηλγθ 
Ιεσλίδαο Σαηδεζσκάο, Κφληκνο Δπίθνπξνο 
Θαζεγεηήο  

 3 6 
Θσζηνχια Καξγαξίηε, Κ.Δ. 
Φσηεηλή Θενδσξάθηνγινπ, .Γ. 

ΔΞΗΡΟΔΞΔΡΑΗ ΚΝΛΝ ΚΗΑ ΦΝΟΑ ΘΑΘ’ ΝΙΖ ΡΖ  ΥΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΩΝ ΠΟΤΔΩΝ Ζ ΔΞΗΙΝΓΖ ΔΛΝΠ (1) ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΡΑ ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 
ΠΞΝΓΩΛ ΡΖΠ ΑΙΙΖΠ ΘΑΡΔΘΛΠΖΠ  

ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ Ε΄ ΔΜΑΚΖΛΝ (3 από 17) ΘΝΗΛΑ ΘΑΗ ΠΡΗΠ ΓΝ ΘΑΡΔΘΛΠΔΗΠ 

1. Βαζηθέο Αξρέο Βηψζηκεο Δπηρείξεζεο  παηία Θενδσξάθηνγινπ, Δ.ΓΗ.Ξ.  3 5 

Θεφθηινο Κάζηνο, .Γ. 

Πηπιηαλή Μαλζνπνχινπ, .Γ. 

Ρξηαληάθπιινο Ξαππάο, .Γ. 

2. 
Κάξθεηηλγθ Γεγνλφησλ θαη 

Δθδειψζεσλ  
Σξήζηνο Βαζηιεηάδεο, Θαζεγεηήο  3 5 Θσλζηαληίλνο Θππξηαλνχ, .Γ. 

3. Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξφηππα 
Γεψξγηνο Γξνγαιάο, Κφληκνο Δπίθνπξνο 

Θαζεγεηήο 
 3 5 

Δηξήλε Ξεηξαθάθε, 

Απνζπαζκέλε Δθπαηδεπηηθφο 

Θιάδνπ ΞΔ80 Νηθνλνκίαο 

4. Νηθνλνκεηξία 
Ησάλλεο Θσλζηαληάξαο, Κφληκνο Δπίθνπξνο 

Θαζεγεηήο 
 3 5  

5. 
Ξνιπθξηηήξηα Ππζηήκαηα πνζηήξημεο 

Απνθάζεσλ  

Ηάζσλ Ξαπαζαλαζίνπ, Αλαπιεξσηήο 

Θαζεγεηήο 
 3 5 

Ξαλαγηψηα Γίγθνγινπ, .Γ. 

Καξία Ξαξαζθεπή Κπειηψθα, 

.Γ. 

6. Δηδηθά Θέκαηα Σξεκαηννηθνλνκηθήο 
Ησάλλεο Ρακπαθνχδεο, Κφληκνο Δπίθνπξνο 

Θαζεγεηήο 
 3 5  
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7. Αλάιπζε Δπηρεηξεκαηηθψλ Θηλδχλσλ 
Δπγελία Αλαγλσζηνπνχινπ, Αθαδεκατθή 

πφηξνθνο 
 3 5  

8. 

Ξιεξνθνξηαθά Ππζηήκαηα 

Δπηρεηξεκαηηθήο Δπθπΐαο  

(ππώην «Διδικά Θέμαηα 

Πληποθοπιακών Σςζηημάηυν Ι») 

Θσλζηαληίλνο Ραξακπάλεο, Θαζεγεηήο  3 5 
Γεκήηξηνο Εεγθίλεο, .Γ. 

Αξεηή Θαξακάλνπ, .Γ. 

9. Νηθνλνκηθά ηεο γείαο Βαζίιεηνο Αιεηξάο, Θαζεγεηήο   3 5  

10. Ζ Δπηρείξεζε ζην Γηεζλέο Ξεξηβάιινλ Ησάλλεο Σαηδεδεκεηξίνπ, Θαζεγεηήο  3 5 
Αηθαηεξίλε Θακπνχξε, Κ.Δ. 

Δχα Κνπξαηίδνπ, .Γ. 

11. 
Δπηρεηξεκαηηθή Ζζηθή θαη 

Γενληνινγία Φψηεο Βνχδαο, Θαζεγεηήο 
 3 5  

12. Γηνίθεζε Κηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ 
Γεκήηξηνο Θαθεηδφπνπινο, Δπί ζεηεία 

Δπίθνπξνο Θαζεγεηήο 
 3 5  

13. 
Ζιεθηξνληθφ Δπηρεηξείλ  

(e-Business) 

Δπάγγεινο Θαιακπφθεο, Δπί ζεηεία Δπίθνπξνο 

Θαζεγεηήο  
 3 5  

14. Φνξνινγηθή Ξξαθηηθή Πηαπξνχια Θνπξδνχκπαινπ, Κφληκε Ιέθηνξαο  3 5  

15. 

Γηαρείξηζε Γλψζεο θαη Νξγαλσζηαθή 

Κάζεζε 

(Knowledge Management and 

Organizational Learning) 

Φψηεο Βνχδαο, Θαζεγεηήο 

Γηα θνηηεηέο ηνπ 

Ρκήκαηνο ΝΓΔ θαη 

εηζεξρφκελνπο 

θνηηεηέο/ηξηεο  

Erasmus 

3 4  
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16. 

Δπηρεηξεκαηηθή Κειέηε 

 

Βαζηιεηάδεο Σξήζηνο, Θαζεγεηήο 

Διεπζεξηάδεο Ηνξδάλεο, Θαζεγεηήο 

Θάηνπ Αλαζηαζία, Αλ. Θαζεγήηξηα 

Θαθεηδφπνπινο Γεκήηξηνο, Δπ. Θαζεγεηήο 

Κνζρίδεο Νδπζζέαο, Θαζεγεηήο 

Ξαπαζαλαζίνπ Ηάζσλ, Αλ. Θαζεγεηήο 

Πνπκπεληψηεο Γεκήηξηνο, Θαζεγεηήο 

Ρζηξψλεο Ινπθάο, Αλ. Θαζεγεηήο 

 

3 5  

Business Case Study 

Βαζηιεηάδεο Σξήζηνο, Θαζεγεηήο 

Διεπζεξηάδεο Ηνξδάλεο, Θαζεγεηήο 

Θάηνπ Αλαζηαζία, Αλ. Θαζεγήηξηα 

Θαθεηδφπνπινο Γεκήηξηνο, Δπ. Θαζεγεηήο 

Ξαπαζαλαζίνπ Ηάζσλ, Αλ. Θαζεγεηήο 

Πνπκπεληψηεο Γεκήηξηνο, Θαζεγεηήο 

Ρζηξψλεο Ινπθάο, Αλ. Θαζεγεηήο 

Γηα θνηηεηέο ηνπ 

Ρκήκαηνο ΝΓΔ θαη 

εηζεξρφκελνπο 

θνηηεηέο/ηξηεο  

Erasmus 

17. Ξξαθηηθή Άζθεζε Ρζηξψλεο Ινπθάο, Αλαπιεξσηήο Θαζεγεηήο,  

Δπηζηεκνληθά πεχζπλνο Ξ.Α. 

Γελ πξνζκεηξάηαη 

ζηηο πξνυπνζέζεηο 

ιήςεο πηπρίνπ 

 5  
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ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΘΑΡΔΘΛΠΖΠ ΝΓΔ Ζ΄ΔΜΑΚΖΛΝ 

Ζ’  Δξάμηνο  (6)(3,3) 

Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ ΓΗΓΑΠΘΩΛ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ΩΟΔΠ ECTS ΒΝΖΘΖΡΗΘΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ 

1. Θνζηνιφγεζε θαη Ινγηζηηθή Θφζηνπο 
Γεψξγηνο Γξνγαιάο, Κφληκνο Δπίθνπξνο 

Θαζεγεηήο 

Ππλδηδαζθαιία κε 

ΚΓΙ 
3 6 

Γεκήηξηνο Κηηζθίλεο, .Γ. 

Δηξήλε Ξεηξαθάθε, 

Απνζπαζκέλε Δθπαηδεπηηθφο 

Θιάδνπ ΞΔ80 Νηθνλνκίαο 

2. Πηξαηεγηθφ Κάλαηδκελη Γεκήηξηνο Πνπκπεληψηεο, Θαζεγεηήο 
Ππλδηδαζθαιία κε 

ΚΓΙ 
3 6 

Θπξηαθή Πηακαηηάδνπ, .Γ. 

Κηραήι Φπγθηψξεο, .Γ. 

3. Γηνίθεζε Νξγαλσζηαθήο Αιιαγήο 

(Α – Κα) Φψηεο Βνχδαο, Θαζεγεηήο 

 3 6  
(Κε – Υ) Γεκήηξηνο Θαθεηδφπνπινο, Δπί ζεηεία 

Δπίθνπξνο Θαζεγεηήο 

ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΘΑΡΔΘΛΠΖΠ ΚΓΙ Ζ΄ΔΜΑΚΖΛΝ 

Ζ’ Δξάμηνο (6)(3,3) 

Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ ΓΗΓΑΠΘΩΛ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ ΩΟΔΠ ECTS ΒΝΖΘΖΡΗΘΝ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ 

1. Θνζηνιφγεζε θαη Ινγηζηηθή Θφζηνπο 
Γεψξγηνο Γξνγαιάο, Κφληκνο Δπίθνπξνο 

Θαζεγεηήο 

Ππλδηδαζθαιία κε 

ΝΓΔ 
3 6 

Γεκήηξηνο Κηηζθίλεο, .Γ. 

Δηξήλε Ξεηξαθάθε, 

Απνζπαζκέλε Δθπαηδεπηηθφο 

Θιάδνπ ΞΔ80 Νηθνλνκίαο 
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2. Πηξαηεγηθφ Κάλαηδκελη Γεκήηξηνο Πνπκπεληψηεο, Θαζεγεηήο  
Ππλδηδαζθαιία κε 

ΝΓΔ 
3 6 

Θπξηαθή Πηακαηηάδνπ, .Γ. 

Κηραήι Φπγθηψξεο, .Γ. 

3. 

Τεθηαθφ Κάξθεηηλγθ: 

Θεσξία θαη Ξξαθηηθέο Δθαξκνγέο 

(ππώην «Ηλεκηπονικό Μάπκεηινγκ») 

Ονδνχια Ρζηφηζνπ, Θαζεγήηξηα  3 6 Πκαξάγδα Πακαξά, .Γ. 

ΔΞΗΡΟΔΞΔΡΑΗ ΚΝΛΝ ΚΗΑ ΦΝΟΑ ΘΑΘ’ ΝΙΖ ΡΖ  ΥΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΩΝ ΠΟΤΔΩΝ Ζ ΔΞΗΙΝΓΖ ΔΛΝΠ (1) ΚΑΘΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΡΑ ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 

ΠΞΝΓΩΛ ΡΖΠ ΑΙΙΖΠ ΘΑΡΔΘΛΠΖΠ  

 

ΚΑΘΖΚΑΡΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ Ζ΄ ΔΜΑΚΖΛΝ (3 από 17) ΘΝΗΛΑ ΘΑΗ ΠΡΗΠ ΓΝ ΘΑΡΔΘΛΠΔΗΠ 

1. 
Ρνπξηζηηθφ Κάλαηδκελη θαη 

Κάξθεηηλγθ 
Σξήζηνο Βαζηιεηάδεο, Θαζεγεηήο  3 5 

Θσλζηαληίλνο Θππξηαλνχ, .Γ. 

Ηάζσλ Πθνπιάο, .Γ. 

2. 
Δηδηθά Θέκαηα Κάξθεηηλγθ  

(Special Topics in Marketing) 
Αλδξέαο Αλδξνληθίδεο, Θαζεγεηήο 

Γηα θνηηεηέο ηνπ 

Ρκήκαηνο ΝΓΔ θαη 

εηζεξρφκελνπο 

θνηηεηέο/ηξηεο  

Erasmus 

3 5  

3. Δηδηθά Θέκαηα Κάξθεηηλγθ  Σξήζηνο Βαζηιεηάδεο, Θαζεγεηήο  3 5 
Θσλζηαληίλνο Θππξηαλνχ, .Γ. 

Ηάζσλ Πθνπιάο, .Γ. 

4. Πχγρξνλεο Κνξθέο Σξεκαηνδφηεζεο 
Ησάλλεο Ρακπαθνχδεο, Κφληκνο Δπίθνπξνο 

Θαζεγεηήο 
 3 5  

5. 

Κέζνδνη Βειηηζηνπνίεζεο ζηελ 

Αλαιπηηθή ησλ Δπηρεηξήζεσλ 

(ππώην «Πποσυπημένερ Τεσνικέρ 

Βεληιζηοποίηζηρ») 

Θσλζηαληίλνο Θαπάξεο, Κφληκνο Δπίθνπξνο 

Θαζεγεηήο 
 3 5  
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6. 
Θεσξία θαη Ρερληθέο 

Γηαπξαγκάηεπζεο Δηαηξηθψλ 

Ππκβάζεσλ 

 

ΓΔΛ ΘΑ 

ΞΟΝΠΦΔΟΘΔΗ ΓΗΑ 

ΡΝ ΑΘΑΓ. ΔΡΝΠ 

2022-2023 

3 5  

7. 
Γηεζλήο Σξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε 

(International Financial 

Management) 

Ησάλλεο Ρακπαθνχδεο, Κφληκνο Δπίθνπξνο 

Θαζεγεηήο 

Γηα θνηηεηέο ηνπ 

Ρκήκαηνο ΝΓΔ θαη 

εηζεξρφκελνπο 

θνηηεηέο/ηξηεο  

Erasmus 

3 5  

8. 

Ξιεξνθνξηαθά Ππζηήκαηα Ρερλεηήο 

Λνεκνζχλεο γηα Δπηρεηξήζεηο 

(ππώην «Διδικά Θέμαηα 

Πληποθοπιακών Σςζηημάηυν ΙΙ») 

Δπάγγεινο Θαιακπφθεο, Δπί ζεηεία Δπίθνπξνο 

Θαζεγεηήο 
 3 5  

9. Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε 
Δπάγγεινο Θαιακπφθεο, Δπί ζεηεία Δπίθνπξνο 

Θαζεγεηήο 
 3 5  

10. 
Γηεζλέο Κάξθεηηλγθ 

Ιεσλίδαο Σαηδεζσκάο, Κφληκνο Δπίθνπξνο 

Θαζεγεηήο 
 3 5 

Θπξηάθνο Οίζθνο, Κ.Δ. 

Δπαλζία Ξαπαδνπνχινπ, .Γ. 

Δπαγγειία Ξάιια, .Γ. 

11. 
Γηνίθεζε Κνλάδσλ γείαο Βαζίιεηνο Αιεηξάο, Θαζεγεηήο  3 5  

12. Ρερληθέο θαη Γηαδηθαζίεο Δμαγσγψλ 
πφ αλάζεζε ζε Λέν Δπηζηήκνλα, Θάηνρν 

Γηδαθηνξηθνχ Ρίηινπ  
 3 5 

 

13. Δηδηθά Θέκαηα Γηνίθεζεο Νιηθήο 

Ξνηφηεηαο 
Φψηεο Βνχδαο, Θαζεγεηήο  3 5 

 

14. Δλφηεηεο Καζεκαηηθψλ   

ΓΔΛ ΘΑ 

ΞΟΝΠΦΔΟΘΔΗ ΓΗΑ 

ΡΝ ΑΘΑΓ. ΔΡΝΠ 

2022-2023 

3 5 

 

15. Ξεξηβαιινληηθή Γηαρείξηζε  
πφ αλάζεζε ζε Γηδάζθνληα/νπζα βάζεη ηνπ 

ΞΓ 407/80 
 3 5  
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16. 

Δπηρεηξεκαηηθή Κειέηε 

 

Αιεηξάο Βαζίιεηνο, Θαζεγεηήο 

Βαζηιεηάδεο Σξήζηνο, Θαζεγεηήο 

Γξνχγηνπ Βαζηιηθή, Δπ. Θαζεγήηξηα 

Διεπζεξηάδεο Ηνξδάλεο, Θαζεγεηήο 

Θάηνπ Αλαζηαζία, Αλ. Θαζεγήηξηα 

Θαθεηδφπνπινο Γεκήηξηνο, Δπ. Θαζεγεηήο 

Κηραήι Γεκήηξηνο, Θαζεγεηήο 

Ραξακπάλεο Θσλζηαληίλνο, Θαζεγεηήο 

Ρζηφηξαο Γεψξγηνο, Θαζεγεηήο 

Ρζηξψλεο Ινπθάο, Αλ. Θαζεγεηήο 

 

3 5 

 

Business Case Study 

Βαζηιεηάδεο Σξήζηνο, Θαζεγεηήο 

Γξνχγηνπ Βαζηιηθή, Δπ. Θαζεγήηξηα 

Διεπζεξηάδεο Ηνξδάλεο, Θαζεγεηήο 

Θάηνπ Αλαζηαζία, Αλ. Θαζεγήηξηα 

Θαθεηδφπνπινο Γεκήηξηνο, Δπ. Θαζεγεηήο 

Κηραήι Γεκήηξηνο, Θαζεγεηήο 

Ραξακπάλεο Θσλζηαληίλνο, Θαζεγεηήο 

Ρζηφηξαο Γεψξγηνο, Θαζεγεηήο 

Ρζηξψλεο Ινπθάο, Αλ. Θαζεγεηήο 

Γηα θνηηεηέο ηνπ 

Ρκήκαηνο ΝΓΔ θαη 

εηζεξρφκελνπο 

θνηηεηέο/ηξηεο  

Erasmus 

17. Ξξαθηηθή Άζθεζε 
Ρζηξψλεο Ινπθάο, Αλαπιεξσηήο Θαζεγεηήο,  

Δπηζηεκνληθά πεχζπλνο Ξ.Α. 

Γελ πξνζκεηξάηαη 

ζηηο πξνυπνζέζεηο 

ιήςεο πηπρίνπ 

 5  
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ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟΤ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ 
 

 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΑ 

 

ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΟ ΜΑΝΑΣΖΜΕΝΣ  (Δημότριοσ Καφετζόπουλοσ,  Επύκουροσ Καθηγητόσ) 

Σο μϊθημα ειςϊγει τουσ φοιτητϋσ ςτισ βαςικϋσ ϋννοιεσ του Μϊνατζμεντ. Με την ολοκλόρωςη 

του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα πρϋπει να ϋχουν κατανοόςει τη γενικϐτερη φιλοςοφύα και το 

περιεχϐμενο τησ Διούκηςησ των Επιχειρόςεων (Management). Ειδικϐτερα θα μπορϋςουν να 

κατανοόςουν : 

 τη ςπουδαιϐτητα του Management ςτη ςϑγχρονη πραγματικϐτητα 

 την εξελικτικό και ιςτορικό του πορεύα καθώσ και τισ διϊφορεσ προςεγγύςεισ και τϊςεισ 

 την πρακτικό εφαρμογό των λειτουργιών του 

Σο περιεχϐμενο του μαθόματοσ περιλαμβϊνει τα εξόσ: Βαςικϋσ Ϊννοιεσ – Οριςμού, Ιςτορικό 

Εξϋλιξη, το Περιβϊλλον τησ Επιχεύρηςησ, Λόψη Αποφϊςεων. Λειτουργύεσ του Μϊνατζμεντ, 

Ηγεςύα, Τποκύνηςη, Ομϊδεσ, Επικοινωνύα, Διαχεύριςη Αλλαγών, υγκροϑςεισ, Νϋεσ Σϊςεισ 

Σο μϊθημα θα γύνετε με διαλϋξεισ, και θα υποςτηρύζεται ϊμεςα με την ανϊγνωςη χρόςιμων και 

ενδεικτικών βιβλιογραφικών πηγών, ϐπωσ βιβλύα, περιοδικϊ, ϊρθρα ημερόςιου και περιοδικοϑ 

τϑπου ςε Ελλϊδα και ςτο εξωτερικϐ. Βαςικϐσ ςτϐχοσ του μαθόματοσ εύναι η ςϑνδεςη τησ 

θεωρύασ με την πρακτικό και η χρηςιμοπούηςη διδακτικών εργαλεύων ϐπωσ case studies, και 

video για την καλλύτερη κατανϐηςη του μαθόματοσ. 

 

ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ (Βαςιλικό Γρούγιου, Επύκ. Καθηγότρια) 

Σο μϊθημα ειςϊγει τουσ φοιτητϋσ ςτισ βαςικϋσ ϋννοιεσ του Μϊρκετινγκ (ΜΚΣ). Παρουςιϊζει τισ 

λειτουργύεσ και τα διϊφορα προβλόματα ΜΚΣ που το ςϑγχρονο διευθυντικϐ ςτϋλεχοσ ςυνόθωσ 

αντιμετωπύζει. Ιδιαύτερη ϋμφαςη δύδεται ςτισ ςχϋςεισ του MKT με τισ υπϐλοιπεσ λειτουργύεσ τησ 

επιχεύρηςησ. Σο μϊθημα εξετϊζει θϋματα ϐπωσ: η ιδεολογύα MKT, το μύγμα MKT, το περιβϊλλον 

MKT, η ςχϋςη, η ςυμβολό και η θϋςη του MKT μϋςα ςτην ευρϑτερη κοινωνύα, η ςυμπεριφορϊ 

του καταναλωτό, ϋρευνα MKT, τμηματοπούηςη τησ αγορϊσ, διαχεύριςη προώϐντων, ανϊπτυξη 

και διούκηςη νϋων προώϐντων, καθώσ και πολιτικϋσ τιμολϐγηςησ, διανομόσ, επικοινωνύασ και 

προώθηςησ-προβολόσ προώϐντων. Οι φοιτητϋσ κατανοοϑν τισ βαςικϋσ αρχϋσ του μϊρκετινγκ και 

εξοικειώνονται με το ςϑνολο των διεργαςιών και λειτουργιών του αποκτώντασ μύα ςυνολικό 

εικϐνα του πεδύου εφαρμογόσ του. 

 

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ (Οδυςςϋασ Μοςχύδησ, Καθηγητόσ) 

Η ιςϐρροπη ανϊπτυξη των βαςικών εννοιών - τεχνικών των Μαθηματικών και η εφαρμογό τουσ 

ςτη επύλυςη προβλημϊτων τησ επιςτόμησ τησ Διούκηςησ και Οικονομύασ αποτελεύ βαςικϐ 

χαρακτηριςτικϐ του μαθόματοσ. Σο περιεχϐμενο του μαθόματοσ παρουςιϊζεται οργανωτικϊ ςε 

τϋςςερα κεφϊλαια: 

Α.  Διαφορικϐσ Λογιςμϐσ μιασ μεταβλητόσ (Παρϊγωγοσ, Εφαπτϐμενη ευθεύα, Διαφορικϐ, 

Γραμμικό προςϋγγιςη ςυναρτόςεωσ, Πολυωνιμικό προςϋγγιςη ςυναρτόςεωσ (Σϑποσ 

Taylor), Παρϊγωγοσ αντύςτροφησ, πλεγμϋνησ και παραμετρικόσ ςυναρτόςεωσ, Ποςοςτιαύοσ 

ρυθμϐσ, Ελαςτικϐτητα και Βελτιςτοπούηςη. Προβλόματα και Εφαρμογϋσ ςτη Διούκηςη 

Επιχειρόςεων και Οικονομύα). 

Β. Διαφορικϐσ Λογιςμϐσ πολλών μεταβλητών (υναρτόςεισ πολλών μεταβλητών, Γραφικό 

παρϊςταςη, Ιςοςταθμικϋσ, Μερικό παρϊγωγοσ, Eφαπτϐμενο επύπεδο και διαφορικϐ, 

Εφαρμογϋσ ςτη προςϋγγιςη τιμόσ ςυναρτόςεωσ, Παραγώγιςη ςϑνθετων και πλεγμϋνων 



 

102 

 

ςυναρτόςεων, Ακρϐτατα, αγματικϊ ςημεύα και βελτιςτοπούηςη δύχωσ περιοριςμοϑσ. 

Εφαρμογϋσ ςτη Διούκηςη και οικονομύα). 

Γ.  Ολοκληρωτικϐσ Λογιςμϐσ (Αϐριςτο ολοκλόρωμα, Οριςμϋνο και Γενικευμϋνο ολοκλόρωμα με 

Εφαρμογϋσ ςτη Διούκηςη και οικονομύα). 

Δ.  Βαςικό Γραμμικό Ωλγεβρα (Ο Ευκλεύδειοσ Πραγματικϐσ Διανυςματικϐσ χώροσ R n , πρϊξεισ 

διανυςμϊτων, εξύςωςη ευθεύασ ςτο R 2 , ευθεύασ και επιπϋδου ςτο R 3 , εξϊρτηςη – 

ανεξαρτηςύα διανυςμϊτων του R n , εςωτερικϐ γινϐμενο δ/των, μϋτρο δ/τοσ, βϊςη και 

διϊςταςη υποχώρου). Πύνακεσ (Πρϐςθεςη πινϊκων, Πολλαπλαςιαςμϐσ αριθμοϑ με πύνακα, 

Σϊξη πύνακα, Γραμμοπρϊξεισ). Γραμμικϊ ςυςτόματα (Επύλυςη ςυςτημϊτων με τη μϋθοδο 

Gauss και τη Gauss-Jordan). Πολλαπλαςιαςμϐσ πινϊκων, Αντύςτροφοσ πύνακασ, Ορύζουςα 

πύνακα και η μϋθοδοσ επύλυςησ ςυςτημϊτων Cramer . Αςκόςεισ και εφαρμογϋσ ςε Γραμμικϊ 

υποδεύγματα Διούκηςησ και Οικονομύασ. 

 

ΣΑΣΙΣΙΚΗ Ι (Ιωϊννησ  Κωνςταντϊρασ, Επύκουροσ Καθηγητόσ) 

Ειςαγωγικϋσ ϋννοιεσ: Βαςικού οριςμού και μϋθοδοι ςυγκϋντρωςησ και παρουςύαςησ 

ςτατιςτικών δεδομϋνων. 

Περιγραφό και ςϑμπτυξη ςτατιςτικών δεδομϋνων: Πύνακεσ ςυχνοτότων και γραφικϋσ μϋθοδοι 

ςϑμπτυξησ. 

Παρϊμετροι θϋςησ, διαςπορϊσ και μορφόσ μιασ κατανομόσ: Αριθμητικϐσ μϋςοσ, διϊμεςοσ, 

επικρατοϑςα τιμό, τεταρτημϐρια, εϑροσ, τυπικό απϐκλιςη, ςυντελεςτόσ μεταβλητϐτητασ, 

ςυντελεςτϋσ αςυμμετρύασ και κυρτϐτητασ. 

τοιχεύα θεωρύασ πιθανοτότων και ςυνδυαςτικόσ ανϊλυςησ: Συχαύο πεύραμα, δειγματικϐσ 

χώροσ, ενδεχϐμενα (τομό, ϋνωςη, ξϋνα, ςυμπληρωματικϊ, ανεξϊρτητα), αξιώματα πιθανοτότων, 

ιδιϐτητεσ πιθανοτότων, πιθανϐτητα υπϐ ςυνθόκη, θεώρημα ολικόσ πιθανϐτητασ, θεώρημα του 

Bayes, πολλαπλαςιαςτικϐσ κανϐνασ, μεταθϋςεισ, διατϊξεισ, ςυνδυαςμού, επαναληπτικϋσ 

μεταθϋςεισ, επαναληπτικϋσ διατϊξεισ. 

Συχαύεσ μεταβλητϋσ και κατανομϋσ πιθανϐτητασ: Βαςικϋσ ϋννοιεσ και οριςμού, ροπϋσ, 

ςτατιςτικϊ ανεξϊρτητεσ μεταβλητϋσ, ςυνδιακϑμανςη, ςυςχϋτιςη, διμεταβλητϋσ κατανομϋσ.   

Θεωρητικϊ μοντϋλα πιθανϐτητασ για διακριτϋσ και ςυνεχεύσ τυχαύεσ μεταβλητϋσ: 

Κατανομό Bernoulli, Διωνυμικό κατανομό, Γεωμετρικό κατανομό, Αρνητικό Διωνυμικό 

κατανομό, Τπεργεωμετρικό κατανομό, Κατανομό Poisson, Ομοιϐμορφη κατανομό, Εκθετικό 

κατανομό, Κανονικό Κατανομό. 

 

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  (Ιωϊννησ Φατζηδημητρύου, Καθηγητόσ)  

Η Μικροοικονομικό μελετϊ την οικονομικό ςυμπεριφορϊ δϑο ςημαντικών οικονομικών 

μονϊδων, του καταναλωτό (ό νοικοκυριοϑ) και τησ επιχεύρηςησ. Και οι δϑο ενεργοϑν ωσ 

αγοραςτϋσ και ωσ πωλητϋσ. Σα νοικοκυριϊ αγορϊζουν προώϐντα και υπηρεςύεσ απϐ τισ 

επιχειρόςεισ και “πουλοϑν” ςυντελεςτϋσ παραγωγόσ, ϐπωσ η εργαςύα. Οι επιχειρόςεισ 

αγορϊζουν τουσ ςυντελεςτϋσ παραγωγόσ απϐ τα νοικοκυριϊ και τουσ χρηςιμοποιοϑν για να 

παρϊγουν τα προώϐντα και τισ υπηρεςύεσ τουσ, τα οπούα ςτη ςυνϋχεια πουλοϑν ςτα νοικοκυριϊ. 

Μερικϊ απϐ τα πλϋον θεμελιώδη θϋματα που μελετϊ η Μικροοικονομικό Ανϊλυςη εύναι α) οι 

ςυνθόκεσ κϊτω απϐ τισ οπούεσ τα νοικοκυριϊ αποφαςύζουν ποια αγαθϊ και ςε τι ποςϐτητεσ θα 

τα αγορϊςουν, τι τιμϋσ εύναι διατεθειμϋνοι να πληρώςουν για να τα αγορϊςουν, καθώσ και ςε τι 

τιμϋσ θα διαθϋςουν τουσ παραγωγικοϑσ ςυντελεςτϋσ που ϋχουν ςτην ιδιοκτηςύα τουσ, και β) οι 

ςυνθόκεσ κϊτω απϐ τισ οπούεσ οι επιχειρόςεισ αποφαςύζουν τισ ποςϐτητεσ παραγωγικών 

ςυντελεςτών που θα αγορϊςουν, ποια προώϐντα θα παρϊγουν, ςε τι ποςϐτητα θα τα παρϊγουν 

και ςε τι τιμό θα τα πουλόςουν. Οι αποφϊςεισ αυτϋσ λαμβϊνονται απϐ τα νοικοκυριϊ με ςτϐχο 
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να δαπανόςουν το δεδομϋνο ειςϐδημϊ τουσ ϋτςι ώςτε να επιτϑχουν το υψηλϐτερο δυνατϐ 

επύπεδο ευημερύασ και απϐ τισ επιχειρόςεισ με ςτϐχο την επύτευξη ϐςο το δυνατϐν υψηλϐτερων 

πωλόςεων και κερδών. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ψ ΞΕΝΗ ΓΛΨΑ Ι. (Αναςταςύα Καραγκούνη, ΕΕΠ Ελληνικόσ Γλώςςασ)  

Οι αλλοδαπού - μη φυςικού ομιλητϋσ - φοιτητϋσ πρϋπει να ϋχουν την ικανϐτητα να 

χρηςιμοποιοϑν την Ελληνικό γλώςςα ςε προχωρημϋνο επύπεδο με ευχϋρεια και αυθορμητιςμϐ, 

ςε ςυγκεκριμϋνεσ περιςτϊςεισ επικοινωνύασ που διδϊςκονται, (βλ. θεματικϋσ ενϐτητεσ) ϋτςι 

ώςτε η επικοινωνύα τουσ με τουσ φυςικοϑσ ομιλητϋσ να γύνεται χωρύσ πύεςη και δυςκολύα. 

Πρϋπει να εύναι ςε θϋςη να κατανοοϑν τισ κϑριεσ ιδϋεσ πϊνω ςε ςυγκεκριμϋνα θϋματα (βλ. 

θεματικϋσ ενϐτητεσ). Πρϋπει να παρϊγουν λϐγο με ςαφόνεια και λεπτομϋρεια πϊνω ςε ευρϑ 

πεδύο θεμϊτων και να εξηγοϑν μύα ϊποψη πϊνω ςε ϋνα θϋμα, παρουςιϊζοντασ τα 

πλεονεκτόματα και τα μειονεκτόματα διϊφορων επιλογών.   

Οι αλλοδαπού - μη φυςικού ομιλητϋσ - φοιτητϋσ διδϊςκονται λεξιλϐγιο, κατανϐηςη και 

παραγωγό γραπτοϑ και προφορικοϑ λϐγου ςτισ ακϐλουθεσ θεματικϋσ ενϐτητεσ: 

 Εμφϊνιςη – προςωπικϐτητα  

 Ανθρώπινεσ ςχϋςεισ – οικογϋνεια 

 Ελεϑθεροσ χρϐνοσ – τϋχνη/αθλητιςμϐσ 

 Σαξιδιωτικού προοριςμού/τουριςμϐσ/ Πολιτιςτικό κληρονομιϊ 

 Τγεύα / περύθαλψη/ διατροφό 

 Εκπαύδευςη/δια βύου μϊθηςη 

Επαναλαμβϊνονται τα μορφολογικϊ (γραμματικϊ) και ςυντακτικϊ φαινϐμενα προηγουμϋνων 

επιπϋδων.  

Διδϊςκονται ςϑνθετα μορφολογικϊ (γραμματικϊ) και ςυντακτικϊ φαινϐμενα του τρϋχοντοσ 

επιπϋδου [π.χ. ςϑνθετα και ανώμαλα ουςιαςτικϊ και επύθετα, επιρρόματα, προθϋςεισ, 

δευτερεϑουςεσ προτϊςεισ (ειδικϋσ, βουλητικϋσ, χρονικϋσ, αιτιολογικϋσ, πλϊγιεσ ερωτηματικϋσ 

προτϊςεισ, αντωνυμύεσ κλπ] 

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΑ 

ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΛΟΓΙΣΙΚΗ Ι (πρώην  ΑΡΦΕ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ) (ταυρούλα Κουρδούμπαλου,  Λϋκτορασ ) 

Ο ςτϐχοσ του μαθόματοσ εύναι να εξοικειωθεύ ο φοιτητόσ ςε ειςαγωγικϐ επύπεδο με τα θϋματα 

που πραγματεϑεται η επιςτόμη τησ λογιςτικόσ. Αρχικϊ, παρουςιϊζονται οι βαςικϋσ λογιςτικϋσ 

καταςτϊςεισ των επιχειρόςεων, δηλαδό ο ιςολογιςμϐσ και η κατϊςταςη αποτελεςμϊτων 

χρόςησ. τη ςυνϋχεια, πραγματοποιεύται ανϊλυςη των λογιςτικών γεγονϐτων και τησ 

επύπτωςόσ τουσ ςτη λογιςτικό ιςϐτητα. Ακολουθεύ η παρουςύαςη των κανϐνων λειτουργύασ 

των λογαριαςμών και η καταχώρηςη των λογιςτικών γεγονϐτων ςτο ημερολϐγιο με 

ταυτϐχρονη τόρηςη γενικοϑ και αναλυτικών καθολικών. Ϊπεται η κατϊρτιςη του ιςοζυγύου ενώ 

με την παρουςύαςη των εγγραφών κλειςύματοσ και την κατϊρτιςη των χρηματοοικονομικών 

καταςτϊςεων ολοκληρώνεται η παρουςύαςη του λογιςτικοϑ κυκλώματοσ. 

 

ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ  (Κωνςταντύνοσ Σαραμπϊνησ,  Καθηγητόσ) 

Σο μϊθημα αυτϐ αποτελεύται απϐ τρεισ ενϐτητεσ, τη θεωρητικό, την εργαςτηριακό και την 

ενϐτητα τησ εκπϐνηςησ εργαςύασ. τη θεωρητικό ενϐτητα του μαθόματοσ, αναλϑονται αρχικϊ 

οι ϋννοιεσ τησ πληροφορικόσ τεχνολογύασ και των πληροφοριακών ςυςτημϊτων, καθώσ και η 

ςημαςύα τουσ για την επιςτημονικό περιοχό τησ «οργϊνωςησ και διούκηςησ επιχειρόςεων». τη 
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ςυνϋχεια αναλϑονται ςε βϊθοσ τα ςτοιχεύα που ςυνιςτοϑν τα πληροφοριακϊ ςυςτόματα, οι 

λειτουργύεσ που εκτελοϑν, οι ςτϐχοι που επιτελοϑν, ο τρϐποσ κτόςησ τουσ απϐ επιχειρόςεισ και 

οργανιςμοϑσ, η ϋννοια των πληροφοριακών αναγκών, τα εύδη των δεδομϋνων. Επύςησ 

παρουςιϊζονται νεϐτερεσ εξελύξεισ τησ πληροφορικόσ τεχνολογύασ και η εφαρμογό τουσ. την 

εργαςτηριακό ενϐτητα του μαθόματοσ παρουςιϊζονται εργαλεύα λογιςμικοϑ που 

χρηςιμοποιοϑνται ςτον προςωπικϐ ηλεκτρονικϐ υπολογιςτό για την επύτευξη βαςικών 

λειτουργιών διαχεύριςησ του ηλεκτρονικοϑ υπολογιςτό, τη ςυγγραφό κειμϋνων, την καταςκευό 

υπολογιςτικών φϑλλων, την πλοόγηςη και χρόςη υπηρεςιών του Παγκϐςμιου Ιςτοϑ. Η εργαςύα 

αποτελεύται απϐ επιμϋρουσ ενϐτητεσ που περιλαμβϊνουν: την παραμετροπούηςη ςϑγχρονων 

επιχειρηςιακών πληροφοριακών ςυςτημϊτων (π.χ. πληροφοριακϐ ςϑςτημα διαχεύριςησ 

ανθρώπινου δυναμικοϑ, πληροφοριακϐ ςϑςτημα διαχεύριςησ πελατών), την ανϊπτυξη 

ιςτοτϐπου ςτον παγκϐςμιο ιςτϐ με χρόςη ϋτοιμων εργαλεύων (π.χ. wordpress), τη χρόςη 

ποικύλων διαδικτυακών εργαλεύων λογιςμικοϑ (π.χ. Google apps). 

 

ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΨΝ (Τπατύα Θεοδωρϊκιογλου, ΕΔΙΠ) 

τϐχοσ του μαθόματοσ «Ειςαγωγό ςτη Διούκηςη Λειτουργιών» εύναι να ειςϊγει τουσ φοιτητϋσ 

ςε βαςικοϑσ τομεύσ τησ διούκηςησ λειτουργιών και να τουσ βοηθόςει να αντιληφθοϑν το ρϐλο 

τησ μϋςα ςτην επιχεύρηςη, την επύδραςό τησ ςτην αϑξηςη τησ ανταγωνιςτικϐτητασ και τον 

τρϐπο αλληλεπύδραςόσ τησ με τισ υπϐλοιπεσ βαςικϋσ λειτουργύεσ τησ επιχεύρηςησ. Ειδικϐτερα, 

παρουςιϊζονται και αναλϑονται βαςικϋσ περιοχϋσ τησ διούκηςησ παραγωγόσ/λειτουργιών 

καθώσ και τα εργαλεύα και οι μϋθοδοι που χρηςιμοποιοϑνται για τη λόψη αποφϊςεων ςε αυτϋσ. 

Ενδεικτικϊ, αναπτϑςςονται θϋματα ϐπωσ: Ειςαγωγό ςτη Διούκηςη Λειτουργιών, τρατηγικϐσ 

Ρϐλοσ τησ Διούκηςησ Λειτουργιών, Μϋτρηςη & Βελτύωςη Παραγωγικϐτητασ, Ανϊλυςη για 

Προβλϋψεισ Ζότηςησ, Ανϊλυςη και χεδιαςμϐσ Παραγωγικόσ Δυναμικϐτητασ, Επιλογό Θϋςησ 

Εγκατϊςταςησ, χεδύαςη Προώϐντοσ και Παραγωγικόσ Διαδικαςύασ, χεδύαςη Φωροταξικόσ 

Διϊταξησ, Προγραμματιςμϐσ Παραγωγόσ, και Διαχεύριςη Αποθεμϊτων. Η μελϋτη των παραπϊνω 

θεμϊτων ςυνοδεϑεται απϐ παρουςύαςη και ανϊλυςη πραγματικών περιπτώςεων (case studies). 

 

ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ (Ιωϊννησ  Κωνςταντϊρασ, Επύκουροσ Καθηγητόσ) 

Δειγματοληψύα και κατανομϋσ δειγματοληψύασ: Δειγματοληψύα, η ςημαςύα τησ δειγματικόσ 

κατανομόσ, κατανομό δειγματοληψύασ του μϋςου, κατανομό δειγματοληψύασ τησ διαφορϊσ δϑο 

μϋςων, δειγματικό κατανομό τησ αναλογύασ και τησ διαφορϊσ δϑο αναλογιών, δειγματικό 

κατανομό τησ διαςπορϊσ, η Χ2–κατανομό, δειγματικό κατανομό του λϐγου δϑο διαςπορών, η F-

κατανομό.  

ημειακό Εκτιμητικό και Εκτιμητικό με διϊςτημα εμπιςτοςϑνησ: Εκτιμότρια ςυνϊρτηςη και 

κριτόρια επιλογόσ εκτιμητριών, η ςημαςύα του διαςτόματοσ εμπιςτοςϑνησ και του ςυντελεςτό 

εμπιςτοςϑνησ, εκτύμηςη διαςτόματοσ εμπιςτοςϑνησ του μϋςου, τησ διαφορϊσ δϑο μϋςων, τησ 

διαςπορϊσ και τησ αναλογύασ, εκτύμηςη διαςτόματοσ εμπιςτοςϑνησ τησ διαφορϊσ δϑο 

αναλογιών και του λϐγου δϑο διαςπορών, επιλογό μεγϋθουσ δεύγματοσ για την εκτύμηςη του 

μϋςου. 

Ϊλεγχοσ ςτατιςτικών υποθϋςεων και λόψη αποφϊςεων: Ερευνητικϋσ και ςτατιςτικϋσ 

υποθϋςεισ, επύπεδο ςημαντικϐτητασ και ςφϊλμα Σϑπου Ι και ΙΙ, διαδικαςύα ελϋγχου υποθϋςεων, 

ϋλεγχοσ υποθϋςεων για τη μϋςη τιμό του πληθυςμοϑ, για τη διαφορϊ δϑο μϋςων, για τη 

διαςπορϊ και την αναλογύα, ϋλεγχοσ υποθϋςεων για τη διαφορϊ δϑο αναλογιών και του λϐγου 

δϑο διαςπορών. 

τατιςτικό ςυμπεραςματολογύα για κατηγορικϋσ μεταβλητϋσ: Ϊλεγχοσ Χ2 καλόσ προςαρμογόσ, 

ανεξαρτηςύασ και ομοιογϋνειασ. 
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Ανϊλυςη απλόσ και πολλαπλόσ παλινδρϐμηςησ και ςυςχϋτιςησ: υςχϋτιςη, απλό γραμμικό 

παλινδρϐμηςη, αξιολϐγηςη απλοϑ γραμμικοϑ μοντϋλου, ειςαγωγό ςτο πολυμεταβλητϐ μοντϋλο 

παλινδρϐμηςησ. 

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  (Ιωϊννησ Φατζηδημητρύου, Καθηγητόσ)  

H Μακροοικονομικό μελετϊ τη ςυμπεριφορϊ και τα προβλόματα του οικονομικοϑ ςυςτόματοσ 

ςτο ςϑνολϐ του. Η δομό του μαθόματοσ εύναι τϋτοια ώςτε οι φοιτητϋσ να κατανοόςουν τη 

ςημαςύα και τη χρηςιμϐτητα των μακροοικονομικών μεγεθών για το νοικοκυριϐ και την 

επιχεύρηςη. Σα θϋματα που θα μελετηθοϑν ςε βϊθοσ περιλαμβϊνουν την ϋννοια και τουσ 

ςτϐχουσ τησ μακροοικονομικόσ πολιτικόσ, τον ρϐλο του δημϐςιου τομϋα και τησ Ευρωπαώκόσ 

Κεντρικόσ Σρϊπεζασ (ΕΚΣ) ςτην οικονομύα και τη διαμϐρφωςη τησ δημοςιονομικόσ και 

νομιςματικόσ πολιτικόσ, τη ςχϋςη που υπϊρχει μεταξϑ του ακαθϊριςτου εγχώριου προώϐντοσ 

(ΑΕΠ), του εθνικοϑ ειςοδόματοσ και τησ ςυνολικόσ κατανϊλωςησ και αποταμύευςησ, τουσ 

παρϊγοντεσ που προςδιορύζουν το μϋγεθοσ των επενδϑςεων του ιδιωτικοϑ τομϋα, τον τρϐπο 

προςδιοριςμοϑ του εγχώριου προώϐντοσ και του εθνικοϑ ειςοδόματοσ. Επιπλϋον, θα μελετηθοϑν 

η ϋννοια και η ςημαςύα τησ ϊςκηςησ τησ δημοςιονομικόσ και νομιςματικόσ πολιτικόσ, το 

υπϐδειγμα τησ ςυνολικόσ ζότηςησ και ςυνολικόσ προςφορϊσ και η ςημαςύα τησ ϊςκηςησ τησ 

μακροοικονομικόσ πολιτικόσ ςτα πλαύςια του υποδεύγματοσ αυτοϑ. Σϋλοσ θα εξεταςτοϑν και οι 

παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν τον ρυθμϐ οικονομικόσ ανϊπτυξησ, τη λειτουργύα των αγορών 

χρόματοσ, το ϑψοσ των επιτοκύων, τον πληθωριςμϐ, την ανεργύα, την απαςχϐληςη, τα 

ελλεύμματα του προϒπολογιςμοϑ του δημϐςιου τομϋα και το μϋγεθοσ του δημϐςιου ό εθνικοϑ 

χρϋουσ. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ψ ΞΕΝΗ ΓΛΨΑ ΙΙ.(Αναςταςύα Καραγκούνη, ΕΕΠ Ελληνικόσ Γλώςςασ)  

Οι αλλοδαπού - μη φυςικού ομιλητϋσ - φοιτητϋσ πρϋπει να ϋχουν την ικανϐτητα να κατανοοϑν 

ϋνα ευρϑ φϊςμα ςϑνθετων και μακροςκελών κειμϋνων πϊνω ςε ςυγκεκριμϋνα θϋματα, και να 

αναγνωρύζουν ςημαςύεσ που υπονοοϑνται. (βλ. θεματικϋσ ενϐτητεσ) Να μποροϑν να 

εκφραςτοϑν ϊνετα, αυθϐρμητα και ευϋλικτα ςε ςυγκεκριμϋνεσ περιςτϊςεισ επικοινωνύασ. (βλ. 

θεματικϋσ ενϐτητεσ) 

Να μποροϑν να παρϊγουν ςαφό, καλϊ διαρθρωμϋνα, λεπτομερό κεύμενα για ςϑνθετα θϋματα 

που διδϊςκονται. 

Οι αλλοδαπού - μη φυςικού ομιλητϋσ - φοιτητϋσ διδϊςκονται κατανϐηςη και παραγωγό γραπτοϑ 

και προφορικοϑ λϐγου ςτισ ακϐλουθεσ θεματικϋσ ενϐτητεσ: 

 Εργαςύα / επαγγϋλματα 

 Περιβϊλλον – Οικολογύα – κλύμα 

 Πϐλεμοσ – Ειρόνη/ Ανθρώπινα δικαιώματα /Κοινωνικϊ προβλόματα 

 Δημϐςιοσ βύοσ, δικαιοςϑνη/ πολιτικό  

 Επιςτόμη /Οικονομύα/Σεχνολογύα/Τπολογιςτϋσ   

υνεχύζεται η διδαςκαλύα ςϑνθετων μορφολογικών και ςυντακτικών φαινομϋνων. [π.χ. ςϑνθετα 

ρόματα με προθϋςεισ, ςϑνθετα ρόματα με αρχαύα προϋλευςη, ανώμαλα ουςιαςτικϊ, ιδιϊζουςασ 

χρόςησ ουςιαςτικϊ, δευτερεϑουςεσ αναφορικϋσ, τελικϋσ, ςυμπεραςματικϋσ, ενδοιαςτικϋσ, 

εναντιωματικϋσ υποθετικϋσ προτϊςεισ, υποθετικϐσ λϐγοσ, ανώμαλα παραθετικϊ, αριθμητικϊ 

επύθετα, λϐγια ρόματα, ρηματικϊ επύθετα, μετοχϋσ παθητικοϑ αορύςτου, παθητικό ςϑνταξη 

κλπ.] 
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Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΑ 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΗ ΕΡΕΤΝΑ [Ανδρϋασ Γεωργύου, Καθηγητόσ(Σμόμα Α-Μα) & K. Καπϊρησ, Επ. 

Καθηγητόσ (Σμόμα Με-Ψ)]  

Η Επιχειρηςιακό Ϊρευνα (Operational ό Operations Research, Management Science, 

Quantitative Analysis for Business Decisions, Prescriptive Analytics) προςφϋρει μια ςειρϊ απϐ 

εργαλεύα που αφοροϑν την ανϊπτυξη μαθηματικών μοντϋλων που ςτοχεϑουν ςτη λόψη 

βϋλτιςτων αποφϊςεων ςε ςυςτόματα υψηλόσ πολυπλοκϐτητασ. Εκεύ ϐπου οντϐτητεσ 

(ανθρώπινο δυναμικϐ, πϐροι ϐπωσ πρώτεσ ϑλεσ, κεφϊλαια, μεθοδολογύεσ, δεδομϋνα και 

πληροφορύεσ) αλληλοεπιδροϑν με κϊποιο ςκοπϐ ϐπωσ την παροχό μιασ υπηρεςύασ ό την 

παραγωγό ενϐσ αγαθοϑ. Αποτελεύ το κυρύαρχο γνωςτικϐ αντικεύμενο τησ ςυςτημικόσ ανϊλυςησ 

για τη λόψη (βϋλτιςτων) αποφϊςεων και εύναι ϋνασ απϐ τουσ βαςικοϑσ πυλώνεσ τησ 

Αναλυτικόσ των Επιχειρόςεων (Business Analytics). Tα τελευταύα χρϐνια, η Επιχειρηςιακό 

Ϊρευνα ϋχει μετεξελιχθεύ ςε ϋναν απϐ τουσ βαςικοϑ πυλώνεσ του αντικειμϋνου που ϋγινε 

ευρϑτερα γνωςτϐ ωσ Business Analytics & Data Science μαζύ με τισ τεχνικϋσ τησ τατιςτικόσ 

Ανϊλυςησ και με τη ςτόριξη τησ Πληροφορικόσ Σεχνολογύασ και τησ διαχεύριςησ 

Πληροφοριακών υςτημϊτων. υχνϊ μϊλιςτα αναφϋρεται πλϋον ωσ Αναλυτικό των 

Αποφϊςεων. το πλαύςιο τησ Αναλυτικόσ των Επιχειρόςεων και τησ επιςτόμησ τρων δεδομϋνων 

αποτελεύ την ενϐτητα που ςυνδϋει την Περιγραφικό και Προβλεπτικό Αναλυτικό (Descriptive 

and Predictive Avalytics) με την λόψη Αποφϊςεων (Prescriptive Analytics). Σο πακϋτο αυτϐ των 

μεθοδολογιών ςτηρύζεται φυςικϊ ςτην υπολογιςτικό ιςχϑ που προςφϋρει η Πληροφορικό 

τεχνολογύα και δύνει ανεξϊντλητεσ δυνατϐτητεσ ςτην προετοιμαςύα και ανϊλυςη δεδομϋνων 

μικροϑ ό μεγϊλου ϐγκου (Big Data Analysis) ςτο πλαύςιο τησ τεχνητόσ νοημοςϑνησ (ΑΙ) και των 

ευφυών ςυςτημϊτων (ES). 

Η Επιχειρηςιακό Ϊρευνα βρύςκεται παντοϑ (ακϐμη κι αν δεν το βλϋπετε ό δεν το γνωρύζετε) 

αφοϑ κϊθε ανθρώπινη (με την ευρεύα ϋννοια) δραςτηριϐτητα εμπεριϋχει την ανϊγκη 

εντοπιςμοϑ τησ βϋλτιςτησ προςϋγγιςησ υλοπούηςόσ τησ. Ϊτςι βλϋπουμε εφαρμογϋσ ςε ϐλουσ 

τουσ κλϊδουσ επιχειρηςιακόσ δραςτηριϐτητασ (δημϐςιο τομϋα, ϊμυνα, παροχό υπηρεςιών 

υγεύασ, καταςκευϋσ, βιομηχανικό παραγωγό, μηχανολογικϋσ εφαρμογϋσ, παροχό υπηρεςιών, 

χρηματοοικονομικό διούκηςη, μϊρκετινγκ, κ.λπ.). Η Επιχειρηςιακό Ϊρευνα ωσ αυτοτελϋσ 

γνωςτικϐ αντικεύμενο πρωτοεμφανύςτηκε ςτον αμυντικϐ κλϊδο κυρύωσ απϐ τισ ςυμμαχικϋσ 

δυνϊμεισ κατϊ το 2ο Παγκϐςμιο Πϐλεμο. Δηλαδό, ςε ϋνα περιβϊλλον με ϋντονη αβεβαιϐτητα 

(ςτοχαςτικϐτητα), ανταγωνιςμϐ (ςϑρραξη) ϋλλειψη πϐρων και κύνδυνο (ρύςκο). Καθϐλου 

τυχαύα, το πρώτο πρϐβλημα Επιχειρηςιακόσ Ϊρευνασ που αντιμετώπιςε η Βρετανικό 

τρατιωτικό Διούκηςη εκεύνη την περύοδο θεωρεύται το πρϐβλημα τησ χωροθϋτηςησ (επιλογό 

τϐπου εγκατϊςταςησ) το οπούο προϋκυψε απϐ την ανϊγκη ανϊπτυξησ ενϐσ ςυςτόματοσ 

εντοπιςμοϑ και αναχαύτηςησ (radar τησ εποχόσ εκεύνησ). 

Σα παραπϊνω χαρακτηριςτικϊ, ςυναντώνται ςε κϊθε περιβϊλλον επιχειρηςιακόσ (και 

προςωπικόσ) δραςτηριϐτητασ και γενικϐτερα κϊθε οργανιςμοϑ (ςυςτόματοσ) και η 

διαπύςτωςη αυτό οδόγηςε, απϐ τη δεκαετύα του 50 και ϋπειτα, ςε περαιτϋρω ανϊπτυξη και 

εφαρμογό των μεθϐδων αυτών ςε κϊθε περιοχό ϐπου πολϑπλοκα προβλόματα κϊτω απϐ 

ςυνθόκεσ αβεβαιϐτητασ, ρύςκου, περιοριςμϋνων πϐρων και ανταγωνιςμοϑ ϋπρεπε να 

επιλυθοϑν.  

Οι διαλϋξεισ του μαθόματοσ ςτοχεϑουν ςε μια ςυνοπτικό γνωριμύα με τα βαςικϊ εργαλεύα τησ 

Επιχειρηςιακόσ Ϊρευνασ και κυρύωσ με τον γραμμικϐ προγραμματιςμϐ και τη θεωρύα δικτϑων. 

Αρχικϊ γύνεται μύα ςϑντομη αναςκϐπηςη τησ ςυςτημικόσ προςϋγγιςησ ςτην επύλυςη 

επιχειρηςιακών προβλημϊτων και ςτην ανϊπτυξη ποςοτικών μοντϋλων (quantitative models) 
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ςτο πλαύςιο τησ Καθοδηγητικόσ Αναλυτικόσ (Prescriptive Analytics). τη ςυνϋχεια 

παρουςιϊζεται η μεθοδολογύα του γραμμικοϑ προγραμματιςμοϑ. Ειδικϐτερα, αναλϑεται η 

γραφικό αναπαρϊςταςη των γραμμικών μοντϋλων και η ςχϋςη τουσ με τη μικροοικονομικό 

ανϊλυςη και παρουςιϊζονται ςτοιχεύα τησ μεθϐδου simplex, Η μϋθοδοσ simplex αποτελεύ ϋναν 

απϐ τουσ ςημαντικϐτερουσ αλγορύθμουσ του 20ου αιώνα του οπούου η εφαρμογό ςε αμϋτρητα 

προβλόματα τησ καθημερινϐτητασ κυριολεκτικϊ ϊλλαξε τον τρϐπο ζωόσ μασ προσ το καλϑτερο 

(ϋνασ αλγϐριθμοσ μπορεύ να κϊνει κϊτι τϋτοιο;). τη ςυνϋχεια αφιερώνεται ϋνα μϋροσ των 

διαλϋξεων ςτη δυώκό θεωρύα και τη ςχϋςη τησ με την μικροοικονομικό θεωρύα και ςτην ανϊλυςη 

ευαιςθηςύασ των βαςικών παραμϋτρων των μοντϋλων. Ιδιαύτερη ϋμφαςη αποδύδεται ςτην 

καλλιϋργεια τησ ικανϐτητασ ανϊπτυξησ ςτοιχειωδών γραμμικών μοντϋλων και ερμηνεύασ των 

αποτελεςμϊτων για τη λόψη διοικητικών αποφϊςεων. Ακολοϑθωσ αναλϑονται ειδικϋσ 

περιπτώςεισ γραμμικών προβλημϊτων που οδηγοϑν λογικϊ ςτη θεωρύα δικτϑων, Σϋτοιεσ 

ειδικϋσ περιπτώςεισ εύναι το πρϐβλημα μεταφορϊσ και το πρϐβλημα τησ ανϊθεςησ εργαςιών. 

Σϋλοσ, αναλϑονται τα προβλόματα τησ βϋλτιςτησ διαδρομόσ, του ϊριςτου δϋντρου ζεϑξησ 

(διαςϑνδεςησ) και τησ μϋγιςτησ ροόσ. Προβλόματα που ϋχουν εξαιρετικϊ ενδιαφϋρουςεσ 

επεκτϊςεισ τα τελευταύα χρϐνια ςε θϋματα κοινωνικόσ δικτϑωςησ, ςε επιδραςτικϊ δύκτυα ό 

δύκτυα ςυνεργαςιών.  

Με την ολοκλόρωςη τησ διδαςκαλύασ οι φοιτητϋσ και οι φοιτότριεσ αναμϋνεται να ϋχουν 

καλλιεργόςει πρωτύςτωσ την κοινό λογικό και τη δημιουργικϐτητα (ϐπωσ αυτό εδρϊζεται 

φυςικϊ ςτη γνώςη). τοιχεύα που θεμελιώνουν την ικανϐτητα μετϊβαςησ απϐ ϋνα εννοιολογικϐ 

ςχόμα ςε ϋνα μαθηματικϐ ιςοδϑναμο με ςκοπϐ τη λόψη αποφϊςεων. Δεξιϐτητεσ που 

αναπτϑςςονται ςχετύζονται με ςτοιχειώδεισ διαδικαςύεσ επύλυςησ και ερμηνεύασ μαθηματικών 

μοντϋλων ςε διοικητικϊ προβλόματα, εκτϋλεςη πειραμϊτων ανϊλυςησ ευαιςθηςύασ και 

διαςϑνδεςη ϐλων των εργαλεύων με ϋννοιεσ απϐ ϊλλα γνωςτικϊ αντικεύμενα ϐπωσ 

Μικροοικονομικό, Διούκηςη Παραγωγόσ, Διούκηςη Ανθρωπύνων πϐρων, τρατηγικό κ.λπ. 

Σο μϊθημα δεν εύναι εργαςτηριακϐ, ϐμωσ οι φοιτητϋσ/τριεσ προτρϋπονται να εξαςκηθοϑν ςτη 

διαμϐρφωςη και επύλυςη διαφϐρων προβλημϊτων χρηςιμοποιώντασ τα διαθϋςιμα 

προγρϊμματα ηλεκτρονικών υπολογιςτών (QSB, QM/POM, Excel) ό ακϐμη και κϊποια γλώςςα ό 

περιβϊλλον μοντελοπούηςησ (π.χ. Python).  

 

ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΚΑΣΑΝΑΛΨΣΗ   (Ανδρϋασ Ανδρονικύδησ ,  Καθηγητόσ) 

Σο μϊθημα μελετϊ και αναλϑει τον καταναλωτό ωσ αποφαςύζοντα ςτα πλαύςια τησ 

ςυμπεριφορικόσ οικονομικόσ. Οι καταναλωτϋσ παρεκκλύνουν απϐ τη λόψη ορθολογικών 

αποφϊςεων και αυτϐ γύνεται με ςυςτηματικϐ και προβλϋψιμο τρϐπο. Ϊμφαςη δύδεται ςτισ 

ςτρατηγικϋσ επιπτώςεισ των ψυχολογικών και κοινωνικών επιδρϊςεων που ο καταναλωτόσ 

δϋχεται κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ λόψησ αποφϊςεων και που με τη ςειρϊ τουσ 

ςυμβϊλουν ςτη διαμϐρφωςη τησ «εμπειρύασ πελϊτη». Πιο ςυγκεκριμϋνα, τα θϋματα που 

καλϑπτονται περιλαμβϊνουν: διαδικαςύα λόψησ αποφϊςεων, επεξεργαςύα πληροφοριών, 

αντιλόψεισ, προςόλωςη ςτη μϊρκα προώϐντοσ, ανϊμιξη με το προώϐν, μϋτρηςη και αλλαγό 

ςτϊςεων, διαπροςωπικϋσ επιδρϊςεισ ςτη ςυμπεριφορϊ του καταναλωτό, υποδεύγματα 

ςυμπεριφορϊσ καταναλωτό και εφαρμογϋσ ςτην τμηματοπούηςη τησ αγορϊσ, ςτην τοποθϋτηςη 

και ςτην προβολό προώϐντων. 

 

ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ (Ιορδϊνησ Ελευθεριϊδησ,  Καθηγητόσ) 

Σο μϊθημα αναλϑει την ϋννοια τησ χρονικόσ αξύασ του χρόματοσ, η οπούα αντανακλϊ το γεγονϐσ 

ϐτι η αξύα μύασ νομιςματικόσ μονϊδασ δεν παραμϋνει διαχρονικϊ ςταθερό αλλϊ μεταβϊλλεται. 

Περιγρϊφει τισ ϋννοιεσ του τϐκου και του επιτοκύου, καθώσ και τον τρϐπο υπολογιςμοϑ τησ 
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παροϑςασ και τησ μελλοντικόσ αξύασ ενϐσ ποςοϑ με απλϐ τϐκο ό ανατοκιςμϐ. Παρϊλληλα, εξηγεύ 

το πώσ μπορεύ να υπολογιςθεύ το επιτϐκιο και το χρονικϐ διϊςτημα μύασ επϋνδυςησ. 

Παρουςιϊζει την ϋννοια τησ ρϊντασ, τα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ τησ, καθώσ και τον τρϐπο 

υπολογιςμοϑ τησ παροϑςασ και μελλοντικόσ αξύασ τησ. υμβϊλλει ςτην κατανϐηςη τησ δομόσ 

και διϊρθρωςησ των δανεύων και των αποταμιευτικών προγραμμϊτων, ενώ διαχωρύζει τισ 

ϋννοιεσ του ονομαςτικοϑ και του πραγματικοϑ επιτοκύου. 

 

ΟΡΓΑΝΨΙΑΚΗ ΘΕΨΡΙΑ ΚΑΙ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ  (Αναςταςύα Κϊτου, Αναπλ. Καθηγότρια) 

κοπόσ: Να ειςϊγει τουσ φοιτητϋσ ςτην Οργανωςιακό Θεωρύα και υμπεριφορϊ (ΟΘΕ) και 

ςτισ εφαρμογϋσ τησ ςτισ επιχειρόςεισ, ϋτςι ώςτε αυτϋσ να διατηρόςουν και να βελτιώςουν τα 

ανταγωνιςτικϊ τουσ πλεονεκτόματα. 

Περιεχόμενο: Ειςαγωγό ςτην οργανωςιακό θεωρύα και ςυμπεριφορϊ, Ατομικϊ γνωρύςματα, 

Μϊθηςη, Αξύεσ, τϊςεισ και εργαςιακϋσ ςυμπεριφορϋσ, Αντύληψη, Παρακύνηςη, Γκρουπ και 

ομϊδεσ, υγκροϑςεισ και διαπραγματεϑςεισ, Επικοινωνύα, Ηγεςύα.  

Ϊμφαςη: Αναλϑςεισ περιπτώςεων, Ομαδικϋσ ςυζητόςεισ, Ομαδικϋσ εργαςύεσ. 

 

ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΙΙ (πρώην ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ)  

(Γεώργιοσ Δρογαλϊσ,  Επύκουροσ Καθηγητόσ) 

Ο ςτϐχοσ του μαθόματοσ εύναι να πραγματοποιόςει μύα λεπτομερό επιςκϐπηςη τησ 

χρηματοοικονομικόσ λογιςτικόσ και να εξοικειώςει τουσ φοιτητϋσ με τα εργαλεύα, τισ μεθϐδουσ 

και τισ τεχνικϋσ που εφαρμϐζονται κατϊ την εφαρμογό των Ελληνικών Λογιςτικών Προτϑπων 

(Ν 4308/14). Ειδικϐτερα, αρχικϊ αναλϑονται οι λογαριαςμού ςϑμφωνα με τα ΕΛΠ(Ν. 4308/14). 

τη ςυνϋχεια παρουςιϊζονται λογιςτικϊ γεγονϐτα ςχετικϊ με τα Μη Κυκλοφοροϑντα Πϊγια 

τοιχεύα (αγορϊ, αποςβϋςεισ και πωλόςεισ παγύων), τα Αποθϋματα (Μϋθοδοι απογραφόσ και 

μϋθοδοι αποτύμηςησ), τα Φρηματοοικονομικϊ ςτοιχεύα (παρακολοϑθηςη πελατών, γραμματύων 

ειςπρακτϋων και επιςφαλών απαιτόςεων), τισ Τποχρεώςεισ (παρακολοϑθηςη προμηθευτών, 

μη δεδουλευμϋνων τϐκων, δανεύων, προβλϋψεων και ΥΠΑ), την Καθαρό Θϋςη, τα Ϊξοδα και τα 

Ϊςοδα. Σο μϊθημα ολοκληρώνεται με την ανϊλυςη των εγγραφών προςδιοριςμοϑ 

αποτελϋςματοσ και την κατϊρτιςη των λογιςτικών καταςτϊςεων ςϑμφωνα με τα Ελληνικϊ 

Λογιςτικϊ Πρϐτυπα. 

 

ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΜΟΝΣΕΛΟΠΟΙΗΗ ΔΙΕΡΓΑΙΨΝ (Λουκϊσ Σςιρώνησ,  Αναπληρωτόσ 

Καθηγητόσ) 

Περιγραφό: Η αϑξηςη τησ ικανοπούηςησ των πελατών, η μεύωςη του κϐςτουσ τησ 

επιχειρηματικόσ δραςτηριϐτητασ και η δημιουργύα νϋων προώϐντων και υπηρεςιών με χαμηλϐ 

κϐςτοσ εύναι ςημαντικϋσ πτυχϋσ τησ διαχεύριςησ των επιχειρηματικών διαδικαςιών απϐ την 

ϊποψη τησ διούκηςησ. Η διούκηςη και μοντελοπούηςη διεργαςιών περιλαμβϊνει ϋννοιεσ, 

μεθϐδουσ και τεχνικϋσ για τη ςτόριξη του ςχεδιαςμοϑ, τησ διαχεύριςησ, τησ διαμϐρφωςησ, τησ 

θϋςπιςησ και τησ ανϊλυςησ των επιχειρηςιακών διαδικαςιών. Η βαςικό διαχεύριςη των 

επιχειρηςιακών διαδικαςιών εύναι η ρητό αναπαρϊςταςη τουσ με τισ δραςτηριϐτητϋσ τουσ και 

τουσ περιοριςμοϑσ εκτϋλεςησ μεταξϑ τουσ. 

Σο μϊθημα εξετϊζει τισ μεθϐδουσ και τισ τεχνικϋσ που απαιτοϑνται για την ανϊλυςη, το 

ςχεδιαςμϐ, την χαρτογρϊφηςη, την εφαρμογό, την αυτοματοπούηςη, και την αξιολϐγηςό των 

επιχειρηςιακών διεργαςιών. Εύναι δομημϋνο με βϊςη τισ φϊςεισ του κϑκλου ζωόσ τησ 

επιχειρηςιακόσ διεργαςύασ. Οι φοιτητϋσ μαθαύνουν να αναλϑουν την οργανωτικό απϐδοςη απϐ 

την ϊποψη τησ διεργαςύασ, τον επαναςχεδιαςμϐ των διαδικαςιών με τη χρόςη τεχνικών 

εςτιαςμϋνων ςε ροϋσ εργαςύασ και να δημιουργόςουν μοντϋλα διεργαςιών. Παρϋχεται 
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ολοκληρωμϋνη κϊλυψη του προτϑπου Business Process Modelling Notation (BPMN) ϋτςι ώςτε 

οι φοιτητϋσ να εύναι ςε θϋςη να διαβϊςουν και να αναπτϑξουν μοντϋλα διεργαςιών. Με την 

ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ αναμϋνεται να αναπτϑξουν και να εργαςτοϑν με μια 

ςειρϊ διαφορετικών τϑπων επιχειρηματικών διαδικαςιών που εύναι τυπικϋσ για την ευρεύα 

γκϊμα των επιχειρόςεων. 

 

ΞΕΝΗ ΓΛΨΑ (Αγγλικϊ, Γαλλικϊ, Γερμανικϊ, Ιταλικϊ)   

 

ΞΕΝΗ ΓΛΨΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ III: ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ ( Ζωό Κανταρύδου & Θεόκλεια 

Ριζούλη, ΕΕΠ Αγγλικόσ Γλώςςασ). 

Περιεχόμενο μαθόματοσ: ποικιλύα ακαδημαώκών και εγκυκλοπαιδικών κειμϋνων ανωτϋρου 

ενδιϊμεςου επιπϋδου που αφοροϑν οργϊνωςη τησ επιχεύρηςησ, χρηματοοικονομικϊ, 

διαπολιτιςμικό διαχεύριςη, διούκηςη ανθρώπινου δυναμικοϑ, μϊρκετινγκ ςτα μϋςα κοινωνικόσ 

δικτϑωςησ, εταιρικό κοινωνικό ευθϑνη. 

Μαθηςιακϊ αποτελϋςματα: Ο κϑριοσ ςτϐχοσ του μαθόματοσ εύναι να αποκτόςουν οι 

φοιτητϋσ/τριεσ τεχνογνωςύα αλλϊ και δεξιϐτητεσ απαςχοληςιμϐτητασ (soft skills) ώςτε να 

αντιμετωπύςουν αποτελεςματικϊ τισ διϊφορεσ απαιτόςεισ του επαγγϋλματοσ  που θα 

ακολουθόςουν. Πιο ςυγκεκριμϋνα γύνεται εξϊςκηςη ςτα παρακϊτω: 

1.  ϑνταξη βιογραφικοϑ ςημειώματοσ/ςυνοδευτικόσ επιςτολόσ για πραγματικό αγγελύα 

εργαςύασ, προςομούωςη ςυνϋντευξησ εργαςύασ 

2.  Φρόςη επύςημησ/ επαγγελματικόσ γλώςςασ για ςϑνταξη ηλεκτρονικών μηνυμϊτων, 

επιςτολών διαμαρτυρύασ για κακό εξυπηρϋτηςη/ προβληματικϊ προώϐντα 

3.  υμμετοχό ςε τηλεφωνικό ςυνομιλύα, ςυζότηςη, διαπραγμϊτευςη 

4.  Αςκόςεισ κατανϐηςησ κειμϋνου, ανϊπτυξη αντύληψησ και κριτικόσ πϊνω ςε θϋματα 

επιχειρόςεων 

5.  Απϐκτηςη εξειδικευμϋνου λεξιλογύου 

 

ΞΕΝΗ ΓΛΨΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ  III (Μυρςύνη Σζαναβϊρη ΕΕΠ Γαλλικόσ Γλώςςασ) 

H διδαςκαλύα ς’αυτϐ το εξϊμηνο επικεντρώνεται ςτην ανϊπτυξη δεξιοτότων ςε βαςικϊ εύδη 

γραπτοϑ και προφορικοϑ λϐγου ςχετικϊ με την επιςτόμη των φοιτητών. τϐχοσ του μαθόματοσ 

εύναι να αναπτϑξει επύςησ δεξιϐτητεσ επεξεργαςύασ κειμϋνου και παραγωγόσ γραπτοϑ λϐγου, 

δεξιϐτητεσ επεξεργαςύασ προφορικοϑ λϐγου και παραγωγόσ προφορικοϑ λϐγου. Γιαυτϐ το λϐγο  

προςφεϑγουμαι ςε αυθεντικϊ ϋγγραφα προερχϐμενα απο περιοδικϊ, εφημερύδεσ, ςυνεντεϑξεισ, 

εκπομπϋσ, γραπτϊ ϋγγραφα και vidéos ςτο διαδύκτυο. Μ’αυτϐν τον τρϐπο επιτρϋπουμε ςτοϑσ 

φοιτητϋσ να ϋρθουν ςε ϊμεςη επαφό με τον τομϋα τησ ειδικϐτητϊσ τουσ. 

Σϋλοσ, δύνεται ϋμφαςη ςτην εκμϊθηςη ό επανϊληψη ϐλων των βαςικών γραμματικών και 

ςυντακτικών φαινομϋνων. Ο ςτϐχοσ εύναι να βοηθόςουμε τουσ φοιτητϋσ να κατανοόςουν και να 

παρϊγουν προτϊςεισ χρόςιμεσ ςτην πανεπιςτημιακό η επαγγελματικό επικοινωνύα τουσ. 

 

ΞΕΝΗ ΓΛΨΑ: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (Βαςιλικό Παλαςϊκη, ΕΕΠ Γερμανικόσ Γλώςςασ) 

Ο ςκοπϐσ του μαθόματοσ Γερμανικϊ 3 (Τποχρεωτικϐ), που διδϊςκεται ςτο 3ο εξϊμηνο, εύναι η 

διδαςκαλύα τησ γερμανικόσ γλώςςασ ςε βαςικϐ επύπεδο (Α2), ενώ παρϊλληλα επιδιώκεται η 

επαφό των φοιτητών με τον γερμανικϐ πολιτιςμϐ. Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ 

η φοιτότρια/ο φοιτητόσ θα εύναι ςε θϋςη: 

 -να ϋχει αναπτϑξει ικανϐτητεσ κατανϐηςησ ςε βαςικϐ επύπεδο γραπτοϑ και προφορικοϑ λϐγου  

- να αναγνωρύζει και να αναλϑει απλϋσ μορφοςυντακτικϋσ δομϋσ 
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-να ςυνθϋτει και να παρϊγει νϋο γραπτϐ και προφορικϐ λϐγο ςε βαςικϐ επύπεδο 

-να ϋχει αποκτόςει νϋα γνώςη και ικανϐτητεσ ςε ανϊλογο επύπεδο ςτισ 4 δεξιϐτητεσ (γραφό, 

ομιλύα, ανϊγνωςη, ακουςτικό αντύληψη) 

-να αναπτϑξει ικανϐτητεσ δια βύου μϊθηςησ 

το επύπεδο αυτϐ η διδαςκαλύα επικεντρώνεται ςτην απϐκτηςη του ςτοιχειώδουσ λεξιλογύου 

που χρειϊζεται ο φοιτητόσ, προκειμϋνου να μπορεύ να επικοινωνόςει ςε απλϋσ καθημερινϋσ 

καταςτϊςεισ ςε μια γερμανϐφωνη χώρα (π.χ. να μπορεύ να ςυςτόςει τον εαυτϐ του, να πϊρει 

πληροφορύεσ για κατευθϑνςεισ, να ψωνύςει, να χρηςιμοποιεύ τα μϋςα μεταφορϊσ, να βρει 

κατοικύα, να κϊνει διϊλογο  με γιατρϐ κ.α.). Επύςησ επιδιώκεται η εξοικεύωςη του φοιτητό με τα 

βαςικϊ γραμματικϊ φαινϐμενα και τισ ςυντακτικϋσ δομϋσ τησ γερμανικόσ γλώςςασ.  

 

ΞΕΝΗ: ΙΣΑΛΙΚΑ  III (Simona Vannini, ΕΕΠ Ιταλικόσ Γλώςςασ )   

κοπϐσ του μαθόματοσ εύναι η ανϊπτυξη δεξιοτότων που εύναι απαραύτητεσ για την 

αποτελεςματικό επικοινωνύα των φοιτητών.Δύνεται ϋμφαςη ςτην εκμϊθηςη  ϐλων των 

βαςικών γραμματικών και ςυντακτικών φαινομϋνων. Προωθεύται η ανϊπτυξη κριτικόσ ςκϋψησ, 

η αυτϐνομη εργαςύα, η ελεϑθερη, δημιουργικό και επαγωγικό ςκϋψη μϋςα απϐ την παραγωγό 

ςωςτόσ και δομημϋνησ ϋκφραςησ  ςτην ιταλικό γλώςςα. H διδαςκαλύα ς’αυτϐ το εξϊμηνο 

επικεντρώνεται ςτην ανϊπτυξη δεξιοτότων ςε βαςικϊ εύδη γραπτοϑ και προφορικοϑ λϐγου 

ςχετικϊ με την επιςτόμη των φοιτητών. Σο μϊθημα εύναι επιπϋδου Β1 ςϑμφωνα με το 

Ευρωπαώκϐ Πλαύςιο Αναφορϊσ για τισ Γλώςςεσ. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ψ ΞΕΝΗ ΓΛΨΑ ΙΙΙ. (Αναςταςύα Καραγκούνη, ΕΕΠ Ελληνικόσ Γλώςςασ)  

Οι αλλοδαπού - μη φυςικού ομιλητϋσ - φοιτητϋσ πρϋπει να ϋχουν την ικανϐτητα να κατανοοϑν 

ςχετικϊ εϑκολα κϊθε εύδουσ λϐγο γραπτϐ ό προφορικϐ.  Πρϋπει να αναγνωρύζουν τισ διαφορϋσ 

ςτο ϑφοσ τησ γλώςςασ και το κοινωνικο-πολιτιςτικϐ ςυγκεύμενο.  Να κατανοοϑν διαφορετικϊ 

εύδη προφορικοϑ και γραπτοϑ λϐγου. 

Να κατανοοϑν και να παρϊγουν εύδη κειμενικοϑ λϐγου ϐπωσ περιγραφό, αφόγηςη, επύςημεσ 

επιςτολϋσ ςε διϊφορεσ περιςτϊςεισ, επαγγελματικϋσ και μη, καθώσ και επιχειρηματολογικϊ 

κεύμενα. Να μποροϑν να κατανοοϑν ςϑνθετα κεύμενα, εξειδικευμϋνα ϊρθρα και δοκύμια.  Να 

εκφρϊζονται με ευχϋρεια και ακρύβεια ςε ςϑνθετεσ περιςτϊςεισ επικοινωνύασ. Να διατυπώνουν 

επιχειρόματα ςτο κατϊλληλο για την περύςταςη ϑφοσ και με ςυνεκτικό λογικό δομό. Να εύναι ςε 

θϋςη να ςημειώνουν τα κϑρια ςημεύα ενϐσ κειμϋνου.  Να ςυγγρϊφουν περιλόψεισ και κριτικϋσ. 

Να παρϊγουν κεύμενα χρηςιμοποιώντασ πληροφορύεσ απϐ διϊφορεσ γραπτϋσ και προφορικϋσ 

πηγϋσ με ςυνοχό.  

Οι φοιτητϋσ διδϊςκονται: 

 Εύδη ϑφουσ – γλωςςικϋσ διαφορϋσ ςτο ϑφοσ 

 Επύςημο ϑφοσ – επεξεργαςμϋνοσ λϐγοσ (μορφολογικϊ και ςυντακτικϊ ςτοιχεύα) 

 υνοχό και διϊρθρωςη κειμϋνων :  παραδεύγματα – αςκόςεισ 

 Μελϋτη ςυγκεκριμϋνων ειδών κειμϋνων (περιγραφό, αφόγηςη, επύςημεσ επιςτολϋσ, 

ΥΕΚ, υπηρεςιακϊ κεύμενα, επιχειρηματολογικϊ κεύμενα – δοκύμια)  

 Γλωςςικϋσ αςκόςεισ παρϊφραςησ/αναδιατϑπωςησ  

 υνοπτικό απϐδοςη κειμϋνου: Περύληψη  

 ϑνταξη κριτικόσ 
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Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΑ 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΨΝ ΑΠΟΥΑΕΨΝ, [Ανδρϋασ Γεωργύου, Καθηγητόσ(Σμόμα 

Α-Μα) & Ι. Παπαθαναςύου, Αν. Καθηγητόσ (Σμόμα Με-Ψ)]  

Σο μϊθημα αυτϐ ολοκληρώνει την ενϐτητα των υποχρεωτικών μαθημϊτων Ποςοτικόσ 

Ανϊλυςησ / Επιχειρηςιακόσ Ϊρευνασ ςτο γενικϐ πλαύςιο των μαθημϊτων Business Analytics 

(και ειδικϐτερα ςτο κομμϊτι τησ Καθοδηγητικόσ Αναλυτικόσ/Prescriptive Analytics), με την 

παρουςύαςη τησ δεϑτερησ ομϊδασ μεθϐδων, που εςτιϊζονται ςτην ανϊλυςη ατομικών ό 

ςυνεργατικών αποφϊςεων, με βϊςη προςδιοριςτικϊ ό ςτοχαςτικϊ μοντϋλα. Ειδικϐτερα, 

αναλϑονται προςδιοριςτικϊ πρϐτυπα δυναμικοϑ προγραμματιςμοϑ, βαςικϊ μοντϋλα θεωρύασ 

ουρών αναμονόσ και εφαρμογϋσ τησ ςτη λόψη βϋλτιςτων αποφϊςεων, ειςαγωγό ςτη μελϋτη 

ανταγωνιςτικών καταςτϊςεων με τη θεωρύα παιγνύων  και εκτενόσ παρουςύαςη τησ θεωρύασ 

ανϊλυςησ αποφϊςεων και τησ ϋννοιασ τησ χρηςιμϐτητασ. Επύςησ, επιχειρεύται περαιτϋρω 

εμβϊθυνςη ςτο υλικϐ που διδϊχθηκε ςτο Γ’ εξϊμηνο με τη μελϋτη εκτενών περιπτώςεων 

γραμμικοϑ προγραμματιςμοϑ, με τη βοόθεια κατϊλληλου λογιςμικοϑ, ςτην αύθουςα 

διδαςκαλύασ. Με την ολοκλόρωςη τησ διδαςκαλύασ των δϑο μαθημϊτων που εντϊςςονται ςε 

αυτϐ τον κϑκλο (Επιχειρηςιακό Ϊρευνα και Μϋθοδοι Ανϊλυςησ) οι φοιτητϋσ και οι φοιτότριεσ 

αναμϋνεται να ϋχουν καλλιεργόςει περαιτϋρω την ικανϐτητϊ τουσ να ςτηρύζουν τισ αποφϊςεισ 

τουσ ςτην κοινό λογικό και ςτον ορθολογιςμϐ,  να ϋχουν αναπτϑξει ςε αρκετϊ μεγϊλο βαθμϐ τη 

δεξιϐτητα μετατροπόσ ενϐσ ρεαλιςτικοϑ προβλόματοσ ςε ϋνα μαθηματικϐ ιςοδϑναμο που να 

μπορεύ να επιλυθεύ και να διερευνηθεύ με τα κατϊλληλα εργαλεύα ςε υπολογιςτικϐ περιβϊλλον. 

Επύςησ θα γνωρύζουν ςτοιχειώδεισ διαδικαςύεσ επύλυςησ και ερμηνεύασ μαθηματικών μοντϋλων 

ϐταν εφαρμϐζονται ςε διοικητικϊ προβλόματα, θα μποροϑν να πειραματύζονται με την ανϊλυςη 

ευαιςθηςύασ και να διαςυνδϋουν τισ μεθοδολογύεσ αυτϋσ με ϋννοιεσ και εργαλεύα απϐ ϊλλα 

μαθόματα του Σμόματοσ ϐπωσ η Μικροοικονομικό, η Διούκηςη παραγωγόσ, η Διούκηςη 

ανθρωπύνων πϐρων, η τρατηγικό, τα Πληροφοριακϊ ςυςτόματα κ.λπ.  

 

ΤΓΦΡΟΝΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΨΝ (Γεώργιοσ Σςιότρασ, 

Καθηγητόσ) 

τϐχοσ του μαθόματοσ «ϑγχρονεσ Προςεγγύςεισ ςτη Διούκηςη Λειτουργιών» εύναι να 

γνωρύςουν οι φοιτητϋσ ςϑγχρονεσ αντιλόψεισ, μεθϐδουσ και εργαλεύα που χρηςιμοποιοϑνται 

ςτη διούκηςη παραγωγόσ/λειτουργιών και να κατανοόςουν τον τρϐπο με τον οπούο αυτϊ 

ςυμβϊλλουν ςτην αϑξηςη τησ ανταγωνιςτικϐτητασ μιασ επιχεύρηςησ. Μϋςα απϐ τη μελϋτη 

πραγματικών περιπτώςεων, οι φοιτητϋσ θα μπορϋςουν να κατανοόςουν και να αξιολογόςουν 

καλϑτερα την προςφορϊ και χρόςη των παραπϊνω μεθϐδων. Σο μϊθημα ςυνεχύζει και 

εμπλουτύζει τισ βαςικϋσ γνώςεισ και τα θϋματα διούκηςησ λειτουργιών που παρουςιϊζονται και 

αναλϑονται ςτο μϊθημα «Ειςαγωγό ςτη Διούκηςη Λειτουργιών». Ενδεικτικϊ, αναπτϑςςονται 

θϋματα ϐπωσ: υςτόματα Just In Time (JIT) και Αρχϋσ Λιτόσ Παραγωγόσ, Ανταγωνιςμϐσ με 

Βϊςη το Φρϐνο, ϑγχρονεσ Σεχνολογύεσ ςτη Διούκηςη Παραγωγόσ και Τπηρεςιών, Διαχεύριςη 

Ϊργων, Μϋτρηςη Εργαςύασ, Προγραμματιςμϐσ Εκτϋλεςησ Εργαςιών, υςτόματα Logistics, 

Διούκηςη Εφοδιαςτικόσ Αλυςύδασ/SCM, και Βιώςιμη Ανϊπτυξη. Η μελϋτη των παραπϊνω 

θεμϊτων ςυνοδεϑεται απϐ παρουςύαςη και ανϊλυςη πραγματικών περιπτώςεων (case studies).  

 

ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΨΠΙΝΨΝ ΠΟΡΨΝ (Αναςταςύα Κϊτου, Αναπλ. Καθηγότρια) 

κοπόσ: Να ειςϊγει τουσ φοιτητϋσ ςτισ διαδικαςύεσ του ςϑγχρονου τρϐπου διούκηςησ των 

ανθρώπινων πϐρων ςτισ επιχειρόςεισ, ϋτςι ώςτε αυτϋσ να βελτιώςουν τα ανταγωνιςτικϊ τουσ 
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πλεονεκτόματα, διατηρώντασ παρϊλληλα τα υψηλϐτερα πρϐτυπα των καλών πρακτικών ςτη 

διούκηςη. 

Περιεχόμενο: Ορύζοντασ τη Διούκηςη Ανθρώπινων Πϐρων (ΔΑΠ), Ανϊλυςη θϋςησ εργαςύασ, 

Περιγραφό θϋςησ εργαςύασ και ατομικϋσ προδιαγραφϋσ, Προγραμματιςμϐσ ανθρώπινων πϐρων 

(ΑΠ), Προςϋλκυςη, Επιλογό και απαςχϐληςη ΑΠ, Κατϊρτιςη και ανϊπτυξη ΑΠ, Αξιολϐγηςη και 

διαχεύριςη επύδοςησ, Αποδοχϋσ και διαχεύριςη μιςθών και ημερομιςθύων, Διαχεύριςη ςχεδύων 

παρακύνηςησ, υμμετοχό εργαζομϋνων, Τγεύα και αςφϊλεια των εργαζομϋνων.  

Ϊμφαςη:  Αναλϑςεισ περιπτώςεων, Ομαδικϋσ ςυζητόςεισ, Ομαδικϋσ εργαςύεσ. 

 

ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Ι (Ιωϊννησ  Σαμπακούδησ, Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ) 

Οι αποφϊςεισ που αφοροϑν τα οικονομικϊ μύασ επιχεύρηςησ αποτελοϑν αντικεύμενο τησ 

Φρηματοοικονομικόσ Διούκηςησ. Σο μϊθημα αποτελεύ μια ειςαγωγό ςτισ ϋννοιεσ και ςτισ 

μεθϐδουσ που τα ςτελϋχη των επιχειρόςεων χρηςιμοποιοϑν για την ορθολογικό λόψη 

επενδυτικών και χρηματοδοτικών αποφϊςεων, με απώτερο ςκοπϐ τη μεγιςτοπούηςη τησ αξύασ 

για τουσ μετϐχουσ, καθώσ και για ϊλλεσ ομϊδεσ ενδιαφϋροντοσ. το πλαύςιο του μαθόματοσ θα 

περιγραφεύ η λειτουργύα του χρηματοπιςτωτικοϑ ςυςτόματοσ και θα παρουςιαςθοϑν οι 

βαςικού πυλώνεσ που εύναι τα χρηματοπιςτωτικϊ ιδρϑματα, οι χρηματοπιςτωτικϋσ αγορϋσ και 

τα χρηματοπιςτωτικϊ προώϐντα. τη ςυνϋχεια, θα γύνει μια ςϑντομη παρουςύαςη των διϊφορων 

μορφών επιχειρηματικών οργανώςεων και των επύκαιρων ζητημϊτων που αντιμετωπύζουν οι 

επιχειρόςεισ, ϐπωσ εύναι η εταιρικό διακυβϋρνηςη, το ζότημα εντολϋα-εντολοδϐχου και η 

εταιρικό κοινωνικό ευθϑνη. Επιπλϋον, θα αναλυθοϑν οι βαςικϋσ πηγϋσ ϊντληςησ κεφαλαύων για 

τισ επιχειρόςεισ που εύναι οι μετοχϋσ και τα ομϐλογα. Θα γύνει μύα λεπτομερό περιγραφό των 

βαςικών χαρακτηριςτικών και γνωριςμϊτων τουσ, των κατηγοριοποιόςεών τουσ και θα 

παρουςιαςθεύ η διαδικαςύα προςδιοριςμοϑ τησ αξύασ τουσ. 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΤΝΑ   (Ανδρϋασ Ανδρονικύδησ ,  Καθηγητόσ) 

Ϊννοια και γνωρύςματα επιςτημονικόσ και επιχειρηματικόσ ϋρευνασ. Συπολογύα 

επιχειρηματικόσ ϋρευνασ. Εντοπιςμϐσ, οριοθϋτηςη και διατϑπωςη ερευνητικοϑ προβλόματοσ. 

Κριτικό αναςκϐπηςη βιβλιογραφύασ. Επιλογό ερευνητικόσ ςτρατηγικόσ και προςδιοριςμϐσ 

δεύγματοσ. Κατϊρτιςη ερευνητικόσ πρϐταςησ. Πηγϋσ ςυλλογόσ δευτερογενών επιχειρηματικών 

δεδομϋνων. υλλογό πρωτογενών δεδομϋνων μϋςω ερωτηματολογύου, ςυνϋντευξησ και 

παρατόρηςησ. Ποιοτικό και ποςοτικό ανϊλυςη δεδομϋνων. υγγραφό ερευνητικόσ ϋκθεςησ. 

Προφορικό παρουςύαςη ποριςμϊτων ϋρευνασ. 

 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ  (Φρόςτοσ Βαςιλειϊδησ, Καθηγητόσ) 

Ανϊπτυξη, αξιολϐγηςη και εφαρμογό τησ ςτρατηγικόσ μϊρκετινγκ (MKT). H κϑρια ϋμφαςη του 

μαθόματοσ εύναι ςτην εφαρμογό των αρχών, θεωριών και εργαλεύων του MKT ςτη λϑςη 

ςτρατηγικών προβλημϊτων MKT. Οι ενϐτητεσ του μαθόματοσ περιλαμβϊνουν: το ςχϋδιο MKT, 

ανϊλυςη ελκυςτικϐτητασ τησ βιομηχανύασ, ανϊλυςη του ανταγωνιςμοϑ και τησ αγορϊσ, 

προβλϋψεισ πωλόςεων, ανϊλυςη καταναλωτό και ανϊλυςη τμηματοπούηςησ τησ αγορϊσ, 

ςτρατηγικϋσ ανϊπτυξησ, ςτρατηγικϋσ MKT για κορεςμϋνεσ και φθύνουςεσ αγορϋσ, αναλυτικϊ 

προγρϊμματα MKT, εφαρμογό και ϋλεγχοσ απϐδοςησ ςτρατηγικών. 

 

ΞΕΝΗ ΓΛΨΑ (Αγγλικϊ, Γαλλικϊ, Γερμανικϊ, Ιταλικϊ)   

 

ΞΕΝΗ ΓΛΨΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ IV: ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΥΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ 

(Πολυξϋνη τεφϊνου & Θεόκλεια Ριζούλη, ΕΕΠ Αγγλικόσ Γλώςςασ). 
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Περιγραφό: Βαςικϐσ ςτϐχοσ του μαθόματοσ εύναι να ειςϊγει τουσ φοιτητϋσ ςτισ βαςικϋσ αρχϋσ 

των προφορικών παρουςιϊςεων ςε ακαδημαώκϊ αντικεύμενα ςυναφό των ςπουδών τουσ και να 

τουσ εμπλϋξει ςτην εφαρμογό αυτών των αρχών με την προετοιμαςύα και την παρουςύαςη των 

δικών τουσ ομιλιών. Ειδικϐτεροι ςτϐχοι αφοροϑν α) την ικανϐτητα των φοιτητών να επιλϋγουν 

ϋνα θϋμα προφορικόσ παρουςύαςησ κατϊλληλο για την περύςταςη, το κοινϐ και τουσ ύδιουσ και 

να αιτιολογοϑν την επιλογό τουσ β) να εύναι ςε θϋςη να οργανώνουν την ομιλύα τουσ με ςυνοχό 

και ςυνϊφεια ϋτςι ώςτε να εύναι εϑκολα κατανοητό ςτο κοινϐ τουσ και να χρηςιμοποιοϑν τισ 

κατϊλληλεσ ρητορικϋσ τεχνικϋσ για να ειςϊγουν το θϋμα τουσ, να προςελκϑουν και να διατηροϑν 

το ενδιαφϋρον του κοινοϑ γ) να ϋχουν την ικανϐτητα να παρουςιϊςουν ςτα Αγγλικϊ αυτϐ που 

ϋχουν να πουν δυνατϊ, καθαρϊ και με εκφραςτικϐτητα, χωρύσ να διαβϊζουν -ώςτε να εύναι 

κατανοητού ςτο κοινϐ τουσ- και να χρηςιμοποιοϑν παρϊλληλα την κατϊλληλη ςτϊςη ςώματοσ 

δ) να ϋχουν πλόρωσ κατανοόςει τη διαφορϊ μεταξϑ του λϐγου που χρηςιμοποιεύται ςτισ 

προφορικϋσ δημϐςιεσ παρουςιϊςεισ και ςε αυτϐν που χρηςιμοποιεύται ςε μια γραπτό 

ερευνητικό εργαςύα. 

 

ΞΕΝΗ ΓΛΨΑ: ΓΑΛΛΙΚΑ  IV (Μυρςύνη Σζαναβϊρη ΕΕΠ Γαλλικόσ Γλώςςασ) 

Σο μϊθημα αποςκοπεύ ςτην βελτύωςη και τελειοπούηςη τησ γλώςςασ. ’αυτϐ το εξϊμηνο 

καλοϑνται οι φοιτητϋσ να αναπτϑξουν δεξιϐτητεσ επεξεργαςύασ κειμϋνου και παραγωγόσ 

γραπτοϑ λϐγου, δεξιϐτητεσ επεξεργαςύασ προφορικοϑ λϐγου και παραγωγόσ προφορικοϑ λϐγου 

αναγκαύα για το ακαδημαώκϐ περιβϊλλον. Σο μϊθημα δύνει ϋμφαςη ςτην εμβϊθυνςη των 

γνώςεων των φοιτητών με την ορολογύα τησ οικονομύασ, τησ οργϊνωςησ τησ επιχεύρηςησ και τα 

χρηματοοικονομικϊ. Γιαυτϐ το λϐγο προςφεϑγουμαι ςε αυθεντικϊ ϋγγραφα προερχϐμενα απο 

περιοδικϊ, εφημερύδεσ, ςυνεντεϑξεισ, εκπομπϋσ, γραπτϊ ϋγγραφα και vidéos ςτο διαδύκτυο. 

Μ’αυτϐν τον τρϐπο επιτρϋπουμε ςτοϑσ φοιτητϋσ να ϋρθουν ςε ϊμεςη επαφό με τον τομϋα τησ 

ειδικϐτητϊσ τουσ. 

Σϋλοσ, δύνεται ϋμφαςη ςτην βελτύωςη και τελειοπούηςη ϐλων των γραμματικών και 

ςυντακτικών φαινομϋνων. Ο ςτϐχοσ εύναι να βοηθόςουμε τουσ φοιτητϋσ να κατανοόςουν και να 

παρϊγουν προτϊςεισ χρόςιμεσ ςτην πανεπιςτημιακό η επαγγελματικό επικοινωνύα τουσ. 

 

ΞΕΝΗ ΓΛΨΑ: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (Βαςιλικό Παλαςϊκη, ΕΕΠ Γερμανικόσ Γλώςςασ) 

Ο ςκοπϐσ του μαθόματοσ Γερμανικϊ 4 (Τποχρεωτικϐ), που διδϊςκεται ςτο 4ο εξϊμηνο, εύναι η 

διδαςκαλύα τησ γερμανικόσ γλώςςασ ςε βαςικϐ επύπεδο (Α2), ενώ παρϊλληλα επιδιώκεται η 

επαφό των φοιτητών με τον γερμανικϐ πολιτιςμϐ. Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ 

η φοιτότρια/ο φοιτητόσ θα εύναι ςε θϋςη: 

 -να ϋχει αναπτϑξει ικανϐτητεσ κατανϐηςησ ςε βαςικϐ επύπεδο γραπτοϑ και προφορικοϑ λϐγου  

- να αναγνωρύζει και να αναλϑει απλϋσ μορφοςυντακτικϋσ δομϋσ 

-να ςυνθϋτει και να παρϊγει νϋο γραπτϐ και προφορικϐ λϐγο ςε βαςικϐ επύπεδο 

-να ϋχει αποκτόςει νϋα γνώςη και ικανϐτητεσ ςε ανϊλογο επύπεδο ςτισ 4 δεξιϐτητεσ (γραφό, 

ομιλύα, ανϊγνωςη, ακουςτικό αντύληψη) 

-να αναπτϑξει ικανϐτητεσ δια βύου μϊθηςησ 

το επύπεδο αυτϐ η διδαςκαλύα επικεντρώνεται ςτην απϐκτηςη του ςτοιχειώδουσ λεξιλογύου 

που χρειϊζεται ο φοιτητόσ, προκειμϋνου να μπορεύ να επικοινωνόςει ςε απλϋσ καθημερινϋσ 

καταςτϊςεισ ςε μια γερμανϐφωνη χώρα. Προϊγεται κυρύωσ η παραγωγό γραπτοϑ και 

προφορικοϑ λϐγου ςε βαςικϐ επύπεδο μϋςα απϐ καθοδηγοϑμενεσ αςκόςεισ (π.χ. ςϑνθεςη ενϐσ 

ανεπύςημου μϋιλ, πώσ να αποδϋχεται ό να απορρύπτει κανεύσ κϊποια πρϐταςη και να προτεύνει ο 

ύδιοσ κϊτι), η ανϊπτυξη τησ ακουςτικόσ αντύληψησ και η γενικό κατανϐηςη απλών καθημερινών 

κειμϋνων και διαλϐγων).  
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Επύςησ επιδιώκεται η εξοικεύωςη του φοιτητό με τα βαςικϊ γραμματικϊ φαινϐμενα και τισ 

ςυντακτικϋσ δομϋσ τησ γερμανικόσ γλώςςασ.  

 

 

ΞΕΝΗ ΓΛΨΑ: ΙΣΑΛΙΚΑ  ΙV (Simona Vannini, ΕΕΠ Ιταλικόσ Γλώςςασ )   

Σο μϊθημα αποςκοπεύ ςτην βελτύωςη και τελειοπούηςη τησ γλώςςασ. Πρώτοσ ςκοπϐσ του 

μαθόματοσ εύναι η ανϊπτυξη δεξιοτότων που εύναι απαραύτητεσ για την αποτελεςματικό 

επικοινωνύα των φοιτητών. Δεϑτεροσ ςκοπϐσ του μαθόματοσ εύναι η εξοικεύωςη των φοιτητών 

με την εξειδικευμϋνη ορολογύα που εμπεριϋχουν τα κεύμενα. Η εξοικεύωςη αυτό αποςκοπεύ ςτην 

ανϊπτυξη των κατϊλληλων δεξιοτότων για μύα επιτυχό επικοινωνύα των φοιτητών. Σο μϊθημα 

εύναι επιπϋδου Β2 ςϑμφωνα με το Ευρωπαώκϐ Πλαύςιο Αναφορϊσ για τισ Γλώςςεσ. Ο ςτϐχοσ 

εύναι να βοηθόςουμε τουσ φοιτητϋσ να κατανοόςουν και να παρϊγουν προτϊςεισ χρόςιμεσ ςτην 

πανεπιςτημιακό η επαγγελματικό επικοινωνύα τουσ. 

’αυτϐ το εξϊμηνο καλοϑνται οι φοιτητϋσ να αναπτϑξουν δεξιϐτητεσ επεξεργαςύασ κειμϋνου και 

παραγωγόσ γραπτοϑ λϐγου, αναγκαύα για το ακαδημαώκϐ περιβϊλλον. Σο μϊθημα δύνει ϋμφαςη 

ςτην εμβϊθυνςη των γνώςεων των οιτητών με την ορολογύα τησ οικονομύασ, τησ οργϊνωςησ 

τησ επιχεύρηςησ και τα χρηματοοικονομικϊ. Σϋλοσ, δύνεται ϋμφαςη ςτην βελτύωςη και 

τελειοπούηςη ϐλων των γραμματικών και ςυντακτικών φαινομϋνων.  

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ψ ΞΕΝΗ ΓΛΨΑ ΙV. (Αναςταςύα Καραγκούνη, ΕΕΠ Ελληνικόσ Γλώςςασ)  

Οι φοιτητϋσ πρϋπει ν’ αναλϑουν και να παρϊγουν διϊφορα εύδη γραπτοϑ λϐγου ϋχοντασ 

ταυτοποιόςει τα κϑρια χαρακτηριςτικϊ τουσ, με ϋμφαςη ςτον ακαδημαώκϐ/επιςτημονικϐ λϐγο. 

Να κατανοοϑν κεύμενα γνώμησ διεπιςτημονικοϑ ενδιαφϋροντοσ. Να παρϊγουν ςϑντομα και 

ορθϊ διαρθρωμϋνα ακαδημαώκϊ κεύμενα χρηςιμοποιώντασ τισ κατϊλληλεσ μορφο-ςυντακτικϋσ 

δομϋσ και τα γλωςςικϊ ςτοιχεύα. Να χειρύζονται ςωςτϊ τισ απαραύτητεσ βιβλιογραφικϋσ 

αναφορϋσ. Να παρϊγουν ςϑντομα επιςτημονικϊ κεύμενα χρηςιμοποιώντασ πληροφορύεσ απϐ 

διϊφορεσ πηγϋσ με ςυνοχό.  Να παρουςιϊζουν προφορικϊ ακαδημαώκϋσ/ επιςτημονικϋσ 

εργαςύεσ. 

 Ακαδημαώκϐσ/επιςτημονικϐσ λϐγοσ: Δομό –Φαρακτηριςτικϊ – Κανϐνεσ 

 Εύδη επιςτημονικών κειμϋνων και χαρακτηριςτικϊ τουσ 

 Μελϋτη επιςτημονικών κειμϋνων 

 Βιβλιογραφικϋσ αναφορϋσ: Μϋθοδοι – Κανϐνεσ 

 Παρουςύαςη ςτατιςτικών και ερευνητικών δεδομϋνων προφορικϊ και γραπτϊ. 

 

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΟΔΕ 

ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΥΟΔΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΔΑ (Λουκϊσ Σςιρώνησ,  Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ) 

Η παγκϐςμια εφοδιαςτικό αλυςύδα αποτελεύται απϐ ϐλεσ τισ επιχειρόςεισ μϋλη που 

εμπλϋκονται ςτην εκπλόρωςη των απαιτόςεων των πελατών. Η διαχεύριςη τησ περιλαμβϊνει 

τισ ροϋσ υλικών και πληροφοριών μεταξϑ ϐλων των μελών ςε διαφορετικϋσ τοποθεςύεσ που 

ςυμβϊλλουν ςτην δημιουργύα αξύασ ςτο προώϐν, απϐ την πηγό των πρώτων υλών μϋχρι τουσ 

τελικοϑσ πελϊτεσ. 

Η διαχεύριςη τησ εφοδιαςτικόσ αλυςύδασ αςχολεύται με τον αποτελεςματικϐ ςυντονιςμϐ 

προμηθευτών, παραγωγών, αποθηκών και καταςτημϊτων λιανικόσ, ϋτςι ώςτε τα προώϐντα να 

διανϋμονται ςτουσ πελϊτεσ ςτη ςωςτό ποςϐτητα και την κατϊλληλη ςτιγμό. Η ολοκληρωμϋνη 

διαχεύριςη αυτοϑ του δικτϑου αποτελεύ καθοριςτικϐ παρϊγοντα επιτυχύασ ςτο ςημερινϐ 
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ανταγωνιςτικϐ περιβϊλλον. Η αριςτεύα ςτη διαχεύριςη τησ αλυςύδασ εφοδιαςμοϑ εύναι 

απαραύτητη για την οικονομικό ευρωςτύα και τον ηγετικϐ ρϐλο ςτην αγορϊ. 

Με τον αυξανϐμενο ανταγωνιςμϐ ςε ολϐκληρο τον κϐςμο, η διαχεύριςη τησ εφοδιαςτικόσ 

αλυςύδασ αποτελεύ πρϐκληςη και ευκαιρύα για τισ επιχειρόςεισ. Ψσ εκ τοϑτου, η ϋντονη 

κατανϐηςη των εννοιών διαχεύριςησ τησ εφοδιαςτικόσ αλυςύδασ και η δυνατϐτητα υποβολόσ 

προτϊςεων για βελτιώςεισ πρϋπει να βρύςκονται ςτην ομϊδα εργαλεύων ϐλων των 

διαχειριςτών. Ο ςτϐχοσ αυτοϑ του μαθόματοσ εύναι να παρουςιϊςει τισ βαςικϋσ ϋννοιεσ και 

τεχνικϋσ που θα επιτρϋψουν την ανϊλυςη, τη διαχεύριςη και τη βελτύωςη των διαδικαςιών τησ 

εφοδιαςτικόσ αλυςύδασ για διαφορετικοϑσ κλϊδουσ και αγορϋσ. 

Αυτϐ το μϊθημα καλϑπτει τα βαςικϊ θϋματα τησ διαχεύριςησ τησ εφοδιαςτικόσ αλυςύδασ, ϐπωσ: 

ο οριςμϐσ μιασ εφοδιαςτικόσ αλυςύδασ, ο ςχεδιαςμϐσ και η επιλογό των κατϊλληλων δικτϑων 

εφοδιαςμοϑ, την αντιςτούχιςη τησ προςφορϊσ με την ζότηςη, ο ρϐλοσ και η διαχεύριςη του 

αποθϋματοσ ςτην εφοδιαςτικό αλυςύδα, τη διαχεύριςη τησ αβεβαιϐτητασ, ςυμβϊςεισ 

προμόθειασ, διαμοιραςμϐσ και ανταλλαγό πληροφοριών, μοντϋλα διαχεύριςησ αποθεμϊτων απ' 

τον προμηθευτό (VMI) και ϊλλεσ ςτρατηγικϋσ διανομόσ,  εταιρεύεσ παροχόσ υπηρεςιών φυςικόσ 

διανομόσ (3PL), διαχεύριςη ποικιλύασ προώϐντων, το ςχεδιαςμϐ και τον προγραμματιςμϐ των 

δικτϑων διανομόσ και την ςυνϋργεια τησ τεχνολογύασ των πληροφοριών και τησ διαχεύριςησ τησ 

εφοδιαςτικόσ αλυςύδασ. 

Με την ολοκλόρωςη αυτοϑ του μαθόματοσ, οι φοιτητϋσ θα αναπτϑξουν δεξιϐτητεσ για την 

αξιολϐγηςη των επιδϐςεων τησ εφοδιαςτικόσ αλυςύδασ και την αϑξηςη τησ 

ανταγωνιςτικϐτητασ τησ. Σο μϊθημα εύναι εναρμονιςμϋνο με βϊςη τισ οδηγύεσ 

του European Logistics Association (ELA). 

 

ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΚΕΥΑΛΑΙΑΓΟΡΕ (Δημότριοσ ουμπενιώτησ,  

Καθηγητόσ) 

Ειςαγωγικέσ Έννοιεσ (αριθμοδεύκτεσ, Περιγραφικό τατιςτικό, Φρονικό Αξύα Φρόματοσ). Δομό 

του Χρηματοπιςτωτικού Συςτόματοσ (Φρηματοδοτικού Οργανιςμού/Ιδρϑματα, Φρηματοδοτικϊ 

Εργαλεύα, Φρηματοδοτικϋσ Αγορϋσ), Το Διεθνέσ Νομιςματικό Σύςτημα, Σο Ευρωπαώκϐ 

Νομιςματικϐ ϑςτημα, Η Νομιςματικό Ϊνωςη, Σο Ευρώ, Σο Θεςμικϐ Πλαύςιο του Ευρωπαώκοϑ 

υςτόματοσ Κεντρικών Σραπεζών, Σα Όργανα Λόψησ Αποφϊςεων τησ ΕΚΣ. Οι Λειτουργίεσ του 

Χρηματοπιςτωτικού Συςτόματοσ (Μεταςχηματιςμϐσ Περιουςιακών τοιχεύων, Ρευςτϐτητα, 

Ανακατανομό Ειςοδόματοσ, Διευκϐλυνςη υναλλαγών). Κατανομέσ Χρηματοπιςτωτικών 

Οργανιςμών: Οργανιςμού που δϋχονται καταθϋςεισ (Depository Institutions), Οργανιςμού 

Αμοιβαύων υμφωνιών και Αςφαλιςτικού Οργανιςμού (Contractual Saving Institutions), 

Φρηματοδοτικού Οργανιςμού Επενδυτικοϑ Φαρακτόρα (Investment Companies), Σρϊπεζεσ 

Επενδϑςεων (Investment Banks), Ειδικού Πιςτωτικού Οργανιςμού (Special Credit Institutions). 

Κατανομέσ Χρηματοδοτικών Εργαλείων (Χ.Ε.): ΧΕ ταθερόσ Απϐδοςησ, Φ.Ε. Μεταβλητόσ 

Απϐδοςησ, Μετατρϋψιμα Φρηματοδοτικϊ Εργαλεύα, Παρϊγωγα Φρηματοδοτικϊ Εργαλεύα 

(Προθεςμιακϊ υμβϐλαια(Futures/Forwards), Φρηματοδοτικϊ Δικαιώματα (Options)), 

υμφωνύεσ Ανταλλαγόσ (Swap). Κατανομέσ Χρηματοδοτικών Αγορών: Αγορϊ Φρόματοσ 

(Money Market), Αγορϋσ Κεφαλαύων (Capital Markets) ότοι Αγορϋσ Μετοχικών Σύτλων (Stock 

Exchange) και Αγορϋσ Δανειακών Σύτλων (Bond Markets), Αγορϊ Προώϐντων Αντιςτϊθμιςησ 

Κινδϑνων (Futures/Forwards/ Options), Πρωτογενόσ και Δευτερογενόσ Αγορϋσ, Οργανωμϋνεσ 

και Μη Οργανωμϋνεσ Αγορϋσ, Κϑρια Αγορϊ, Παρϊλληλη Αγορϊ. Χρηματοδοτικοί Οργανιςμοί: 

Κεντρικό Σρϊπεζα, Εμπορικϋσ Τρϊπεζεσ, (Κϐςτοσ Διαμεςολϊβηςησ, τοιχεύα Ενεργητικοϑ-

Παθητικοϑ, Αξιολϐγηςη Αιτόςεων για Δϊνεια, Διαχεύριςη Σραπεζικοϑ Φαρτοφυλακύου, Νϋα 
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Σραπεζικϊ Προώϐντα) Αςφαλιςτικϋσ Εταιρύεσ, Αςφαλιςτικϊ Ταμεύα, Ε.ΕΧ., Εταιρύεσ Αμοιβαύων 

Κεφαλαύων. Οι Λειτουργύεσ τησ Κεντρικόσ Σρϊπεζασ. Εμπορικϋσ Σρϊπεζεσ. 

Χρηματοδοτικά  Εργαλεία: Φαρακτηριςτικϊ των Φρηματοδοτικών Εργαλεύων, Ϊντοκα 

Γραμμϊτια, Διατραπεζικϊ Κεφϊλαια, Πιςτοποιητικϊ Καταθϋςεων, Επιταγϋσ Αποδοχόσ 

Σρϊπεζασ, Ομϐλογα, Ομολογύεσ, Δϊνεια κ.τ.λ. Μετοχϋσ (Νομικό Υϑςη Μετοχικών Σύτλων, 

Διαφορετικϋσ Αξύεσ μιασ Μετοχόσ, Αποτύμηςη Μετοχών). Παρϊγωγα. Εργαλεύα Αντιςτϊθμιςησ 

Κινδϑνου. Χρηματοδοτικέσ Αγορέσ: Φρηματιςτόριο Αξιών (Κεντρικϐ Αποθετόριο, Εταιρύα 

Εκκαθϊριςησ, υναλλαγών επύ Παραγώγων, Εποπτικϊ Όργανα, Μϋλη του Φρηματιςτηρύου, 

Ειςαγωγό Κινητών Αξιών, Λειτουργύα, Δεύκτεσ Σιμών, Εταιρύεσ Λόψησ Διαβύβαςησ Εντολών), 

Διεθνεύσ Φρηματιςτηριακϋσ Αγορϋσ. Αγορϊ υναλλϊγματοσ, υναλλαγματικϋσ Ιςοτιμύεσ, 

Σρϋχουςα και Προθεςμιακό Αγορϊ υναλλϊγματοσ. Πρϊξεισ swap ςε ςυνϊλλαγμα. Ειδικϊ 

Θϋματα.  

 

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΚΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ (ταυρούλα Κουρδούμπαλου,  Λϋκτορασ ) 

Ο ςτϐχοσ του μαθόματοσ εύναι να πραγματοποιόςει μύα λεπτομερό επιςκϐπηςη των λογιςτικών 

ςυμβϊντων και προβλημϊτων που προκϑπτουν απϐ την εταιρικό ςυνεργαςύα και τον νομικϐ 

τϑπο που περιβϊλλεται κϊθε εταιρύα. 

Οι εταιρύεσ του εμπορικοϑ δικαύου που αναλϑονται ςτο πλαύςιο του μαθόματοσ εύναι η 

ομϐρρυθμη εταιρύα, η ετερϐρρυθμη εταιρύα, η εταιρύα περιοριςμϋνησ ευθϑνησ, η ιδιωτικό 

κεφαλαιουχικό εταιρύα και η ανώνυμη εταιρύα.  

Σα ειδικϐτερα θϋματα που εξετϊζονται αντύςτοιχα εύναι η ςϑςταςη των εταιριών, η λογιςτικό 

παρακολοϑθηςη των ςχϋςεων μεταξϑ τησ εκϊςτοτε εταιρύασ και των εταύρων/μετϐχων τησ, οι 

αυξομοιώςεισ κεφαλαύου, η διανομό του αποτελϋςματοσ τησ χρόςησ και η λϑςη και εκκαθϊριςη. 

 

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΕΤΡΨΠΑΙΚΗ ΕΝΨΗ (Δημητριοσ Μιχαόλ, Καθηγητόσ) 

Θεςμού τησ Ευρωζώνησ, Νϋεσ Μορφϋσ Απαςχϐληςησ ςτην ΕΕ, Εργαςιακό Ευελιξύα και 

Ευκαιριακό Απαςχϐληςη ςτην ΕΕ, Ευρώ: Δημοςιονομικό ταθερϐτητα και το Ευρωπαώκϐ 

Κοινωνικϐ Μοντϋλο, Η Πρϐκληςη τησ Ευρωπαώκόσ Κρύςησ Φρϋουσ και η Επανεξϋταςη τησ 

Αρχιτεκτονικόσ τησ Ευρωζώνησ, Ευρωπαώκϐσ Μηχανιςμϐσ ταθερϐτητασ και Αναδιϊρθρωςη 

των Αγορών Εργαςύασ ςτη Νϐτια Ευρώπη 

 

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΜΔΛ 

ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΥΟΔΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΔΑ (Λουκϊσ Σςιρώνησ,  Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ) 

Η παγκϐςμια εφοδιαςτικό αλυςύδα αποτελεύται απϐ ϐλεσ τισ επιχειρόςεισ μϋλη που 

εμπλϋκονται ςτην εκπλόρωςη των απαιτόςεων των πελατών. Η διαχεύριςη τησ περιλαμβϊνει 

τισ ροϋσ υλικών και πληροφοριών μεταξϑ ϐλων των μελών ςε διαφορετικϋσ τοποθεςύεσ που 

ςυμβϊλλουν ςτην δημιουργύα αξύασ ςτο προώϐν, απϐ την πηγό των πρώτων υλών μϋχρι τουσ 

τελικοϑσ πελϊτεσ. 

Η διαχεύριςη τησ εφοδιαςτικόσ αλυςύδασ αςχολεύται με τον αποτελεςματικϐ ςυντονιςμϐ 

προμηθευτών, παραγωγών, αποθηκών και καταςτημϊτων λιανικόσ, ϋτςι ώςτε τα προώϐντα να 

διανϋμονται ςτουσ πελϊτεσ ςτη ςωςτό ποςϐτητα και την κατϊλληλη ςτιγμό. Η ολοκληρωμϋνη 

διαχεύριςη αυτοϑ του δικτϑου αποτελεύ καθοριςτικϐ παρϊγοντα επιτυχύασ ςτο ςημερινϐ 

ανταγωνιςτικϐ περιβϊλλον. Η αριςτεύα ςτη διαχεύριςη τησ αλυςύδασ εφοδιαςμοϑ εύναι 

απαραύτητη για την οικονομικό ευρωςτύα και τον ηγετικϐ ρϐλο ςτην αγορϊ. 

Με τον αυξανϐμενο ανταγωνιςμϐ ςε ολϐκληρο τον κϐςμο, η διαχεύριςη τησ εφοδιαςτικόσ 

αλυςύδασ αποτελεύ πρϐκληςη και ευκαιρύα για τισ επιχειρόςεισ. Ψσ εκ τοϑτου, η ϋντονη 
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κατανϐηςη των εννοιών διαχεύριςησ τησ εφοδιαςτικόσ αλυςύδασ και η δυνατϐτητα υποβολόσ 

προτϊςεων για βελτιώςεισ πρϋπει να βρύςκονται ςτην ομϊδα εργαλεύων ϐλων των 

διαχειριςτών. Ο ςτϐχοσ αυτοϑ του μαθόματοσ εύναι να παρουςιϊςει τισ βαςικϋσ ϋννοιεσ και 

τεχνικϋσ που θα επιτρϋψουν την ανϊλυςη, τη διαχεύριςη και τη βελτύωςη των διαδικαςιών τησ 

εφοδιαςτικόσ αλυςύδασ για διαφορετικοϑσ κλϊδουσ και αγορϋσ. 

Αυτϐ το μϊθημα καλϑπτει τα βαςικϊ θϋματα τησ διαχεύριςησ τησ εφοδιαςτικόσ αλυςύδασ, ϐπωσ: 

ο οριςμϐσ μιασ εφοδιαςτικόσ αλυςύδασ, ο ςχεδιαςμϐσ και η επιλογό των κατϊλληλων δικτϑων 

εφοδιαςμοϑ, την αντιςτούχιςη τησ προςφορϊσ με την ζότηςη, ο ρϐλοσ και η διαχεύριςη του 

αποθϋματοσ ςτην εφοδιαςτικό αλυςύδα, τη διαχεύριςη τησ αβεβαιϐτητασ, ςυμβϊςεισ 

προμόθειασ, διαμοιραςμϐσ και ανταλλαγό πληροφοριών, μοντϋλα διαχεύριςησ αποθεμϊτων απ' 

τον προμηθευτό (VMI) και ϊλλεσ ςτρατηγικϋσ διανομόσ,  εταιρεύεσ παροχόσ υπηρεςιών φυςικόσ 

διανομόσ (3PL), διαχεύριςη ποικιλύασ προώϐντων, το ςχεδιαςμϐ και τον προγραμματιςμϐ των 

δικτϑων διανομόσ και την ςυνϋργεια τησ τεχνολογύασ των πληροφοριών και τησ διαχεύριςησ τησ 

εφοδιαςτικόσ αλυςύδασ. 

Με την ολοκλόρωςη αυτοϑ του μαθόματοσ, οι φοιτητϋσ θα αναπτϑξουν δεξιϐτητεσ για την 

αξιολϐγηςη των επιδϐςεων τησ εφοδιαςτικόσ αλυςύδασ και την αϑξηςη τησ 

ανταγωνιςτικϐτητασ τησ. Σο μϊθημα εύναι εναρμονιςμϋνο με βϊςη τισ οδηγύεσ 

του European Logistics Association (ELA). 

 

ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΚΕΥΑΛΑΙΑΓΟΡΕ (Δημότριοσ ουμπενιώτησ,  

Καθηγητόσ) 

Ειςαγωγικέσ Έννοιεσ (αριθμοδεύκτεσ, Περιγραφικό τατιςτικό, Φρονικό Αξύα Φρόματοσ). Δομό 

του Χρηματοπιςτωτικού Συςτόματοσ (Φρηματοδοτικού Οργανιςμού/Ιδρϑματα, Φρηματοδοτικϊ 

Εργαλεύα, Φρηματοδοτικϋσ Αγορϋσ), Το Διεθνέσ Νομιςματικό Σύςτημα, Σο Ευρωπαώκϐ 

Νομιςματικϐ ϑςτημα, Η Νομιςματικό Ϊνωςη, Σο Ευρώ, Σο Θεςμικϐ Πλαύςιο του Ευρωπαώκοϑ 

υςτόματοσ Κεντρικών Σραπεζών, Σα Όργανα Λόψησ Αποφϊςεων τησ ΕΚΣ. Οι Λειτουργίεσ του 

Χρηματοπιςτωτικού Συςτόματοσ (Μεταςχηματιςμϐσ Περιουςιακών τοιχεύων, Ρευςτϐτητα, 

Ανακατανομό Ειςοδόματοσ, Διευκϐλυνςη υναλλαγών). Κατανομέσ Χρηματοπιςτωτικών 

Οργανιςμών: Οργανιςμού που δϋχονται καταθϋςεισ (Depository Institutions), Οργανιςμού 

Αμοιβαύων υμφωνιών και Αςφαλιςτικού Οργανιςμού (Contractual Saving Institutions), 

Φρηματοδοτικού Οργανιςμού Επενδυτικοϑ Φαρακτόρα (Investment Companies), Σρϊπεζεσ 

Επενδϑςεων (Investment Banks), Ειδικού Πιςτωτικού Οργανιςμού (Special Credit Institutions). 

Κατανομέσ Χρηματοδοτικών Εργαλείων (Χ.Ε.): ΧΕ ταθερόσ Απϐδοςησ, Φ.Ε. Μεταβλητόσ 

Απϐδοςησ, Μετατρϋψιμα Φρηματοδοτικϊ Εργαλεύα, Παρϊγωγα Φρηματοδοτικϊ Εργαλεύα 

(Προθεςμιακϊ υμβϐλαια(Futures/Forwards), Φρηματοδοτικϊ Δικαιώματα (Options)), 

υμφωνύεσ Ανταλλαγόσ (Swap). Κατανομέσ Χρηματοδοτικών Αγορών: Αγορϊ Φρόματοσ 

(Money Market), Αγορϋσ Κεφαλαύων (Capital Markets) ότοι Αγορϋσ Μετοχικών Σύτλων (Stock 

Exchange) και Αγορϋσ Δανειακών Σύτλων (Bond Markets), Αγορϊ Προώϐντων Αντιςτϊθμιςησ 

Κινδϑνων (Futures/Forwards/ Options), Πρωτογενόσ και Δευτερογενόσ Αγορϋσ, Οργανωμϋνεσ 

και Μη Οργανωμϋνεσ Αγορϋσ, Κϑρια Αγορϊ, Παρϊλληλη Αγορϊ. Χρηματοδοτικοί Οργανιςμοί: 

Κεντρικό Σρϊπεζα, Εμπορικϋσ Τρϊπεζεσ, (Κϐςτοσ Διαμεςολϊβηςησ, τοιχεύα Ενεργητικοϑ-

Παθητικοϑ, Αξιολϐγηςη Αιτόςεων για Δϊνεια, Διαχεύριςη Σραπεζικοϑ Φαρτοφυλακύου, Νϋα 

Σραπεζικϊ Προώϐντα) Αςφαλιςτικϋσ Εταιρύεσ, Αςφαλιςτικϊ Ταμεύα, Ε.ΕΧ., Εταιρύεσ Αμοιβαύων 

Κεφαλαύων. Οι Λειτουργύεσ τησ Κεντρικόσ Σρϊπεζασ. Εμπορικϋσ Σρϊπεζεσ. 

Χρηματοδοτικά  Εργαλεία: Φαρακτηριςτικϊ των Φρηματοδοτικών Εργαλεύων, Ϊντοκα 

Γραμμϊτια, Διατραπεζικϊ Κεφϊλαια, Πιςτοποιητικϊ Καταθϋςεων, Επιταγϋσ Αποδοχόσ 

Σρϊπεζασ, Ομϐλογα, Ομολογύεσ, Δϊνεια κ.τ.λ. Μετοχϋσ (Νομικό Υϑςη Μετοχικών Σύτλων, 
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Διαφορετικϋσ Αξύεσ μιασ Μετοχόσ, Αποτύμηςη Μετοχών). Παρϊγωγα. Εργαλεύα Αντιςτϊθμιςησ 

Κινδϑνου. Χρηματοδοτικέσ Αγορέσ: Φρηματιςτόριο Αξιών (Κεντρικϐ Αποθετόριο, Εταιρύα 

Εκκαθϊριςησ, υναλλαγών επύ Παραγώγων, Εποπτικϊ Όργανα, Μϋλη του Φρηματιςτηρύου, 

Ειςαγωγό Κινητών Αξιών, Λειτουργύα, Δεύκτεσ Σιμών, Εταιρύεσ Λόψησ Διαβύβαςησ Εντολών), 

Διεθνεύσ Φρηματιςτηριακϋσ Αγορϋσ. Αγορϊ υναλλϊγματοσ, υναλλαγματικϋσ Ιςοτιμύεσ, 

Σρϋχουςα και Προθεςμιακό Αγορϊ υναλλϊγματοσ. Πρϊξεισ swap ςε ςυνϊλλαγμα. Ειδικϊ 

Θϋματα.  

 

ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΗΡΕΙΨΝ: ΘΕΨΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΕΥΑΡΜΟΓΕ (πρώην ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ 

ΤΠΗΡΕΙΨΝ) (Ροδούλα Σςιοτςου, Καθηγότρια) 

Οι υπηρεςύεσ κυριαρχοϑν ςόμερα ςτισ αναπτυγμϋνεσ οικονομύεσ ενώ ϐλεσ οι επιχειρόςεισ πλϋον 

τισ αντιμετωπύζουν ωσ αναπϐςπαςτο κομμϊτι των υλικών τουσ αγαθών το οπούο ςυμβϊλλει 

αποφαςιςτικϊ ςτη διατόρηςη των πελατών τουσ. Η ραγδαύα ανϊπτυξη των νϋων τεχνολογιών 

και η παγκοςμιοπούηςη τησ αγορϊσ ϋχουν οδηγόςει τισ επιχειρόςεισ ςε ϋναν ανελϋητο 

ανταγωνιςμϐ και την εφαρμογό νϋων ςτρατηγικών ςτισ ςυνεχεύσ αλλαγϋσ των αναγκών, των 

επιθυμιών και των ςυμπεριφορών των πελατών τουσ. Αναγνωρύζοντασ την αυξανϐμενη 

ςημαντικϐτητα των υπηρεςιών ςτην παγκϐςμια οικονομύα και τισ μοναδικϋσ προκλόςεισ που 

αντιμετωπύζουν οι μϊνατζερ υπηρεςιών, το μϊθημα γεφυρώνει το χϊςμα μεταξϑ θεωρύασ και 

πρϊξησ ςτο μϊρκετινγκ υπηρεςιών. το μϊθημα παρουςιϊζονται τα επτϊ ςυςτατικϊ του 

μύγματοσ μϊρκετινγκ ςτισ υπηρεςύεσ και αναλϑονται ςημαντικϋσ θεωρητικϋσ προςεγγύςεισ ςτο 

χώρο των υπηρεςιών. Ακϐμα επιςημαύνονται ςημαντικϊ ερευνητικϊ ευρόματα και υπϊρχει 

προςανατολιςμϐσ ςτο μϊνατζμεντ των υπηρεςιών. το μϊθημα ενςωματώνεται η χρόςη και η 

επύδραςη των νϋων τεχνολογιών ςε κϊθε τομϋα επύδραςησ των υπηρεςιών και αναδεικνϑεται ο 

ρϐλο τουσ, ενώ χρηςιμοποιοϑνται παραδεύγματα για να ςυνδεθεύ η πρϊξη με τη θεωρύα. Σϋλοσ, 

υπϊρχει εθνικϐσ και διεθνόσ προςανατολιςμϐσ παρουςιϊζοντασ αποτελϋςματα ερευνών και 

παραδεύγματα τϐςο απϐ την Ελλϊδα ϐςο και απϐ το παγκϐςμιο γύγνεςθαι του μϊρκετινγκ 

υπηρεςιών.  

 

ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΨΝΤΜΨΝ ΠΡΟΙΟΝΣΨΝ ΘΕΨΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΕΥΑΡΜΟΓΕ (πρώην 

ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΨΝΤΜΨΝ ΠΡΟΙΟΝΣΨΝ) (Ροδούλα Σςιότςου, Καθηγότρια) 

Η ϋννοια τησ επωνυμύασ (μϊρκασ) ϋχει πια ςτρατηγικό ςημαςύα ςε μια ςειρϊ απϐ κλϊδουσ και 

επιχειρόςεισ, ϐπωσ καταναλωτικϊ προώϐντα, καλλυντικϊ, αναψυκτικϊ, τρϐφιμα, ποτϊ, τςιγϊρα, 

υπηρεςύεσ, βιομηχανικϊ αγαθϊ. Η ςημαςύα που αποδύδεται ςόμερα ςτα επώνυμα προώϐντα εύναι 

τϐςο μεγϊλη, που παρουςιϊζονται ςτουσ ιςολογιςμοϑσ των επιχειρόςεων, αποτελοϑν ςτϐχο 

ςημαντικών ςε αξύα εξαγορών αλλϊ και αποτελοϑν ϋνα μεγϊλο μϋροσ τησ αξύασ μιασ 

επιχεύρηςησ. Σο γεγονϐσ αυτϐ προςελκϑει ολοϋνα και περιςςϐτερο το ενδιαφϋρον ϐχι μϐνο των 

υπεϑθυνων ςτελεχών διούκηςησ των ςυγκεκριμϋνων επώνυμων προώϐντων ό των ςτελεχών 

μϊρκετινγκ, αλλϊ και των μελών των διοικητικών ςυμβουλύων των επιχειρόςεων, των 

επενδυτών ό και των τραπεζών.  

Παρϊ το ϐτι εύναι δυνατϐ μια επιχεύρηςη να διαθϋςει ϋνα προώϐν ό μια υπηρεςύα χωρύσ την 

υποςτόριξη μιασ πολϑπλοκησ επώνυμησ πολιτικόσ, τα επώνυμα προώϐντα αποτελοϑν ςτισ μϋρεσ 

μασ το θεμϋλιο λύθο των εμπορικών ςυναλλαγών ςε παγκϐςμιο επύπεδο. Σο μϊθημα Διούκηςη 

Επώνυμων Προώϐντων (διαχεύριςη μϊρκασ) επιδιώκει να καταςτόςει κατανοητϐ πωσ μια 

επιχεύρηςη μπορεύ να αυξόςει την αντιληπτό αξύα του προώϐντοσ ςτουσ πελϊτεσ. υνεπώσ 

αναδεικνϑει πωσ το επώνυμο προώϐν εύναι ϋνα ςημαντικϐ κλειδύ για την επιτυχύα ςτισ αγορϋσ, 

ϐπου τα προώϐντα προςαρμϐζονται ςτισ ανϊγκεσ των καταναλωτών ϐλο και περιςςϐτερο. Ο 
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ςκοπϐσ του μαθόματοσ εύναι να παρϋχει ςτουσ/ισ φοιτητϋσ/τριεσ ϐλεσ τισ ςχετικϋσ θεωρητικϋσ 

γνώςεισ και πρακτικϋσ εμπειρύεσ για μια επιτυχό διούκηςη επώνυμων προώϐντων. 

 

Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗ - ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙ ΔΤΟ ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ 

ΔΗΜΟΙΕ ΦΕΕΙ  (Λεωνύδασ Φατζηθωμϊσ,  Επύκουροσ Καθηγητόσ) 

Σο μϊθημα μελετϊ τη θεωρύα και την πρακτικό των δημοςύων ςχϋςεων ϐπωσ εφαρμϐζονται ςε 

μύα εταιρύα, ϋναν οργανιςμϐ, για ϋνα δημϐςιο πρϐςωπο και ϋναν πολιτικϐ φορϋα. Περιγρϊφει τισ 

ςυνϋργειεσ των δημοςύων ςχϋςεων με τισ υπϐλοιπεσ επικοινωνιακϋσ δραςτηριϐτητεσ του 

μϊρκετινγκ, ϐπωσ τη διαφόμιςη, την προώθηςη πωλόςεων, το ϊμεςο μϊρκετινγκ και τισ 

προςωπικϋσ πωλόςεισ. Αναδεικνϑει τα πλεονεκτόματα και τα μειονεκτόματα τησ ύδρυςησ 

τμόματοσ δημοςύων ςχϋςεων εςωτερικϊ ςτον οργανιςμϐ και τησ ςυνεργαςύασ με εξωτερικοϑσ 

ςυμβοϑλουσ δημοςύων ςχϋςεων. Μϋςα απϐ μελϋτη ςυγκεκριμϋνων επιχειρηςιακών 

περιπτώςεων αναλϑει τισ διαφορετικϋσ τεχνικϋσ οικοδϐμηςησ θετικόσ εικϐνασ και το πώσ αυτϋσ 

μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν ϋτςι ώςτε να επιτευχθοϑν οι επιμϋρουσ ςτϐχοι τησ ςτρατηγικόσ 

δημοςύων ςχϋςεων (αλλαγό ςτϊςεων και αντιλόψεων, ϊςκηςη επιρροόσ, πειθώ, δρϊςη, 

μακροχρϐνια φόμη). Επιπρϐςθετα διερευνϊ τισ μεθϐδουσ αποτελεςματικόσ λειτουργύασ ενϐσ 

γραφεύου τϑπου, ϐςον αφορϊ την ανϊπτυξη ςχϋςεων με τα μϋςα ενημϋρωςησ και αναλϑει τισ 

αρμοδιϐτητεσ και τισ ευθϑνεσ ενϐσ εκπροςώπου τϑπου. Εξετϊζει, επύςησ, τισ ςτρατηγικϋσ 

αντιμετώπιςησ των κρύςεων, ϋτςι ώςτε να κατανοηθεύ η ςφοδρϐτητα με την οπούα 

εξελύςςονται ςόμερα και αναδεικνϑει την κομβικό ςημαςύα τησ ϊρτιασ προετοιμαςύασ και 

υλοπούηςησ ενϐσ ςχεδύου αντιμετώπιςησ τησ κρύςησ ςε επικοινωνιακϐ και διαχειριςτικϐ 

επύπεδο. 

Ο επιδιωκϐμενοσ ςτϐχοσ εύναι να αντιληφθοϑν οι φοιτητϋσ/τριεσ την αυξανϐμενη ςημαςύα των 

δημοςύων ςχϋςεων για τισ ςϑγχρονεσ επιχειρόςεισ, τα δημϐςια πρϐςωπα και τουσ πολιτικοϑσ 

ςχηματιςμοϑσ. Επύςησ, ϋχει ςκοπϐ να διδϊξει ςτουσ/τισ φοιτητϋσ/τριεσ πώσ να διαμορφώνουν 

ϋνα ολοκληρωμϋνο πλϊνο δημοςύων ςχϋςεων.  

Με την ολοκλόρωςη του κϑκλου των διαλϋξεων, οι φοιτητϋσ/τριεσ θα εύναι ςε θϋςη: 

(α) να αξιολογοϑν τη δυναμικό, τα οφϋλη και τισ προκλόςεισ των δημοςύων ςχϋςεων ςτα 

διαφορετικϊ πεδύα ϊςκηςόσ τουσ,  

(β) να καταρτύζουν ϋνα ολοκληρωμϋνο πρϐγραμμα δημοςύων ςχϋςεων κϊνοντασ χρόςη 

παραδοςιακών και διαδικτυακών μϋςων,  

(γ) να προςαρμϐζουν τα εργαλεύα των δημοςύων ςχϋςεων ςε διαφορετικϊ εύδη κοινοϑ και 

ακροατηρύου,  

(δ) να αναπτϑςςουν ςυγκεκριμϋνεσ ςτρατηγικϋσ εγκαθύδρυςησ και διατόρηςησ ςχϋςεων 

εμπιςτοςϑνησ με το κοινϐ,  

(ε) να αξιοποιοϑν τα μϋςα ενημϋρωςησ με ςκοπϐ τη διατόρηςη και την εμβϊθυνςη των ςχϋςεων 

με τουσ επαγγελματύεσ του χώρου τησ επικοινωνύασ (δημοςιογρϊφουσ, πυλωροϑσ), αλλϊ και με 

ϊλλεσ ομϊδεσ που αςκοϑν επιρροό (ομϊδεσ κοινοϑ και ομϊδεσ ενδιαφϋροντοσ),  

(ςτ) να αξιολογοϑν την επιτυχύα ενϐσ προγρϊμματοσ δημοςύων ςχϋςεων με ςυγκεκριμϋνουσ και 

μετρόςιμουσ τρϐπουσ, 

(ζ) να αναγνωρύζουν τισ διαφορετικϋσ ομϊδεσ κοινοϑ και ομϊδεσ ενδιαφϋροντοσ (Public και 

Stakeholder Analysis) και το πώσ μποροϑν να τισ επηρεϊςουν, 

(η) να αναλϑουν και να εφαρμϐζουν διαφορετικϋσ τεχνικϋσ οικοδϐμηςησ και διαχεύριςησ 

θετικόσ φόμησ, 

(θ) να καταρτύζουν ϋνα πρϐγραμμα εταιρικόσ κοινωνικόσ ευθϑνησ για μια εταιρεύα, αλλϊ και για 

ϊλλουσ οργανιςμοϑσ (π.χ. ϋνα πολιτικϐ κϐμμα),  
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(ι) να αναπτϑςςουν μια επικοινωνιακό ςτρατηγικό αντιμετώπιςησ μιασ κρύςησ. 

 

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΗ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΣΨΝ ΑΠΟΥΑΕΨΝ (πρώην ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ 

ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΗ ΛΗΧΗ ΑΠΟΥΑΕΨΝ) (Κωνςταντύνοσ Καπϊρησ, Επικουροσ  Καθηγητόσ)  

Σο μϊθημα ςτοχεϑει ςτην εμβϊθυνςη ςτισ μεθϐδουσ τησ Επιχειρηςιακόσ Ϊρευνασ 

χρηςιμοποιώντασ  ρεαλιςτικϊ προβλόματα προερχϐμενα απϐ διϊφορεσ εφαρμογϋσ τησ 

Διούκηςησ των Επιχειρόςεων. Αναδεικνϑεται ϋτςι, ο ρϐλοσ που μποροϑν να διαδραματύςουν οι 

ποςοτικϋσ μϋθοδοι ςτη διαδικαςύα λόψησ βϋλτιςτων αποφϊςεων και η χρηςιμϐτητα για το 

διοικητικϐ ςτϋλεχοσ τησ διαδραςτικόσ προςϋγγιςησ με τη χρόςη του υπολογιςτό και του 

κατϊλληλου λογιςμικοϑ. Ϊμφαςη δύνεται ςτη χρόςη τησ γλώςςασ προγραμματιςμοϑ PYTHON 

για την ανϊπτυξη και επύλυςη μοντϋλων μαθηματικοϑ προγραμματιςμοϑ. Επιχειρεύται ϋτςι μια 

μετϊβαςη απϐ εργαλεύα λογιςμικοϑ εκπαιδευτικόσ φϑςησ (POM QM, Lindo, winqsb), με τα 

οπούα οι φοιτητϋσ εύναι όδη εξοικειωμϋνοι, ςτη χρόςη ςϑγχρονων εργαλεύων ανοιχτοϑ κώδικα 

για την ανϊπτυξη μοντϋλων μεγϊλησ κλύμακασ. Σο μϊθημα δρα ςυμπληρωματικϊ προσ τα δϑο 

υποχρεωτικϊ μαθόματα Επιχειρηςιακόσ Ερευνασ ‐ Ποςοτικών Μεθϐδων που διδϊςκονται ςτο 

τρύτο και τϋταρτο εξϊμηνο αντύςτοιχα. Εμπλουτύζει ςε μεγϊλο βαθμϐ το ςϑνολο των 

υπολογιςτικών εργαλεύων που ϋχουν ςτη διϊθεςη τουσ οι φοιτητϋσ για την μοντελοπούηςη και 

επύλυςη μοντϋλων μαθηματικοϑ προγραμματιςμοϑ.  Ειδικϐτερα, με την ολοκλόρωςη του 

μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα μποροϑν να διακρύνουν τισ διϊφορεσ κατηγορύεσ προβλημϊτων και 

να εφαρμϐζουν τισ γνώςεισ και τισ μεθϐδουσ ςε πρωτϐτυπεσ κατηγορύεσ διοικητικών 

περιπτώςεων. Θα μποροϑν να χρηςιμοποιόςουν τη γλώςςα προγραμματιςμοϑ PYTHON μαζύ με 

τισ αντύςτοιχεσ βιβλιοθόκεσ ώςτε να εύναι ςε θϋςη να αναπτϑξουν μοντϋλα ευϋλικτα ςε ςχϋςη με 

το μϋγεθοσ των δεδομϋνων ειςϐδου. Σϋλοσ, θα μποροϑν να ςυγκρύνουν εναλλακτικϋσ λϑςεισ και 

να επιλϋγουν τη βϋλτιςτη απϐφαςη χρηςιμοποιώντασ κριτικό προςϋγγιςη ςτα δεδομϋνα ενϐσ 

προβλόματοσ, αντύληψη και κοινό λογικό.  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΙΔΡΤΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΕΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΨΝ 

ΔΡΑΕΨΝ (Ιωϊννησ Κρουςτϊλησ,  Διδϊςκων τησ κατηγορύασ των Νϋων Επιςτημϐνων 

Κατϐχων Διδακτορικοϑ) 

Αντικεύμενο του μαθόματοσ αποτελοϑν οι διαδικαςύεσ που απαιτοϑνται για την ύδρυςη μύασ 

νϋασ επιχεύρηςησ, καθώσ και οι εναλλακτικϋσ μϋθοδοι χρηματοδϐτηςησ νϋων εγχειρημϊτων 

μϋςω των διαθϋςιμων πηγών επιδοτόςεων/επιχορηγόςεων. 

Ειδικϐτερα, θα αναλυθεύ η ϋννοια τησ επιχειρηματικϐτητασ, θα παρουςιαςτοϑν οι εναλλακτικϋσ 

νομικϋσ μορφϋσ επιχειρόςεων ϐπωσ αυτϋσ διακρύνονται απϐ το ελληνικϐ εταιρικϐ δύκαιο καθώσ 

και τα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ που ςυνεπϊγεται η κϊθε νομικό μορφό για μύα επιχεύρηςη ςε 

ϐρουσ ελϊχιςτου κεφαλαύου ςϑςταςησ, οργϊνων διούκηςησ και λόψησ αποφϊςεων, 

φορολογικόσ υποχρϋωςησ και λογιςτικόσ αντιμετώπιςησ. Θα περιγραφοϑν διεξοδικϊ, για κϊθε 

νομικό μορφό, οι διαδικαςύεσ και τα βόματα που πρϋπει να ακολουθηθοϑν για την ύδρυςη μύασ 

νϋασ επιχεύρηςησ. 

Θα εξεταςτοϑν οι ςϑγχρονεσ μορφϋσ χρηματοδϐτηςησ επενδυτικών ςχεδύων ςτισ οπούεσ 

ςυμπεριλαμβϊνονται: η χρηματοδοτικό μύςθωςη (leasing), η πρακτϐρευςη απαιτόςεων 

(factoring), η εμπορύα απαιτόςεων (forfaiting), τραπεζικϊ δϊνεια και ϊλλα προώϐντα, 

ομολογιακϊ δϊνεια, η χρηματοδϐτηςη μϋςω ιδύων κεφαλαύων, τα κεφϊλαια επιχειρηματικών 

ςυμμετοχών (venture capital), η χρηματοδϐτηςη απϐ το πλόθοσ (crowdfunding) κα. 

Θα αναλυθοϑν ϐλα τα τρϋχοντα και αναμενϐμενα προγρϊμματα επιδοτόςεων/επιχορηγόςεων  

υφιςτϊμενων και νεοώδρυθειςών επιχειρόςεων τα οπούα χρηματοδοτοϑνται απϐ εθνικοϑσ και 
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ευρωπαώκοϑσ πϐρουσ (Αναπτυξιακϐσ Νϐμοσ, Εθνικϐ Σαμεύο Επιχειρηματικϐτητασ & Ανϊπτυξησ, 

Ευρωπαώκό Σρϊπεζα Επενδϑςεων, Εταιρικϐ ϑμφωνο για το πλαύςιο Ανϊπτυξησ-ΕΠΑ κα.). 

Θα δοθεύ ο οριςμϐσ του επιχειρηματικοϑ ςχεδύου (business plan) και θα αναλυθεύ το 

περιεχϐμενϐ του. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΓΙΑ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ  (πρώην Ανϊπτυξη Λογιςμικού 

(Ευϊγγελοσ Καλαμπόκησ, Επύκουροσ Καθηγητόσ) 

Σα τελευταύα χρϐνια ο ϐγκοσ και η ποικιλύα των δεδομϋνων που παρϊγονται απϐ τισ 

επιχειρόςεισ και τουσ καταναλωτϋσ αυξϊνεται ταχϑτατα. Η επιχειρηματικό αναλυτικό αφορϊ 

την χρόςη των δεδομϋνων αυτών για την βελτύωςη τησ λόψησ αποφϊςεων απϐ τισ επιχειρόςεισ. 

Σο μϊθημα αποτελεύ μύα πρακτικό ειςαγωγό ςτη γλώςςα Python για επιχειρηματικό αναλυτικό. 

Βαςύζεται ςτη χρόςη και ανϊλυςη πραγματικών δεδομϋνων μεγϊλων επιχειρόςεων απϐ ϐλο τον 

κϐςμο. Μετϊ το τϋλοσ του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα εύναι ςε θϋςη να χρηςιμοποιοϑν τη 

γλώςςα Python για να προετοιμϊζουν, μεταςχηματύζουν, εξερευνοϑν και να οπτικοποιοϑν 

επιχειρηματικϊ δεδομϋνα μεγϊλου ϐγκου καθώσ και να παρουςιϊζουν τα αποτελϋςματα των 

αναλϑςεων. Επύςησ οι φοιτητϋσ θα εξοικειωθοϑν και θα χρηςιμοποιοϑν δημοφιλεύσ υπηρεςύεσ 

διαμοιραςμοϑ και εκτϋλεςησ κώδικα (π.χ., Github και Kaggle). τουσ φοιτητϋσ θα παρϋχεται 

πλόρωσ τεκμηριωμϋνοσ κώδικασ υπϐ τη μορφό αρχεύων Jupyter notebooks. Επύςησ θα 

παρϋχεται δωρεϊν πρϐςβαςη ςε δημοφιλεύσ αςϑγχρονεσ υπηρεςύεσ τηλεκπαύδευςησ (π.χ., 

DataCamp). Δεν προαπαιτούνται γνώςεισ για τη παρακολούθηςή του και όποιεσ έννοιεσ 

πληροφορικήσ τεχνολογίασ χρειάζονται θα παρουςιαςτούν ςτο πλαίςιο του μαθήματοσ. 

 

ΔΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  (Βαςύλειοσ Αλετρϊσ,  Καθηγητόσ) 

Σο μϊθημα αυτϐ ϋχει ωσ ςτϐχο την εξοικεύωςη των φοιτητών με τα οικονομικϊ του δημοςύου 

τομϋα. Αφοϑ γύνει μια ειςαγωγό ςτην ϋννοια και το περιεχϐμενο τησ Δημϐςιασ Οικονομικόσ, 

προςεγγύζεται το ζότημα ποιο πρϋπει να εύναι το μϋγεθοσ του δημοςύου τομϋα και εϊν ςτην 

Ελλϊδα αυτϐσ εύναι υπερβολικϊ μεγϊλοσ. τη ςυνϋχεια αναλϑονται οι περιπτώςεισ εκεύνεσ ςτισ 

οπούεσ ο μηχανιςμϐσ τησ ελεϑθερησ αγορϊσ αποτυγχϊνει να κατανεύμει αποδοτικϊ και 

κοινωνικϊ δύκαια τουσ διαθϋςιμουσ πϐρουσ μιασ οικονομύασ. Παρϋχονται παραδεύγματα απϐ την 

αγορϊ υπηρεςιών υγεύασ αλλϊ και ϊλλεσ αγορϋσ και αναλϑονται οι αποτυχύεσ που λαμβϊνουν 

χώρα ςε αυτϋσ. Εξηγεύται κατϐπιν ο ρϐλοσ του Κρϊτουσ και ςυζητεύται ο πολιτικϐσ μηχανιςμϐσ 

λόψησ αποφϊςεων και οι δικού του περιοριςμού. Τπϐ το πρύςμα των παραπϊνω, προςεγγύζεται 

κριτικϊ το επύκαιρο θϋμα των ιδιωτικοποιόςεων δημϐςιων οργανιςμών. τη ςυνϋχεια το 

ενδιαφϋρον εςτιϊζεται ςτην πρακτικό εφαρμογό τησ Ανϊλυςησ Κϐςτουσ Οφϋλουσ για την 

αξιολϐγηςη προγραμμϊτων του δημοςύου τομϋα. Σϋλοσ ςυζητεύται το ςϑςτημα κοινωνικόσ 

αςφϊλιςησ, τα βαςικϊ προβλόματα που αντιμετωπύζει ςόμερα και οι ενδεχϐμενεσ πολιτικϋσ 

επύλυςόσ τουσ.  

 

ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΨΛΗΕΨΝ   (Βαςιλικό Γρούγιου, Επύκ. Καθηγότρια) 

Σο μϊθημα αυτϐ ειςϊγει τουσ φοιτητϋσ ςτη διούκηςη των πωλόςεων με ϋμφαςη ςτην 

αλληλεπύδραςη μεταξϑ πελϊτη και επιχεύρηςησ με ςκοπϐ την οικονομικό ανταλλαγό για την 

πρϐςβαςη ςτην αξύα του “προώϐντοσ”. Επύςησ εξετϊζει τη ςτρατηγικό διούκηςη τησ διαδικαςύασ 

και των εμπλεκομϋνων. Οι φοιτητϋσ ϋρχονται ςε επαφό με τισ πρϐςφατεσ πρακτικϋσ και 

τεχνικϋσ που χρηςιμοποιοϑν οι υπεϑθυνοι πωλόςεων, ϐπωσ ςτρατηγικϐ ςχεδιαςμϐ πωλόςεων, 

ςτϐχοι πωλόςεων, διαδικαςύα πώληςησ, ςτρατολϐγηςη, εκπαύδευςη, επιμϐρφωςη και 

αξιολϐγηςη τησ απϐδοςησ των πωλητών. 
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ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΨΠΙΝΨΝ ΠΟΡΨΝ (Μαρύα Γιαννό, Ακαδημαώκό 

Τπϐτροφοσ) 

το μϊθημα παρουςιϊζονται ειδικϊ θϋματα και ςϑγχρονοι προβληματιςμού που αφοροϑν ςτισ 

αρχϋσ και τισ ϋννοιεσ τησ διούκηςησ ανθρώπινων πϐρων. Εξετϊζεται ο ρϐλοσ τησ διούκηςησ 

ανθρώπινων πϐρων ςτο ευρϑτερο οικονομικϐ, κοινωνικϐ και φυςικϐ περιβϊλλον. κοπϐσ του 

μαθόματοσ εύναι η εμβϊθυνςη και εμπϋδωςη απϐ τουσ φοιτητϋσ εννοιών, ϐπωσ η 

ςυναιςθηματικό νοημοςϑνη, η απαςχοληςιμϐτητα, το ανθρώπινο κεφϊλαιο, η κουλτοϑρα και η 

απϐδοςη των εργαζομϋνων. Δύνεται ϋμφαςη ςτα διεθνό πρϐτυπα που αφοροϑν ςτην υγεύα και 

την αςφϊλεια ςτουσ χώρουσ εργαςύασ, τισ εργαςιακϋσ ςχϋςεισ, την προςϋγγιςη του 

εργαζομϋνου ωσ εςωτερικοϑ πελϊτη, την εταιρικό κοινωνικό ευθϑνη. Φρηςιμοποιοϑνται 

παραδεύγματα και μελϋτεσ περιπτώςεων εφαρμογόσ των μεθϐδων και των εργαλεύων διούκηςησ 

ανθρώπινων πϐρων ςε επιχειρόςεισ και οργανιςμοϑσ.  

 

ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ  (Δεν θα προςφερθεύ για το Ακαδ. Ϊτοσ 2022-2023) 

Σο μϊθημα εύναι ειςαγωγικοϑ χαρακτόρα και εξετϊζει τισ δραςτηριϐτητεσ και διαιτερϐτητεσ 

διαφϐρων επιχειρόςεων και οργανιςμών παροχόσ υπηρεςιών  – που αποτελοϑν τον μεγαλϑτερο 

τομϋα των οικονομιών ςτισ περιςςϐτερεσ αναπτυγμϋνεσ χώρεσ, ϋχοντασ παρϊλληλα τον 

ταχϑτερο ρυθμϐ ανϊπτυξησ. Ιδιαύτερη ϋμφαςη δύνεται ςτην κατανϐηςη των ςχϋςεων μεταξϑ 

των επιχειρηςιακών λειτουργιών μϊρκετινγκ και διούκηςησ ανθρώπινου δυναμικοϑ καθώσ και 

ςτην ολοκλόρωςη πληροφοριακών και ανθρώπινων πϐρων για τη δημιουργύα αξύασ ςτισ 

υπηρεςύεσ. Καλϑπτονται θϋματα ϐπωσ η ϋννοια τησ υπηρεςύασ, η αναγνώριςη πελατειακών 

αναγκών και επιθυμιών, η επαφό με τον πελϊτη (εςωτερικϐ-εξωτερικϐ), ο ςχεδιαςμϐσ και 

εκτϋλεςη του ςυςτόματοσ παρϊδοςησ τησ υπηρεςύασ, η ποιϐτητα ςτισ υπηρεςύεσ,  η ανϊπτυξη 

νϋων υπηρεςιών, η χρόςη του Διαδικτϑου για ενύςχυςη τησ αποτελεςματικϐτητασ και 

αποδοτικϐτητασ παραδοςιακών υπηρεςιών, καθώσ και μϋθοδοι/εργαλεύα που εφαρμϐζονται 

ςτην ςϑγχρονη αξιολϐγηςη υπηρεςιών.  

 

ΓΤΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ  (Δεν θα προςφερθεύ για το Ακαδ. Ϊτοσ 2022-2023)  

Αυτϐ το μϊθημα αναλϑει τη θϋςη τησ γυναύκασ ςτην αγορϊ εργαςύασ προςεγγύζοντασ τϐςο το 

ζότημα τησ μιςθωτόσ εργαςύασ ϐςο και τησ γυναικεύασ επιχειρηματικϐτητασ. Παρουςιϊζονται οι 

τϊςεισ και για τισ δϑο αυτϋσ θεματικϋσ ενϐτητεσ, τϐςο ςε παγκϐςμιο ϐςο και ευρωπαώκϐ και 

ελληνικϐ περιβϊλλον. Όςον αφορϊ τη γυναικεύα επιχειρηματικϐτητα, το μϊθημα 

επικεντρώνεται ςτην ανϊλυςη βϋλτιςτων πρακτικών μϋςα απϐ τη ςυζότηςη περιπτώςεων 

επιτυχημϋνων επιχειρηματιών γυναικών ςτην Ελλϊδα και το εξωτερικϐ. 

 

ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΗΝ ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ  (Αναςταςύα Παμπούρη, Μϋλοσ του Ε.Δ.Ι.Π. Σμόματοσ 

Εκπαιδευτικόσ Πολιτκόσ) 

Οι φοιτητϋσ και οι φοιτότριεσ, ϑςτερα απϐ την παρακολοϑθηςη του μαθόματοσ, θα εύναι ςε 

θϋςη να ορύζουν την Παιδαγωγικό Επιςτόμη, να διακρύνουν τισ επιμϋρουσ βαςικϋσ ϋννοιεσ τησ 

(αγωγό, εκπαύδευςη, διδαςκαλύα, μϊθηςη, κοινωνικοπούηςη, μϐρφωςη, παιδεύα, Αναλυτικϊ 

Προγρϊμματα κ.ϊ.), να αναφϋρουν τα δομικϊ γνωρύςματα, τισ βαςικϋσ προϒποθϋςεισ και τισ 

επιδιώξεισ τησ παιδαγωγικόσ-εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ ςτην ιςτορικό τουσ εξϋλιξη, να 

γνωρύςουν και να ςυζητόςουν τα κοινωνικϊ δεδομϋνα που οδόγηςαν ςτη θεςμοθϋτηςη των 

φορϋων εκπαύδευςησ και αγωγόσ,  να παρακολουθόςουν  την εξϋλιξη τησ παιδαγωγικόσ ςκϋψησ 

μϋςα απϐ τη μελϋτη μεγϊλων παιδαγωγών, να εςτιϊζουν κριτικϊ ςτα ζητόματα που ϊπτονται 

τησ μεθϐδευςησ τησ διδαςκαλύασ,  να ςυνειδητοποιόςουν την ςημαςύα τησ παιδαγωγικόσ 
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ςχϋςησ και τησ διαπροςωπικόσ επικοινωνύασ ςτη ςχολικό τϊξη, να αναφϋρουν τισ βαςικϋσ 

επιςτημολογικϋσ κατευθϑνςεισ και μεθϐδουσ τησ εκπαιδευτικόσ ϋρευνασ, να εξοικειωθοϑν με το 

ζότημα και την αξύα των βαςικών ικανοτότων-δεξιοτότων ςτη ςϑγχρονη εποχό  και να 

αναγνωρύζουν την αξύα τησ αξιολϐγηςησ ςτη διαδικαςύα τησ διδαςκαλύασ και μϊθηςησ. 

 

ΣΟΙΦΕΙΑ ΑΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (Ιωϊννησ Σζιώνασ,  Καθηγητόσ, μϋλοσ ΔΕΠ 

του Σμόματοσ Βαλκανικών λαβικών και Ανατολικών πουδών) 

ΑΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ   κοπϐσ του μαθόματοσ εύναι να ειςαγϊγει τουσ φοιτητϋσ του Σμόματοσ ςτισ 

θεμελιώδεισ ϋννοιεσ του αςτικοϑ δικαύου, οι οπούεσ κρύνονται χρόςιμεσ ςτην υποςτόριξη τησ 

επαγγελματικόσ ςταδιοδρομύασ τουσ. Για το λϐγο αυτϐ, διδϊςκονται μϐνο τα δϑο πρώτα μϋρη 

του αςτικοϑ δικαύου, ότοι οι Γενικϋσ Αρχϋσ και το Γενικϐ Ενοχικϐ. 

Ειδικϐτερα, η ειςαγωγό του μαθόματοσ περιλαμβϊνει την ανϊλυςη τησ ϋννοιασ του δικαύου και 

τη διϊκριςό του απϐ τισ ϋννοιεσ τησ ηθικόσ και τησ εθιμοτυπύασ, τη διαύρεςη του δικαύου, τισ 

πηγϋσ του δικαύου και τουσ κανϐνεσ του δικαύου. 

Σο μϋροσ των Γενικών Αρχών περιλαμβϊνει πρώτα την ϋννοια, τισ ιδιϐτητεσ, τη διαύρεςη (ςε 

φυςικϊ και νομικϊ) και την προςταςύα των προςώπων. Ακολουθεύ  η εξϋταςη τησ ϋννοιασ του 

δικαιώματοσ,  διακρύςεισ δικαιωμϊτων, ϊςκηςη-κατϊχρηςη και προςταςύα δικαιώματοσ. 

Ϊπεται η ανϊλυςη τησ δικαιοπραξύασ (ϋννοια, διακρύςεισ, εύδη προϒποθϋςεισ, ερμηνεύα) αιρϋςεισ 

και προθεςμύεσ και αντιπροςώπευςη και πληρεξουςιϐτητα. 

Σο μϋροσ του Γενικοϑ Ενοχικοϑ Δικαύου αρχύζει με την ανϊλυςη τησ ϋννοιασ και τα  εύδη των 

ενοχών. Ακολουθεύ η εξϋταςη τησ αςτικόσ ευθϑνησ και τα εύδη αυτόσ. Ϊπεται η ανϊλυςη των 

δικαιοπρακτικών και εξωδικαιοπρακτικών ενοχών. τη ςυνϋχεια  εξετϊζεται η εξϋλιξη των 

ενοχών (ομαλό και ανώμαλη), οι αρχϋσ που ιςχϑουν ςτισ αμφοτεροβαρεύσ ςυμβϊςεισ, η 

ενύςχυςη τησ ενοχόσ (αρραβώνασ ποινικό ρότρα), η μεταβύβαςη τησ ενοχόσ (εκχώρηςη, 

αναδοχό χρϋουσ) και, τϋλοσ,  η απϐςβεςη τησ ενοχόσ (καταβολό, δϐςη αντύ καταβολόσ, δημϐςια 

κατϊθεςη, ςυμψηφιςμϐσ, ϊφεςη χρϋουσ). 

ΕΡΓΑΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  Σο μϊθημα ειςϊγει τουσ φοιτητϋσ ςτισ θεμελιώδεισ ϋννοιεσ του εργατικοϑ 

δικαύου. Πραγματεϑεται τα βαςικϊ ζητόματα ϐλου του φϊςματοσ των εργαςιακών ςχϋςεων με 

ϋμφαςη ςε ϐςα παρουςιϊζουν ιδιαύτερο εφαρμοςμϋνο ενδιαφϋρον ςτο εργαςιακϐ περιβϊλλον 

τησ επιχεύρηςησ. 

Η διδακτϋα ϑλη περιλαμβϊνει ϋνα ειςαγωγικϐ τμόμα και τουσ δϑο βαςικοϑσ κλϊδουσ του 

εργατικοϑ δικαύου, το ατομικϐ και το ςυλλογικϐ εργατικϐ δύκαιο. 

την ειςαγωγό παρουςιϊζονται το αντικεύμενο, οι διακρύςεισ, οι πηγϋσ και οι θεμελιώδεισ αρχϋσ 

του εργατικοϑ δικαύου. 

το πρώτο μϋροσ, το οπούο καταλαμβϊνει και τη μεγαλϑτερη ϋκταςη και ϋχει ιδιαύτερη 

βαρϑτητα, αναλϑονται ϐλα τα ζητόματα που ςυνδϋονται με την ατομικό ςχϋςη εργαςύασ, ότοι. 

1. Η ατομικό ςϑμβαςη εργαςύασ. Ϊννοια και χαρακτηριςτικϊ, διϊκριςη απϐ ςυγγενεύσ 

ϋννοιεσ, κατϊρτιςη, διαδοχικϋσ ςυμβϊςεισ εργαςύασ 

2. Σα υποκεύμενα τησ ςϑμβαςησ εργαςύασ. 

3. Φρϐνοσ εργαςύασ 

4. Συπολογύα των ςϑγχρονων μορφών απαςχϐληςησ. Μερικό, εκ περιτροπόσ και 

προςωρινό απαςχϐληςη. Δανειςμϐσ εργαςύασ, απϐςπαςη εργαζομϋνου, ευϋλικτεσ 

μορφϋσ απαςχϐληςησ 

5. Αμοιβό τησ παροχόσ εργαςύασ 

6. Εργοδοτικό πρϐνοια. Τγεύα και αςφϊλεια ςτην εργαςύα. 

7. Ωδειεσ του εργαζομϋνου 
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8. Διευθυντικό θϋςη του εργοδϐτη ςτην οργϊνωςη και λειτουργύα τησ επιχεύρηςησ 

9. Λϑςη τησ ςϑμβαςησ εργαςύασ 

το δεϑτερο μϋροσ, εξετϊζονται τα κυριϐτερα θϋματα του ςυλλογικοϑ εργατικοϑ δικαύου, 

ότοι: 

1. υνδικαλιςτικό ελευθερύα και ςυνδικαλιςτικϋσ οργανώςεισ 

2. υμμετοχό των εργαζομϋνων ςτισ επιχειρόςεισ διϊ των ςυμβουλύων τουσ 

3. Απεργύα 

4. υλλογικϋσ ςυμβϊςεισ εργαςύασ 

5. υλλογικϋσ διαφορϋσ εργαςύασ 

 

ΞΕΝΗ ΓΛΨΑ (Αγγλικϊ, Γαλλικϊ, Γερμανικϊ, Ιταλικϊ)   

 

ΞΕΝΗ ΓΛΨΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ΚΟΠΟΤ: ΑΓΓΛΙΚΑ (Πολυξϋνη τεφϊνου-

Δηματϊτη,  ΕΕΠ Αγγλικόσ Γλώςςασ). 

Σο μϊθημα Αγγλικϊ για Επαγγελματικοϑσ κοποϑσ δύνει ϋμφαςη ςτισ γλωςςικϋσ δεξιϐτητεσ που 

θα χρειαςτοϑν οι φοιτητϋσ/τριεσ ςτον ακαδημαώκϐ και ςτον επαγγελματικϐ τουσ χώρο. 

Περιλαμβϊνει θϋματα ϐπωσ αγορϊ εργαςύασ, πρακτικϋσ διούκηςησ των επιχειρόςεων,  

δεοντολογύα τησ επιχεύρηςησ ςε διϊφορα πολιτιςμικϊ περιβϊλλοντα και ςτρατηγικϋσ 

προφορικών παρουςιϊςεων 

Αξιολϐγηςη του μαθόματοσ 

α) Σο μϊθημα αξιολογεύται μϋςω γραπτόσ τελικόσ εξϋταςησ που περιλαμβϊνει ϊγνωςτο κεύμενο 

που βαςύζεται ςτισ παραπϊνω θεματικϋσ ενϐτητεσ με ερωτόςεισ ςωςτϐ/λϊθοσ και ερωτόςεισ 

κατανϐηςησ. Επύςησ εξετϊζει λεξιλϐγιο, παρϊγωγα και ρηματικοϑσ τϑπουσ τησ διδαχθεύςησ ϑλησ 

καθώσ και τη θεωρύα των επαγγελματικών αγγλικών (πχ ςυμπλόρωςη βιογραφικοϑ 

ςημειώματοσ η ςυνοδευτικοϑ γρϊμματοσ) 

β) Προςφϋρεται διαδικαςύα απαλλακτικών προϐδων, ςτισ οπούεσ οι φοιτητϋσ  

1. ςυντϊςςουν βιογραφικϐ ςημεύωμα και ςυνοδευτικό επιςτολό για ςυγκεκριμϋνη 

αγγελύα 

2. ςυμμετϋχουν ςε προςομούωςη ςυνϋντευξησ ϐπου παρουςιϊζουν μερικϋσ δεξιϐτητεσ 

τουσ με τη μϋθοδο STAR (situation, task, action, result)  

3. αναλαμβϊνουν project και παρουςιϊζουν ειςόγηςη με διϊφορα θϋματα εταιριών: 

ανϊλυςη SWOT, πολιτικό εταιρικόσ ευθϑνησ ό καμπϊνια μϊρκετινγκ ςε μϋςα 

κοινωνικόσ δικτϑωςησ 

 

ΞΕΝΗ ΓΛΨΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ΚΟΠΟΤ: ΓΑΛΛΙΚΑ (Μυρςύνη Σζαναβϊρη ΕΕΠ 

Γαλλικόσ Γλώςςασ) 

Ο ςκοπϐσ του μαθόματοσ εύναι να δώςει ϋμφαςη ςτην ανϊπτυξη δεξιοτότων για την παραγωγό 

γραπτοϑ λϐγου και προφορικοϑ λϐγου αναγκαύα για το ακαδημαώκϐ και επαγγελματικϐ 

περιβϊλλον.  Οι φοιτητϋσ καλοϑνται να αναπτϑξουν γλωςςολογικϋσ και επικοινωνιακϋσ 

ικανϐτητεσ που απαιτοϑνται ώςτε να μποροϑν να ςυνεχύςουν τισ ςπουδϋσ τουσ η να εργαςτοϑν  

ςε μια γαλλϐφωνη χώρα. Γιαυτϐ το λϐγο  προςφεϑγουμαι ςε αυθεντικϊ ϋγγραφα προερχϐμενα 

απο περιοδικϊ, εφημερύδεσ, ςυνεντεϑξεισ, εκπομπϋσ, γραπτϊ ϋγγραφα και vidéos ςτο διαδύκτυο. 

Σϋλοσ, δύνεται ϋμφαςη ςτην βελτύωςη και τελειοπούηςη ϐλων των γραμματικών και 

ςυντακτικών φαινομϋνων. Ο ςτϐχοσ εύναι να βοηθόςουμε τουσ φοιτητϋσ να κατανοόςουν και να 

παρϊγουν προτϊςεισ χρόςιμεσ ςτην πανεπιςτημιακό η επαγγελματικό επικοινωνύα τουσ. 
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ΞΕΝΗ ΓΛΨΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ΚΟΠΟΤ: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (Βαςιλικό Παλαςϊκη, ΕΕΠ 

Γερμανικόσ Γλώςςασ) 

Ο ςκοπϐσ του μαθόματοσ Γερμανικϊ για Επαγγελματικοϑσ κοποϑσ (Επιλεγϐμενο), το οπούο 

διδϊςκεται ςτο 5ο εξϊμηνο, εύναι η διδαςκαλύα τησ γερμανικόσ γλώςςασ ςε μϋςο επύπεδο, ενώ 

παρϊλληλα επιδιώκεται η επαφό των φοιτητών με τον γερμανικϐ πολιτιςμϐ. 

Με την επιτυχό ολοκλόρωςη του μαθόματοσ η φοιτότρια/ο φοιτητόσ θα εύναι ςε θϋςη: 

- να ϋχει αναπτϑξει ικανϐτητεσ κατανϐηςησ ςε μϋςο επύπεδο γραπτοϑ και προφορικοϑ λϐγου 

μϋςα απϐ μεςαύασ δυςκολύασ αυθεντικϊ κεύμενα οικονομικοϑ περιεχομϋνου. 

- να αναγνωρύζει και να αναλϑει μορφοςυντακτικϋσ δομϋσ τησ γερμανικόσ γλώςςασ ςε μϋςο 

επύπεδο. 

- να ςυνθϋτει και να παρϊγει νϋο γραπτϐ και προφορικϐ λϐγο ςε μϋςο επύπεδο. 

- να ϋχει αποκτόςει νϋα γνώςη και ικανϐτητεσ ςε ανϊλογο επύπεδο ςτισ 4 δεξιϐτητεσ (γραφό, 

ομιλύα, ανϊγνωςη, ακουςτικό αντύληψη). 

- να αναπτϑξει ικανϐτητεσ δια βύου μϊθηςησ 

-να αποκτόςει δεξιϐτητεσ αυτϐνομησ μϊθηςησ (χρόςη λεξικοϑ, τεχνικϋσ ςϑγκριςησ γλωςςών 

κ.λ.π.) 

-να ενιςχϑςει τη διαπολιτιςμικό του αντύληψη 

το επύπεδο αυτϐ η διδαςκαλύα επικεντρώνεται ςτην απϐκτηςη λεξιλογύου ςτο αντύςτοιχο 

επύπεδο, προκειμϋνου να μπορεύ ο φοιτητόσ να επικοινωνόςει ςε καταςτϊςεισ που μπορεύ να 

αντιμετωπύςει ωσ φοιτητόσ ό εργαζϐμενοσ ςε μια γερμανϐφωνη χώρα (π.χ. ςυνϋντευξη για 

δουλειϊ, κατανϐηςη και ςυμπλόρωςη μιασ ςϑμβαςησ εργαςύασ, πληροφορύεσ για την ιςτορύα 

τησ χώρασ, ϋκφραςη προςωπικόσ ϊποψησ πϊνω ςε θϋματα γενικοϑ ενδιαφϋροντοσ κ.α.). Επύςησ 

εμπεδώνεται η γνώςη των γραμματικών φαινομϋνων και ςυντακτικών δομών τησ γερμανικόσ 

γλώςςασ που ϋχουν όδη διδαχθεύ, μϋςα απϐ πιο ςϑνθετεσ αςκόςεισ και δύνεται βϊροσ ςτην 

εφαρμογό αυτόσ τησ γνώςησ ςτην πρϊξη μϋςα απϐ αςκόςεισ ελεϑθερησ παραγωγόσ και 

ςϑνθεςησ προφορικοϑ και γραπτοϑ λϐγου. 

 

ΞΕΝΗ ΓΛΨΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ΚΟΠΟΤ:  ΙΣΑΛΙΚΑ (Simona Vannini, ΕΕΠ 

Ιταλικόσ Γλώςςασ )   

Ο ςκοπϐσ του μαθόματοσ εύναι να δώςει ϋμφαςη ςτην ανϊπτυξη δεξιοτότων για την παραγωγό 

γραπτοϑ λϐγου και προφορικοϑ λϐγου αναγκαύα για το ακαδημαώκϐ και επαγγελματικϐ 

περιβϊλλον. Οι φοιτητϋσ καλοϑνται να αναπτϑξουν γλωςςολογικϋσ και επικοινωνιακϋσ 

ικανϐτητεσ που απαιτοϑνται ώςτε να μποροϑν να ςυνεχύςουν τισ ςπουδϋσ τουσ η να εργαςτοϑν 

ςε μια Ιταλϐφωνη χώρα. Ο ςτϐχοσ εύναι να βοηθόςουμε τουσ φοιτητϋσ να κατανοόςουν και να 

παρϊγουν προτϊςεισ χρόςιμεσ ςτην πανεπιςτημιακό η επαγγελματικό επικοινωνύα τουσ. 

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

• Ανϊπτυξη ικανοτότων  για τη ςωςτό χρόςη  του εξειδικευμϋνου λεξιλογύου τησ Διούκηςησ 

Επιχειρόςεων ςτην επαγγελματικό η πανεπιςτημιακό επικοινωνύα 

•Ανϊπτυξη  των απαραύτητων γλωςςολογικών και επικοινωνιακών ικανοτότων ώςτε ο 

φοιτητόσ να μπορεύ α ςυνεχύςει τισ ςπουδϋσ του ςτην Ιταλύα του η να εργαςτεύ  με την ιταλικό 

γλώςςα ςε διεθνϋσ περιβϊλλον. 

  

ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΣΕΛΕΦΨΝ (Career Management for Executives) (Δημότριοσ 

Μιχαόλ, Καθηγητόσ) (Δεν θα προςφερθεύ για το Ακαδ. Ϊτοσ 2022-2023) 

Σο πρώτο μϋροσ των διαλϋξεων αναλϑει τισ κϑριεσ τεχνικϋσ εϑρεςησ εργαςύασ ςτο διαδύκτυο, 

προετοιμαςύα βιογραφικοϑ ςημειώματοσ και ϋνα εργαςτόριο προετοιμαςύασ για την 

ςυνϋντευξη νϋασ απαςχϐληςησ. το δεϑτερο μϋροσ του μαθόματοσ ςυζητϊμε τη ςχετικό 



 

126 

 

βιβλιογραφύα αναλϑοντασ μοντϋλα διαχεύριςησ ςταδιοδρομύασ και προώθηςησ επιχειρόςεων ωσ 

εργοδοτών ςτην αγορϊ εργαςύασ. Η ςυμμετοχό των φοιτητών ειναι υποχρεωτικό με 

εβδομαδιαύεσ εργαςύεσ/παρουςιϊςεισ ςτην αύθουςα διδαςκαλύασ. 

CAREER MANAGEMENT FOR EXECUTIVES (Dimitrios Michail, Professor)  

 The first part of the course presents the main techniques of job search on the web, preparation 

of a resume, and a lab for job interviewing. In the second part of the course, we study and 

discuss the relevant literature, including models of career development and employer branding. 

Student participation is required by presenting weekly home works in class.  

 

 

Σ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΟΔΕ 

ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  (Ιωϊννησ Φατζηδημητρύου, Καθηγητόσ)  

Σο μϊθημα αυτϐ εξετϊζει θϋματα ςχετικϊ με την ϊςκηςη εμπορικών και παραγωγικών 

επιχειρηματικών δραςτηριοτότων ςτο διεθνοποιημϋνο επιχειρηματικϐ περιβϊλλον. Θϋματα 

ϐπωσ η παγκοςμιοπούηςη και η διεθνοπούηςη των αγορών, οι διεθνεύσ ςυναλλαγϋσ, οι 

απαραύτητεσ προςαρμογϋσ ςτισ λειτουργύεσ τησ επιχεύρηςησ ϐταν διεθνοποιεύ τισ 

δραςτηριϐτητϋσ τησ, οι ςυναλλαγματικϋσ ιςοτιμύεσ, οι ςυναλλαγματικού κύνδυνοι και η 

αντιμετώπιςό τουσ, οι εξαγωγικϋσ δραςτηριϐτητεσ, οι ςτρατηγικϋσ παραγωγόσ ςε ξϋνεσ χώρεσ 

κ.ϊ., καθώσ και η ςημαςύα τουσ ςτη διαδικαςύα λόψησ επιχειρηματικών αποφϊςεων, θα 

μελετηθοϑν ςε βϊθοσ. Ιδιαύτερη ϋμφαςη θα δοθεύ ςτη μελϋτη των εξαγωγικών δραςτηριοτότων, 

καθώσ η ςημαςύα τησ εναςχϐληςησ με το εξαγωγικϐ εμπϐριο (τησ αποκαλοϑμενησ 

‘‘εξωςτρϋφειασ των επιχειρόςεων’’) για τη βελτύωςη τησ κερδοφορύασ των ελληνικών 

επιχειρόςεων, αλλϊ και για την οικονομικό ανϊπτυξη και την αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ ςτη 

χώρα μασ, ςυνεχώσ αυξϊνεται.  

Επύςησ το μϊθημα παρϋχει χρόςιμεσ γνώςεισ και για ϐλουσ τουσ εργαζϐμενουσ ςε επιχειρόςεισ 

που ειςάγουν καταναλωτικϊ προώϐντα αλλϊ και πρώτεσ ϑλεσ, ςε επιχειρόςεισ που λειτουργοϑν 

εγχώρια αλλϊ απευθϑνονται και ςε αλλοδαποϑσ πελϊτεσ που ϋρχονται ςτην Ελλϊδα, ϐπωσ 

τουριςτικϋσ επιχειρόςεισ, καταςκευαςτικϋσ εταιρεύεσ οι οπούεσ ςυνεργϊζονται με ξϋνεσ 

επιχειρόςεισ που ιδρϑουν εγκαταςτϊςεισ ςτην Ελλϊδα, καθώσ και ςτουσ εργαζϐμενουσ ςτα 

εμπορικϊ κϋντρα που ϐλο και περιςςϐτερο απευθϑνονται και προςπαθοϑν να προςελκϑςουν 

ξϋνουσ πελϊτεσ απϐ τισ γειτονικϋσ χώρεσ. Για την καλϑτερη κατανϐηςη και αφομούωςη τησ 

πρακτικόσ ςημαςύασ ϐλων αυτών των θεμϊτων, θα ςυζητηθοϑν ςτισ διαλϋξεισ και 2 μελϋτεσ 

περιπτώςεων (case studies). Σϋλοσ, αυτϐ το μϊθημα εύναι το 1ο απϐ μύα ςειρϊ 4 μαθημϊτων (τα 

ϊλλα 3 εύναι ςτο 7ο και 8ο εξϊμηνο) που δύνουν ςτον φοιτητό που θα τα παρακολουθόςει 

ικανοποιητικϐ βαθμϐ εξειδικευμϋνων γνώςεων ςτο αντικεύμενο του Εξαγωγικού Marketing 

και Εξαγωγικών Διαδικαςιών, και γενικϐτερα των Διεθνών Επιχειρηματικών 

Δραςτηριοτήτων (International Business), γνώςεισ απϐ τισ οπούεσ υπϊρχει μεγϊλη ϋλλειψη 

ςτην Ελληνικό αγορϊ εργαςύασ.   

 

ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΟΓΡΑΥΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ (Γεώργιοσ Δρογαλϊσ,  

Επύκουροσ Καθηγητόσ) 

το μϋροσ του μαθόματοσ “ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ” αναλϑεται αρχικϊ η ϋννοια τησ 

διαχεύριςησ των δεδομϋνων και πληροφοριών (data management, information management) και 

η ςημαςύα τουσ για επιχειρόςεισ και οργανιςμοϑσ. τη ςυνϋχεια εξετϊζεται η χρόςη τησ 

πληροφορικόσ τεχνολογύασ για την επύτευξη τησ διαχεύριςησ τησ πληροφορύασ. Ειδικϐτερα, 

αναλϑονται οι ϋννοιεσ των ςυςτημϊτων βϊςεων δεδομϋνων (databases systems), των 
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ςυςτημϊτων διαχεύριςησ βϊςεων δεδομϋνων (database management systems). τη ςυνϋχεια 

αναλϑεται ο τρϐποσ οργϊνωςησ μιασ βϊςησ δεδομϋνων με τη χρόςη μοντϋλων δεδομϋνων (data 

models) εκφραςμϋνων με το πρϐτυπο E-R (entity-relationship model), και ειδικϐτερα με τη 

ςημειογραφύα IDEF1X. Αναλϑονται οι ϋννοιεσ των οντοτότων (entities), των γνωριςμϊτων 

(attributes), των ςχϋςεων μεταξϑ οντοτότων (relationships), των διαφϐρων ειδών ςχϋςεων, κ.ϊ. 

Παρουςιϊζεται πλόθοσ παραδειγμϊτων με μοντϋλα δεδομϋνων για διϊφορεσ περιπτώςεισ 

εφαρμογών.  

το μϋροσ του μαθόματοσ “ΜΗΦΑΝΟΓΡΑΥΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ” το περιεχϐμενο του μαθόματοσ 

περιλαμβϊνει: Καταχώρηςη λογιςτικοϑ ςχεδύου, Ενημϋρωςη λογαριαςμών, Καταχώρηςη 

λογιςτικών γεγονϐτων, Καταχώρηςη μιςθοδοςύασ, Προςδιοριςμϐ αποτελϋςματοσ και 

Ενημϋρωςη ιςοζυγύων. Σϋλοσ πραγματοποιεύται εκπαύδευςη και εξϊςκηςη ςε εργαςτόριο, ώςτε 

παρϋχεται η δυνατϐτητα πρακτικόσ εφαρμογόσ ςτον Η/Τ ςε εικονικό εταιρύα. 

 

ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΟΓΡΑΥΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ (Κωνςταντύνοσ 

Σαραμπϊνησ,  Καθηγητόσ) 

Σο μϊθημα αυτϐ αποτελεύται απϐ δυο ενϐτητεσ. την ενϐτητα του μαθόματοσ που αφορϊ ςτη 

Διαχεύριςη Πληροφοριών (Information Management), αναλϑεται αρχικϊ η ϋννοια τησ 

διαχεύριςησ τησ πληροφορύασ (information management) και η ςημαςύα τησ για επιχειρόςεισ και 

οργανιςμοϑσ. τη ςυνϋχεια εξετϊζεται η χρόςη τησ πληροφορικόσ τεχνολογύασ για την επύτευξη 

τησ διαχεύριςησ τησ πληροφορύασ. Ειδικϐτερα, αναλϑονται οι ϋννοιεσ των ςυςτημϊτων βϊςεων 

δεδομϋνων (databases systems), των ςυςτημϊτων διαχεύριςησ δεδομϋνων (database 

management systems). τη ςυνϋχεια αναλϑεται ο τρϐποσ οργϊνωςησ μιασ βϊςησ δεδομϋνων με 

την χρόςη μοντϋλων δεδομϋνων (data models) εκφραςμϋνων με το πρϐτυπο E-R (entity-

relationship model) και ειδικϐτερα με το πρϐτυπο IDEF1X. Αναλϑονται οι ϋννοιεσ των 

οντοτότων (entities), των γνωριςμϊτων (attributes), των ςχϋςεων μεταξϑ οντοτότων 

(relationships), των διαφϐρων ειδών ςχϋςεων, κ.α.. Παρουςιϊζεται πλόθοσ παραδειγμϊτων με 

μοντϋλα δεδομϋνων για διϊφορεσ περιπτώςεισ εφαρμογών. την ενϐτητα τησ 

μηχανογραφημϋνησ λογιςτικόσ οι φοιτητϋσ καταχωροϑν λογιςτικϊ δεδομϋνα (παραςτατικϊ 

πωλόςεων αγορών, διακανονιςμών οφειλών ό απαιτόςεων, ϋκδοςη επιταγών κτλ) ςε λογιςτικϐ 

πληροφοριακϐ ςϑςτημα. Ειδικϐτερα, μηχανογραφημϋνα ενημερώνεται το Ημερολϐγιο, το 

Γενικϐ και Αναλυτικϐ Καθολικϐ και εξϊγονται τα Ιςοζϑγια. 

 

ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙΙ (Ιορδϊνησ Ελευθεριϊδησ,  Καθηγητόσ) 

Σο μϊθημα επικεντρώνεται ςτην αξιολϐγηςη επενδυτικών ςχεδύων και ςτην ανϊλυςη των 

οικονομικών καταςτϊςεων των επιχειρόςεων. Απώτεροσ ςτϐχοσ του μαθόματοσ εύναι η παροχό 

τησ αναγκαύασ πληροφϐρηςησ για τη διαδικαςύα λόψησ αποφϊςεων τϐςο ςτουσ μετϐχουσ ϐςο 

και ςε ϊλλεσ ομϊδεσ ενδιαφϋροντοσ, ϐπωσ επενδυτϋσ, τρϊπεζεσ, πιςτωτϋσ και πελϊτεσ. Οι 

επιχειρόςεισ πρϋπει να αναζητοϑν τισ βϋλτιςτεσ επενδυτικϋσ επιλογϋσ, αλλϊ και να διαθϋτουν τα 

κατϊλληλα εργαλεύα για τη λόψη ορθολογικών επενδυτικών αποφϊςεων. Οι μϋθοδοι 

αξιολϐγηςησ επενδϑςεων αποτελοϑν πολϑτιμο εργαλεύο ςτη ςυνεχό προςπϊθεια των 

επιχειρόςεων να δημιουργοϑν αξύα, αφοϑ προςδιορύζουν την αποτελεςματικϐτητα μιασ 

επϋνδυςησ και επιτρϋπουν την αξιολϐγηςη επενδϑςεων ανεξαρτότωσ απϐ το εϊν εύναι 

μεμονωμϋνεσ ό αμοιβαύωσ αποκλειϐμενεσ. τη ςυνϋχεια, οι φοιτητϋσ θα διδαχθοϑν τα εργαλεύα 

και τισ τεχνικϋσ τησ ανϊλυςησ των οικονομικών καταςτϊςεων, με ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτη 

θεωρητικό και πρακτικό αξύα των χρηματοοικονομικών δεικτών ό αριθμοδεικτών. ε αυτϐ το 

πλαύςιο εξετϊζονται Αριθμοδεύκτεσ Ρευςτϐτητασ, Αριθμοδεύκτεσ Δραςτηριϐτητασ, 

Αριθμοδεύκτεσ Κεφαλαιακόσ Διϊρθρωςησ και Υερεγγυϐτητασ και Αριθμοδεύκτεσ Κερδοφορύασ. 
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Η ανϊλυςη αριθμοδεικτών ολοκληρώνεται με την Ανϊλυςη DuPont και τουσ Αριθμοδεύκτεσ 

Επενδυτών. Με αφετηρύα την ανϊλυςη τησ τρϋχουςασ οικονομικόσ κατϊςταςησ, ϐπωσ αυτό 

προκϑπτει απϐ τουσ χρηματοοικονομικοϑσ δεύκτεσ, το επϐμενο ςτϊδιο εύναι η παρουςύαςη του 

πλαιςύου διαμϐρφωςησ μελλοντικών προβλϋψεων αναφορικϊ με την πορεύα των επιχειρόςεων, 

με ϋμφαςη ςτισ πωλόςεισ και τα κϋρδη. Η τελευταύα θεματικό ενϐτητα του μαθόματοσ 

αςχολεύται με την εκτύμηςη τησ παροϑςασ αξύασ των επιχειρόςεων, προεξοφλώντασ τισ 

μελλοντικϋσ χρηματοροϋσ που προβλϋπονται. 

  

Σ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΜΔΛ 

ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  (Ιωϊννησ Φατζηδημητρύου, Καθηγητόσ)  

Σο μϊθημα αυτϐ εξετϊζει θϋματα ςχετικϊ με την ϊςκηςη εμπορικών και παραγωγικών 

επιχειρηματικών δραςτηριοτότων ςτο διεθνοποιημϋνο επιχειρηματικϐ περιβϊλλον. Θϋματα 

ϐπωσ η παγκοςμιοπούηςη και η διεθνοπούηςη των αγορών, οι διεθνεύσ ςυναλλαγϋσ, οι 

απαραύτητεσ προςαρμογϋσ ςτισ λειτουργύεσ τησ επιχεύρηςησ ϐταν διεθνοποιεύ τισ 

δραςτηριϐτητϋσ τησ, οι ςυναλλαγματικϋσ ιςοτιμύεσ, οι ςυναλλαγματικού κύνδυνοι και η 

αντιμετώπιςό τουσ, οι εξαγωγικϋσ δραςτηριϐτητεσ, οι ςτρατηγικϋσ παραγωγόσ ςε ξϋνεσ χώρεσ 

κ.ϊ., καθώσ και η ςημαςύα τουσ ςτη διαδικαςύα λόψησ επιχειρηματικών αποφϊςεων, θα 

μελετηθοϑν ςε βϊθοσ. Ιδιαύτερη ϋμφαςη θα δοθεύ ςτη μελϋτη των εξαγωγικών δραςτηριοτότων, 

καθώσ η ςημαςύα τησ εναςχϐληςησ με το εξαγωγικϐ εμπϐριο (τησ αποκαλοϑμενησ 

‘‘εξωςτρϋφειασ των επιχειρόςεων’’) για τη βελτύωςη τησ κερδοφορύασ των ελληνικών 

επιχειρόςεων, αλλϊ και για την οικονομικό ανϊπτυξη και την αϑξηςη τησ απαςχϐληςησ ςτη 

χώρα μασ, ςυνεχώσ αυξϊνεται.  

Επύςησ το μϊθημα παρϋχει χρόςιμεσ γνώςεισ και για ϐλουσ τουσ εργαζϐμενουσ ςε επιχειρόςεισ 

που ειςάγουν καταναλωτικϊ προώϐντα αλλϊ και πρώτεσ ϑλεσ, ςε επιχειρόςεισ που λειτουργοϑν 

εγχώρια αλλϊ απευθϑνονται και ςε αλλοδαποϑσ πελϊτεσ που ϋρχονται ςτην Ελλϊδα, ϐπωσ 

τουριςτικϋσ επιχειρόςεισ, καταςκευαςτικϋσ εταιρεύεσ οι οπούεσ ςυνεργϊζονται με ξϋνεσ 

επιχειρόςεισ που ιδρϑουν εγκαταςτϊςεισ ςτην Ελλϊδα, καθώσ και ςτουσ εργαζϐμενουσ ςτα 

εμπορικϊ κϋντρα που ϐλο και περιςςϐτερο απευθϑνονται και προςπαθοϑν να προςελκϑςουν 

ξϋνουσ πελϊτεσ απϐ τισ γειτονικϋσ χώρεσ. Για την καλϑτερη κατανϐηςη και αφομούωςη τησ 

πρακτικόσ ςημαςύασ ϐλων αυτών των θεμϊτων, θα ςυζητηθοϑν ςτισ διαλϋξεισ και 2 μελϋτεσ 

περιπτώςεων (case studies). Σϋλοσ, αυτϐ το μϊθημα εύναι το 1ο απϐ μύα ςειρϊ 4 μαθημϊτων (τα 

ϊλλα 3 εύναι ςτο 7ο και 8ο εξϊμηνο) που δύνουν ςτον φοιτητό που θα τα παρακολουθόςει 

ικανοποιητικϐ βαθμϐ εξειδικευμϋνων γνώςεων ςτο αντικεύμενο του Εξαγωγικού Marketing 

και Εξαγωγικών Διαδικαςιών, και γενικϐτερα των Διεθνών Επιχειρηματικών 

Δραςτηριοτήτων (International Business), γνώςεισ απϐ τισ οπούεσ υπϊρχει μεγϊλη ϋλλειψη 

ςτην Ελληνικό αγορϊ εργαςύασ.   

 

ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΡΓΨΝ (Λουκϊσ Σςιρώνησ,  Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ) 

Οι περιςςϐτεροι οργανιςμού υλοποιοϑν ϋργα για να επιτϑχουν τουσ ςτρατηγικοϑσ τουσ ςτϐχουσ 

και χρειϊζονται καλϊ εκπαιδευμϋνουσ και εξειδικευμϋνουσ διαχειριςτϋσ ϋργων για να το κϊνουν 

αυτϐ. Η διαχεύριςη του ϋργου εύναι η εφαρμογό γνώςεων, δεξιοτότων και τεχνικών για την 

αποτελεςματικό εκτϋλεςη των ϋργων, ςε περιοριςμοϑσ χρϐνου, προϒπολογιςμοϑ και ποιϐτητασ. 

Εύναι μια ςτρατηγικό ικανϐτητα που δύνει τη δυνατϐτητα ςτουσ οργανιςμοϑσ να αξιοποιόςουν 

τισ δυνϊμεισ τουσ για να ξεπερϊςουν τισ αδυναμύεσ τουσ, να αξιοποιόςουν τισ ευκαιρύεσ και να 

προφυλαχθοϑν απϐ απειλϋσ. Η διούκηςη ϋργων εύναι μύα απϐ τισ κορυφαύεσ δεξιϐτητεσ που 

απαιτοϑνται απϐ πετυχημϋνουσ οργανιςμοϑσ παγκοςμύωσ. 



 

129 

 

Ο ςκοπϐσ του μαθόματοσ εύναι να κατανοόςουν οι φοιτητϋσ την ϋννοια τησ διούκηςησ του ϋργου 

και των αρχών τησ ςε ϋνα ςϑγχρονο περιβϊλλον. τϐχοσ του εύναι να ειςαγϊγει τουσ φοιτητϋσ 

ςτη γλώςςα που χρηςιμοποιεύται απϐ τουσ επαγγελματύεσ, ςε ςυνδυαςμϐ με την ορολογύα που 

αναγνωρύζεται απϐ το Project Management Institute (PMI). 

Σο μϊθημα καλϑπτει τισ βαςικϋσ αρχϋσ διούκηςησ ϋργων και προγραμμϊτων, μεθϐδουσ επιλογόσ 

και αξιολϐγηςησ ϋργων, τεχνικϋσ και μεθϐδουσ χρονικοϑ προγραμματιςμοϑ, τη ςχϋςη κϐςτουσ - 

χρονικόσ διϊρκειασ, τη βϋλτιςτη κατανομό και εξομϊλυνςη πϐρων, καθώσ και τεχνικϋσ ελϋγχου 

ϋργων. Ο ςχεδιαςμϐσ του μαθόματοσ βαςύςτηκε ςτον οδηγϐ βαςικών γνώςεων ςτη διούκηςη 

ϋργων (Project Management Body of Knowledge -PMBOK Guide) του PMI. 

 

ΔΙΑΥΗΜΙΗ  (Λεωνύδασ Φατζηθωμϊσ,  Επύκουροσ Καθηγητόσ) 
Σο περιεχϐμενο του μαθόματοσ «Διαφόμιςη» αναφϋρεται ςτην ανϊλυςη των δραςτηριοτότων 

τησ διαφόμιςησ και τησ προώθηςησ απϐ τη ςκοπιϊ τησ επιχεύρηςησ και τησ διαφημιςτικόσ 

εταιρεύασ. Παρουςιϊζονται τα ςτϊδια που ςυνθϋτουν το διαφημιςτικϐ πρϐγραμμα, αναλϑονται 

οι διαφημιςτικού ςτϐχοι ενώ προςδιορύζεται ο ρϐλοσ και η βαρϑτητα των ςυμμετεχϐντων ςτη 

διαδικαςύα. υζητοϑνται οι παρϊγοντεσ που επιδροϑν ςτο ϑψοσ και τον τρϐπο καθοριςμοϑ του 

διαφημιςτικοϑ προϒπολογιςμοϑ. Εξετϊζεται η ςτρατηγικό δημιουργύασ τησ διαφόμιςησ και 

ςυγκεκριμϋνα η «δημιουργικό ιδϋα», η «μοναδικό πρϐταςη πώληςησ» (U.S.P.), το «μόνυμα», ο 

«ςχεδιαςμϐσ του περιγρϊμματοσ», η «απεικϐνιςη» και η «ανϊπτυξη του κειμϋνου». Η επιλογό 

των «μϋςων μαζικόσ επικοινωνύασ» (Μ.Μ.Ε.), η παρουςύαςη του «μηνϑματοσ» και η αγορϊ 

«χρϐνου» και «χώρου» ςε αυτϊ καλϑπτονται εκτεταμϋνα. Γύνεται αναφορϊ ςτη δομό, την 

οργϊνωςη και τον τρϐπο λειτουργύασ τησ διαφημιςτικόσ εταιρεύασ, ενώ παρϊλληλα 

ςκιαγραφοϑνται οι ςϑγχρονεσ εξελύξεισ ςτον χώρο τησ διαδικτυακόσ διαφόμιςησ, η πολιτικό 

διαφόμιςη και η κοινωνικό διϊςταςη τησ διαφόμιςησ. Επιπρϐςθετα, αναλϑονται ςϑγχρονα 

θϋματα που επηρεϊζουν το περιεχϐμενο και την αποτελεςματικϐτητα τησ διαφόμιςησ, ϐπωσ η 

ολοκληρωμϋνη επικοινωνιακό ςτρατηγικό μϊρκετινγκ και τα κοινωνικϊ μϋςα. 

τϐχοσ του παρϐντοσ μαθόματοσ εύναι να προςφϋρει τη δυνατϐτητα ςτουσ/τισ φοιτητϋσ/τριεσ 

να γνωρύςουν τισ βαςικϋσ αρχϋσ τησ διαφόμιςησ και να εντρυφόςουν ςε ςυγκεκριμϋνεσ πτυχϋσ 

και επιμϋρουσ τεχνικϋσ τησ, οι οπούεσ απαςχολοϑν ςε ςημαντικϐ βαθμϐ τουσ ςϑγχρονουσ 

διαφημιςτϋσ. τϐχοσ του μαθόματοσ εύναι επύςησ, να διδϊξει ςτουσ/τισ φοιτητϋσ/τριεσ πώσ να 

διαμορφώνουν ϋνα ολοκληρωμϋνο διαφημιςτικϐ πρϐγραμμα, που θα ςυνδυϊζει τα νϋα και τα 

παραδοςιακϊ μϋςα.  

Με την ολοκλόρωςη του κϑκλου των διαλϋξεων, οι φοιτητϋσ/τριεσ θα εύναι ςε θϋςη: 

− Να αναγνωρύζουν και να περιγρϊφουν τισ ακϐλουθεσ ϋννοιεσ: διαφημιςτικό ιδϋα, 

διαφημιςτικϐ περύγραμμα, διαφημιςτικό περύληψη, ιεραρχικό κλιμϊκωςη των 

αποτελεςμϊτων τησ διαφόμιςησ, προωθητικϐ μύγμα, ολοκληρωμϋνη επικοινωνιακό 

ςτρατηγικό μϊρκετινγκ, αποτελεςματικϐτητα τησ διαφόμιςησ και επιλογό διαφημιςτικών 

μϋςων. 

− Να εφαρμϐζουν τισ κατϊλληλεσ τεχνικϋσ για την ανϊπτυξη ςϑγχρονων επικοινωνιακών 

εκςτρατειών, που θα λαμβϊνουν υπϐψη τουσ το ςυνεχώσ μεταβαλλϐμενο οικονομικϐ – 

κοινωνικϐ και πολιτιςμικϐ περιβϊλλον και θα χρηςιμοποιοϑν τα ςϑγχρονα επικοινωνιακϊ 

εργαλεύα. 

− Να εργϊζονται ςε ομϊδεσ για την ανϊπτυξη ενϐσ ολοκληρωμϋνου διαφημιςτικοϑ πλϊνου, 

το οπούο θα λαμβϊνει υπϐψη τουσ επιχειρηςιακοϑσ παρϊγοντεσ και παρϊγοντεσ του 

εξωτερικοϑ μύκρο και μϊκρο περιβϊλλοντοσ. 

− Να παρουςιϊζουν μύα εργαςύα δημοςύωσ και να απαντοϑν με αξιώςεισ ςτα ερωτόματα που 

τύθενται απϐ το κοινϐ. 
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Σ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗ - ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙ ΔΤΟ ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ 

ΕΡΕΤΝΑ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ (ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΡΕΤΝΑ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ) (Βαςιλικό Γρούγιου, 

Επύκ. Καθηγότρια) 

τϐχοσ του μαθόματοσ εύναι η παροχό θεωρητικών γνώςεων και πρακτικών, ώςτε οι φοιτητϋσ 

να κατανοόςουν την ϋννοια, τη ςημαςύα, τισ διαδικαςύεσ και τα εργαλεύα τησ ϋρευνασ αγορϊσ. 

Σο μϊθημα εξετϊζει θϋματα ϐπωσ ειςαγωγό ςτην ϋρευνα μϊρκετινγκ, δευτερογενό ϋρευνα, 

μϋθοδοι ςυλλογόσ πρωτογενών ςτοιχεύων, ποιοτικό ϋρευνα (π.χ. ςυνεντεϑξεισ, ομϊδεσ εςτύαςησ, 

προβολικϋσ τεχνικϋσ και τεχνικϋσ παρατόρηςησ), ςχεδιαςμϐ ερωτηματολογύου, μϋθοδοι 

δειγματοληψύασ, κωδικοπούηςη ςτοιχεύων, προετοιμαςύα ςτοιχεύων για ανϊλυςη ςτο SPSS, 

περιγραφικό ςτατιςτικό, ανϊλυςη παραγϐντων και αναφορϊ (report) ϋρευνασ.  

 

ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΨΝ ΟΡΓΑΝΙΜΨΝ  (Ανδρϋασ Ανδρονικύδησ ,  Καθηγητόσ) 

Σο μϊθημα εξετϊζει τισ αρχϋσ και τισ πρακτικϋσ του Μϊρκετινγκ που βρύςκουν εφαρμογό ςτουσ 

Μη-Κερδοςκοπικοϑσ Οργανιςμοϑσ (ΜΚΟ) καθώσ και την επύδραςη των αρχών και των 

πρακτικών αυτών ςτην κοινωνύα και το περιβϊλλον, ςυνδυϊζοντασ τη θεωρύα με την ανϊλυςη 

μελετών περιπτώςεων (case studies). Οι φοιτητϋσ ςτα πλαύςια του μαθόματοσ θα ϋχουν τη 

δυνατϐτητα να μελετόςουν θϋματα ϐπωσ: ιδεολογύα Μϊρκετινγκ, Μϊρκετινγκ υπηρεςιών, 

ανϊλυςη περιβϊλλοντοσ ΜΚΟ, τμηματοπούηςη αγορϊσ-ςτϐχευςη-τοποθϋτηςη ΜΚΟ, καθώσ και 

πιο εξειδικευμϋνη θεματολογύα ϐπωσ: επικοινωνύα, χρόςη των κοινωνικών μϋςων (social 

media), προςϋλκυςη πϐρων (fundraising) και εθελοντιςμϐσ ςτουσ ΜΚΟ. 

 

ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ (Γεώργιοσ Δρογαλϊσ,  Επύκουροσ Καθηγητόσ) 

Ο ςτϐχοσ του μαθόματοσ εύναι η λεπτομερόσ επιςκϐπηςη τησ ελεγκτικόσ διαδικαςύασ ςτουσ 

οργανιςμοϑσ και η εξοικεύωςη των φοιτητών με τα εργαλεύα, τισ μεθϐδουσ και τισ τεχνικϋσ που 

εφαρμϐζονται κατϊ τον εςωτερικϐ και εξωτερικϐ ϋλεγχο των οντοτότων. το πλαύςιο του 

μαθόματοσ αρχικϊ αναλϑονται οι βαςικϋσ ϋννοιεσ τησ ελεγκτικόσ επιςτόμησ, οι διακρύςεισ του 

ελϋγχου και το αντύςτοιχο νομικϐ υπϐβαθρο. τη ςυνϋχεια παρουςιϊζονται τα Διεθνό Πρϐτυπα 

Ελϋγχου και η οργϊνωςη τησ ελεγκτικόσ διαδικαςύασ (Μϋθοδοι ελϋγχου, Δειγματοληψύα, 

Αποδεικτικϊ ςτοιχεύα, Υϑλλα εργαςύασ, Εκθϋςεισ Ελϋγχου). Κατϊ τη διϊρκεια των διαλϋξεων 

αναλϑονται ενδελεχώσ οι διαδικαςύεσ εςωτερικοϑ και εξωτερικοϑ ελϋγχου ςχετικϊ με τα μη 

κυκλοφοροϑντα ςτοιχεύα ενεργητικοϑ, τα αποθϋματα, τα χρηματοοικονομικϊ ςτοιχεύα, τα ύδια 

κεφϊλαια, τισ υποχρεώςεισ και τουσ λογαριαςμοϑσ των εξϐδων και εςϐδων. Σϋλοσ εξετϊζονται 

ειδικϊ θϋματα ελϋγχου και οι ϋννοιεσ τησ εταιρικόσ διακυβϋρνηςησ, τησ διαχεύριςησ κινδϑνου, 

του κινδϑνου απϊτησ και τησ προςτιθϋμενησ αξύασ του ελϋγχου. 

 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΟΜΟΙΨΗ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ (Ανδρϋασ Γεωργύου, 

Καθηγητόσ)  

Η μϋθοδοσ τησ Προςομούωςησ αποτελεύ μύα ιδιαύτερη προςϋγγιςη μαθηματικόσ μοντελοπούηςησ 

ςτην οπούα δεν χρηςιμοποιοϑμε αναλυτικϊ μαθηματικϊ μοντϋλα αλλϊ κυρύωσ λογικϋσ ςυνθόκεσ 

οι οπούεσ ςυγκροτοϑν μύα λειτουργικό κατϊςταςη ενϐσ ςυςτόματοσ. Μαζύ με τισ υπϐλοιπεσ 

τεχνικϋσ τησ Επιχειρηςιακόσ Ϊρευνασ και του κλϊδου του χεδιαςμοϑ Πειραμϊτων 

(Experimental Design) τησ τατιςτικόσ, αποτελεύ ϋναν απϐ τουσ τρεισ βαςικοϑσ πυλώνεσ τησ 

θεωρύασ βελτιςτοπούηςησ και λόψησ αποφϊςεων ςτην Καθοδηγητικό Αναλυτικό (Prescriptive 

Analytics). το μϊθημα αρχικϊ πραγματοποιεύται ανακεφαλαύωςη ςχετικϊ με τισ βαςικϋσ αρχϋσ 

μοντελοπούηςησ και ςτη ςυνϋχεια επιχειρεύται μύα εμβϊθυνςη ςτισ διαδικαςύεσ ανϊπτυξησ και 
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εφαρμογόσ μοντϋλων προςομούωςησ (simulation models) με την προςϋγγιςη των διακριτών 

γεγονϐτων. Ιδιαύτερη ϋμφαςη δύνεται ςτη διαδικαςύα εκπϐνηςησ του μοντϋλου (αποτϑπωςη, 

λογικϋσ ςυνθόκεσ, διαγρϊμματα), ςτο μηχανιςμϐ λειτουργύασ, ςτη ςϑγκριςη με ϊλλεσ 

αναλυτικϋσ τεχνικϋσ ανϊπτυξησ μοντϋλων και  ςτην εφαρμογό τησ μεθϐδου για τη βϋλτιςτη 

λόψη αποφϊςεων. Αναλϑονται θϋματα ϐπωσ "δυναμικϊ ςυςτόματα", "μοντϋλα και μοντϋλα 

προςομούωςησ", ο "χρϐνοσ" , οι "μεταβλητϋσ", τα "δεδομϋνα", η "ςχηματικό αναπαρϊςταςη  του 

μοντϋλου", ο "ϋλεγχοσ τησ αξιοπιςτύασ", οι "γεννότριεσ τυχαύων αριθμών", η "παραγωγό 

τυχαύων γεγονϐτων", η "ανϊλυςη των αποτελεςμϊτων" και τελικϊ η λόψη βϋλτιςτων 

αποφϊςεων. Μϋροσ του μαθόματοσ αφιερώνεται ςτην παρουςύαςη βαςικών ςτοιχεύων ενϐσ 

κλαςικοϑ περιβϊλλοντοσ προςομούωςησ (Extend).  το μϊθημα χρηςιμοποιοϑνται ψηφιακϊ 

βοηθόματα διδαςκαλύασ και προγρϊμματα προςομούωςησ. Δεν εύναι απαραύτητεσ 

προχωρημϋνεσ γνώςεισ ηλεκτρονικών υπολογιςτών ό τατιςτικόσ. Η διδαςκαλύα, διεξϊγεται εξ' 

ολοκλόρου ςτο εργαςτόριο ηλεκτρονικών υπολογιςτών του Σμόματοσ. Με την ολοκλόρωςη του 

μαθόματοσ αναμϋνεται ϐτι οι φοιτητϋσ και οι φοιτότριεσ θα εύναι ςε θϋςη να αναλϑςουν ϋνα 

διοικητικϐ πρϐβλημα ςτα επιμϋρουσ δομικϊ του ςτοιχεύα (οντϐτητεσ, γεγονϐτα, δραςτηριϐτητεσ 

κ.λπ), να το αποτυπώςουν με γραφικϊ εργαλεύα και να το μοντελοποιόςουν ςτοιχειωδώσ ςε ϋνα 

περιβϊλλον προςομούωςησ με ςτϐχο τη βϋλτιςτη λόψη αποφϊςεων. 

 

ΣΑΣΙΣΙΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ (πρώην 

ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ) (Δεν θα προςφερθεύ για το Ακαδ. Ϊτοσ 2022-2023) 

Σο μϊθημα αφορϊ ςτη διερευνητικό και προβλεπτικό μεθοδολογύα ανϊλυςησ εμπειρικών 

δεδομϋνων. 

Περιλαμβϊνει τισ μεθοδολογύεσ: 

(1)  Παραγοντικό Ανϊλυςη των Αντιςτοιχιών (Διερεϑνηςη των ϋντονων αντιςτοιχιών και 

αλληλοεπιδρϊςεων μεταξϑ των κατηγοριών ποιοτικών μεταβλητών και ςυνεχών που ϋχουν 

κατηγοριοποιηθεύ) 

(2)  Ιεραρχικό Σαξινϐμηςη (Ομαδοπούηςη δεδομϋνων ςε ςυμπαγό και διακριτϊ υποςϑνολα) 

(3)  Ανϊλυςη ςε κϑριεσ ςυνιςτώςεσ (Μεύωςη του πλόθουσ των μεταβλητών χωρύσ να χαθεύ 

πολϑτιμη πληροφορύα) 

(4)  Λογιςτικό Παλινδρϐμηςη(Σαξινϐμηςη αντικειμϋνων ςε 2 προϒπϊρχουςεσ  κατηγορύεσ ) 

(ϑντομη παρουςύαςη των μεθϐδων με ϋμφαςη ςτη χρόςη, την ερμηνεύα των αποτελεςμϊτων 

και το πεδύο εφαρμογών τουσ) 

Εφαρμογϋσ Διούκηςησ και Οικονομύασ ςε δεδομϋνα ερωτηματολογύου με τη χρόςη κατϊλληλου 

λογιςμικοϑ (ΜΑD) και SPSS 

 

ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΝΕΥΟΤ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ (πρώην ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑΣΙΜΟ 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ) (Δεν θα προςφερθεύ για το Ακαδ. Ϊτοσ 2022-2023) 

Η υπολογιςτικό νϋφουσ (cloud computing) περιγρϊφει την παροχό κατ' απαύτηςη 

υπολογιςτικόσ ιςχϑοσ, βϊςεων δεδομϋνων, αποθηκευτικοϑ χώρου, εφαρμογών και ϊλλων 

πϐρων πληροφορικόσ μϋςω του διαδικτϑου. Σα τελευταύα χρϐνια οι επιχειρόςεισ μετατοπύζουν 

ολοϋνα και περιςςϐτερο τουσ πϐρουσ τουσ ςε περιβϊλλοντα υπολογιςτικόσ νϋφουσ για να 

βελτιώςουν την αςφϊλεια και την αξιοπιςτύα ςε ςυνδυαςμϐ με την βελτύωςη τησ 

επιχειρηματικόσ ευελιξύασ. Σο μϊθημα αποτελεύ μύα θεωρητικό και πρακτικό ειςαγωγό ςτην 

υπολογιςτικό νϋφουσ για επιχειρόςεισ. Μετϊ το τϋλοσ μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα αναγνωρύζουν 

τα ςημαντικϐτερα οικοςυςτόματα παροχόσ υπηρεςιών υπολογιςτικόσ νϋφουσ ϐπωσ Amazon 

Web Services (AWS), Google Cloud Computing (GCP), Microsoft Azure. Επύςησ, οι φοιτητϋσ θα 

περιγρϊφουν τισ βαςικϋσ υπηρεςύεσ υπολογιςτικόσ νϋφουσ και αντύςτοιχεσ περιπτώςεισ 
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χρόςησ, μοντϋλα χρϋωςησ και τιμολϐγηςησ, ϋννοιεσ αςφϊλειασ και πώσ επηρεϊζουν τισ 

ςϑγχρονεσ επιχειρόςεισ. Σϋλοσ, οι φοιτητϋσ θα δημιουργοϑν βαςικϋσ υπηρεςύεσ ςτα κϑρια 

οικοςυςτόματα υπολογιςτικόσ νϋφουσ χρηςιμοποιώντασ δωρεϊν πϐρουσ . Δεν προαπαιτούνται 

γνώςεισ για τη παρακολούθηςή του και όποιεσ έννοιεσ πληροφορικήσ τεχνολογίασ και 

πληροφοριακών ςυςτημάτων χρειάζονται θα παρουςιαςτούν ςτο πλαίςιο του μαθήματοσ. 

 

ΑΝΑΛΤΗ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΚΑΣΑΣΑΕΨΝ (ταυρούλα Κουρδούμπαλου,  

Λϋκτορασ ) 

Ο ςτϐχοσ του μαθόματοσ εύναι να πραγματοποιόςει μύα λεπτομερό επιςκϐπηςη τησ δομόσ και 

του πληροφοριακοϑ περιεχομϋνου των χρηματοοικονομικών καταςτϊςεων και να εξοικειώςει 

τουσ φοιτητϋσ με τα αναλυτικϊ εργαλεύα και τισ τεχνικϋσ που εφαρμϐζονται ςτην ανϊλυςη των 

λογιςτικών πληροφοριών. 

Αρχικϊ, γύνεται μύα παρουςύαςη του θεωρητικοϑ πλαιςύου τησ Λογιςτικόσ και ςτη ςυνϋχεια 

αναλϑονται οι βαςικϋσ αρχϋσ και τα ςυςτόματα εταιρικόσ διακυβϋρνηςησ. Ϊπειτα, 

παρουςιϊζεται η ανϊλυςη κοινοϑ μεγϋθουσ και η ανϊλυςη τϊςησ καθώσ και η χρηςιμϐτητϊ τουσ 

ςτη ςυγκριτικό ανϊλυςη των χρηματοοικονομικών καταςτϊςεων. Ακολουθεύ η ανϊλυςη 

αριθμοδεικτών (ρευςτϐτητασ, δραςτηριϐτητασ, αποδοτικϐτητασ, διϊρθρωςησ κεφαλαύου και 

επενδυτικών) και τϋλοσ πραγματοποιεύται η ανϊλυςη του νεκροϑ ςημεύου τησ επιχεύρηςησ και η 

ςϑνδεςό του με το βαθμϐ λειτουργικόσ και χρηματοοικονομικόσ μϐχλευςησ. 

 

ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ: ΘΕΨΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΕΥΑΡΜΟΓΕ (πρώην ΑΘΛΗΣΙΚΟ 

ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ) (Ροδούλα Σςιότςου, Καθηγότρια) 

Εύναι αναμφιςβότητη ςόμερα η οικονομικό δϑναμη και η γοητεύα που αςκεύ ο αθλητιςμϐσ ςε 

ϐλο τον κϐςμο. Οι μεταδϐςεισ αθλητικών γεγονϐτων καταλαμβϊνουν ςχεδϐν πϊντα τισ πρώτεσ 

θϋςεισ τηλεθϋαςησ ενώ η εξαςφϊλιςη τηλεοπτικόσ, διαδικτυακόσ και ραδιοφωνικόσ μετϊδοςόσ 

τουσ ςημαύνει την πληρωμό διςεκατομμυρύων απϐ τα Μϋςα Μαζικόσ Ενημϋρωςησ. Ο 

αθλητιςμϐσ ϋχει αναπτυχθεύ ςε ϋναν ξεχωριςτϐ κλϊδο οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ ο οπούοσ 

ςυμβϊλει ςημαντικϊ ςτο Ακαθϊριςτο Εγχώριο Προώϐν (ΑΕΠ). Η βιομηχανύα του αθλητιςμοϑ 

ςυμπεριλαμβϊνεται ςτη γενικϐτερη «βιομηχανύα τησ διαςκϋδαςησ» (entertainment business) 

και προςφϋρει προώϐντα και υπηρεςύεσ που ςχετύζονται ϊμεςα ό ϋμμεςα με την ευρϑτερη ϋννοια 

τησ διαςκϋδαςησ/ψυχαγωγύασ. Όπωσ και οι υπϐλοιπεσ βιομηχανύεσ διαςκϋδαςησ παρϊγει και 

προςφϋρει υπηρεςύεσ για να καλϑψει τισ ανϊγκεσ μιασ αγορϊσ, τησ αγορϊσ του ελεϑθερου 

χρϐνου. Σο μϊθημα ςκοπεϑει να βοηθόςει τουσ/ισ φοιτητϋσ/ότριεσ να κατανοόςουν τισ βαςικϋσ 

αρχϋσ, τισ εφαρμογϋσ και τισ μορφϋσ του Αθλητικοϑ Μϊρκετινγκ. υγκεκριμϋνα, οι 

φοιτητϋσ/ότριεσ θα κατανοόςουν τισ ιδιαιτερϐτητεσ του αθλητικοϑ μϊρκετινγκ, το μύγμα 

μϊρκετινγκ, καθώσ και τη διαφορϊ μεταξϑ του αθλητικοϑ μϊρκετινγκ και του μϊρκετινγκ μϋςω 

του αθλητιςμοϑ. Επύςησ, ςτο μϊθημα καλϑπτονται ϋννοιεσ ϐπωσ τησ χορηγύασ (sponsoring), των 

δικαιωμϊτων μετϊδοςησ αθλητικών γεγονϐτων (broadcasting rights) και των δωρεών. Σϋλοσ, 

αναλϑονται οι αθλητικού καταναλωτϋσ και η ςυμπεριφορϊ τουσ. Σο μϊθημα απαιτεύ γνώςεισ 

αρχών μϊρκετινγκ και μϊρκετινγκ υπηρεςιών.  

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΟΡΓΑΝΨΙΑΚΗ ΘΕΨΡΙΑ ΚΑΙ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ (Αναςταςύα Κϊτου, 

Αναπλ. Καθηγότρια) 

κοπόσ: Να εμπλουτύςει βαςικϊ ςτοιχεύα τησ Οργανωςιακόσ Θεωρύασ και υμπεριφορϊσ με 

νϋεσ ϋννοιεσ, να ςυνδϋςει ςτοιχεύα τησ Οργανωςιακόσ Θεωρύασ και υμπεριφορϊσ με ερευνητικϊ 

αποτελϋςματα ςτο περιβϊλλον τησ ελληνικόσ οικονομύασ, να εφαρμϐςει ςτοιχεύα τησ 

Οργανωςιακόσ Θεωρύασ και υμπεριφορϊσ ςε πραγματικϋσ καταςτϊςεισ. 
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Περιεχόμενο: Χυχολογικϐ ςυμβϐλαιο, υναιςθόματα και ςτρεσ ςτην οργανωςιακό ζωό, 

Οργανωςιακό νοημοςϑνη, Εργαςιακό φωνό και ςιωπό, Οργανωτικό δομό και ςχεδιαςμϐσ, 

Οργανωςιακό κουλτοϑρα, Οργανωςιακό αλλαγό, Λόψη αποφϊςεων ςτουσ οργανιςμοϑσ, 

Οργανωςιακό δικαιοςϑνη, ηθικό και εταιρικό κοινωνικό ευθϑνη, Δημιουργικϐτητα και 

καινοτομύα, Σεχνολογύεσ παραγωγόσ προώϐντων και υπηρεςιών. 

Ϊμφαςη: Αναλϑςεισ περιπτώςεων, Ομαδικϋσ ςυζητόςεισ, Ομαδικϋσ εργαςύεσ. 

 

ΚΡΑΣΟ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΕΤΡΨΠΑΙΚΗ ΕΝΨΗ (Welfare state in the European 

Union) (Δημότριοσ Μιχαόλ, Καθηγητόσ) 

Αυτϐ το μϊθημα παρϋχει ςτουσ φοιτητϋσ ϋνα περύγραμμα των κυρύων ςυςτημϊτων του κρϊτουσ 

κοινωνικόσ πρϐνοιασ ςτισ χώρεσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ. Επικεντρώνεται ςτα αςφαλιςτικϊ 

ςυςτόματα και ςτην επύδραςό τουσ ςτη δημοςιονομικό ςταθερϐτητα τησ ευρωπαώκόσ 

νομιςματικόσ ϋνωςησ. Επύςησ, το μϊθημα παρουςιϊζει τισ προςπϊθειεσ των Ευρωπαύων να 

προςαρμϐςουν τα εθνικϊ αςφαλιςτικϊ ςυςτόματϊ τουσ ςτα πλαύςια τησ οικονομικόσ και 

νομιςματικόσ ϋνωςησ. ' αυτϐ το πλαύςιο ιδιαύτερη ϋμφαςη δύνεται ςτην πρϐκληςη τησ 

αναδιϊρθρωςησ του Ελληνικοϑ αςφαλιςτικοϑ ςυςτόματοσ και του Εθνικοϑ υςτόματοσ Τγεύασ. 

 

ΣΑΣΙΣΙΚΟ ΕΛΕΓΦΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ SPC (Λουκϊσ Σςιρώνησ,  Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ) 

Αυτϐ το μϊθημα αναλϑει την ϋννοια τησ βελτύωςησ τησ ποιϐτητασ ςε διεργαςύεσ και προώϐντα, 

μϋςω του ςτατιςτικοϑ ελϋγχου των διεργαςιών, των μελετών των δυνατοτότων των 

διεργαςιών και τησ δειγματοληψύασ αποδοχόσ. Παρϋχει ςτουσ φοιτητϋσ την ευκαιρύα να 

κατανοόςουν τισ βαςικϋσ ϋννοιεσ του ςτατιςτικοϑ ελϋγχου των διεργαςιών και την εφαρμογό 

τουσ για τη διαχεύριςη τησ ποιϐτητασ των προώϐντων και των υπηρεςιών και μϋςω αυτόσ τησ 

παραγωγικϐτητασ των οργανιςμών. 

 

ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ  
Αντικεύμενο, μελϋτη, ανϊπτυξη και αξιολϐγηςη των μϋςων και μεθϐδων διδαςκαλύασ ςτισ 

οικονομικϋσ επιςτόμεσ. Διδακτικϊ υποδεύγματα και διερεϑνηςη προβλημϊτων ςε μαθόματα 

ειδικϐτητασ. Ειδικϐτερα αναπτϑςςονται τα θϋματα: διαύρεςη τησ διδακτικόσ, οριςμϐσ και ϋννοια 

τησ διδαςκαλύασ, ςτϐχοι προγρϊμματοσ εκπαύδευςησ των μαθητών ςε οικονομικϋσ επιςτόμεσ, 

ϋνα μοντϋλο διδαςκαλύασ των οικονομικών επιςτημών, αντικειμενικού ςκοπού, ταξινϐμηςη των 

ςκοπών, μϋθοδοι διδαςκαλύασ, αξιολϐγηςη τησ επύδοςησ των μαθητών, προςδιοριςμϐσ πρϊξεων 

και πληροφοριών, εκπαιδευτικϊ ϋργα. 
  
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ (ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΥΕΡΘΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔ. ΕΣΟ 2022-2023) 

Σο μϊθημα εύναι εργαςτηριακϐ και αφορϊ την παρουςύαςη-εκμϊθηςη προχωρημϋνων 

δυνατοτότων του  MS Excel. Πιο ςυγκεκριμϋνα περιλαμβϊνει θϋματα ϐπωσ οι τελεςτϋσ, οι 

ςυναρτόςεισ, οι απϐλυτεσ και ςχετικϋσ αναφορϋσ, την δημιουργύα UserForms και 

προςαρμοςμϋνων εναλλακτικών παραθϑρων διαλϐγου, την ενςωμϊτωςη χειριςμοϑ ςυμβϊντων 

και ςτοιχεύων αλληλεπύδραςησ με ϊλλεσ εφαρμογϋσ, την εργαςύα με διαδικαςύεσ VBA και 

διαδικαςύεσ ςυναρτόςεων και την δϐμηςη φιλικών ςτον χρόςτη γραμμών εργαλεύων, μενοϑ και 

ςυςτημϊτων βοόθειασ. Επύςησ θα ειςϊγει τον φοιτητό ςε διαδικαςύεσ επύλυςησ 

επιχειρηματικών προβλημϊτων και πιο ςυγκεκριμϋνα προβλόματα γραμμικοϑ 

προγραμματιςμοϑ με το εργαλεύο Solver και ςτατιςτικόσ ανϊλυςησ με το αντύςτοιχο εργαλεύο 

ανϊλυςησ δεδομϋνων 
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ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Μαρια Μυλώςη, Διδϊςκουςα βϊςει του ΠΔ 407/80) 

τϐχοσ του μαθόματοσ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, εύναι να εξοικειώςει τουσ φοιτητϋσ/τισ φοιτότριεσ 

με την ϋννοια και τη ςημαςύα των εμπορικών πρϊξεων και των ςυνεπειών τουσ, τησ εμπορικόσ 

ιδιϐτητασ, των προϒποθϋςεων και των ςυνεπειών απϐκτηςησ και απώλειϊσ τησ, των διϊφορων 

εταιρικών τϑπων  καθώσ και  των εμπορικών ςυμβϊςεων, μϋςα απϐ την ανϊλυςη τησ 

νομοθεςύασ, τησ νομολογύασ, τησ βιβλιογραφύασ αλλϊ και περιπτωςιολογύασ απϐ την πρακτικό 

των ςυναλλαγών. 

Ενδεικτικϊ η παρουςύαςη του μαθόματοσ ακολουθεύ την πιο κϊτω δομό: 

•Βαςικϋσ ϋννοιεσ του εμπορικοϑ δικαύου 

 εμπορικϐ δύκαιο 

 εμπϐριο 

  πηγϋσ του εμπορικοϑ δικαύου 

 τα υποκεύμενα των εμπορικών ςυναλλαγών 

• Οι εμπορικϋσ πρϊξεισ 

 εμπορικϋσ πρϊξεισ 

 ςυνϋπειεσ απϐ την εμπορικϐτητα τησ πρϊξησ 

• Οι ϋμποροι 

 ςυςτόματα κτόςησ τησ εμπορικόσ ιδιϐτητασ 

 το νομικϐ πρϐςωπο ϋμποροσ 

 προϒποθϋςεισ ϊςκηςησ εμπορικόσ πρϊξησ και κτόςησ τησ εμπορικόσ ιδιϐτητασ 

 ςυνϋπειεσ απϐ την κτόςη τησ εμπορικόσ ιδιϐτητασ 

• Οι εμπορικϋσ ςυμβϊςεισ 

 εμπορικό αντιπροςωπεύα 

 ςϑμβαςη αςφϊλιςησ, τραπεζικϋσ ςυμβϊςεισ 

 

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΟΔΕ 

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΟΙΚΗΗ (MIS)  (Κωνςταντύνοσ Σαραμπϊνησ,  

Καθηγητόσ) 

Σο μϊθημα αυτϐ αποτελεύται απϐ δϑο ενϐτητεσ, τη θεωρητικό και την εργαςτηριακό. τη 

θεωρητικό ενϐτητα του μαθόματοσ τα πληροφοριακϊ ςυςτόματα ταξινομοϑνται ςε κατηγορύεσ 

που ορύζονται ςτη διεθνό βιβλιογραφύα. Μεταξϑ των διαφϐρων κατηγοριών εξετϊζονται τα 

ςυςτόματα επεξεργαςύασ ςυναλλαγών (transaction processing systems – TPS), τα 

πληροφοριακϊ ςυςτόματα διούκηςησ (management information systems – MIS), τα 

πληροφοριακϊ ςυςτόματα επιχειρηςιακών πϐρων (enterprise resource planning systems–ERP), 

τα πληροφοριακϊ ςυςτόματα υποςτόριξησ λόψησ αποφϊςεων (decision support systems–DSS), 

τα πληροφοριακϊ ςυςτόματα αποθηκών δεδομϋνων και επιχειρηματικόσ ευφυϏασ (data 

warehouses, business intelligent systems), τα πληροφοριακϊ ςυςτόματα διαχεύριςησ πελατών 

(customer relationship management) και τα πληροφοριακϊ ςυςτόματα διαχεύριςησ ροών 

εργαςύασ (Workflow Management Systems). Για τισ παραπϊνω κατηγορύεσ πληροφοριακών 

ςυςτημϊτων παρουςιϊζονται παραδεύγματα. την εργαςτηριακό ενϐτητα του μαθόματοσ 

γύνεται ανϊπτυξη εφαρμογών βϊςεων δεδομϋνων με τη χρόςη ςυςτόματοσ διαχεύριςησ βϊςεων 

δεδομϋνων, καθώσ και εφαρμογών pivot tables με τη χρόςη ςυςτόματοσ υπολογιςτικών 

φϑλλων. 

 

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ (Γεώργιοσ Σςιότρασ, Καθηγητόσ) 
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το μϊθημα αυτϐ παρουςιϊζονται οι βαςικϋσ αρχϋσ, ϋννοιεσ, μϋθοδοι και εργαλεύα τησ Διούκηςησ 

Ολικόσ Ποιϐτητασ (ΔΟΠ). Ειδικϐτερα, τα θϋματα που καλϑπτονται περιλαμβϊνουν: Ϊννοια και 

ημαςύα τησ Ποιϐτητασ, Διαςτϊςεισ Ποιϐτητασ, Κϐςτοσ Ποιϐτητασ, Ποιϐτητα και 

Παραγωγικϐτητα, Διαςφϊλιςη Ποιϐτητασ, υςτόματα Διαχεύριςησ Ποιϐτητασ ISO 9000, Βαςικϋσ 

Αρχϋσ και τοιχεύα ΔΟΠ, Βαςικού Γκουροϑ και Υιλοςοφύεσ τησ ΔΟΠ, Βραβεύα Ποιϐτητασ/ 

Επιχειρηματικόσ Αριςτεύασ (Business Excellence), Κοινϐ Πλαύςιο Αξιολϐγηςησ/ CAF, 

τατιςτικϐσ Ϊλεγχοσ Ποιϐτητασ και Εργαλεύα Βελτύωςησ τησ Ποιϐτητασ. Επύςησ, γύνεται 

παρουςύαςη και ανϊλυςη πραγματικών περιπτώςεων (case studies) ελληνικών και ξϋνων 

επιχειρόςεων που εφαρμϐζουν προγρϊμματα βελτύωςησ ποιϐτητασ και αρχϋσ ΔΟΠ. 

 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ (Δημότριοσ ουμπενιώτησ,  Καθηγητόσ) 

Παγκϐςμιο Επιχειρηματικϐ Περιβϊλλον. Αναςκϐπηςη και Προοπτικϋσ. Εγχώριο Επιχειρηματικϐ 

Περιβϊλλον. Ανταγωνιςτικϐτητα Ελληνικόσ Οικονομύασ. Κύνητρα και Αντικύνητρα για την 

Ανϊπτυξη τησ Επιχειρηματικϐτητασ. H Ελλϊδα 10 χρϐνια μετϊ. Εννοιολογικό Προςϋγγιςη 

Επιχειρηματικϐτητασ. Μορφϋσ Επιχειρηματικϐτητασ. Μϋτρηςη Επιχειρηματικϐτητασ, 

Επιχειρηματικϐτητα Ευκαιρύασ, Επιχειρηματικϐτητα Ανϊγκησ, Επιχειρηματικϐτητα Τψηλών 

Δυνατοτότων. Μορφϋσ Καινοτομύασ. Σεχνολογικό Καινοτομύα, Διαχειριςτικό Καινοτομύα. 

Καινοτομύα ςτην Παροχό Τπηρεςιών. τρατηγικό Διαχεύριςη Καινοτομύασ. Μϋτρα Ενύςχυςησ 

Επιχειρηματικϐτητασ, Φρηματοδϐτηςη-Ενύςχυςη Επιχειρηματικϐτητασ, Προφύλ Ϊλληνα 

Επιχειρηματύα, Παρϊγοντεσ που Επηρεϊζουν την Επιχειρηματικό Δραςτηριϐτητα. Υορεύσ 

Ενύςχυςησ και Τποςτόριξησ τησ Καινοτομύασ και τησ Επιχειρηματικϐτητασ ςτην ευρϑτερη 

περιοχό αλλϊ και ςε επύπεδο Επικρϊτειασ. Εμποροβιομηχανικϐ Επιμελητόριο Θεςςαλονύκησ 

(Ε.Β.Ε.Θ), ϑνδεςμοσ Βιομηχϊνων Βορεύου Ελλϊδοσ (.Β.Β.Ε.), ϑνδεςμοσ Εξαγωγϋων (.Ε.Β.Ε)., 

Επαγγελματικϐ Επιμελητόριο, Business Innovation Centers (B.I.C), EOMMEX, Αλεξϊνδρεια Ζώνη 

Καινοτομύασ, ϑνδεςμοσ Επιχειρόςεων Πληροφορικόσ, Γενικό Γραμματεύα Βιομηχανύασ 

Τπουργεύου Ανϊπτυξησ (Γ.Γ.Β), Γενικό Γραμματεύα Ϊρευνασ και Σεχνολογύασ (Γ.Γ.Ε.Σ), 

Ινςτιτοϑτο Σεχνολογιών Πληροφορικόσ και Επικοινωνιών (ΙΠΣΗΛ), Σεχνολογικϊ Πϊρκα και 

Σεχνολογικϐ Πϊρκο Θεςςαλονύκησ, Θερμοκοιτύδεσ, Ινςτιτοϑτο Σεχνολογικών Εφαρμογών 

(Ι.Σ.Ε), Ενικϐ Κϋντρο Ϊρευνασ και Σεχνολογικόσ Ανϊπτυξησ (Ε.ΚΕ.Σ.Α). Μονϊδεσ Καινοτομύασ 

και Επιχειρηματικϐτητασ ΜοΚΕ. Θερμοκοιτύδεσ και Σεχνολογικϊ Πϊρκα ςτην Ελλϊδα. Επύςκεψη 

ςτη Θερμοκοιτύδα  Ι4G και ενημϋρωςη για τισ δρϊςεισ ενύςχυςησ τησ Καινοτομύασ και τησ 

Επιχειρηματικϐτητασ. Πρϐγραμμα για την Ανταγωνιςτικϐτητα και την Καινοτομύα του ΕΠΑ. 

Πρϐγραμμα για την Χηφιακό ϑγκλιςη του ΕΠΑ. Προγρϊμματα τησ ΓΓΕΣ. Αναπτυξιακού Νϐμοι.  

Ειςηγόςεισ Προςκεκλημϋνων Ειςηγητών για την Επιχειρηματικϐτητα και την Καινοτομύα. 

Τπηρεςύεσ Mentoring & Coaching. Νομοθετικϐ Πλαύςιο για τισ Ευρεςιτεχνύεσ, Κατοχϑρωςη 

Πατϋντασ. Ηλεκτρονικϐ Επιχειρεύν. Εταιρύεσ Spin-Off και Spin-out, Σεχνοβλαςτού.  

 

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΜΔΛ 

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΟΙΚΗΗ (MIS)  (Κωνςταντύνοσ Σαραμπϊνησ,  

Καθηγητόσ) 

Σο μϊθημα αυτϐ αποτελεύται απϐ δϑο ενϐτητεσ, τη θεωρητικό και την εργαςτηριακό. τη 

θεωρητικό ενϐτητα του μαθόματοσ τα πληροφοριακϊ ςυςτόματα ταξινομοϑνται ςε κατηγορύεσ 

που ορύζονται ςτη διεθνό βιβλιογραφύα. Μεταξϑ των διαφϐρων κατηγοριών εξετϊζονται τα 

ςυςτόματα επεξεργαςύασ ςυναλλαγών (transaction processing systems – TPS), τα 

πληροφοριακϊ ςυςτόματα διούκηςησ (management information systems – MIS), τα 

πληροφοριακϊ ςυςτόματα επιχειρηςιακών πϐρων (enterprise resource planning systems–ERP), 
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τα πληροφοριακϊ ςυςτόματα υποςτόριξησ λόψησ αποφϊςεων (decision support systems–DSS), 

τα πληροφοριακϊ ςυςτόματα αποθηκών δεδομϋνων και επιχειρηματικόσ ευφυϏασ (data 

warehouses, business intelligent systems), τα πληροφοριακϊ ςυςτόματα διαχεύριςησ πελατών 

(customer relationship management) και τα πληροφοριακϊ ςυςτόματα διαχεύριςησ ροών 

εργαςύασ (Workflow Management Systems). Για τισ παραπϊνω κατηγορύεσ πληροφοριακών 

ςυςτημϊτων παρουςιϊζονται παραδεύγματα. την εργαςτηριακό ενϐτητα του μαθόματοσ 

γύνεται ανϊπτυξη εφαρμογών βϊςεων δεδομϋνων με τη χρόςη ςυςτόματοσ διαχεύριςησ βϊςεων 

δεδομϋνων, καθώσ και εφαρμογών pivot tables με τη χρόςη ςυςτόματοσ υπολογιςτικών 

φϑλλων. 

 

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ (Γεώργιοσ Σςιότρασ, Καθηγητόσ) 

το μϊθημα αυτϐ παρουςιϊζονται οι βαςικϋσ αρχϋσ, ϋννοιεσ, μϋθοδοι και εργαλεύα τησ Διούκηςησ 

Ολικόσ Ποιϐτητασ (ΔΟΠ). Ειδικϐτερα, τα θϋματα που καλϑπτονται περιλαμβϊνουν: Ϊννοια και 

ημαςύα τησ Ποιϐτητασ, Διαςτϊςεισ Ποιϐτητασ, Κϐςτοσ Ποιϐτητασ, Ποιϐτητα και 

Παραγωγικϐτητα, Διαςφϊλιςη Ποιϐτητασ, υςτόματα Διαχεύριςησ Ποιϐτητασ ISO 9000, Βαςικϋσ 

Αρχϋσ και τοιχεύα ΔΟΠ, Βαςικού Γκουροϑ και Υιλοςοφύεσ τησ ΔΟΠ, Βραβεύα Ποιϐτητασ/ 

Επιχειρηματικόσ Αριςτεύασ (Business Excellence), Κοινϐ Πλαύςιο Αξιολϐγηςησ/ CAF, 

τατιςτικϐσ Ϊλεγχοσ Ποιϐτητασ και Εργαλεύα Βελτύωςησ τησ Ποιϐτητασ. Επύςησ, γύνεται 

παρουςύαςη και ανϊλυςη πραγματικών περιπτώςεων (case studies) ελληνικών και ξϋνων 

επιχειρόςεων που εφαρμϐζουν προγρϊμματα βελτύωςησ ποιϐτητασ και αρχϋσ ΔΟΠ. 

 

ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΦΕΕΨΝ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ  (Λεωνύδασ Φατζηθωμϊσ,  Επύκουροσ Καθηγητόσ) 
Η «Διαχεύριςη Μϊρκετινγκ χϋςεων» εύναι ϋνασ τρϐποσ για να προςδιορύςεισ και να 

εγκαθιδρϑςεισ, να διατηρόςεισ και να ενιςχϑςεισ τισ ςχϋςεισ με τουσ πελϊτεσ και τουσ ϊλλουσ 

ενδιαφερϐμενουσ φορεύσ (Stakeholders), εξαςφαλύζοντασ κϋρδη, οϑτωσ ώςτε οι ςτϐχοι ϐλων 

των μερών που αναμιγνϑονται να ςυναντιοϑνται κι αυτϐ επιτυγχϊνεται με την αμοιβαύα 

ανταλλαγό και την εκπλόρωςη των υποςχϋςεων. Σο «Μϊρκετινγκ χϋςεων» αποτελεύ μύα νϋα 

προςϋγγιςη που ϋρχεται ςε αντύθεςη με την παραδοςιακό προςπϊθεια των επιχειρόςεων να 

επιτϑχουν μεμονωμϋνεσ ςυναλλαγϋσ με τουσ πελϊτεσ τουσ. Κατϊ τη διϊρκεια των διαλϋξεων 

παρουςιϊζονται οι βαςικού οριςμού του «Μϊρκετινγκ χϋςεων» και αναπτϑςςεται μύα ςειρϊ 

επιχειρημϊτων που φανερώνει τη ςημαςύα που ϋχει το «Μϊρκετινγκ χϋςεων» για τη 

διαμϐρφωςη τησ ςτρατηγικόσ μϊρκετινγκ και για την ικανοπούηςη των πελατών. Ϊμφαςη 

δύνεται ςτη διαδικαςύα προςαρμογόσ των ςτρατηγικών μϊρκετινγκ ςτισ ανϊγκεσ και επιθυμύεσ 

των κϑριων πελατών μύασ επιχεύρηςησ. Αναδεικνϑονται, επύςησ, οι πρακτικϋσ και τα εργαλεύα 

τησ ςτρατηγικόσ Μϊρκετινγκ και των Πωλόςεων. Σο μϊθημα ξεκινϊ με την παρϊθεςη των 

βαςικών εννοιών και πρακτικών του «Μϊρκετινγκ χϋςεων», εξειδικεϑεται ςτισ ςτρατηγικϋσ 

μϊρκετινγκ και πωλόςεων και δύνει ϋμφαςη ςε εργαλεύα ϐπωσ η διερεϑνηςη πελατειακών 

αναγκών και επιθυμιών και η πρακτικό πλευρϊ τησ επικοινωνύασ με τισ βαςικϋσ αγορϋσ 

πελατών (διαχεύριςη αντιρρόςεων, δεςμεϑςεισ, επικοινωνύα κ.ϊ.). Οι τελευταύεσ διαλϋξεισ 

εςτιϊζονται ςτισ ςϑγχρονεσ εξελύξεισ που ϋχουν επϋλθει ςτο ςυγκεκριμϋνο γνωςτικϐ πεδύο ϐπωσ 

η ςυν-δημιουργύα (Co-creation). 

τϐχοσ του μαθόματοσ εύναι με την ολοκλόρωςη του κϑκλου των διαλϋξεων, οι φοιτητϋσ/τριεσ 

να εύναι ςε θϋςη: 

 Να αναγνωρύζουν και να περιγρϊφουν τισ ακϐλουθεσ ϋννοιεσ: μϊρκετινγκ ςχϋςεων, 4Cs του 

μϊρκετινγκ ςχϋςεων, φϊςεισ ανϊπτυξησ ςχϋςησ με τουσ πελϊτεσ, πελϊτεσ ςτρατηγικόσ 

ςημαςύασ, αρχϋσ τμηματοπούηςησ, αγοραςτικό διαδικαςύα, ςτρατηγικό ανϊλυςη, 
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ςτρατηγικϐσ ςχεδιαςμϐσ και ςτρατηγικϋσ πωλόςεων για τουσ πελϊτεσ ςτρατηγικόσ 

ςημαςύασ,   

 Να εφαρμϐζουν τισ κατϊλληλεσ τεχνικϋσ για την κατανϐηςη των αναγκών και των 

κινότρων των πελατών και  

 Να διαμορφώνουν ολοκληρωμϋνα ςχϋδια μϊρκετινγκ και πωλόςεων με ςκοπϐ το χτύςιμο 

μακροχρϐνιων ςχϋςεων με τουσ πελϊτεσ. 

 

Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗ - ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙ ΔΤΟ ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ 

ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΒΙΨΙΜΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ (πρώην Ειδικϊ Θϋματα Διούκηςησ Λειτουργιών) 

(Τπατύα Θεοδωρϊκιογλου, ΕΔΙΠ) 

Σο μϊθημα απευθϑνεται ςε φοιτητϋσ/τριεσ που ενδιαφϋρονται για το ςϑγχρονο θϋμα τησ 

Βιώςιμησ Διαχεύριςησ.  Η βιωςιμϐτητα αποτελεύ ςόμερα την πρωταρχικό κινητόρια δϑναμη τησ 

επιχειρηματικόσ καινοτομύασ.  Βιώςιμη επιχειρηματικϐτητα ςημαύνει εξιςορρϐπηςη 

κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών παραγϐντων ςτισ επιχειρηματικϋσ αποφϊςεισ, 

ςυνετό διαχεύριςη των φυςικών πϐρων απϐ τουσ οπούουσ εξαρτϊται η λειτουργύα τησ 

επιχεύρηςησ,  ανταπϐδοςη ςτισ τοπικϋσ κοινωνύεσ ςτισ οπούεσ λειτουργεύ η επιχεύρηςη  και 

δημιουργύα μακροπρϐθεςμησ αξύασ για τουσ επενδυτϋσ τησ επιχεύρηςησ. Σο μϊθημα 

περιλαμβϊνει κατανϐηςη των εννοιών που βοηθοϑν ςτην πραγματοπούηςη μελλοντικών 

πρακτικών βιώςιμησ επιχειρηματικόσ ανϊπτυξησ. Αρχικϊ πραγματοποιεύται μύα ειςαγωγό ςτη 

θεωρύα και τουσ ϐρουσ τησ Βιώςιμησ Διαχεύριςησ, ςτη ςυνϋχεια παρουςιϊζονται οι προςεγγύςεισ 

ςτη Βιώςιμη Διαχεύριςη, τα ςυςτόματα μϋτρηςησ, τα εργαλεύα και οι εκθϋςεισ βιωςιμϐτητασ, 

αναλϑεται το θϋμα τησ Βιώςιμησ Διούκηςησ Εφοδιαςτικόσ Αλυςύδασ, η Διαχεύριςη Κινδϑνων ςτη 

Βιώςιμη Επιχεύρηςη, ο ρϐλοσ τησ ηγεςύασ, η διαχεύριςη αλλαγών και η εταιρικό διακυβϋρνηςη 

και τϋλοσ ςυνδϋεται η Διούκηςη Λειτουργιών με τη Βιώςιμη Διαχεύριςη. Πϋρα απϐ τη θεωρητικό 

προςϋγγιςη, οι φοιτητϋσ εμβαθϑνουν ςτη γνωςτικό ενϐτητα τησ Βιωςιμϐτητασ μϋςα απϐ την 

εκπϐνηςη ομαδικόσ εργαςύασ η οπούα περιλαμβϊνει την επεξεργαςύα και παρουςύαςη μελϋτησ 

περύπτωςησ απϐ κορυφαύα και μη επιχεύρηςη του διεθνοϑσ και ελλαδικοϑ χώρου που ϋχει 

εφαρμϐςει τισ αρχϋσ τησ Βιώςιμησ Διαχεύριςησ. 

 

ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΓΕΓΟΝΟΣΨΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΨΕΨΝ  (Φρόςτοσ Βαςιλειϊδησ, Καθηγητόσ) 

Η διούκηςη, διοργϊνωςη και το μϊρκετινγκ γεγονϐτων και εκδηλώςεων ϋχει εξελιχθεύ ςε μια 

ιδιαύτερα ςημαντικό και πολλϊ υποςχϐμενη βιομηχανύα, ςυνδυϊζοντασ πρακτικϋσ και τεχνικϋσ 

του marketing, του management, τησ προβολόσ και επικοινωνύασ, αλλϊ και τησ διαχεύριςησ 

ϋργων (project management). Παρϊλληλα η διαχεύριςη γεγονϐτων που εύναι πολυεπύπεδη, 

καλϑπτει ϋνα ευρϑ φϊςμα γεγονϐτων ϐπωσ οι εκθϋςεισ, τα ςυνϋδρια, τα αθλητικϊ, πολιτιςτικϊ 

κ.ϊ. γεγονϐτα. όμερα η διοργϊνωςη και το μϊρκετινγκ γεγονϐτων και εκδηλώςεων εύναι 

ιδιαύτερα απαιτητικό, αφοϑ τα ςτελϋχη τησ βιομηχανύασ θα πρϋπει να γνωρύζουν, εκτϐσ των 

αρχών τησ επιςτόμησ του management και του marketing, πώσ να αξιοποιοϑν τισ νϋεσ 

τεχνολογύεσ και να προςαρμϐζονται ςτισ τϊςεισ τησ ςυγκεκριμϋνησ αγορϊσ. Σο μϊθημα 

αποτυπώνει τη βιομηχανύα τησ διοργϊνωςησ και διαχεύριςησ γεγονϐτων και εκδηλώςεων, 

μελετϊ ςυςτηματικϊ τισ διαδικαςύεσ προγραμματιςμοϑ, διαχεύριςησ, marketing των γεγονϐτων 

και εκδηλώςεων, παρϋχοντασ ακαδημαώκό γνώςη και πρακτικϋσ τεχνικϋσ, καταδεικνϑει πωσ 

διαφορετικϋσ πτυχϋσ τησ οργϊνωςησ γεγονϐτων και εκδηλώςεων (π.χ. οικονομικϋσ, κοινωνικϋσ, 

πολιτιςτικϋσ κλπ) θα πρϋπει να αντιμετωπιςτοϑν με διαφορετικϋσ πρακτικϋσ διούκηςησ και 

marketing, ειςϊγει την επιςτημονικό γνώςη και τον επαγγελματιςμϐ ςτην οργϊνωςη και 

διαχεύριςη γεγονϐτων και εκδηλώςεων και προετοιμϊζει τουσ φοιτητϋσ για να διαχειριςτοϑν 
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τουσ βαςικοϑσ παρϊγοντεσ που εμπλϋκονται ςτη βιομηχανύα των γεγονϐτων και εκδηλώςεων. 

υνοπτικϊ, οι κεντρικϋσ ενϐτητεσ εςτιϊζουν ςε α) τεχνικϋσ marketing για τη δημιουργύα, 

υλοπούηςη και ϋλεγχο των ειδικών γεγονϐτων και εκδηλώςεων, β) εκπϐνηςη και εφαρμογό 

ςχεδύων marketing για τη διοργϊνωςη γεγονϐτων και εκδηλώςεων, γ) εφαρμογό αρχών και 

τεχνικών διούκηςησ και marketing ςτη διούκηςη των γεγονϐτων και εκδηλώςεων δ) κρύςιμα 

ζητόματα για ςτρατηγικϋσ sponsorship και καταλληλϐτητασ των χορηγών για κϊθε τϑπο 

γεγονϐτοσ, ε) αρχϋσ διούκηςησ προςωπικοϑ και ηγεςύασ για την επιλογό και διαχεύριςη 

προςωπικοϑ και εθελοντών, ςτ) καλϋσ πρακτικϋσ για τον ςχεδιαςμϐ, υλοπούηςη και 

διοργϊνωςη γεγονϐτων και εκδηλώςεων διαφορετικοϑ τϑπου, ζ) καλϋσ πρακτικϋσ για την 

αξιοπούηςό τουσ ςτην παραγωγό γεγονϐτων και εκδηλώςεων, και η) πηγϋσ πληροφϐρηςησ και 

αξιολϐγηςησ αυτών για την επιτυχύα των ςκοπών των γεγονϐτων και εκδηλώςεων. 

 

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ (Γεώργιοσ Δρογαλϊσ,  Επύκουροσ Καθηγητόσ) 

Ο ςτϐχοσ του μαθόματοσ εύναι η λεπτομερόσ επιςκϐπηςη των θεμϊτων που πραγματεϑονται 

βαςικϊ ΔΛΠ και η εξοικεύωςη των φοιτητών με πρακτικϋσ και μεθϐδουσ που ςχετύζονται με τη 

λογιςτικό παρακολοϑθηςη ςϑμφωνα με τα ΔΛΠ. Αρχικϊ πραγματοποιεύται μύα θεωρητικό 

ανϊλυςη των διαφορών μεταξϑ των Ελληνικών Λογιςτικών Προτϑπων και των Διεθνών 

Λογιςτικών Προτϑπων (ΔΛΠ, ΔΠΦΑ). τη ςυνϋχεια αναλϑονται το Πλαύςιο κατϊρτιςησ των ΔΛΠ 

και το ΔΛΠ 1 (Παρουςύαςη οικονομικών καταςτϊςεων). το πλαύςιο του μαθόματοσ 

εξετϊζονται ενδελεχώσ ΔΛΠ αναφορικϊ με τα μη κυκλοφοροϑντα πϊγια ςτοιχεύα (ΔΛΠ 16 – 

Ενςώματεσ ακινητοποιόςεισ, ΔΛΠ 36 - Απομεύωςη αξύασ περιουςιακών ςτοιχεύων, ΔΛΠ 38 – 

Ωυλα περιουςιακϊ ςτοιχεύα) και με τισ επιχορηγόςεισ (ΔΛΠ 20 Κρατικϋσ επιχορηγόςεισ). Επύςησ, 

αναλϑονται τα ΔΛΠ 2 – Αποθϋματα, ΔΛΠ 7 – Κατϊςταςη Σαμειακών Ροών, ΔΛΠ 8 - Λογιςτικϋσ 

πολιτικϋσ, αλλαγϋσ ςτισ λογιςτικϋσ εκτιμόςεισ και λϊθη και ΔΛΠ 10 - Γεγονϐτα μετϊ την 

ημερομηνύα του ιςολογιςμοϑ. Σϋλοσ, εξετϊζεται το ΔΠΦΑ 15 Ϊςοδα απϐ ςυμβϊςεισ με πελϊτεσ. 

Για ϐλα τα ανωτϋρω ΔΛΠ, καθώσ και παρεμφερό ΔΛΠ, παρουςιϊζονται εκτενώσ θεωρητικό 

ανϊλυςη και πρακτικϋσ εφαρμογϋσ.  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΕΣΡΙΑ (Γιϊννησ Κωνςταντϊρασ, Επύκουροσ Καθηγητόσ) 

Μετϊ απϐ μύα παρουςύαςη τησ χρηςιμϐτητασ τησ Οικονομετρύασ, το μϊθημα αςχολεύται με ϋνα 

υπϐδειγμα μιασ μεταβλητόσ και οριςμϋνεσ βαςικϋσ ϋννοιεσ τησ ςτατιςτικόσ επαγωγόσ. Κατϐπιν 

παρουςιϊζεται το κλαςςικϐ γραμμικϐ υπϐδειγμα παλινδρϐμηςησ δϑο μεταβλητών και οι 

βαςικϋσ υποθϋςεισ του, η μϋθοδοσ εκτύμηςησ των ελαχύςτων τετραγώνων και οι ιδιϐτητεσ του 

εκτιμητό ελαχύςτων τετραγώνων. Ακολουθεύ το πολυμεταβλητϐ υπϐδειγμα παλινδρϐμηςησ 

καθώσ και ϋλεγχοι υποθϋςεων με τη χρόςη των ςτατιςτικών t και F. Παρουςιϊζεται επύςησ η 

χρόςη των ψευδομεταβλητών ςε μια παλινδρϐμηςη και διϊφορεσ μορφϋσ παραβιϊςεων των 

ςτατιςτικών υποθϋςεων του κλαςικοϑ γραμμικοϑ υποδεύγματοσ (πολυςυγγραμμικϐτητα, 

αυτοςυςχϋτιςη και ετεροςκεδαςτικϐτητα). 

Μετϊ απϐ μύα παρουςύαςη τησ χρηςιμϐτητασ τησ Οικονομετρύασ, το μϊθημα αςχολεύται με ϋνα 

υπϐδειγμα μιασ μεταβλητόσ και οριςμϋνεσ βαςικϋσ ϋννοιεσ τησ ςτατιςτικόσ επαγωγόσ. Κατϐπιν 

παρουςιϊζεται το κλαςςικϐ γραμμικϐ υπϐδειγμα παλινδρϐμηςησ δϑο μεταβλητών και οι 

βαςικϋσ υποθϋςεισ του, η μϋθοδοσ εκτύμηςησ των ελαχύςτων τετραγώνων και οι ιδιϐτητεσ του 

εκτιμητό ελαχύςτων τετραγώνων. Ακολουθεύ το πολυμεταβλητϐ υπϐδειγμα παλινδρϐμηςησ 

καθώσ και ϋλεγχοι υποθϋςεων με τη χρόςη των ςτατιςτικών t και F. Παρουςιϊζεται επύςησ η 

χρόςη των ψευδομεταβλητών ςε μια παλινδρϐμηςη και διϊφορεσ μορφϋσ παραβιϊςεων των 

ςτατιςτικών υποθϋςεων του κλαςικοϑ γραμμικοϑ υποδεύγματοσ (πολυςυγγραμμικϐτητα, 

αυτοςυςχϋτιςη και ετεροςκεδαςτικϐτητα). 
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ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΠΟΥΑΕΨΝ (Ιϊςων Παπαθαναςύου, 

Καθηγητόσ) 

Προβλόματα απϐφαςησ, ϐπωσ εκεύνα τησ ταξινϐμηςησ, κατϊταξησ και βϋλτιςτησ επιλογόσ 

ανϊμεςα ςε ϋνα ςϑνολο απϐ εναλλακτικϋσ δρϊςεισ, εύναι ςυνηθιςμϋνα ςτο ςϑγχρονο 

επιχειρηςιακϐ περιβϊλλον και ςχεδϐν πϊντα ο αποφαςύζων πρϋπει να λϊβει υπϐψη του πολλϊ, 

αντικρουϐμενα και διαφορετικόσ μορφόσ κριτόρια. Σα προβλόματα, εύτε αφοροϑν το 

ςτρατηγικϐ, το τακτικϐ ό το καθημερινϐ επιχειρηςιακϐ επύπεδο λόψεωσ αποφϊςεων εύναι 

πολϑπλοκα και η ιδεατό λϑςη ςτισ περιςςϐτερεσ περιπτώςεισ εύναι αδϑνατη. Σο μϊθημα ϋχει ωσ 

πρωταρχικϐ ςτϐχο την εξοικεύωςη των φοιτητών με τισ μεθοδολογύεσ πολυκριτόριασ ανϊλυςησ 

αποφϊςεων για την λόψη διοικητικών αποφϊςεων. Κατϊ τη διϊρκεια του μαθόματοσ οι 

φοιτητϋσ θα μϊθουν τη διαδικαςύα αναγνώριςησ και ανϊλυςησ ενϐσ προβλόματοσ, ςτη ςυνϋχεια 

τησ πολυκριτηριακόσ μοντελοπούηςόσ του και επύλυςησ με ταυτϐχρονη ερμηνεύα των 

αποτελεςμϊτων. Θα παρουςιαςτοϑν οι βαςικϋσ τεχνικϋσ τησ πολυκριτόριασ θεωρύασ 

αποφϊςεων και πιο ςυγκεκριμϋνα ο Προγραμματιςμϐσ τϐχων (βεβαρημϋνοσ, λεξικογραφικϐσ), 

η μεθοδολογύα Simos, η Analytic Ηierarchy Process (ΑHP), η Multi-Attribute Utility Theory 

(MAUT), η Preference Ranking Organization METHod for Enriched Evaluation (PROMETHEE) 

και η Technique of Order Preference Similarity to the Ideal Solution (TOPSIS). Κατϊ την διϊρκεια 

του μαθόματοσ θα γύνει επύδειξη μϋρουσ τα πακϋτα λογιςμικοϑ MS Excel (Solver), Visual 

Promethee, RightChoice, LINDO, Expert Choice. 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  (Ιωϊννησ Σαμπακούδησ, Αναπληρωτόσ 

Καθηγητόσ) 

το ςϑγχρονο περιβϊλλον οι επενδυτϋσ ϋχουν τη δυνατϐτητα να επιλϋξουν διϊφορα επενδυτικϊ 

προώϐντα και υπηρεςύεσ. Η παγκοςμιοπούηςη και η πληροφορικό τεχνολογύα επιτρϋπουν την 

επϋνδυςη ςε μύα ευρεύα γκϊμα επενδυτικών προώϐντων, με βϊςη τισ ανϊγκεσ και επιθυμύεσ του 

καθϋνα. Ψςτϐςο, η ποικιλομορφύα των επενδυτικών επιλογών ςυνεπϊγεται κινδϑνουσ, τουσ 

οπούουσ οι επενδυτϋσ θα πρϋπει να αναγνωρύζουν και ςτη ςυνϋχεια να αντιμετωπύζουν 

αποτελεςματικϊ. Σο μϊθημα αποτελεύ μύα ειςαγωγό ςτισ βαςικϋσ θεωρητικϋσ ϋννοιεσ και 

προςεγγύςεισ αξιολϐγηςησ των εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών, με απώτερο ςκοπϐ την 

ενδυνϊμωςη τησ διαδικαςύασ λόψησ επενδυτικών αποφϊςεων ςτο ςϑγχρονο και 

παγκοςμιοποιημϋνο οικονομικϐ περιβϊλλον. Πρωταρχικϐσ ςκοπϐσ του μαθόματοσ εύναι η 

ανϊπτυξη βαςικών θεμϊτων τησ χρηματοοικονομικόσ επιςτόμησ, ϐπωσ η θεωρύα 

χαρτοφυλακύου, η διαφοροπούηςη, ο κύνδυνοσ, η απϐδοςη, η τιμολϐγηςη περιουςιακών 

ςτοιχεύων και η αποτελεςματικϐτητα τησ αγορϊσ. Η ανϊλυςη των εν λϐγω θεμϊτων θα γύνει 

τϐςο ςε θεωρητικϐ ϐςο και πρακτικϐ επύπεδο, με την επύλυςη αςκόςεων και τη χρηςιμοπούηςη 

εξιςώςεων ςε ειδικϐ λογιςμικϐ. Επιπλϋον, γύνονται επενδυτικϋσ αςκόςεισ προςομούωςησ με τη 

χρόςη δεδομϋνων ςε πραγματικϐ χρϐνο και την αξιοπούηςη λογαριαςμών επύδειξησ ςε 

ηλεκτρονικϋσ πλατφϐρμεσ ςυναλλαγών.     

 

ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΨΝ ΚΙΝΔΤΝΨΝ  (Ευγενύα Αναγνωςτοπούλου,  Ακαδημαώκη 

Τπϐτροφοσ) 

κοπϐσ του μαθόματοσ εύναι να εξοικειωθοϑν οι φοιτητϋσ με την ϋννοια του επιχειρηματικοϑ 

κινδϑνου και να αποκτόςουν μια ευρεύα αντύληψη τησ διαχεύριςησ διαφϐρων τϑπων 

επιχειρηματικών κινδϑνων. το πρώτο μϋροσ του μαθόματοσ θα γύνει αναλυτικό παρουςύαςη 

των βαςικών ςτρατηγικών και λειτουργικών κινδϑνων που αντιμετωπύζει μύα επιχεύρηςη 

καθώσ και των τεχνικών με τισ οπούεσ προςδιορύζεται, εκτιμϊται, αξιολογεύται και 

αντιμετωπύζεται ο κϊθε τϑποσ κινδϑνου. το δεϑτερο μϋροσ του μαθόματοσ θα γύνει αναλυτικό 
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παρουςύαςη των χρηματοοικονομικών κινδϑνων (κύνδυνοσ αγορϊσ, ρευςτϐτητασ, επιτοκύου, 

ςυναλλϊγματοσ και πιςτωτικϐσ κύνδυνοσ) καθώσ και των ςτρατηγικών αντιςτϊθμιςησ των 

χρηματοοικονομικών κινδϑνων μϋςω παραγώγων. Σϋλοσ θα αναλυθοϑν οι κύνδυνοι που 

ςυνδϋονται με τη λειτουργύα των χρηματοπιςτωτικών ιδρυμϊτων. 

 

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΕΤΥΤΙΑ (πρώην ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ 

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ Ι) (Κωνςταντύνοσ Σαραμπϊνησ,  Καθηγητόσ) 

Σα τελευταύα χρϐνια ο ϐγκοσ και η ποικιλύα των δεδομϋνων που παρϊγονται απϐ τισ 

επιχειρόςεισ και τουσ καταναλωτϋσ αυξϊνεται ταχϑτατα. Η επιχειρηματικό αναλυτικό αφορϊ 

την χρόςη των δεδομϋνων αυτών για την βελτύωςη τησ λόψησ αποφϊςεων απϐ τισ επιχειρόςεισ. 

Σο μϊθημα αυτϐ αποτελεύ μύα πρακτικό ειςαγωγό ςε τεχνολογύεσ και πληροφοριακϊ 

ςυςτόματα που βοηθοϑν τισ επιχειρόςεισ να πραγματοποιοϑν αναλϑςεισ επιχειρηματικόσ 

ευφυύασ. Μετϊ το τϋλοσ του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ θα μποροϑν να χρηςιμοποιοϑν τη γλώςςα 

SQL για τη διαχεύριςη και προςπϋλαςη δεδομϋνων απϐ επιχειρηματικϋσ βϊςεισ δεδομϋνων. 

Επύςησ, οι φοιτητϋσ θα μποροϑν να οριοθετοϑν θεωρητικϊ προβλόματα επιχειρηματικόσ 

ευφυύασ με χρόςη πραγματικών δεδομϋνων και να αναπτϑςςουν πρακτικϊ οπτικοποιόςεισ και 

διαδραςτικοϑσ πύνακεσ ελϋγχου χρηςιμοποιώντασ δημοφιλό ςυςτόματα ϐπωσ Tableau και 

Power BI . Δεν προαπαιτούνται γνώςεισ για τη παρακολ ούθηςή του και όποιεσ έννοιεσ 

πληροφορικήσ τεχνολογίασ και πληροφοριακών ςυςτημάτων χρειάζονται θα παρουςιαςτούν 

ςτο πλαίςιο του μαθήματοσ. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΗ ΤΓΕΙΑ   (Βαςύλειοσ Αλετρϊσ,  Καθηγητόσ) 

κοπϐσ του μαθόματοσ εύναι να παρϋχει βαςικϋσ γνώςεισ ςτα Οικονομικϊ τησ Τγεύασ, ϋναν 

κλϊδο τησ Οικονομικόσ επιςτόμησ που ϋχει αποκτόςει ιδιαύτερη ςημαςύα τισ τελευταύεσ 

δεκαετύεσ λϐγω τησ ςημαςύασ του αγαθοϑ «υγεύα», των αυξανϐμενων δαπανών του 

ςυγκεκριμϋνου τομϋα τησ οικονομύασ, αλλϊ και των πανδημικών κρύςεων που επηρεϊζουν την 

υγεύα και ευημερύα του πληθυςμοϑ παγκοςμύωσ. το πλαύςιο του μαθόματοσ προςεγγύζονται 

βαςικϊ θϋματα των Οικονομικών τησ Τγεύασ, που εντϊςςονται ςτη γενικϐτερη προςπϊθεια των 

οικονομολϐγων και φορϋων ϊςκηςησ πολιτικόσ να αυξόςουν την αποδοτικϐτητα, ποιϐτητα και 

προςβαςιμϐτητα των ςυςτημϊτων υγεύασ. Παρουςιϊζεται αρχικϊ η ϋννοια και το αντικεύμενο 

των Οικονομικών τησ Τγεύασ, δεύκτεσ μϋτρηςησ τησ απϐδοςησ του τομϋα υγεύασ, τα ιδιαύτερα 

χαρακτηριςτικϊ τησ αγορϊσ υπηρεςιών υγεύασ, με ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτην προκλητό ζότηςη, η 

χρηματοδϐτηςη των υπηρεςιών υγεύασ και τα χαρακτηριςτικϊ των ςυςτημϊτων υγεύασ, το 

υγειονομικϐ δυναμικϐ ςτην Ελλϊδα, το νοςοκομεύο ωσ παραγωγικό μονϊδα, η ςχετιζϐμενη με 

την υγεύα ποιϐτητα ζωόσ και η οικονομικό αξιολϐγηςη. 

 

Η ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΣΟ ΔΙΕΘΝΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Ιωϊννησ Φατζηδημητρύου, Καθηγητόσ)  

το μϊθημα αυτϐ θα εξεταςτοϑν θϋματα ςχετικϊ με την επϋκταςη των εμπορικών ό/και 

παραγωγικών δραςτηριοτότων τησ επιχεύρηςησ ςε αγορϋσ ξϋνων χωρών. Η λειτουργύα τησ 

επιχεύρηςησ ςτο διεθνϋσ περιβϊλλον απαιτεύ διοικητικϊ ςτελϋχη με εξειδικευμϋνεσ γνώςεισ και 

ικανϐτητεσ, εύτε η επιχεύρηςη δραςτηριοποιεύται εξαγωγικϊ ό/και ειςαγωγικϊ εύτε παρϊγει τα 

προώϐντα και τισ υπηρεςύεσ τησ ςτισ αγορϋσ ξϋνων χωρών. Σο επιχειρηματικϐ περιβϊλλον 

διαφϋρει απϐ χώρα ςε χώρα και τα ςτελϋχη τησ επιχεύρηςησ πρϋπει να εύναι κατϊλληλα 

ενημερωμϋνα και προετοιμαςμϋνα για να αντιμετωπύςουν τισ διαφορετικϋσ ςυνθόκεσ που 

επικρατοϑν και τουσ παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν την επιτυχύα τησ εξαγωγικόσ ό/και 

παραγωγικόσ δραςτηριοπούηςησ τησ επιχεύρηςόσ τουσ ςτισ αγορϋσ αυτών των χωρών.  
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Οι κατηγορύεσ παραγϐντων που θα μελετηθοϑν ςτη διϊρκεια του μαθόματοσ εύναι οι κοινωνικού 

και πολιτιςμικού, οι οικονομικού, οι χρηματοοικονομικού, οι νομικού, καθώσ και οι 

περιβαλλοντικού και γεωγραφικού παρϊγοντασ. Επιπλϋον, θα παρουςιαςτοϑν και οι πολιτικού 

κύνδυνοι που εύναι δυνατϐ να υπϊρχουν ςτισ ξϋνεσ χώρεσ, καθώσ και οι ενϋργειεσ τισ οπούεσ 

μπορεύ να κϊνει η επιχεύρηςη για να τουσ αντιμετωπύςει. τη διϊρκεια των διαλϋξεων θα 

ςυζητηθοϑν και μελϋτεσ περιπτώςεων (case studies) με ςτϐχο να καταςτεύ ϐςο το δυνατϐν πιο 

ξεκϊθαρο ςτον φοιτητό ο τρϐποσ με τον οπούο τα θϋματα αυτϊ αντιμετωπύζονται ςτην πρϊξη.   

 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΣΟΛΟΓΙΑ   (Υώτησ Βούζασ,   Καθηγητόσ) 

 Ειςαγωγό ςτην επιχειρηματικό ηθικό και δεοντολογύα και την εταιρικό κοινωνικό 

ευθϑνη  

 Η μελϋτη τησ ηθικόσ - Επιςτημονικό ό περιγραφικό προςϋγγιςη - Υιλοςοφικό 

προςϋγγιςη 

Προςεγγύςεισ ηθικόσ δεοντολογικόσ βϊςησ (Νομικϐ και ηθικϐ πλαύςιο)  

 Ο ρϐλοσ τησ επιχεύρηςησ ςτη ςϑγχρονη εποχό   

 Κώδικεσ επιχειρηματικόσ δεοντολογύασ  

 Κώδικασ εταιρικόσ διακυβϋρνηςησ  

 Η αγορϊ και οι καταναλωτϋσ  

 Σο ανθρώπινο δυναμικϐ τησ επιχεύρηςησ   

 Περιβαλλοντικό διαχεύριςη και πρϊςινη επιχειρηματικϐτητα  

 Διαδικαςύεσ λόψησ διοικητικών αποφϊςεων  

 Επιχειρηματικό ηθικό και δεοντολογύα: παραδεύγματα καλών πρακτικών 

 

ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΙΚΡΟΜΕΑΙΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ (Δημότριοσ Καφετζόπουλοσ,  Επύκουροσ 

Καθηγητόσ) 

κοπϐσ του μαθόματοσ εύναι να ειςϊγει τουσ φοιτητϋσ ςτισ διαδικαςύεσ του ςϑγχρονου τρϐπου 

Διούκηςησ των Μικρομεςαύων Επιχειρόςεων (ΜΜΕ), ϋτςι ώςτε αυτϋσ να διατηρόςουν και 

βελτιώςουν τα ανταγωνιςτικϊ τουσ πλεονεκτόματα. Περιεχϐμενο του μαθόματοσ εύναι: 

Ειςαγωγό ςτισ Μικρομεςαύεσ Επιχειρόςεισ, Ευκαιρύεσ οικογενειακών επιχειρόςεων, Ευκαιρύεσ 

επιχειρόςεων δικαιϐχρηςησ (Franchising), Ευκαιρύεσ ύδρυςησ και εξαγορϊσ ΜΜΕ, υγκριτικϐ 

πλεονϋκτημα ςτην αγορϊ, Επιχειρηςιακϐ πρϐγραμμα (Business Plan), Πρϐγραμμα μϊρκετινγκ 

(Marketing Plan), Επιλογό τησ ομϊδασ διούκηςησ και τησ μορφόσ του Οργανιςμοϑ, Επιλογό 

τοποθεςύασ και προγραμματιςμϐσ των εγκαταςτϊςεων, Διούκηςη ανθρώπινων πϐρων ςε ΜΜΕ, 

Κοινωνικϊ και ηθικϊ θϋματα, Εϑρεςη πηγών χρηματοδϐτηςησ ΜΜΕ. Ϊμφαςη δύδετε ςε 

αναλϑςεισ περιπτώςεων, ομαδικϋσ ςυζητόςεισ και ομαδικϋσ εργαςύεσ. 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΦΕΙΡΕΙΝ (e-Business)  (Ευαγγελοσ Καλαμπόκησ, Επύκουροσ Καθηγητόσ) 

Σο μϊθημα αυτϐ αποτελεύ ϋνα ειςαγωγικϐ μϊθημα ςτο χώρο του ηλεκτρονικοϑ επιχειρεύν (ΗΕ). 

Η πληροφορικό τεχνολογύα (information technology) ϋχει πλϋον προςδιορύςει καθοριςτικϊ τον 

τρϐπο που λειτουργοϑν ςόμερα ϐλεσ οι επιχειρόςεισ και γενικϐτερα οι οργανιςμού. Η επύδραςη 

αυτό αφορϊ τϐςο την εςωτερικό τουσ λειτουργύα, ϐςο και την μεταξϑ των οργανιςμών 

διϊδραςη (επικοινωνύα, ςυναλλαγϋσ, κ.α.). το μϊθημα θα αναλυθοϑν ϋννοιεσ και εφαρμογϋσ 

του ΗΕ, ϐπωσ επιχειρηματικϊ μοντϋλα ΗΕ, υπηρεςύεσ υποςτόριξησ ΗΕ, ςτρατηγικϋσ υλοπούηςησ 

ΗΕ, και πλατφϐρμεσ δημιουργύασ ηλεκτρονικών καταςτημϊτων (e-shop). Οι φοιτητϋσ θα 

αποκτόςουν κατϊλληλεσ δεξιϐτητεσ και γνώςεισ για να μποροϑν να δημιουργόςουν 

ηλεκτρονικϊ καταςτόματα (eshops) με χρόςη ςϑγχρονων υποδομών υπολογιςτικόσ νϋφουσ 
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(cloud computing). Επύςησ, οι φοιτητϋσ θα αποκτόςουν κατϊλληλεσ δεξιϐτητεσ και γνώςεισ για  

να αξιοποιοϑν εργαλεύα ανϊλυςησ διαδικτϑου (web analytics tools) ώςτε να βελτιώνουν τισ 

διαδικτυακϋσ επιχειρηματικϋσ δραςτηριϐτητεσ τουσ.  

 

ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ (ταυρούλα Κουρδούμπαλου,  Λϋκτορασ ) 

Ο ςτϐχοσ του μαθόματοσ εύναι να εξοικειώςει τουσ φοιτητϋσ με βαςικϋσ ϋννοιεσ τησ εργατικόσ 

νομoθεςύασ καθώσ και να παρουςιϊςει τισ βαςικϋσ ϋννοιεσ και τον τρϐπο φορολϐγηςησ του 

ειςοδόματοσ των φυςικών και νομικών προςώπων ςτην Ελλϊδα. Σα ζητόματα εργατικόσ 

νομοθεςύασ που αναλϑονται εύναι μεταξϑ ϊλλων οι ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ εργαςύασ, τα χρονικϊ 

ϐρια εργαςύασ, ο προςδιοριςμϐσ του μιςθοϑ και των επιδομϊτων του εργαζομϋνου και η αμοιβό 

του ςε περύπτωςη αςθϋνειασ ό απουςύασ απϐ την εργαςύα. την ενϐτητα τησ φορολογύασ 

ειςοδόματοσ των φυςικών προςώπων οι φοιτητϋσ εξοικειώνονται με τα διϊφορα εύδη φϐρων 

και τη δομό του φορολογικοϑ ςυςτόματοσ και εύναι ςε θϋςη να προςδιορύςουν το φορολογητϋο 

ειςϐδημα και το φϐρο ειςοδόματοσ δεδομϋνων διαφϐρων απαλλαγών και μειώςεων φϐρου. 

την ενϐτητα τησ φορολογύασ ειςοδόματοσ των νομικών προςώπων οι φοιτητϋσ εξοικειώνονται 

με τον τρϐπο φορολϐγηςησ των νομικών προςώπων ςτην Ελλϊδα και εύναι ςε θϋςη να 

προςδιορύςουν το φορολογητϋο ειςϐδημα και το φϐρο ειςοδόματοσ ςτισ διϊφορεσ εταιρικϋσ 

μορφϋσ. 

 

ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΓΝΨΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΨΙΑΚΗ ΜΑΘΗΗ  (Υώτησ Βούζασ,   Καθηγητόσ) 

Αυτϐ το μϊθημα ςτοχεϑει να εμβαθϑνει ςτισ ϋννοιεσ τησ Διαχεύριςησ Γνώςησ, τησ Μαθηςιακόσ 

Κουλτοϑρασ και τησ Οργανωςιακόσ Μϊθηςησ. Θα μελετόςουμε την εξϋλιξη, τισ παγκϐςμιεσ 

τϊςεισ, την εφαρμογό και τη ςυνϊφειϊ τησ ςτουσ ςϑγχρονουσ οργανιςμοϑσ. Σο μϊθημα επύςησ:  

- Εξερευνϊ τισ ϋννοιεσ τησ οργανωςιακόσ μϊθηςησ, αναλϑει τισ παγκϐςμιεσ τϊςεισ τησ ϋρευνασ 

ςχετικϊ με τον τρϐπο με τον οπούο αποτυπώνονται τα ςτοιχεύα τησ μϊθηςησ ςε περιβϊλλοντα 

εργαςιακοϑ χώρου ςε ϐλο τον κϐςμο και εφαρμϐζει μοντϋλα οργϊνωςησ μϊθηςησ για την 

προώθηςη και υποςτόριξη καινοτϐμων χώρων εργαςύασ. 

- υζητϊ πώσ διϊφοροι παρϊγοντεσ ϐπωσ η ποικιλομορφύα, η πολυπλοκϐτητα, οι κρύςεισ και οι 

ϐλο και πιο προηγμϋνεσ ψηφιακϋσ λϑςεισ (τεχνολογύα) αλλϊζουν τον ρυθμϐ με τον οπούο ϋνασ 

οργανιςμϐσ μαθαύνει, προςαρμϐζεται και ανταγωνύζεται. 

- Αγκαλιϊζει μια προοπτικό ςυςτόματοσ μϊθηςησ ςε οργανωτικϐ επύπεδο ανϊλυςησ που 

βαςύζεται ςτην προϒπϐθεςη ϐτι η καινοτομύα και η βιώςιμη αλλαγό εξαρτώνται απϐ την 

ικανϐτητα ενϐσ οργανιςμοϑ να δημιουργεύ δομϋσ διαχεύριςησ που εφαρμϐζουν, αναλϑουν, 

αξιολογοϑν και μεταφϋρουν πληροφορύεσ, ενιςχϑουν τη λόψη αποφϊςεων και επιτυγχϊνουν τα 

επιθυμητϊ αποτελϋςματα μϋςω τησ ςυνεχοϑσ μϊθηςησ. 

Μαθηςιακού Στόχοι: 

Με την επιτυχό ολοκλόρωςη αυτοϑ του μαθόματοσ, οι φοιτητϋσ θα εύναι ςε θϋςη να: 

- Αξιολογόςουν κριτικϊ τισ βαςικϋσ θεωρύεσ τησ οργανωτικόσ και διοικητικόσ μϊθηςησ 

- Καταςκευϊςουν ϋνα ολοκληρωμϋνο πλαύςιο για την κατανϐηςη τησ γνώςησ ωσ ςτρατηγικοϑ 

πλεονεκτόματοσ ςε ϋνα ταραχώδεσ οργανωτικϐ/επιχειρηματικϐ περιβϊλλον 

- Αναγνωρύςουν τουσ παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν την ανϊπτυξη των εργαζομϋνων, των χώρων 

εργαςύασ και των οργανιςμών απϐ μια προοπτικό μϊθηςησ 

KNOWLEDGE MANAGEMENT AND ORGANIZATIONAL LEARNING ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ (Fotis 

Vouzas, Professor) 

This course aims to delve into the concepts of knowledge management, learning culture, and a 

learning organization. We will study the evolution, global trends, and its applicability and 

relevance to modern organizations.   
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- Explores concepts of organizational learning, analyzes global research trends in how 

evidence-of-learning is captured in workplace settings around the world, and applies 

organizational learning models to foster and support innovative workplaces.  

- Discusses how various factors such as diversity, complexity, crises, and increasingly advanced 

digital solutions (technology) change the pace in which an organization learns, adapts, and 

competes.  

- Embraces a system perspective of learning at the organizational level-of-analysis grounded in 

the premise that innovation and sustainable change is contingent upon an organization’s 

ability to create management structures that apply, analyze, evaluate and convey information, 

enhance decision-making, and achieve desired results through continuous learning. 

Learning Objectives: 

Upon successfully completing this course, students will be able to: 

- Critically assess key theories of organizational and managerial learning 

- Construct a comprehensive framework to understand knowledge as a strategic edge in a 

turbulent organizational/business environment 

- Recognize the factors that influence the reshaping of employees, workplaces, and 

organizations from a learning perspective 

 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ  

Ο κϊθε  υπεϑθυνοσ του μαθόματοσ ορύζει ςτον ενδιαφερϐμενο φοιτητό τισ προδιαγραφϋσ μιασ 

παραδοτϋασ μελϋτησ που θα πρϋπει να υποςτηριχθεύ μετϊ απϐ επικοινωνύα και ςυμβοϑλευςη 

απϐ τον επιβλϋποντα τησ μελϋτησ ςτα χρονικϊ πλαύςια που θα οριςτοϑν κατϊ τη διϊρκεια τησ 

ςυνεργαςύασ τουσ. 

BUSINESS CASE STUDY 

Each responsible teaching staff of the course defines to the interested student the specifications 

of a deliverable study that should be supported after communication and consultation by the 

supervisor of the study in the time frames that will be defined during their collaboration. 

 

ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ  

Eιςαγωγό τησ Πρακτικόσ Ωςκηςησ των (πρακτικϊ) αςκουμϋνων φοιτητών/τριών του ζ’ και του 

η’ εξαμόνου ςπουδών διϊρκειασ τριών (3) μηνών ωσ μαθόματοσ επιλογόσ το οπούο δεν 

προςμετρϊται ςτισ προϒποθϋςεισ λόψησ πτυχύου αλλϊ αναγρϊφεται ςτο «Παρϊρτημα 

Διπλώματοσ» υπϐ τουσ κωδικοϑσ “ΠΑ_ΟΔΕ” και “ΠΑ_ΟΔΕ”, ςτα αντύςτοιχα εξϊμηνα του 

ενδεικτικοϑ Προπτυχιακοϑ Προγρϊμματοσ πουδών, πϋντε (5) Πιςτωτικών 

Μονϊδων (ECTS) απϐδοςησ ςε περύπτωςη επιτυχοϑσ ολοκλόρωςησ τησ Π.Α. για το ακαδημαώκϐ 

ϋτοσ 2022-2023 και κλύμακασ αξιολϐγηςησ τησ μορφόσ «Επιτυχώσ/Ανεπιτυχώσ», υπό την 

Επιςτημονικό εποπτεύα του Αναπληρωτό Καθηγητό κ. Λουκϊ Σςιρώνη. 

 

 

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΟΔΕ 

 

ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΟΣΟΤ (Γεώργιοσ Δρογαλϊσ,  Επύκουροσ Καθηγητόσ) 
Ο ςτϐχοσ του μαθόματοσ εύναι να πραγματοποιόςει μύα λεπτομερό επιςκϐπηςη τησ διοικητικόσ 

λογιςτικόσ και να εξοικειώςει τουσ φοιτητϋσ με τα εργαλεύα, τισ μεθϐδουσ και τισ τεχνικϋσ που 

εφαρμϐζονται κατϊ την εφαρμογό τησ λογιςτικόσ κϐςτουσ. Αρχικϊ εξετϊζονται οι βαςικϋσ 

ϋννοιεσ τησ κοςτολϐγηςησ (ϋξοδα, δαπϊνεσ, κϐςτοσ) και αναλϑονται το κϐςτοσ παραγωγόσ, το 
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κϐςτοσ παραχθϋντων, το κϐςτοσ πωληθϋντων, το μικτϐ και καθαρϐ αποτϋλεςμα. τη ςυνϋχεια 

εξετϊζονται η αναλυτικό λογιςτικό εκμεταλλεϑςεωσ, οι μϋθοδοι επανεπιμεριςμοϑ των εξϐδων 

(ϊμεςη και βαθμιδωτό μϋθοδοσ) και οι μϋθοδοι και τα ςυςτόματα κοςτολϐγηςησ (ςϑςτημα 

κοςτολϐγηςησ κατϊ παραγγελύα). Παρϊλληλα η ϊμεςη κοςτολϐγηςη, η ανϊλυςη ςχϋςεων 

κϐςτουσ-ϐγκου-κϋρδουσ και η κοςτολϐγηςη βϊςει δραςτηριοτότων παρουςιϊζονται ςτο 

πλαύςιο του μαθόματοσ. Σο μϊθημα ολοκληρώνεται με την εξϋταςη των προϒπολογιςμών και 

τησ πρϐτυπησ κοςτολϐγηςησ (αποκλύςεισ).  

 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΣΖΜΕΝΣ (Δημότριοσ ουμπενιώτησ,  Καθηγητόσ) 
Ειςαγωγό ςτην Επιχειρηςιακό τρατηγικό. Παρουςίαςη και Ανάλυςη του Μοντέλου 

Στρατηγικήσ Διοίκηςησ (Ανϊλυςη Εςωτερικοϑ Εξωτερικοϑ Περιβϊλλοντοσ, Διαμϐρφωςη 

τρατηγικόσ, Τλοπούηςη τρατηγικόσ, Αξιολϐγηςη Αποτελεςμϊτων). Ορολογύα – Οριςμού 

(Όραμα, Αποςτολό, Αντικειμενικού τϐχοι, τρατηγικϋσ, Πολιτικϋσ, Προγρϊμματα, 

Προϒπολογιςμού, Διαδικαςύεσ). Παρουςύαςη και Ανϊλυςη του Παγκϐςμιου Οικονομικοϑ 

Περιβϊλλοντοσ, Παρουςύαςη και ανϊλυςη του οικονονικοϑ περιβϊλλοντοσ ςτην Ελλϊδα, Μελϋτη 

τησ Mc Kinsey. Επίπεδα Στρατηγικήσ (τρατηγικϋσ Ανώτερου Επιπϋδου, Ανταγωνιςτικϋσ 

τρατηγικόσ, Λειτουργικϋσ τρατηγικϋσ). Στόχοι ενόσ ϋκαςτου Επιπϋδου Στρατηγικόσ. Το Δϋνδρο 

των Εναλλακτικών Στρατηγικών Αποφϊςεων. Στρατηγικέσ Ανωτέρου Επιπέδου. Στρατηγικϋσ 

Ανϊπτυξησ (υγκϋντρωςη, Κϊθετη Ολοκλόρωςη-Εμπρϐσ/Πύςω, Οριζϐντια Ολοκλόρωςη-Νϋεσ 

Αγορϋσ/Διαφοροπούηςη, Διαπούκιλςη-υςχετιςμϋνη/Αςυςχϋτιςτη, Διϊςπαςη και Επανεςτύαςη. 

υγχωνεϑςεισ-Εξαγορϋσ,  τρατηγικϋσ υμμαχύεσ, τρατηγικό Διεθνοπούηςησ Στρατηγικϋσ 

Σταθεροπούηςησ-Stability (No change strategy, Profit strategy, Proceed with caution, Pause 

Strategy). Στρατηγικϋσ Υποχώρηςησ (Selling out (Πώληςη ενϐσ τμόματοσ  τησ επιχεύρηςησ), 

Captive Policy (τρατηγικό Αιχμαλωςύασ), Turnaround (Αντιςτροφό υπϊρχουςασ κατϊςταςησ), 

Bankruptcy (Φρεοκοπύα), Liquidation (Εκκαθϊριςη). Στρατηγικέσ Μεςαίου Επιπέδου 

(Ανταγωνιςτικϋσ τρατηγικϋσ), Ηγεςύα Κϐςτουσ, Cost Focus, Διαφοροπούηςη, Focus 

Differentiation, τρατηγικϋσ Δημιουργύασ Αξύασ, Ο θϊνατοσ του Ανταγωνιςμοϑ, Ο υν-

Ανταγωνιςμϐσ, τρατηγικό Σζοϑντο, τρατηγικό των Γαλϊζιων Ψκεανών, Σο Διαμϊντι τησ 

τρατηγικόσ, Η Αμφιδϋξια Επιχεύρηςη, Στρατηγικέσ Κατωτέρου Επιπέδου (Λειτουργικϋσ 

τρατηγικϋσ). Στρατηγικό Καινοτομύα, Στρατηγικό Μύμηςησ, Outsourcing,. Αξιολόγηςη 

Εναλλακτικών Στρατηγικών Επιλογών Ανωτϊτου Επιπϋδου. Πλεονεκτόματα – Μειονεκτόματα. 

Ανάλυςη Εςωτερικού Περιβάλλοντοσ ( Θεωρύα Πϐρων Ικανοτότων, Αλυςύδα Αξύασ, 

Αςτεριςμϐσ Αξύασ). Ανάλυςη Εξωτερικού Περιβάλλοντοσ (Πύνακασ Διπλόσ Ειςϐδου, Μότρα 

Προτεραιϐτητασ Ζητημϊτων, Οριζϐντιεσ Εκθϋςεισ, Τπϐδειγμα Porter, Industry Evolution, 

τρατηγικϋσ Ομϊδεσ, Forecasting, τατιςτικϊ Μοντϋλα, Ανϊπτυξη εναρύων, Βιομηχανικό 

Καταςκοπεύα, Benchmarking, External Strategic Factor Analysis. SWOT Analysis. Διαμόρφωςη-

Επιλογή Στρατηγικήσ. Φαρακτηριςτικϊ και Πλεονεκτόματα-Μειονεκτόματα μιασ εκϊςτησ 

τρατηγικόσ Επιλογόσ. Τεχνικϋσ και Εργαλεύα Επιλογόσ Στρατηγικόσ (Πύνακασ Εναρμϐνιςησ 

τρατηγικόσ και Επιχειρηματικοϑ Περιβϊλλοντοσ, Μότρα 9 Κελιών, Θεωρύεσ Φαρτοφυλακύου. 

Αξιολϐγηςη/Επιλογό τρατηγικόσ (Καταλληλϐτητα (suitability), Αποδεκτϐτητα (acceptability), 

Εφικτϐτητα (feasibility)).  Υλοποίηςη Στρατηγικήσ. Τλοπούηςη τρατηγικών Ανϊπτυξησ μϋςω 

υγχωνεϑςεων, Εξαγορών, τρατηγικών υμμαχιών, άδια Μϋςα. Τεχνικέσ Χαρτοφυλακίου 

Προΰόντων.  Η B.C.G. Matrix, H General Electric-Mc Kinsey Matrix, H Μότρα Εξϋλιξησ 

Προώϐντοσ/Αγορϊσ του Hofer,  Η Μότρα του Κϑκλου Ζωόσ (Life Cycle Matrix) τησ A. Little, Ο 

Κϑβοσ Φαρτοφυλακύου (Portfolio Cube), Ο Κϑβοσ Ρύςκου (Risk Cube). Η Αποτελεςματικότητα 

του Στρατηγικού Σχεδιαςμού μϋςα από Εμπειρικϋσ Έρευνεσ. Όργανα λόψησ Στρατηγικών 

Αποφϊςεων, η ςυμμετοχό του Διοικητικού Συμβουλύου και των Ανώτερων Στελεχών. 
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Επιχειρηςιακό Ηθικό και Κοινωνικό Ευθύνη. Στρατηγικϊ Ζητόματα ςτη Διούκηςη τησ Τεχνολογύασ 

και τησ Καινοτομύασ   

 

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΨΙΑΚΗ ΑΛΛΑΓΗ [Υώτησ Βούζασ, Καθηγητόσ (Σμόμα Α–Μα),  

Δημότριοσ Καφετζόπουλοσ, Επύκουροσ Καθηγητόσ (Σμόμα Με–Ψ)] 

κοπϐσ του μαθόματοσ εύναι ειςϊγει τουσ φοιτητϋσ ςτη Διούκηςη τησ Οργανωςιακόσ Αλλαγόσ 

(ΔΟΑ) και τισ εφαρμογϋσ τησ ςτισ επιχειρόςεισ, ϋτςι ώςτε αυτϋσ να διατηρόςουν και να 

βελτιώςουν τη βιωςιμϐτητϊ τουσ ςτο δυναμικϊ μεταβαλλϐμενο περιβϊλλον. Περιεχϐμενο του 

μαθόματοσ εύναι: Οργανιςμού και περιβϊλλοντα, Η φϑςη τησ οργανωςιακόσ αλλαγόσ, 

Οργανωςιακό δομό, χεδιαςμϐσ και αλλαγό, Κουλτοϑρα και αλλαγό, Πολιτικϋσ τησ αλλαγόσ, 

Ηγεςύα και αλλαγό, Μοντϋλα ςκληρών ςυςτημϊτων τησ αλλαγόσ, Μοντϋλα μαλακών 

ςυςτημϊτων τησ αλλαγόσ, Μϋλλουςεσ κατευθϑνςεισ και προκλόςεισ, Μεθοδολογύα ανϊλυςησ 

περύπτωςησ ςτη Διούκηςη Οργανωςιακόσ Αλλαγόσ. Ϊμφαςη δύδετε ςε αναλϑςεισ περιπτώςεων, 

ομαδικϋσ ςυζητόςεισ και ομαδικϋσ εργαςύεσ. 

 

Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΟΔΕ 

ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΟΣΟΤ (Γεώργιοσ Δρογαλϊσ,  Επύκουροσ Καθηγητόσ) 
Ο ςτϐχοσ του μαθόματοσ εύναι να πραγματοποιόςει μύα λεπτομερό επιςκϐπηςη τησ διοικητικόσ 

λογιςτικόσ και να εξοικειώςει τουσ φοιτητϋσ με τα εργαλεύα, τισ μεθϐδουσ και τισ τεχνικϋσ που 

εφαρμϐζονται κατϊ την εφαρμογό τησ λογιςτικόσ κϐςτουσ. Αρχικϊ εξετϊζονται οι βαςικϋσ 

ϋννοιεσ τησ κοςτολϐγηςησ (ϋξοδα, δαπϊνεσ, κϐςτοσ) και αναλϑονται το κϐςτοσ παραγωγόσ, το 

κϐςτοσ παραχθϋντων, το κϐςτοσ πωληθϋντων, το μικτϐ και καθαρϐ αποτϋλεςμα. τη ςυνϋχεια 

εξετϊζονται η αναλυτικό λογιςτικό εκμεταλλεϑςεωσ, οι μϋθοδοι επανεπιμεριςμοϑ των εξϐδων 

(ϊμεςη και βαθμιδωτό μϋθοδοσ) και οι μϋθοδοι και τα ςυςτόματα κοςτολϐγηςησ (ςϑςτημα 

κοςτολϐγηςησ κατϊ παραγγελύα). Παρϊλληλα η ϊμεςη κοςτολϐγηςη, η ανϊλυςη ςχϋςεων 

κϐςτουσ-ϐγκου-κϋρδουσ και η κοςτολϐγηςη βϊςει δραςτηριοτότων παρουςιϊζονται ςτο 

πλαύςιο του μαθόματοσ. Σο μϊθημα ολοκληρώνεται με την εξϋταςη των προϒπολογιςμών και 

τησ πρϐτυπησ κοςτολϐγηςησ (αποκλύςεισ).  

 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΣΖΜΕΝΣ (Δημότριοσ ουμπενιώτησ,  Καθηγητόσ) 
Ειςαγωγό ςτην Επιχειρηςιακό τρατηγικό. Παρουςίαςη και Ανάλυςη του Μοντέλου 

Στρατηγικήσ Διοίκηςησ (Ανϊλυςη Εςωτερικοϑ Εξωτερικοϑ Περιβϊλλοντοσ, Διαμϐρφωςη 

τρατηγικόσ, Τλοπούηςη τρατηγικόσ, Αξιολϐγηςη Αποτελεςμϊτων). Ορολογύα – Οριςμού 

(Όραμα, Αποςτολό, Αντικειμενικού τϐχοι, τρατηγικϋσ, Πολιτικϋσ, Προγρϊμματα, 

Προϒπολογιςμού, Διαδικαςύεσ). Παρουςύαςη και Ανϊλυςη του Παγκϐςμιου Οικονομικοϑ 

Περιβϊλλοντοσ, Παρουςύαςη και ανϊλυςη του οικονονικοϑ περιβϊλλοντοσ ςτην Ελλϊδα, Μελϋτη 

τησ Mc Kinsey. Επίπεδα Στρατηγικήσ (τρατηγικϋσ Ανώτερου Επιπϋδου, Ανταγωνιςτικϋσ 

τρατηγικόσ, Λειτουργικϋσ τρατηγικϋσ). Στόχοι ενόσ ϋκαςτου Επιπϋδου Στρατηγικόσ. Το Δϋνδρο 

των Εναλλακτικών Στρατηγικών Αποφϊςεων. Στρατηγικέσ Ανωτέρου Επιπέδου. Στρατηγικϋσ 

Ανϊπτυξησ (υγκϋντρωςη, Κϊθετη Ολοκλόρωςη-Εμπρϐσ/Πύςω, Οριζϐντια Ολοκλόρωςη-Νϋεσ 

Αγορϋσ/Διαφοροπούηςη, Διαπούκιλςη-υςχετιςμϋνη/Αςυςχϋτιςτη, Διϊςπαςη και Επανεςτύαςη. 

υγχωνεϑςεισ-Εξαγορϋσ,  τρατηγικϋσ υμμαχύεσ, τρατηγικό Διεθνοπούηςησ Στρατηγικϋσ 

Σταθεροπούηςησ-Stability (No change strategy, Profit strategy, Proceed with caution, Pause 

Strategy). Στρατηγικϋσ Υποχώρηςησ (Selling out (Πώληςη ενϐσ τμόματοσ  τησ επιχεύρηςησ), 

Captive Policy (τρατηγικό Αιχμαλωςύασ), Turnaround (Αντιςτροφό υπϊρχουςασ κατϊςταςησ), 

Bankruptcy (Φρεοκοπύα), Liquidation (Εκκαθϊριςη). Στρατηγικέσ Μεςαίου Επιπέδου 
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(Ανταγωνιςτικϋσ τρατηγικϋσ), Ηγεςύα Κϐςτουσ, Cost Focus, Διαφοροπούηςη, Focus 

Differentiation, τρατηγικϋσ Δημιουργύασ Αξύασ, Ο θϊνατοσ του Ανταγωνιςμοϑ, Ο υν-

Ανταγωνιςμϐσ, τρατηγικό Σζοϑντο, τρατηγικό των Γαλϊζιων Ψκεανών, Σο Διαμϊντι τησ 

τρατηγικόσ, Η Αμφιδϋξια Επιχεύρηςη, Στρατηγικέσ Κατωτέρου Επιπέδου (Λειτουργικϋσ 

τρατηγικϋσ). Στρατηγικό Καινοτομύα, Στρατηγικό Μύμηςησ, Outsourcing,. Αξιολόγηςη 

Εναλλακτικών Στρατηγικών Επιλογών Ανωτϊτου Επιπϋδου. Πλεονεκτόματα – Μειονεκτόματα. 

Ανάλυςη Εςωτερικού Περιβάλλοντοσ ( Θεωρύα Πϐρων Ικανοτότων, Αλυςύδα Αξύασ, 

Αςτεριςμϐσ Αξύασ). Ανάλυςη Εξωτερικού Περιβάλλοντοσ (Πύνακασ Διπλόσ Ειςϐδου, Μότρα 

Προτεραιϐτητασ Ζητημϊτων, Οριζϐντιεσ Εκθϋςεισ, Τπϐδειγμα Porter, Industry Evolution, 

τρατηγικϋσ Ομϊδεσ, Forecasting, τατιςτικϊ Μοντϋλα, Ανϊπτυξη εναρύων, Βιομηχανικό 

Καταςκοπεύα, Benchmarking, External Strategic Factor Analysis. SWOT Analysis. Διαμόρφωςη-

Επιλογή Στρατηγικήσ. Φαρακτηριςτικϊ και Πλεονεκτόματα-Μειονεκτόματα μιασ εκϊςτησ 

τρατηγικόσ Επιλογόσ. Τεχνικϋσ και Εργαλεύα Επιλογόσ Στρατηγικόσ (Πύνακασ Εναρμϐνιςησ 

τρατηγικόσ και Επιχειρηματικοϑ Περιβϊλλοντοσ, Μότρα 9 Κελιών, Θεωρύεσ Φαρτοφυλακύου. 

Αξιολϐγηςη/Επιλογό τρατηγικόσ (Καταλληλϐτητα (suitability), Αποδεκτϐτητα (acceptability), 

Εφικτϐτητα (feasibility)).  Υλοποίηςη Στρατηγικήσ. Τλοπούηςη τρατηγικών Ανϊπτυξησ μϋςω 

υγχωνεϑςεων, Εξαγορών, τρατηγικών υμμαχιών, άδια Μϋςα. Τεχνικέσ Χαρτοφυλακίου 

Προΰόντων.  Η B.C.G. Matrix, H General Electric-Mc Kinsey Matrix, H Μότρα Εξϋλιξησ 

Προώϐντοσ/Αγορϊσ του Hofer,  Η Μότρα του Κϑκλου Ζωόσ (Life Cycle Matrix) τησ A. Little, Ο 

Κϑβοσ Φαρτοφυλακύου (Portfolio Cube), Ο Κϑβοσ Ρύςκου (Risk Cube). Η Αποτελεςματικότητα 

του Στρατηγικού Σχεδιαςμού μϋςα από Εμπειρικϋσ Έρευνεσ. Όργανα λόψησ Στρατηγικών 

Αποφϊςεων, η ςυμμετοχό του Διοικητικού Συμβουλύου και των Ανώτερων Στελεχών. 

Επιχειρηςιακό Ηθικό και Κοινωνικό Ευθύνη. Στρατηγικϊ Ζητόματα ςτη Διούκηςη τησ Τεχνολογύασ 

και τησ Καινοτομύασ   

 

ΧΗΥΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ: ΘΕΨΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΕΥΑΡΜΟΓΕ (πρώην ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ 

ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ) (Ροδούλα Σςιοτςου, Καθηγότρια) 

Η ανϊπτυξη των Σεχνολογιών Πληροφορικόσ και Επικοινωνιών και η επύδραςό τουσ ςτισ 

πρακτικϋσ και ςτρατηγικϋσ Μϊρκετινγκ, ϋχει δημιουργόςει την ανϊγκη εκπαύδευςησ πϊνω ςτη 

νϋα γνώςη που αναδϑεται ςτο γνωςτικϐ αντικεύμενο του Ηλεκτρονικοϑ (ό Χηφιακοϑ) 

Μϊρκετινγκ. Η ανϊπτυξη του διαδικτϑου και η ευρεύα αποδοχό του ωσ ϋνα πλαύςιο διεξαγωγόσ 

ςυναλλαγών και αλληλεπύδραςησ μεταξϑ επιχειρόςεων και καταναλωτών αλλϊ και μεταξϑ 

καταναλωτών, ϋχει αναδεύξει το ςημαντικϐ επιςτημονικϐ και πρακτικϐ ρϐλο του Ηλεκτρονικοϑ 

Μϊρκετινγκ. ε αυτϐ το πλαύςιο, ςκοπϐσ του ςυγκεκριμϋνου μαθόματοσ εύναι η μετϊδοςη 

γνώςεων και η απϐκτηςη πρακτικών δεξιοτότων, καθώσ και η ανϊπτυξη ερευνητικών 

ικανοτότων, με απώτερο ςκοπϐ τη ςε βϊθοσ κατανϐηςη του Ηλεκτρονικοϑ Μϊρκετινγκ ςε ϐτι 

αφορϊ ςτο θεωρητικϐ υπϐβαθρο και τισ επιχειρηματικϋσ πρακτικϋσ. Σο μϊθημα αυτϐ ϋχει 

ςχεδιαςθεύ ώςτε να ειςϊγει τουσ/ισ φοιτητϋσ/ότριεσ ςτισ αρχϋσ, την πρακτικό, τισ προοπτικϋσ 

και τισ ιδιαιτερϐτητεσ του Ηλεκτρονικοϑ Μϊρκετινγκ. Η διϊχυςη τησ χρόςησ εναλλακτικών 

καναλιών διανομόσ και επικοινωνύασ, η ανϊλυςη του ψηφιακοϑ περιβϊλλοντοσ και οι εμπορικϋσ 

ςυναλλαγϋσ ςε αυτϐ, η ειςαγωγό ηλεκτρονικών εφαρμογών με αυξημϋνεσ δυνατϐτητεσ 

παραμετροπούηςησ και εξατομύκευςησ και η διεύςδυςη προηγμϋνων εφαρμογών ςυλλογόσ, 

επεξεργαςύασ και αξιοπούηςησ δεδομϋνων, ϋχουν δημιουργόςει νϋεσ ερευνητικϋσ κατευθϑνςεισ 

και καινοτϐμεσ πρακτικϋσ ςτο μϊρκετινγκ. Σο μϊθημα υιοθετεύ μια διεπιςτημονικό προςϋγγιςη 

(δηλ. Μϊρκετινγκ και Πληροφοριακϊ υςτόματα), δεν ϋχει «τεχνικϐ» χαρακτόρα και ςυνεπώσ 

δεν απαιτεύ προηγμϋνεσ γνώςεισ Πληροφορικόσ, αλλϊ απαιτεύ γνώςεισ βαςικών αρχών 

μϊρκετινγκ καθώσ και μϊρκετινγκ υπηρεςιών. 
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Η’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗ - ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙ ΔΤΟ ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ 

ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΜΑΝΑΣΖΜΕΝΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ  (Φρόςτοσ Βαςιλειϊδησ, Καθηγητόσ) 

Σο μϊθημα δύνει ϋμφαςη ςτη Διοικητικό και το Marketing τουριςτικών προοριςμών και 

επιχειρόςεων. τον φοιτητό και τη φοιτότρια παρουςιϊζονται θεματικϋσ περιοχϋσ με τη μορφό 

διαλϋξεων, ϐπωσ: Οι βαςικού παρϊγοντεσ επιρροόσ του τουριςτικοϑ ςχεδιαςμοϑ, η ϋννοια, ο 

ςκοπϐσ και η αξύα τησ τουριςτικόσ πολιτικόσ, η τουριςτικό ανϊπτυξη και βιωςιμϐτητα, 

τουριςτικϋσ επιχειρηματικϋσ δραςτηριϐτητεσ και τουριςτικού προοριςμού, οι διαδικαςύεσ 

αναπτυξιακοϑ ςχεδιαςμοϑ των γεωγραφικών περιοχών και χρηματοδοτικϊ προγρϊμματα 

επενδϑςεων, καθώσ και η Διοικητικό και το Μϊρκετινγκ των τουριςτικών δραςτηριοτότων. 

Επύςησ, ςτο πϋρασ των διαλϋξεων παρουςιϊζονται διερευνόςεισ ςχετικών επιχειρηματικών 

προβληματικών διερεϑνηςησ. 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ  SPECIAL TOPICS IN MARKETING   (Antreas Andronikidis ,  

Professor) 

κοπϐσ αυτοϑ του μαθόματοσ εύναι να ειςαγϊγει τουσ προχωρημϋνουσ προπτυχιακοϑσ φοιτητϋσ 

ςε ειδικϊ θϋματα ςτον κλϊδο του Μϊρκετινγκ. Οι ςπουδαςτϋσ θα μϊθουν για τισ θεωρύεσ και τισ 

πρακτικϋσ μϋςω αναγνώςεων δημοφιλών επιςτημονικών βιβλύων και ϊρθρων ακαδημαώκών 

περιοδικών, ανϊλυςη υφιςτϊμενων εκςτρατειών μϊρκετινγκ και ανϊλυςη βαςικών εταιρειών 

που δραςτηριοποιοϑνται ςτον χώρο του Μϊρκετινγκ. 

Αυτϐ το μϊθημα θα φωτύςει τα θεωρητικϊ θεμϋλια (δηλαδό την αρχιτεκτονικό εμπορικών 

ςημϊτων) και τισ πρακτικϋσ εφαρμογϋσ των ςτρατηγικών μϊρκετινγκ ςτισ βιομηχανύεσ 

Εξυπηρϋτηςησ Καταναλωτών, Εκπαύδευςησ, Σεχνολογύασ/Λογιςμικοϑ/Βιοτεχνολογύασ, 

Καταναλωτικών υςκευαςμϋνων Αγαθών. Σο μϊθημα ϋχει ςχεδιαςτεύ για να δώςει ςτουσ 

ςπουδαςτϋσ την ευκαιρύα να εφαρμϐςουν βαςικϋσ ϋννοιεσ και ςτρατηγικϋσ μϊρκετινγκ ςε 

διϊφορα περιβϊλλοντα, προκειμϋνου να αποκτόςουν καλϑτερη κατανϐηςη τϐςο τησ αγορϊσ 

των ςυμμετεχϐντων επιχειρόςεων ϐςο και των καταναλωτών. 

 

The purpose of this course is to introduce advanced undergraduate students to special issues in 

Marketing industries. Students will learn about the theories and practices that inform this 

industry through readings of popular press books and academic journal articles, analysis of 

existing Marketing campaigns, analysis of key companies operating in the Marketing space. 

This course will illuminate the theoretical underpinnings (i.e. brand architecture) and practical 

applications of Marketing strategies to Consumer Services, Education, Tech/Software/Biotech, 

Consumer Packaged Goods industries.  The course is designed to allow students an opportunity 

to apply key Marketing concepts and strategies within various settings in order to garner a 

better understanding of both participant and spectator markets 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ  (Φρόςτοσ Βαςιλειϊδησ, Καθηγητόσ) 

Σο μϊθημα δύνει ϋμφαςη ςε ειδικϊ θϋματα ανϊλυςησ του Μϊρκετινγκ. Ενϐτητεσ ϐπωσ, η 

Διαχεύριςη χϋςεων Πελατών για επιχειρόςεισ παραγωγόσ και διϊθεςησ προώϐντων και 

υπηρεςιών, η προβολό τουριςτικών υπηρεςιών και προοριςμών, το Μϊρκετινγκ Τπηρεςιών και 

τα θεωρητικϊ εργαλεύα του, ϐπωσ επύςησ και η Διαχεύριςη και το Μϊρκετινγκ Γεγονϐτων και 

Εκδηλώςεων, αποτελοϑν ςημαντικϊ ςημεύα αναφορϊσ του μαθόματοσ. τον φοιτητό και τη 

φοιτότρια παρουςιϊζονται αρχικϊ κϊποιεσ θεματικϋσ περιοχϋσ του Μϊρκετινγκ με τη μορφό 

διαλϋξεων, ϐπωσ: Ο ςχεδιαςμϐσ ενϐσ προγρϊμματοσ Προβολόσ, Ο ςχεδιαςμϐσ Μϋςων, Ϊλεγχοσ 

αποτελεςματικϐτητασ, Διαφόμιςη και Διαδύκτυο καθώσ και ειδικϐτερεσ θεματικϋσ του 
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Μϊρκετινγκ ϐπωσ η Διαχεύριςη χϋςεων, η Ϊρευνα Μϊρκετινγκ, το Μϊρκετινγκ Τπηρεςιών, το 

Μϊρκετινγκ των Σουριςτικών Προοριςμών και Ειδικϐτερων περιπτώςεων ϐπωσ τα Γεγονϐτα 

και οι Εκδηλώςεισ. Επύςησ κατϊ την διϊρκεια του εξαμόνου δύνονται εργαςύεσ με τη μορφό case 

study ό ϊρθρα και θεματικϋσ προσ ςυζότηςη και παρουςύαςη. το μϊθημα μπορεύ να δοθοϑν και 

εργαςύεσ με ςκοπϐ την εμπλοκό των φοιτητών ςε ειδικϐτερα θϋματα ϋρευνασ μϊρκετινγκ 

 

ΤΓΦΡΟΝΕ ΜΟΡΥΕ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ (Γιϊννησ Σαμπακούδησ, Αναπληρωτόσ 

Καθηγητόσ) 

Οι επιχειρόςεισ λαμβϊνουν χρηματοδοτικϋσ αποφϊςεισ ςτα πλαύςια του επιχειρηςιακοϑ και 

χρηματοοικονομικοϑ προγραμματιςμοϑ τουσ. Οι αποφϊςεισ αυτϋσ αποτελοϑν ιδιαύτερα κρύςιμο 

παρϊγοντα για τη βιωςιμϐτητα και την ανϊπτυξό τουσ. Αντικεύμενο του μαθόματοσ εύναι η 

μελϋτη των διαθϋςιμων πηγών ϊντληςησ κεφαλαύων και η διαμϐρφωςη ενϐσ αποτελεςματικοϑ 

πλαιςύου λόψησ χρηματοδοτικών αποφϊςεων. Αναφϋρεται η ϋννοια του χρηματοοικονομικοϑ 

προγραμματιςμοϑ μύασ επιχεύρηςησ και γύνεται διϊκριςη μεταξϑ «εςωτερικόσ» και 

«εξωτερικόσ» χρηματοδϐτηςησ. Παρουςιϊζονται οι ςϑγχρονεσ μορφϋσ χρηματοδϐτηςησ ςτισ 

οπούεσ ςυμπεριλαμβϊνονται: η χρηματοδοτικό μύςθωςη (leasing), η πρακτϐρευςη απαιτόςεων 

(factoring), η εμπορύα απαιτόςεων (forfaiting), τα κεφϊλαια επιχειρηματικών ςυμμετοχών 

(venture capital) και η πληθοχρηματοδϐτηςη (crowdfunding). Για κϊθε μύα μορφό 

περιγρϊφονται διεξοδικϊ τα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ τησ, καταγρϊφονται τα πλεονεκτόματα 

και μειονεκτόματα, ενώ τϋλοσ γύνεται προςδιοριςμϐσ του κϐςτουσ που ςυνεπϊγεται η χρόςη 

τουσ.  

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗΝ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΣΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ (Κωνςταντύνοσ 

Καπϊρησ, Επικουροσ  Καθηγητόσ)  

Σο μϊθημα ςτοχεϑει ςτην περεταύρω εμβϊθυνςη ςτισ μεθϐδουσ μαθηματικοϑ προγραμματιςμοϑ 

που χρηςιμοποιοϑνται ςτη ςϑγχρονη ςυμβουλευτικό αναλυτικό (prescriptive analytics).  

Ξεκινώντασ απϐ προχωρημϋνα μοντϋλα γραμμικοϑ προγραμματιςμοϑ (προγραμματιςμϐσ 

ςτϐχων, μϋθοδοσ ενθυλϊκωςησ) μεταβαύνουμε ςε μοντϋλα ακϋραιου γραμμικοϑ 

πραγραμματιςμοϑ που μασ επιτρϋπουν να μοντελοπούηςουμε ϋνα μεγϊλο εϑροσ ρεαλιςτικών 

προβλημϊτων. Παρουςιϊζουμε βαςικϋσ μεθοδολογύεσ αποςϑνθεςησ (decomposition) που μασ 

επιςτρϋπουν να επιλϑςουμε μοντϋλα μεγϊλησ κλύμακασ καθώσ και ειδικϋσ περιπτώςεισ 

μαθηματικών προγραμμϊτων (π.χ. ςτοχαςτικϊ προγρϊμματα). Ϊμφαςη δύνεται ςτη χρόςη τησ 

γλώςςασ προγραμματιςμοϑ PYTHON για την ανϊπτυξη και επύλυςη μοντϋλων μαθηματικοϑ 

προγραμματιςμοϑ. Σο μϊθημα ολοκληρώνει την ενϐτητα των μαθημϊτων παρουςιϊζοντασ 

εκτεταμϋνα, τρϐπoυσ χρόςησ των εργαλεύων που διδϊχθηςαν, ςε πραγματικϐ χρϐνο ενώ 

παρϊλληλα εμπλουτύζει ςε μεγϊλο βαθμϐ το ςϑνολο των υπολογιςτικών εργαλεύων που ϋχουν 

ςτη διϊθεςη τουσ οι φοιτητϋσ για την μοντελοπούηςη και επύλυςη μοντϋλων μαθηματικοϑ 

προγραμματιςμοϑ. Ειδικϐτερα, με την ολοκλόρωςη του μαθόματοσ οι φοιτητϋσ Θα γνωρύζουν 

προχωρημϋνεσ τεχνικϋσ λόψησ αποφϊςεων ϐπωσ αυτό  του προγραμματιςμοϑ πολλαπλών 

ςτϐχων ό τησ μεθϐδου ενθυλϊκωςησ δεδομϋνων (DEA) καθώσ και βαςικϋσ ιδϋεσ 

μοντελοπούηςησ με ακϋραιο προγραμματιςμϐ. Θα μποροϑν να διακρύνουν τισ διϊφορεσ 

κατηγορύεσ προβλημϊτων και να εφαρμϐζουν τισ γνώςεισ και τισ μεθϐδουσ ςε πρωτϐτυπεσ 

κατηγορύεσ διοικητικών περιπτώςεων. Θα μποροϑν να χρηςιμοποιόςουν τη γλώςςα 

προγραμματιςμοϑ PYTHON μαζύ με τισ αντύςτοιχεσ βιβλιοθόκεσ ώςτε να εύναι ςε θϋςη να 

αναπτϑξουν μοντϋλα ευϋλικτα ςε ςχϋςη με το μϋγεθοσ των δεδομϋνων ειςϐδου. Σϋλοσ, θα 

μποροϑν να ςυγκρύνουν εναλλακτικϋσ λϑςεισ και να επιλϋγουν τη βϋλτιςτη απϐφαςη 
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χρηςιμοποιώντασ κριτικό προςϋγγιςη ςτα δεδομϋνα ενϐσ προβλόματοσ, αντύληψη και κοινό 

λογικό.  

 

ΘΕΨΡΙΑ ΚΑΙ  ΣΕΦΝΙΚΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΗ ΕΣΑΙΡΙΚΨΝ ΤΜΒΑΕΨΝ (ΔΕΝ ΘΑ 

ΠΡΟΥΕΡΘΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔ. ΕΣΟ 2022-2023) 

Ειςαγωγή ςτην τεχνική των διαπραγματεύςεων (Προετοιμαςύα, υναιςθηματικό 

Νοημοςϑνη, ο Αλγϐριθμοσ του Αυθορμητιςμοϑ, Υϑςη-Παιδεύα-Ϊθοσ, Εντυπωςιαςμϐσ, 

Προπαγϊνδα, Κοινωνικϊ Δύκτυα, Lobbing). Αξιολόγηςη Διαπραγματευτικήσ Ικανότητασ. Οι 

Φάςεισ μιασ Διαπραγμάτευςησ (Προετοιμαςύα, Ωνοιγμα, Ανύχνευςη,  Διαπραγμϊτευςη 

Κύνηςη, υμφωνύα, υμπερϊςματα, Εφαρμογό). Τεχνικέσ  Ανάπτυξησ  Επιχειρημάτων 

(Μαρτυρύα, Ομολογύα, Όρκοσ,, Προδεδικαςμϋνο, Υόμη, Παντϐσ Εύδουσ Αποδεικτικϐ Τλικϐ, 

Σεκμόρια – Ενδεύξεισ που ςυντελοϑν ςτην απϐδειξη τησ αλόθειασ, Ενθυμόματα, Δύλλημα, 

Προςωπικϐ Επιχεύρημα, Επαγωγό, Ηθικό, Δύκαιο, Ωγραφο Δύκαιο, Αςτεύα, οφύςματα, 

Παραδεύγματα, υμφϋρον, Νϐμιμο, Καλϐ και Αγαθϐ). Διαδικαςίεσ και Τακτικέσ προςέγγιςησ 

:(υμβιβαςμϐσ, υναλλαγό, υναιςθηματικό φϐρτιςη, Λογικϊ Επιχειρόματα, Εξαναγκαςμϐσ). Οι 

Κανόνεσ των Διαπραγματεύςεων (κερδύζω-κερδύζεισ (Intergrative Negotiation) ό κερδύζω-

χϊνεισ (distributive/competitive or win-lose bargaining)?, μια δύκαιη ό μια ϊδικη λϑςη?, Με 

ποιϐν μιλϊμε και διαπραγματευϐμαςτε?, Ενδιαφϋρουν οι απϐψεισ του αντύπαλου 

διαπραγματευτό ό οι απϐψεισ τησ επιχεύρηςόσ του?, υμπϊθεια. Ϊνα απαγορευμϋνο 

ςυναύςθημα, Πϐςο γρόγορα ό δϑςκολα κϊνουμε παραχωρόςεισ?, Πώσ αντιμετωπύζουμε αυτϊ 

που δεν καταλαβαύνουμε?, Πώσ κερδύζουμε χρϐνο?, Σι ςημαύνει φυςικό ϐχληςη του αντιπϊλου?, 

Πϐςο ςημαντικό εύναι η δϑναμη και ο εξαναγκαςμϐσ για την επύτευξη των ςτϐχων μου?, Γιατύ 

πρϋπει να αποκρϑψω τα ςυναιςθόματα μου μετϊ απϐ κϊποια επιτυχύα-νύκη?, ΠΕΙΘΨ, Πώσ 

διαχειρύζομαι αυτοϑσ που ϋχουν υψηλϐτερη κοινωνικό θϋςη? Περιςςϐτερο ακοϑμε ό μιλϊμε? 

Πώσ διαχειρύζομαι τα λϊθη μου?). Τακτικέσ Παραπλάνηςησ του Αντιπάλου (Σακτικό τησ 

Σμηματοπούηςησ, Σακτικό Ρωςικοϑ Μετώπου, Σακτικό τησ Αναβολόσ, Σακτικό τησ υςχϋτιςησ, 

Σακτικό Ατομικόσ Βϐμβασ, Σακτικό των Επαναλόψεων, Σακτικό του Δοϑρειου άππου, Σακτικό 

τησ Κατϊ Μϋτωπο Επύθεςησ, Σακτικό τησ ε Βϊθοσ Ωμυνασ, Σακτικό τησ Υυςικόσ Ενϐχληςησ 

του Αντιπϊλου, Σακτικό τησ ιωπόσ, Σακτικό τησ Επαναδιαπραγμϊτευςησ, Σακτικό των 

Φρονικών Περιοριςμών, Σακτικό του Γιατύ, Σακτικό Δόθεν υμπϊθειασ, Ϊκπληξη, Σακτικό 

«αλαμιοϑ», Mr. Nasty and Mr. Nice, Σακτικό «Ανοικτών Φαρτιών», Σακτικό τησ Μεύζονοσ 

Ωμυνασ επύ Ζητόματοσ Ϋςςονοσ ημαςύασ,  Μεταφορϊσ τησ Πύεςησ. Ειδικά Θέματα 

Διαπραγματεύςεων: Η δυνατϐτητα επικοινωνύασ ωσ ςυντελεςτόσ επιτυχημϋνων 

διαπραγματεϑςεων. Πώσ αντιμετωπύζουμε την προοπτικό αποτυχύασ των διαπραγματεϑςεων. 

Ομαδικϋσ διαπραγματεϑςεισ. Πολυςυμμετοχικϋσ διαπραγματεϑςεισ (ςυμμετοχό τριών ό 

περιςςϐτερων μερών). Η ηθικό των διαπραγματεϑςεων. Παγκϐςμιεσ Διαπραγματεϑςεων. 

τρατηγόματα των αρχαύων Ελλόνων. H Γλώςςα του ώματοσ. Ρητορικό Σϋχνη. Μελϋτεσ 

Περιπτώςεων. Πρακτικό Ωςκηςη Ανϊπτυξησ Επιχειρημϊτων.  

 

ΔΙΕΘΝΗ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ (Γιϊννησ Σαμπακούδησ, Αναπληρωτόσ 

Καθηγητόσ) 

την εποχό τησ παγκοςμιοπούηςησ, οι πολυεθνικϋσ επιχειρόςεισ ςυνεχύζουν να επεκτεύνουν τισ 

δραςτηριϐτητϋσ τουσ παγκοςμύωσ. Σο μϊθημα ϋχει ςχεδιαςτεύ για να αναλϑει ϐχι μϐνο τα 

δυνητικϊ πλεονεκτόματα που ςυνδϋονται με τισ ςτρατηγικϋσ διεθνοπούηςησ, αλλϊ παρϊλληλα 

παρουςιϊζει τουσ διϊφορουσ επενδυτικοϑσ κινδϑνουσ που επηρεϊζουν τη διαδικαςύα λόψησ 

αποφϊςεων των πολυεθνικών επιχειρόςεων. Οι φοιτητϋσ θα διδαχθοϑν πώσ να αναγνωρύζουν 

και να διαχειρύζονται διαφορετικϋσ πηγϋσ κινδϑνου, ϐπωσ ο κύνδυνοσ ρευςτϐτητασ, ο 
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ςυναλλαγματικϐσ κύνδυνοσ, ο κύνδυνοσ χώρασ και ο οικονομικϐσ κύνδυνοσ. Επιπλϋον, οι 

πολυεθνικϋσ επιχειρόςεισ πρϋπει να διαχειρύζονται αποτελεςματικϊ τισ ταμειακϋσ ροϋσ τουσ και 

τον προϒπολογιςμϐ κεφαλαύων ςτισ ξϋνεσ αγορϋσ χρόματοσ και κεφαλαύου. Οι φοιτητϋσ θα εύναι 

ςε θϋςη να κατανοόςουν τον τρϐπο με τον οπούο η ανϊπτυξη των παγκϐςμιων 

χρηματοπιςτωτικών αγορών επηρεϊζει τη χρηματοδϐτηςη των πολυεθνικών επιχειρόςεων. 

Επύςησ, θα γνωρύςουν τισ πρακτικϋσ διαδικαςύεσ και τα μϋςα χρηματοδϐτηςησ του διεθνοϑσ 

εμπορύου. Σϋλοσ, οι φοιτητϋσ θα μποροϑν να αναλϑουν τουσ παρϊγοντεσ προςδιοριςμοϑ τησ 

αξύασ κϊθε νομύςματοσ και να εφαρμϐζουν τα διϊφορα θεωρητικϊ μοντϋλα προςδιοριςμοϑ των 

ςυναλλαγματικών ιςοτιμιών. 

 

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΕΦΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΓΙΑ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ (πρώην  

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ ΙΙ)  (Ευαγγελοσ Καλαμπόκησ, 

Επύκουροσ Καθηγητόσ) 

Σο μϊθημα αυτϐ αποτελεύ ειςαγωγό ςτη χρόςη τεχνολογύων Σεχνητόσ Νοημοςϑνησ (Artificial 

Intelligence) απϐ τισ ςϑγχρονεσ επιχειρόςεισ. Οι φοιτητϋσ θα κατανοόςουν τισ διαφορετικϋσ 

τεχνολογύεσ Σεχνητόσ Νοημοςϑνησ (Μηχανικό Μϊθηςη, Επεξεργαςύα Υυςικόσ Γλώςςασ, κλπ) 

και πωσ αυτϋσ μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν ςτισ ςϑγχρονεσ επιχειρόςεισ για τη δημιουργύα 

αξύασ. Επύςησ, θα μποροϑν να περιγρϊψουν τισ προκλόςεισ (π.χ. νομικϋσ και ηθικϋσ) που ενϋχει η 

χρόςη των τεχνολογιών αυτών τϐςο για τισ ύδιεσ τισ επιχειρόςεισ ϐςο και για την κοινωνύα. 

Σϋλοσ, οι φοιτητϋσ θα μποροϑν να αναπτϑξουν μοντϋλα μηχανικόσ μϊθηςησ για να επιλϑουν 

πραγματικϊ επιχειρηματικϊ προβλόματα χρηςιμοποιώντασ την γλώςςα προγραμματιςμοϑ 

Python, πραγματικϊ επιχειρηματικϊ δεδομϋνα μεγϊλου ϐγκου, ςϑγχρονουσ αλγορύθμουσ καθώσ 

και πραγματικϋσ υποδομϋσ υπολογιςτικόσ νϋφουσ. τουσ φοιτητϋσ θα παρϋχεται δωρεϊν 

πρϐςβαςη ςε ςϑγχρονεσ υπηρεςύεσ τηλεκπαύδευςησ (π.χ., DataCamp) καθώσ και ςε υπηρεςύεσ 

υπολογιςτικόσ νϋφουσ (π.χ., Google Cloud Platform). 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ  (Ευαγγελοσ Καλαμπόκησ, Επύκουροσ Καθηγητόσ) 

Σο μϊθημα αυτϐ ςτοχεϑει ςτην κατανϐηςη του ρϐλου και των δυνατοτότων τησ εφαρμογόσ 

των Πληροφοριακών υςτημϊτων ςτη Δημϐςια Διούκηςη. Εξετϊζεται το τεχνολογικϐ και 

οργανωςιακϐ υπϐβαθρο τησ Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ, καθώσ και οι τϊςεισ που επικρατοϑν 

διεθνώσ και ιδιαύτερα ςτα πλαύςια τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ. Καλϑπτονται περιοχϋσ ϐπωσ η 

παροχό δημϐςιων υπηρεςιών, η ηλεκτρονικό διακυβϋρνηςη μιασ ςτϊςησ, η ανοικτό 

διακυβϋρνηςη, η διαλειτουργικϐτητα, η δημιουργύα πολιτικών μϋςω ανϊλυςησ δεδομϋνων και 

τα ανοικτϊ κυβερνητικϊ δεδομϋνα με χρόςη τεχνολογιών αιχμόσ, π.χ. ςυνδεδεμϋνα δεδομϋνα 

(linked data).  Οι φοιτητϋσ αποκτοϑν δεξιϐτητεσ και γνώςεισ για να ςυλλϋγουν ανοιχτϊ 

κυβερνητικϊ δεδομϋνα απϐ ευρωπαώκϋσ κυβερνητικϋσ πϑλεσ ανοικτών δεδομϋνων και να τα 

χρηςιμοποιοϑν για την επύλυςη κοινωνικών ό επιχειρηματικών προβλημϊτων. 

 

ΔΙΕΘΝΕ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ  (Λεωνύδασ Φατζηθωμϊσ,  Επύκουροσ Καθηγητόσ) 

Σο διεθνϋσ μϊρκετινγκ αναφϋρεται ςτην ανϊπτυξη ολοκληρωμϋνων και ςυντονιςμϋνων 

δραςτηριοτότων μϊρκετινγκ ςε πολλϋσ και διαφορετικϋσ εθνικϋσ αγορϋσ. Εύναι ο τομϋασ του 

μϊρκετινγκ που προςεγγύζει τισ αγορϋσ υπϐ το πρύςμα τησ παγκοςμιοπούηςησ και τησ 

διεθνοπούηςησ. Αποτελεύ ϋνα απαραύτητο εργαλεύο για κϊθε ςϑγχρονη επιχεύρηςη που επιθυμεύ 

να εύναι ανταγωνιςτικό ςε παγκϐςμιο επύπεδο, με ςκοπϐ τη μακροχρϐνια βιωςιμϐτητϊ τησ. 

Κατϊ τη διϊρκεια των διαλϋξεων παρουςιϊζονται οι βαςικού οριςμού του «Διεθνοϑσ 

Μϊρκετινγκ» και αναπτϑςςεται μύα ςειρϊ επιχειρημϊτων που φανερώνει τη ςημαςύα που ϋχει 

το «Διεθνϋσ Μϊρκετινγκ» για την κατανϐηςη των διεθνών αγορών, για τη διαμϐρφωςη διεθνών 
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ςτρατηγικών μϊρκετινγκ και για τη οικονομικό ανϊπτυξη τησ Ελλϊδασ. Επιπλϋον, μελετώνται οι 

ςτρατηγικϋσ διεθνοϑσ μϊρκετινγκ που δϑναται να υιοθετόςει μύα επιχεύρηςη για να επιτϑχει μύα 

ομαλό και κερδοφϐρα ειςαγωγό ςε αγορϋσ του εξωτερικοϑ. Οι φοιτητϋσ/τριεσ μϋςω τησ 

ςυμμετοχόσ τουσ ςτισ διαλϋξεισ, αλλϊ και ςτην εργαςύα του μαθόματοσ θα εντρυφόςουν ςτισ 

πολιτιςμικϋσ και οικονομικϋσ διαφορϋσ που χαρακτηρύζουν τα διαφορετικϊ ϋθνη και θα μϊθουν 

να προςαρμϐζουν αποτελεςματικϊ τισ ςτρατηγικϋσ μϊρκετινγκ ςε αυτϋσ. 

τϐχοσ του μαθόματοσ εύναι με την ολοκλόρωςη του κϑκλου των διαλϋξεων, οι φοιτητϋσ/τριεσ 

να εύναι ςε θϋςη: 

 Να αναγνωρύζουν και να περιγρϊφουν τισ ακϐλουθεσ ϋννοιεσ: παγκοςμιοπούηςη, διεθνϋσ 

εμπϐριο, διεθνϋσ μϊρκετινγκ, ςτρατηγικϋσ διεθνοϑσ εμπορύου, διεθνϋσ οικονομικϐ 

περιβϊλλον, διεθνϋσ πολιτιςμικϐ περιβϊλλον, διεθνϋσ πολιτικϐ και νομικϐ περιβϊλλον, 

εξαγωγικϐ ςτρατηγικϐ πρϐγραμμα μϊρκετινγκ, διεθνό πολιτικό προώϐντοσ, διεθνεύσ 

υπηρεςύεσ, διεθνό τιμολογιακό πολιτικό, διεθνό διαφόμιςη, διεθνεύσ δημϐςιεσ ςχϋςεισ. 

 και να εφαρμϐζουν τισ κατϊλληλεσ τεχνικϋσ για την ειςαγωγό μιασ επιχεύρηςησ ςε αγορϋσ 

του εξωτερικοϑ. 

 

ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΟΝΑΔΨΝ ΤΓΕΙΑ  (Βαςύλειοσ Αλετρϊσ,  Καθηγητόσ) 

κοπϐσ του μαθόματοσ εύναι να παρϋχει γνώςεισ ςε θϋματα μϊνατζμεντ ςτον τομϋα παροχόσ 

υπηρεςιών υγεύασ. Πραγματικϊ, αυτϐσ διαφϋρει απϐ ϊλλουσ τομεύσ τησ οικονομύασ, με 

αποτϋλεςμα να απαιτοϑνται ιδιαύτερεσ γνώςεισ απϐ τουσ μϊνατζερ που επιθυμοϑν να 

δραςτηριοποιηθοϑν ςτο ςυγκεκριμϋνο χώρο. Εξϊλλου, ο τομϋασ τησ υγεύασ εύναι πολϑ 

ςημαντικϐσ λϐγω των μεγϊλων κονδυλύων που απορροφϊ αλλϊ και των παγκϐςμιασ κλύμακασ 

πανδημικών κρύςεων που βιώνουμε. Η θεματολογύα λοιπϐν εύναι πλοϑςια, περιλαμβϊνοντασ τα 

χαρακτηριςτικϊ γνωρύςματα τησ «υπηρεςύασ» και τησ «φροντύδασ υγεύασ», τον ςτρατηγικϐ 

ςχεδιαςμϐ και προγραμματιςμϐ ςε μονϊδεσ παροχόσ υπηρεςιών υγεύασ, την οργϊνωςη με 

ϋμφαςη ςτισ υπηρεςύεσ υγεύασ, τη διαχεύριςη ανθρωπύνου δυναμικοϑ και την ηγεςύα, την 

αξιολϐγηςη και τουσ δεύκτεσ υγεύασ, την αποτελεςματικό επικοινωνύα ςτουσ οργανιςμοϑσ 

υγεύασ, την ποιϐτητα παρεχϐμενων υπηρεςιών, την ικανοπούηςη των αςθενών και τη διούκηςη 

αλλαγών ςε οργανιςμοϑσ φροντύδασ υγεύασ. 

 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΕΞΑΓΨΓΨΝ (Γεώργιοσ  Παλταγιϊν, Διδϊςκων τησ κατηγορύασ 

των Νϋων Επιςτημϐνων Κατϐχων Διδακτορικοϑ)   

Σο μϊθημα αναφϋρεται ςτισ κρύςιμεσ ϋννοιεσ και διαδικαςύεσ που χρειϊζεται να γνωρύζουν και 

να εφαρμϐζουν αποτελεςματικϊ τα ςτελϋχη των επιχειρόςεων οι οπούεσ αςκοϑν εξαγωγικϐ 

αλλϊ και ειςαγωγικϐ εμπϐριο. 

Η θεματολογύα περιλαμβϊνει τα ακϐλουθα: Ση διαχεύριςη των διαδικαςιών εξαγωγών και 

ειςαγωγών και τουσ βαςικοϑσ ϐρουσ και τισ τεχνικϋσ διεξαγωγόσ του εξαγωγικοϑ και 

ειςαγωγικοϑ εμπορύου. Ση ςϑμβαςη τησ εξαγωγικόσ πώληςησ (ό αγορϊσ απϐ τισ ειςαγωγικϋσ 

επιχειρόςεισ) και τισ ςυμπληρωματικϋσ ςυμβϊςεισ μεταφορϊσ και αςφϊλιςησ. Σισ τραπεζικϋσ 

διαδικαςύεσ ειςαγωγών και εξαγωγών. Σουσ τρϐπουσ διακανονιςμοϑ των εξαγωγικών 

πωλόςεων και των ειςαγωγών. Σουσ κανϐνεσ του Διεθνοϑσ Εμπορικοϑ Επιμελητηρύου (ΔΕΕ - 

ICC) για τισ αξύεσ και τισ πιςτώςεισ. Ση μεταφορϊ και την αςφϊλιςη των εμπορευμϊτων και 

τουσ ϐρουσ παρϊδοςησ των εμπορευμϊτων, ςε ςυνδυαςμϐ με τουσ αντύςτοιχουσ διεθνεύσ 

κανϐνεσ INCOTERMS 2010. Σισ μεθϐδουσ χρηματοδϐτηςησ του εξαγωγικοϑ εμπορύου και το 

εξαγωγικϐ factoring. 
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ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ  (Υώτησ Βούζασ,   Καθηγητόσ) 

κοπϐσ του μαθόματοσ εύναι να εξοικειώςει τουσ φοιτητϋσ με τισ ϋννοιεσ τησ αξιοπιςτύασ 

(reliability) , των ςυςτημϊτων περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ (ISO14001, EMAS,  ISO 26000),  τισ 

επιθεωρόςεισ ποιϐτητασ (quality audits),  το ρϐλο του επιθεωρητό ποιϐτητασ, τη ςχϋςη 

ποιϐτητασ και αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικοϑ μϋςα απϐ την εφαρμογό ςυςτημϊτων 

ποιϐτητασ και ςϑγχρονων εργαλεύων ποιϐτητασ. 

Περιεχόμενα μαθόματοσ 

1. Αξιοπιςτύα 

2. Ποιϐτητα και Περιβϊλλον 

3. Επιθεώρηςη υςτημϊτων Ποιϐτητασ 

4. ϑγχρονα Εργαλεύα Ποιϐτητασ  

5. Ποιϐτητα και Αξιοπούηςη Ανθρώπινου Δυναμικοϑ  

Σο μϊθημα θα γύνετε με την μορφό διαλϋξεων, θα προκαλοϑνται ςτελϋχη τμημϊτων Ποιοτικοϑ 

Ελϋγχου απϐ πιςτοποιημϋνεσ επιχειρόςεισ και Εξωτερικού επιθεωρητϋσ ποιϐτητασ απϐ φορεύσ 

πιςτοπούηςησ (πχ. TUV Hellas). 

 

ΕΝΟΣΗΣΕ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ (πρώην ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ) (ΔΕΝ 

ΘΑ ΠΡΟΥΕΡΘΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔ. ΕΣΟ 2022-2023) 

Σο περιεχϐμενο του μαθόματοσ παρουςιϊζεται οργανωτικϊ ςτισ ενϐτητεσ: 

1. Φαρακτηριςτικϊ μεγϋθη τετραγωνικών πινϊκων (Ιδιοτιμϋσ - Ιδιοδιανϑςματα) 

2. Διαγωνοπούηςη πύνακα (εφαρμογϋσ ςτισ Διαφορικϋσ εξιςώςεισ) 

3. Τπολογιςμϐσ μεγϊλων δυνϊμεων πινϊκων (εφαρμογϋσ ςτισ εξιςώςεισ Διαφορών, εφαρμογϋσ 

ςτισ αλυςύδεσ Μarkov). 

4. Οι ςυμμετρικού πύνακεσ, τα χαρακτηριςτικϊ μεγϋθη και η διαγωνοπούηςό τουσ 

5. Οι τετραγωνικϋσ μορφϋσ και το πρϐςημϐ τουσ (εφαρμογϋσ) 

6. Μελϋτη των ακρϐτατων και κούλων ςυναρτόςεων πολλών μεταβλητών 

7. Εμβϊθυνςη ςτα χαρακτηριςτικϊ μεγϋθη πύνακα και εφαρμογό τουσ ςτη Διερευνητικό 

τατιςτικό ανϊλυςη δεδομϋνων (Ανϊλυςη ςε κϑριεσ ςυνιςτώςεσ, Ανϊλυςη των Αντιςτοιχιών 

κ.α.). 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ (Μαρύα Γιαννό, Ακαδημαώκό Τπϐτροφοσ) 

Σο μϊθημα αναφϋρεται ςτισ αρχϋσ και τισ μεθϐδουσ περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ. κοπϐσ του 

μαθόματοσ εύναι η εμβϊθυνςη και εμπϋδωςη απϐ τουσ φοιτητϋσ βαςικών εννοιών και 

εργαλεύων ςχετικών με την προςταςύα του περιβϊλλοντοσ, την κυκλικό οικονομύα, την 

εξοικονϐμηςη πϐρων και ενϋργειασ ςε επιχειρόςεισ και οργανιςμοϑσ, καθώσ και την προώθηςη 

τησ βιώςιμησ ανϊπτυξησ. Παρουςιϊζονται πρϐτυπα και κανονιςμού, ϐπωσ το διεθνϋσ πρϐτυπο 

ISO 14001 για τισ απαιτόςεισ ςυςτημϊτων περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ και ο Ευρωπαώκϐσ 

Κανονιςμϐσ Οικολογικόσ Διαχεύριςησ και Ελϋγχου (EMAS). Αναλϑονται οι απαιτόςεισ για τισ 

διαδικαςύεσ, τα προγρϊμματα, τα μϋτρα και τουσ ελϋγχουσ των ςυςτημϊτων περιβαλλοντικόσ 

διαχεύριςησ. Δύνεται ϋμφαςη ςε ειδικϊ θϋματα, ϐπωσ ο εντοπιςμϐσ περιβαλλοντικών πτυχών, η 

αξιολϐγηςη περιβαλλοντικών επιπτώςεων και η ςϑνταξη περιβαλλοντικών εκθϋςεων. Σο 

θεωρητικϐ μϋροσ ςυνοδεϑεται απϐ πρακτικϐ-εμπειρικϐ μϋροσ, ςτο οπούο παρουςιϊζονται και 

αναλϑονται παραδεύγματα και μελϋτεσ περιπτώςεων πραγματικών επιχειρόςεων και 

οργανιςμών.  

 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ  
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Ο κϊθε  υπεϑθυνοσ του μαθόματοσ ορύζει ςτον ενδιαφερϐμενο φοιτητό τισ προδιαγραφϋσ μιασ 

παραδοτϋασ μελϋτησ που θα πρϋπει να υποςτηριχθεύ μετϊ απϐ επικοινωνύα και ςυμβοϑλευςη 

απϐ τον επιβλϋποντα τησ μελϋτησ ςτα χρονικϊ πλαύςια που θα οριςτοϑν κατϊ τη διϊρκεια τησ 

ςυνεργαςύασ τουσ. 

BUSINESS CASE STUDY 

Each responsible teaching staff of the course defines to the interested student the specifications 

of a deliverable study that should be supported after communication and consultation by the 

supervisor of the study in the time frames that will be defined during their collaboration. 

 

ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ  

Eιςαγωγό τησ Πρακτικόσ Ωςκηςησ των (πρακτικϊ) αςκουμϋνων φοιτητών/τριών του ζ’ και του 

η’ εξαμόνου ςπουδών διϊρκειασ τριών (3) μηνών ωσ μαθόματοσ επιλογόσ το οπούο δεν 

προςμετρϊται ςτισ προϒποθϋςεισ λόψησ πτυχύου αλλϊ αναγρϊφεται ςτο «Παρϊρτημα 

Διπλώματοσ» υπϐ τουσ κωδικοϑσ “ΠΑ_ΟΔΕ” και “ΠΑ_ΟΔΕ”, ςτα αντύςτοιχα εξϊμηνα του 

ενδεικτικοϑ Προπτυχιακοϑ Προγρϊμματοσ πουδών, πϋντε (5) Πιςτωτικών 

Μονϊδων (ECTS) απϐδοςησ ςε περύπτωςη επιτυχοϑσ ολοκλόρωςησ τησ Π.Α. για το ακαδημαώκϐ 

ϋτοσ 2022-2023 και κλύμακασ αξιολϐγηςησ τησ μορφόσ «Επιτυχώσ/Ανεπιτυχώσ», υπό την 

Επιςτημονικό εποπτεύα του Αναπληρωτό Καθηγητό κ. Λουκϊ Σςιρώνη. 
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ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΥΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 
 
GREEK LANGUAGE FOR BEGINNERS I (Αναςταςύα Καραγκούνη, ΕΕΠ Ελληνικόσ Γλώςςασ) 

(Απευθϑνεται ςε ειςερχϐμενουσ φοιτητϋσ Erasmus. Προςφϋρεται ςτο χειμερινϐ και ςτο εαρινϐ εξϊμηνο 

ανϊλογα με τη ζότηςη του επιπϋδου αυτοϑ). 

Διδϊςκεται η ελληνικό γλώςςα ςε αρχαρύουσ ειςερχόμενουσ φοιτητϋσ του προγρϊμματοσ 

Erasmus ενώ γύνεται η προςπϊθεια για την παρϊλληλη εξοικεύωςη των ςπουδαςτών/ςτριών 

με την ελληνικό κουλτοϑρα και κοινωνύα.   

Οι φοιτητϋσ διδϊςκονται πώσ να επικοινωνόςουν ςτα ελληνικϊ ςε απλϋσ καταςτϊςεισ 

επικοινωνύασ, καθώσ και την ικανϐτητϊ τουσ να διαβϊζουν, να μιλοϑν και να γρϊφουν ςωςτϊ. Οι 

φοιτητϋσ μαθαύνουν να αναγνωρύζουν μια απλό ςυνομιλύα μεταξϑ δϑο φυςικών ομιλητών για 

απλϊ θϋματα τησ καθημερινϐτητασ, μαθαύνουν να ςυςτόνονται να ανταλλϊςουν χαιρετιςμοϑσ, 

να ζητοϑν και να δύνουν απλϋσ πληροφορύεσ και να δύνουν κατευθϑνςεισ, να εκφρϊζουν θετικϊ ό 

αρνητικϊ ςυναιςθόματα, να ψωνύζουν, να γρϊφουν ςϑντομα απλϊ κεύμενα/ςημειώματα 

ςχετικϊ με απλϋσ καθημερινϋσ καταςτϊςεισ, και να παρϋχουν βαςικϋσ πληροφορύεσ.  Η 

γραμματικό περιλαμβϊνει τα ρόματα ϐλων των ςυζυγιών ςτον ενεςτώτα, ϊρθρα, αριθμοϑσ, 

αϐριςτεσ, προςωπικϋσ, δεικτικϋσ και ερωτηματικϋσ αντωνυμύεσ, γϋνη, ουςιαςτικϊ και επύθετα 

ςτην ονομαςτικό και την αιτιατικό, τοπικϊ και χρονικϊ επιρρόματα και προθϋςεισ. 

 

GREEK LANGUAGE FOR BEGINNERS II (Αναςταςύα Καραγκούνη, ΕΕΠ Ελληνικόσ Γλώςςασ) 

(Απευθϑνεται ςε ειςερχϐμενουσ φοιτητϋσ Erasmus. Προςφϋρεται ςτο χειμερινϐ και ςτο εαρινϐ εξϊμηνο 

ανϊλογα με τη ζότηςη του επιπϋδου αυτοϑ). 

Διδϊςκεται η ελληνικό γλώςςα ςε αρχαρύουσ ειςερχϐμενουσ φοιτητϋσ του προγρϊμματοσ 

Erasmus ενώ γύνεται η προςπϊθεια για την παρϊλληλη εξοικεύωςη των ςπουδαςτών/ςτριών με 

την ελληνικό κουλτοϑρα και ιςτορύα.   

Οι φοιτητϋσ διδϊςκονται πώσ να επικοινωνόςουν ςτα ελληνικϊ ςε διϊφορεσ καταςτϊςεισ 

επικοινωνύασ, να αναπτϑςςουν την ακουςτικό τουσ αντύληψη, καθώσ και την ικανϐτητϊ τουσ να 

μιλοϑν και να γρϊφουν ςωςτϊ.  Οι φοιτητϋσ μαθαύνουν να εκφρϊζονται ςτον προφορικϐ και το 

γραπτϐ λϐγο ςε μια ποικιλύα γενικών γλωςςικών καταςτϊςεων /ςυνθηκών, που απαιτοϑν την 

ανταλλαγό πληροφοριών και προςωπικών απϐψεων.  Μαθαύνουν να ψωνύζουν (εύδη τροφύμων 

και ϋνδυςησ), να αναγνωρύζουν να περιγρϊφουν και να ςυγκρύνουν καθημερινϊ αντικεύμενα και 

πρϐςωπα, να επικοινωνοϑν ςτο ταξύδι, την τρϊπεζα, ςε διϊφορεσ κοινωνικϋσ καταςτϊςεισ, να 

εκφρϊζουν επιθυμύεσ, ςυναιςθόματα, προτιμόςεισ και κρύςεισ, να δύνουν πληροφορύεσ.  Η 

γραμματικό περιλαμβϊνει τα επύθετα και τα ουςιαςτικϊ ςτον πληθυντικϐ αριθμϐ (ονομαςτικό 

και αιτιατικό), υποκοριςτικϊ, παραθετικϊ, αναφορικϋσ ερωτηματικϋσ και αϐριςτεσ αντωνυμύεσ, 

ρόματα ςτον απλϐ μϋλλοντα και τον αϐριςτο, υποτακτικό, προςτακτικό, υποθετικϐ λϐγο. 

 

GREEK LANGUAGE INTERMEDIATE LEVEL I (Αναςταςύα Καραγκούνη, ΕΕΠ Ελληνικόσ 

Γλώςςασ) 

(Απευθϑνεται ςε ειςερχϐμενουσ φοιτητϋσ Erasmus. Προςφϋρεται ςτο χειμερινϐ και ςτο εαρινϐ εξϊμηνο 

ανϊλογα με τη ζότηςη του επιπϋδου αυτοϑ). 

Διδϊςκεται η ελληνικό γλώςςα ςε ειςερχϐμενουσ φοιτητϋσ μεςαύου επιπϋδου του 

προγρϊμματοσ Erasmus μεςαύου επιπϋδου με ςτϐχο την κατανϐηςη και την παραγωγό γραπτοϑ 

και προφορικοϑ λϐγου,  ενώ γύνεται η προςπϊθεια για την παρϊλληλη εξοικεύωςη των 

ςπουδαςτών/ςτριών με την ελληνικό κουλτοϑρα και ιςτορύα.   

Προαπαιτοϑμενη εύναι η γνώςη τησ Ελληνικόσ γλώςςασ ςε επύπεδο Α2.  Διδϊςκονται πιο 

ςϑνθετεσ μορφο-ςυντακτικϋσ δομϋσ τησ γλώςςασ ϐπωσ αντωνυμύεσ, γενικό πτώςη, 
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προςτακτικό, ρόματα ςε ϐλουσ τουσ χρϐνουσ, παθητικϊ και αποθετικϊ, επιρρόματα, 

προςτακτικό με αντωνυμύεσ, ανώμαλα ουςιαςτικϊ. Σο μϊθημα εμπλουτύζει το λεξιλϐγιο των 

ςπουδαςτών ςε θϋματα και καταςτϊςεισ τησ καθημερινϐτητασ. το τϋλοσ του εξαμόνου οι 

φοιτητϋσ πρϋπει να ϋχουν αφομοιώςει γραμματικϋσ και ςυντακτικϋσ δομϋσ του επιπϋδου αυτοϑ, 

να εύναι ικανού να αντιδροϑν ςε πιο ςϑνθετεσ καταςτϊςεισ τησ προςωπικόσ και τησ 

επαγγελματικόσ τουσ ζωόσ, να καταλαβαύνουν καθόκοντα που τουσ ϋχουν ανατεθεύ, να 

επικοινωνοϑν ςε δημϐςιεσ υπηρεςύεσ, να ςυμπληρώνουν ςϑνθετε φϐρμεσ, να αντιλαμβϊνονται 

και να ανταλλϊςςουν πολϑπλοκεσ πληροφορύεσ και οδηγύεσ, να εκφρϊζουν τα ςυναιςθόματϊ 

τουσ και να παρουςιϊζουν τισ απϐψεισ τουσ ςε διϊφορα θϋματα.  

 

GREEK LANGUAGE INTERMEDIATE LEVEL II (Αναςταςύα Καραγκούνη, ΕΕΠ Ελληνικόσ 

Γλώςςασ) 

(Απευθϑνεται ςε ειςερχϐμενουσ φοιτητϋσ Erasmus. Προςφϋρεται ςτο χειμερινϐ και ςτο εαρινϐ εξϊμηνο 

ανϊλογα με τη ζότηςη του επιπϋδου αυτοϑ). 

Διδϊςκεται η ελληνικό γλώςςα ςε ειςερχϐμενουσ φοιτητϋσ μεςαύου επιπϋδου του 

προγρϊμματοσ Erasmus, με ςτϐχο την κατανϐηςη και την παραγωγό γραπτοϑ και προφορικοϑ 

λϐγου,  ενώ γύνεται η προςπϊθεια για την παρϊλληλη εξοικεύωςη των ςπουδαςτών/ςτριών με 

την ελληνικό κουλτοϑρα και ιςτορύα. Προαπαιτοϑμενη εύναι η γνώςη τησ Ελληνικόσ γλώςςασ ςε 

επύπεδο Β1.  Διδϊςκονται πιο ςϑνθετεσ μορφο-ςυντακτικϋσ δομϋσ τησ γλώςςασ ϐπωσ μετοχϋσ, 

ςυμφωνύα χρϐνων, ιδιαύτερεσ περιπτώςεισ ουςιαςτικών και επιθϋτων, αντωνυμύεσ, ςϑγκριςη, 

ρόματα παθητικόσ φωνόσ ςε ϐλουσ τουσ χρϐνουσ και τισ εγκλύςεισ, ςϑνδεςμοι , προθϋςεισ, 

αντωνυμύεσ, ςϑνδεςμοι, πλϊγιοσ λϐγοσ, δευτερεϑουςεσ προτϊςεισ, υποθετικϐσ λϐγοσ, ςυνδετικϊ 

επιρρόματα και η χρόςη αυτών κ.ϊ. Σο μϊθημα εμπλουτύζει το λεξιλϐγιο των 

ςπουδαςτών/ςτριών ςε θϋματα ϐπωσ ελεϑθεροσ χρϐνοσ, ιατρικϊ θϋματα, κρύςεισ και κριτικό, 

εργαςύα, διακοπϋσ, κοινωνικϋσ ςχϋςεισ, αλληλογραφύα, επικοινωνύα με ΜΜΕ, μεταφορϋσ, 

πολιτιςμϐσ, πρϐταςη και αποδοχό πρϐταςησ, ϊδεια και απαγϐρευςη κ.λ.π.  

 

GREEK LANGUAGE ADVANCED LEVEL I  (Αναςταςύα Καραγκούνη, ΕΕΠ Ελληνικόσ Γλώςςασ) 
(Απευθϑνεται ςε ειςερχϐμενουσ φοιτητϋσ Erasmus. Εφϐςον υπϊρχει ζότηςη γύνεται ςυνδιδαςκαλύα με το 

μϊθημα Ελληνικό ωσ ξϋνη γλώςςα Ι (για αλλοδαποϑσ), του προγρϊμματοσ ςπουδών). 

Διδϊςκεται η ελληνικό γλώςςα ςε ειςερχϐμενουσ φοιτητϋσ του προγρϊμματοσ Erasmus 

προχωρημϋνου επιπϋδου, με ςτϐχο την κατανϐηςη και την παραγωγό γραπτοϑ και προφορικοϑ 

λϐγου,  ενώ γύνεται η προςπϊθεια για την βαθϑτερη εξοικεύωςη των ςπουδαςτών/ςτριών με 

την ελληνικό κουλτοϑρα και ιςτορύα.  Προαπαιτοϑμενη εύναι η γνώςη τησ Ελληνικόσ γλώςςασ 

ςε επύπεδο Β2.  Οι ςπουδαςτϋσ/ ςτριεσ, θα πρϋπει να εύναι ικανού να χρηςιμοποιοϑν την 

Ελληνικό γλώςςα αυθϐρμητα και με ευχϋρεια ςε προχωρημϋνο επύπεδο.  Θα πρϋπει να εύναι 

ικανού να κατανοοϑν τισ κϑριεσ ιδϋεσ ςε ςυγκεκριμϋνα θϋματα.  Θα πρϋπει να εύναι ςε θϋςη να 

παρϊγουν προφορικϐ και γραπτϐ λϐγο με ςαφόνεια και λεπτομϋρεια ςε ϋνα ευρϑ πεδύο 

θεμϊτων και να επεξηγοϑν τισ ϐψεισ ενϐσ ζητόματοσ παρουςιϊζοντασ τα υπϋρ και τα κατϊ 

διαφϐρων επιλογών.  Διδϊςκονται κατανϐηςη προφορικοϑ και γραπτοϑ λϐγου και προφορικό 

και γραπτό παραγωγό αναφορικϊ με θϋματα ϐπωσ προςωπικϐτητα/εμφϊνιςη, οικογϋνεια και 

διαπροςωπικϋσ ςχϋςεισ, ελεϑθεροσ χρϐνοσ, ςπορ, τϋχνη, πολιτιςτικό κληρονομιϊ, γεωγραφύα, 

γεωλογύα, διϊςτημα, υγεύα/διατροφό, εκπαύδευςη και δια βύου μϊθηςη.  Οι φοιτητϋσ 

διδϊςκονται πολϑπλοκα γραμματικϊ και ςυντακτικϊ φαινϐμενα ϐπωσ ςϑνθετα και ανώμαλα 

και λϐγια επύθετα, ουςιαςτικϊ, επιρρόματα, προθϋςεισ, ρόματα παθητικόσ φωνόσ, διϊφορουσ 

τϑπουσ δευτερευουςών προτϊςεων κ.α.  
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GREEK LANGUAGE ADVANCED LEVEL II (Αναςταςύα Καραγκούνη, ΕΕΠ Ελληνικόσ Γλώςςασ) 

(Απευθϑνεται ςε ειςερχϐμενουσ φοιτητϋσ Erasmus. Εφϐςον υπϊρχει ζότηςη γύνεται ςυνδιδαςκαλύα με το 

μϊθημα Ελληνικό ωσ ξϋνη γλώςςα ΙΙ(για αλλοδαποϑσ), του προγρϊμματοσ ςπουδών). 

Διδϊςκεται η ελληνικό γλώςςα ςε ειςερχϐμενουσ φοιτητϋσ προχωρημϋνου επιπϋδου του 

προγρϊμματοσ Erasmus με ςτϐχο την κατανϐηςη και την παραγωγό γραπτοϑ και προφορικοϑ 

λϐγου,  ενώ γύνεται η προςπϊθεια για την βαθϑτερη εξοικεύωςη των ςπουδαςτών/ςτριών με 

την ελληνικό κουλτοϑρα και ιςτορύα.  Προαπαιτοϑμενη εύναι η γνώςη τησ Ελληνικόσ γλώςςασ 

ςε επύπεδο Γ1.  Οι ςπουδαςτϋσ/ ςτριεσ, θα πρϋπει να εύναι ικανού να χρηςιμοποιοϑν την 

Ελληνικό γλώςςα αυθϐρμητα και με ευχϋρεια ςε προχωρημϋνο επύπεδο.  Διδϊςκονται επιπλϋον 

ςϑνθετα μορφοςυντακτικϊ φαινϐμενα ϐπωσ ςϑνθετα λϐγια ρόματα με προθϋςεισ, επιρρόματα, 

αντωνυμύεσ και ςυνδετικϊ, διϊφορουσ τϑπουσ δευτερευουςών προτϊςεων.  Διδϊςκονται 

κατανϐηςη προφορικοϑ και γραπτοϑ λϐγου και προφορικό και γραπτό παραγωγό αναφορικϊ 

με θϋματα ϐπωσ εργαςύα/επαγγϋλματα, περιβϊλλον/οικολογύα/κλύμα, πϐλεμοσ/ειρόνη, 

ανθρώπινα δικαιώματα, κοινωνικϊ προβλόματα, γλώςςα, πολιτικό /οικονομύα, δικαιοςϑνη, 

επιςτόμη/τεχνολογύα: Ηλεκτρονικού Τπολογιςτϋσ, ϋθιμα/πολιτιςμϐσ. 

 

GREEK LANGUAGE ADVANCED LEVEL III  (Αναςταςύα Καραγκούνη, ΕΕΠ Ελληνικόσ 

Γλώςςασ) 

(Απευθϑνεται ςε ειςερχϐμενουσ φοιτητϋσ Erasmus.  Εφϐςον υπϊρχει ζότηςη γύνεται ςυνδιδαςκαλύα με το 

μϊθημα Ελληνικό ωσ ξϋνη γλώςςα ΙΙΙ(για αλλοδαποϑσ), του προγρϊμματοσ ςπουδών). 

Διδϊςκεται η ελληνικό γλώςςα ςε ειςερχϐμενουσ φοιτητϋσ προχωρημϋνου επιπϋδου του 

προγρϊμματοσ Erasmus.  Προαπαιτοϑμενη εύναι η γνώςη τησ Ελληνικόσ γλώςςασ ςε επύπεδο Γ1.  

Οι ςπουδαςτϋσ/ςτριεσ διδϊςκονται τισ διαφορϋσ ςτο ςτυλ και το περιεχϐμενο ςτο γραπτϐ και 

προφορικϐ λϐγο ανϊλογα με το κοινωνικο-πολιτιςτικϐ πλαύςιο. Διδϊςκονται να κατανοοϑν, να 

εξερευνοϑν ποικιλύα ςϑνθετων κειμϋνων, εξειδικευμϋνων ϊρθρων που ςχετύζονται με το 

περιεχϐμενο των ςπουδών τουσ καθώσ και λογοτεχνικϊ ϋργα. Διδϊςκεται η παραγωγό ορθώσ 

δομημϋνου προφορικοϑ και γραπτοϑ λϐγου, η διαμϐρφωςη επιχειρημϊτων με ςτυλ ανϊλογο 

του πλαιςύου αναφορϊσ με αποτελεςματικό λογικό δομό. Διδϊςκεται η δομό του κειμϋνου, η 

δομό και διαμϐρφωςη μιασ περύληψησ, η εξαγωγό λϋξεων-κλειδιών, τεχνικϋσ περύληψησ, 

παρϊφραςη, παραγωγό κειμϋνου απϐ διαφορετικϋσ προφορικϋσ ό γραπτϋσ πηγϋσ, η 

αναςϑνθεςη κειμϋνου με ςυνοχό, η ακριβόσ ϋκφραςη ςε ςϑνθετεσ ςυνθόκεσ κ.α. 

 

GREEK LANGUAGE ADVANCED LEVEL IV (Αναςταςύα Καραγκούνη, ΕΕΠ Ελληνικόσ 

Γλώςςασ) 

(Απευθϑνεται ςε ειςερχϐμενουσ φοιτητϋσ Erasmus.. Εφϐςον υπϊρχει ζότηςη γύνεται 

ςυνδιδαςκαλύα με το μϊθημα Ελληνικό ωσ ξϋνη γλώςςα ΙV (για αλλοδαποϑσ), του 

προγρϊμματοσ ςπουδών). 

Διδϊςκεται η ελληνικό γλώςςα ςε ειςερχϐμενουσ φοιτητϋσ προχωρημϋνου επιπϋδου του 

προγρϊμματοσ Erasmus  Προαπαιτοϑμενη εύναι η παρακολοϑθηςη του μαθόματοσ Ελληνικϊ για 

Προχωρημϋνουσ ΙΙΙ.  

Οι  ςπουδαςτϋσ/ςτριεσ διδϊςκονται τουσ τϑπουσ του γραπτοϑ λϐγου και την ταυτοπούηςη των 

κυρύων χαρακτηριςτικών τουσ. Ϊμφαςη δύδεται ςτον ακαδημαώκϐ λϐγο.  Ειδικϐτερα 

διδϊςκονται η δομό τα χαρακτηριςτικϊ και οι κανϐνεσ του επιςτημονικοϑ λϐγου. Η ςυγγραφό 

βιβλιογραφικών αναφορών και οι κανϐνεσ αυτόσ. Η παρουςύαςη ςτατιςτικών ςτοιχεύων 

προφορικϊ και γραπτϊ, η παραγωγό ςϑντομων, ορθών και καλώσ δομημϋνων ακαδημαώκών 

κειμϋνων, ςϑμφωνα με τα αντικεύμενα των ςπουδαςτών.  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ  

 

 

 
 
Σο ακαδημαώκϐ Σμόμα τησ Οργϊνωςησ και Διούκηςησ Επιχειρόςεων τησ χολόσ Επιςτημών 
Διούκηςησ Επιχειρόςεων του Πανεπιςτημύου Μακεδονύασ οργανώνει και λειτουργεύ επτϊ (7) 
Μονοτμηματικϊ Προγρϊμματα Μεταπτυχιακών πουδών με δύδακτρα και ειδικϐτερα ωσ 
εξόσ: 

 Π.Μ.. ςτισ Διεθνεύσ Επιχειρηματικϋσ Δραςτηριϐτητεσ https://www.uom.gr/mib 
 Π.Μ.. ςτη Δημϐςια Διούκηςη  https://www.uom.gr/mpm 
 Π.Μ.. ςτη Διούκηςη Τπηρεςιών Τγεύασ  https://www.uom.gr/mhm 
 Π.Μ.. ςτο Μϊνατζμεντ Σουριςτικών Επιχειρόςεων και Οργανιςμών 

https://www.uom.gr/mtm  
 Π.Μ.. ςτην Αναλυτικό των Επιχειρόςεων και Επιςτόμη των Δεδομϋνων 

https://www.uom.gr/mbads  
 Π.Μ.. ςτη Υορολογικό, Λογιςτικό και Φρηματοοικονομικό Διούκηςη 

τρατηγικών Αποφϊςεων https://www.uom.gr/mtf  
 Π.Μ.. ςτη Διούκηςη Ανθρωπύνων Πϐρων https://www.uom.gr/hrm  

 
Σο ακαδημαώκϐ Σμόμα τησ Οργϊνωςησ και Διούκηςησ Επιχειρόςεων τησ χολόσ Επιςτημών 
Διούκηςησ Επιχειρόςεων του Πανεπιςτημύου Μακεδονύασ ςυμμετϋχει ωσ επιςπεύδον Σμόμα ςε 
δυο (2) Διατμηματικϊ Προγρϊμματα Μεταπτυχιακών πουδών με δύδακτρα και 
ειδικϐτερα ωσ εξόσ: 

 Δ.Π.Μ.. ςτη Διούκηςη Επιχειρόςεων https://www.uom.gr/mba  
 Δ.Π.Μ.. ςτα Πληροφοριακϊ υςτόματα https://www.uom.gr/mis  

 
Σο ακαδημαώκϐ Σμόμα τησ Οργϊνωςησ και Διούκηςησ Επιχειρόςεων τησ χολόσ Επιςτημών 
Διούκηςησ Επιχειρόςεων του Πανεπιςτημύου Μακεδονύασ ςυμμετϋχει, μεταξϑ ϊλλων Σμημϊτων, 
ωσ ςυνεργαζόμενο Σμόμα ςε δυο (2) Διατμηματικϊ Προγρϊμματα Μεταπτυχιακών 
πουδών με δύδακτρα και ειδικϐτερα ωσ εξόσ: 

 Δ.Π.Μ.. ςτην Οικονομικό Επιςτόμη https://www.uom.gr/maecon  
 Δ.Δ.Π.Μ.. ςτην Οργϊνωςη και Διούκηςη Σεχνικών υςτημϊτων 

http://sem.eng.duth.gr/greek/index.html  

https://www.uom.gr/mib
https://www.uom.gr/mpm
https://www.uom.gr/mhm
https://www.uom.gr/mtm
https://www.uom.gr/mbads
https://www.uom.gr/mtf
https://www.uom.gr/hrm
https://www.uom.gr/mba
https://www.uom.gr/mis
https://www.uom.gr/maecon
http://sem.eng.duth.gr/greek/index.html
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ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 
 
Η πλειονϐτητα των διδαςκϐντων ενθαρρϑνει τουσ φοιτητϋσ για την ανϊπτυξη ερευνητικών 

δεξιοτότων. Η εκπαύδευςη των φοιτητών ςτην ερευνητικό διαδικαςύα γύνεται με τουσ 

παρακϊτω τρϐπουσ: 

 Μϋςω ειδικϊ διαμορφωμϋνων μαθημϊτων όδη ενταγμϋνων ςτο πρϐγραμμα ςπουδών 

(ειςαγωγό ςτη μεθοδολογύα επιχειρηματικόσ ϋρευνασ, ςτατιςτικό ανϊλυςη δεδομϋνων 

και επιχειρηματικό μελϋτη).  

 Φρόςη μελετών περύπτωςησ και παραδειγμϊτων κατϊ τη διϊρκεια των διαλϋξεων. 

 Επιμϋρουσ ατομικϋσ εργαςύεσ ςε πλόθοσ μαθημϊτων (εκτϐσ των ειδικϊ διαμορφωμϋνων). 

 υμμετοχό των φοιτητών ςε ομαδικϋσ εργαςύεσ που περιλαμβϊνουν τϐςο τη ςυλλογό 

δεδομϋνων με πρωτογενό και δευτερογενό ϋρευνα ϐςο και την ανϊλυςη των δεδομϋνων. 

 Εκπαύδευςη ςτην αναζότηςη και χρόςη βιβλιογραφύασ απϐ τουσ διδϊςκοντεσ και απϐ το 

ειδικϐ προςωπικϐ τησ βιβλιοθόκησ. 

 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΤΝΕΡΓΑΙΕ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΕ ΙΔΡΤΜΑΣΑ ΚΑΙ ΥΟΡΕΙ 
ΣΟΤ ΕΨΣΕΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΕΞΨΣΕΡΙΚΟΤ  

Εκπαιδευτικϊ Κϋντρα του Εςωτερικοϑ  

 άδρυμα ταϑροσ Νιϊρχοσ.  
 Ακαδημύα Αθηνών, Αριςτοτϋλειο Πανεπιςτόμιο Θεςςαλονύκησ και Δόμοσ. 
 Ελληνικό Ακαδημύα Μϊρκετινγκ.  
 Οικονομικϐ Πανεπιςτόμιο Αθηνών. 
 Εθνικϐ Μετςϐβιο Πολυτεχνεύο 

Εκπαιδευτικϊ κϋντρα του εξωτερικοϑ  

 Πρϐγραμμα ERASMUS (εκπαιδευτικό ςυνεργαςύα ςε επύπεδο ακαδημαώκοϑ 

ιδρϑματοσ) 

 University of Malaga, Spain 

 University of Riga, School of Business, Letonia 

 IPAG University, Nice, France 

 Κϋντρο Ελληνικών πουδών Paideia (Hellenic Studies Paideia), Storrs, Connecticut, 

ΗΠΑ. 

 Digital Enterprise Research Institute (DERI) του Πανεπιςτημύου National University 

of Ireland (NUIG), Galway, Ιρλανδύα 

 University of Koblenz-Landau (UKL), Γερμανύα 

 Tainan University of Technology, Taiwan 

Εκπαιδευτικϋσ ςυνεργαςύεσ με τοπικοϑσ, περιφερειακοϑσ ό εθνικοϑσ κοινωνικοϑσ 
φορεύσ 

τα πλαύςια τησ ευρϑτερησ προςφορϊσ ςτο κοινωνικϐ ςϑνολο αναπτϑςςονται ςυγκεκριμϋνεσ 

εκπαιδευτικϋσ ςυνεργαςύεσ με τοπικοϑσ, περιφερειακοϑσ και εθνικοϑσ κοινωνικοϑσ φορεύσ. 

υγκεκριμϋνα, ςυνεργαςύα με τη μορφό εκπαιδευτικών διαλϋξεων, ςεμιναρύων, ημερύδων και 

παροχόσ ςυμβουλευτικών υπηρεςιών υπϊρχει με τουσ παρακϊτω φορεύσ: 

 Ανοικτϐ Πανεπιςτόμιο Δόμου Θεςςαλονύκησ  
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 χολό Επιμϐρφωςησ τελεχών τησ Ελληνικόσ Αςτυνομύασ 

 ΑΔΙΠΟ (Ανωτϊτη Διακλαδικό χολό Πολϋμου) ϐπωσ και ςτην πρώην ΑΠ 

(Ανωτϊτη χολό Πολϋμου) 

 Πολυεθνικϐ Κϋντρο Εκπαύδευςησ τελεχών Ειρηνευτικών Αποςτολών του ΟΗΕ 

 Εμπορικϐ και Βιομηχανικϐ Επιμελητόριο Θεςςαλονύκησ (ΕΒΕΘ)  

 Βιοτεχνικϐ Επιμελητόριο Θεςςαλονύκησ (ΒΕΘ)  

 ϑνδεςμο Εξαγωγϋων (ΕΒΕ) 

 Διεθνόσ Ϊκθεςη Θεςςαλονύκησ – ΔΕΘ – HELEXPO  

 Ινςτιτοϑτο Εκθεςιακών Ερευνών (ΙΕΕ – ΔΕΘ)  

 ϑνδεςμοσ Ελληνικών Σουριςτικών Επιχειρόςεων (ΕΣΕ)  

 Ελεϑθερο Πανεπιςτόμιο Φαλκιδικόσ τησ Ιςτορικόσ και Λαογραφικόσ Εταιρύασ 

Φαλκιδικόσ 

 υμβοϑλιο Πρϐληψησ Εγκληματικϐτητασ του Δόμου Θεςςαλονύκησ 

 
 

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΕ ΤΝΕΡΓΑΙΕ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΕ ΙΔΡΤΜΑΣΑ ΚΑΙ ΥΟΡΕΙ ΣΟΤ 
ΕΨΣΕΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΕΞΨΣΕΡΙΚΟΤ  

Ερευνητικϊ Κϋντρα του Εςωτερικοϑ 

 Ελληνικϐ Ανοικτϐ Πανεπιςτόμιο Σρικκαύων  

 Οικονομικϐ Πανεπιςτόμιο Αθηνών. 

 Πανεπιςτόμιο Πειραιϊ. 

 Αριςτοτϋλειο Πανεπιςτόμιο Θεςςαλονύκησ.  

 Πανεπιςτόμιο Αιγαύου. 

 Εθνικϐ Μετςϐβιο Πολυτεχνεύο 

 Εμπορικϐ και Βιομηχανικϐ Επιμελητόριο Υθιώτιδασ. 

 ϑνδεςμοσ Εξαγωγϋων (ΕΒΕ).  

 Κϋντρο Προγραμματιςμοϑ και Οικονομικών Ερευνών. 

 Περιφϋρεια Κεντρικόσ Μακεδονύασ 

 Εθνικϐ Κϋντρο Ϊρευνασ και Σεχνολογικόσ Ανϊπτυξησ - Ινςτιτοϑτο Βιώςιμησ 

Κινητικϐτητασ & Δικτϑων Μεταφορών (Ι.ΜΕΣ.) 

 Εθνικϐ Κϋντρο Ϊρευνασ και Σεχνολογικόσ Ανϊπτυξησ (Ε.Κ.Ε.Σ.Α.) 

 ϑνδεςμοσ Επιχειρόςεων Πληροφορικόσ Βορεύου Ελλϊδοσ (ΕΠΒΕ) 

 Περιφερειακό Ενϐτητα Θεςςαλονύκησ 

 Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ Α.Ε. 

 Οργανιςμϐσ Λιμϋνοσ Θεςςαλονύκησ (ΟΛΘ Α.Ε.) 

Ερευνητικϊ κϋντρα του εξωτερικοϑ  

 Nottingham Trent University, UK.  

 School of Business, Clayton State University, Morrow, GA30260, USA,  

 Gatton College of Business and Economics, University of Kentucky, Lexington, KY, 

USA  

 Department of Business Administration, University of Fribourg, Fribourg, 

Switzerland,  
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 Department of Marketing, Lender School of Business Center, Quinnipiac University, 

Hamden, CT, USA  

 Yale University, VA Connecticut Health Care System. Aslan Michaela, Πρϐγραμμα 

PHARE Cross-Border Cooperation Program Bulgaria – Greece 2005 , “Grant Scheme 

for Integrated Support for Economic Development and Promotion of Employment”  

 University ST. Kliment Ohridski - Bitola, Faculty of Tourism and Hospitality, 

Πρϐγραμμα “Increasing Tourism Opportunities through Utilization of Resources” 

Interreg IPA Cross-border Cooperation Program Greece-the Former Yugoslav 

Republic of Macedonia 2014-2020. 

 Faculty of Arts, SWU “Neofit Rilski, Πρϐγραμμα « Πρϐγραμμα Cross-Border 

Cooperation Program Bulgaria – Greece, «Cross border Action Plan for the 

Development and Operation of an Executive Mechanism for the Support and 

Promotion of Social Entrepreneurship in the context of the Social Economy and 

Social Innovation»  

 MIT-Zaragoza University - International Logistics Program 

 Department of Business Administration - University of Namur (Belgium)  

 Faculty of Organizational Sciences - University of Maribor (Slovenia)  

 Department of Production and Systems - University of Minho (Portugal)  

 Department of Business - University of Barcelona (Spain)  

 Aston Logistics & Systems Institute, School of Engineering & Applied Science, Aston 

University 

 Abu Dhabi University, College of Business Administration. 

 Digital Enterprise Research Institute (DERI) του Πανεπιςτημύου National University 

of Ireland (NUIG), Galway, Ιρλανδύα 

 PwC – PricewaterhouseCoopers, Βϋλγιο  

 University of Koblenz-Landau (UKL), Γερμανύα 

 Aalborg University, Δανύα 

 University of Ljubljana, λοβενύα 

 BOC Asset Management GmbH, Αυςτρύα 

 Open Data Institute (ODI), Αγγλύα 

 Open University of the Netherlands, Ολλανδύα 

 University of Alcalá, Ιςπανύα 

 Kaunas University, Λιθουανύα 

 

.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PAIDEIA 
 

Σο πρϐγραμμα Paideia εύναι μια επύςημη ςυμφωνύα εκπαιδευτικόσ ςυνεργαςύασ 

ανϊμεςα ςτο Πανεπιςτόμιο Μακεδονύασ και το Κϋντρο Ελληνικών πουδών Paideia (Hellenic 

Studies Paideia, https://www.hellenicstudiespaideia.org/) που ϋχει ϋδρα το Storrs ςτο 

Connecticut των ΗΠΑ. Η ςυμφωνύα ϋγινε το 2004 και ϋχει ωσ ςτϐχο την παροχό μαθημϊτων 

ςτην Αγγλικό γλώςςα ςε φοιτητϋσ Πανεπιςτημύων των ΗΠΑ, Ελληνικόσ καταγωγόσ και μη. Οι 

βαθμού και οι εκπαιδευτικϋσ μονϊδεσ (credits) αυτών των μαθημϊτων αναγνωρύζονται απϐ τα 

Πανεπιςτόμιϊ τουσ. Tο εκπαιδευτικϐ πρϐγραμμα τϋθηκε ςε εφαρμογό το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 

2004 – 2005. Απϐ τϐτε λειτουργεύ ανελλιπώσ και η ςυμφωνύα ανανεώνεται ςε τακτϊ χρονικϊ 

διαςτόματα με βϊςη τουσ ϐρουσ τησ ςυμφωνύασ.  

Απϐ την ϋναρξη τησ εκπαιδευτικόσ ςυνεργαςύασ, ακαδημαώκϊ υπεϑθυνοσ του 

προγρϊμματοσ εύναι ο καθηγητόσ του Σμόματοσ Οργϊνωςησ και Διούκηςησ Επιχειρόςεων 

Ιωϊννησ Φατζηδημητρύου. Σο πρϐγραμμα απευθϑνεται ςε φοιτητϋσ του Πανεπιςτημύου του 

Κονϋκτικατ (University of Connecticut – UCONN) καθώσ και πολλών ϊλλων Πανεπιςτημύων των 

ΗΠΑ με τα οπούα ςυνεργϊζεται η Paideia. Οι φοιτητϋσ παρακολουθοϑν τα μαθόματα ςτο 

Πανεπιςτόμιο Μακεδονύασ για ϋνα ό δϑο εξϊμηνα (semesters), ανϊλογα με την ϋγκριςη που 

ϋχουν απϐ το Πανεπιςτόμιϐ τουσ. Δεν εύναι απαραύτητη προηγοϑμενη γνώςη τησ ελληνικόσ 

γλώςςασ. Όλα τα μαθόματα διδϊςκονται απϐ μϋλη ΔΕΠ των Σμημϊτων του Πανεπιςτημύου 

Μακεδονύασ.  

 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+  
 Κινητικϐτητα του διδακτικοϑ προςωπικοϑ και των φοιτητών   
 

Σο Σμόμα ΟΔΕ ςυμμετϋχει ςτο Πρϐγραμμα Erasmus+ και ϋχει ςυνϊψει ςυμφωνύεσ για τη μετακύνηςη 

φοιτητών και μελών ΔΕΠ  με τισ παρακϊτω χώρεσ  

 

 Γαλλύα  (3 Πανεπιςτόμια) 

 Γερμανύα  (5 Πανεπιςτόμια) 

 Ιςπανύα  (2 Πανεπιςτόμια) 

 Ιταλύα  (4 Πανεπιςτόμια 

 Κϑρποσ  (2 Πανεπιςτόμια) 

 Λετονύα  (1 Πανεπιςτόμιο) 

 Ολλανδύα  (1 Πανεπιςτόμιο) 

 Ρουμανύα  (1 Πανεπιςτόμιο 

 λοβακύα  (1Πανεπιςτόμιο) 

 Σουρκύα  (1 Πανεπιςτόμιο  

 

με τα κϊτωθι Πανεπιςτόμια: 

https://www.hellenicstudiespaideia.org/


 

 

ΦΨΡΑ 
ΠΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ 

1. 1
. 

ΓΑΛΛΙΑ Nice 

 

IPAG Nice 

(Erasmus ID code: FPARIS105) 
https://www.ipag.edu/en/study-abroad-erasmus 

EMAIL: c.ferrero@ipag.fr 

 

2.  

ΓΑΛΛΙΑ Paris 

 

IPAG PARIS 

(Erasmus ID code: FPARIS105) 
https://www.ipag.edu/en/study-abroad-erasmus 

EMAIL:  j.garcia@ipag.fr 

 

3.  

ΓΑΛΛΙΑ Lille 

 

UST Lille 

(Erasmus ID code: FLILLE103) 
https://international.univ-lille.fr/en/come-to-study-at-the-university/on-an-

international-programme/exchange-programme-erasmus-isep-

bci/?print=%3Cinput_httpcs%2F%3E%27 

EMAIL: international-fasest@univ-lille.fr 

 

4.  

ΓΕΡΜΑΝΙΑ Hannover 

 

Gottfried Wilhelm Leibniz  

Universitaet Hannover 

(Erasmus ID code: DHANNOVE01) 
https://www.uni-hannover.de/en/studium/im-studium/international/exchange-

students/ 

EMAIL: erasmus@wiwi.uni-hannover.de 

 

5.  

ΓΕΡΜΑΝΙΑ Hamburg 

 

Kuehne Logistics University 

(Erasmus ID code: DHAMBURG19) 
https://www.the-klu.org/university-services/international-office/for-exchange-

students 

EMAIL: exchange@the-klu.org 

 

6.  

ΓΕΡΜΑΝΙΑ Bamberg 

 

University of Bamberg 

(Erasmus ID code:DBAMBERG01) 
https://www.uni-bamberg.de/en/studies/exchange-students-eg-erasmus/ 

EMAIL: international@uni-bamberg.de 

 

7.  

ΓΕΡΜΑΝΙΑ Essen 

 

University of Essen,  

Department of Economics and Business Administration 

(Erasmus ID code: DESSEN04) 
https://www.uni-due.de/international/exchange_students.php 

EMAIL: io.msm@uni-due.de 

 

https://www.ipag.edu/en/study-abroad-erasmus
mailto:c.ferrero@ipag.fr
https://www.ipag.edu/en/study-abroad-erasmus
mailto:j.garcia@ipag.fr
https://international.univ-lille.fr/en/come-to-study-at-the-university/on-an-international-programme/exchange-programme-erasmus-isep-bci/?print=%3Cinput_httpcs%2F%3E%27
https://international.univ-lille.fr/en/come-to-study-at-the-university/on-an-international-programme/exchange-programme-erasmus-isep-bci/?print=%3Cinput_httpcs%2F%3E%27
https://international.univ-lille.fr/en/come-to-study-at-the-university/on-an-international-programme/exchange-programme-erasmus-isep-bci/?print=%3Cinput_httpcs%2F%3E%27
mailto:international-fasest@univ-lille.fr
https://www.uni-hannover.de/en/studium/im-studium/international/exchange-students/
https://www.uni-hannover.de/en/studium/im-studium/international/exchange-students/
mailto:erasmus@wiwi.uni-hannover.de
https://www.the-klu.org/university-services/international-office/for-exchange-students
https://www.the-klu.org/university-services/international-office/for-exchange-students
mailto:exchange@the-klu.org
https://www.uni-bamberg.de/en/studies/exchange-students-eg-erasmus/
mailto:international@uni-bamberg.de
https://www.uni-due.de/international/exchange_students.php
mailto:io.msm@uni-due.de
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8.  

ΓΕΡΜΑΝΙΑ Essen 

University of Essen,  

Mercator School of Management 

(Erasmus ID code: D ESSEN04) 
https://www.uni-

due.de/international/exchange_students.php#Application_Process 

EMAIL: io.msm@uni-due.de 

 

9.  

ΙΠΑΝΙΑ Almeria 

 

University of Almeria 

(Erasmus ID code: EALMERIA01) 
http://cms.ual.es/UAL/en/comunidad/estudiantes/internacionales/admision/in

dex.htm 

EMAIL: incoming@ual.es 

 

10.  

ΙΠΑΝΙΑ Malaga 

 

University of Malaga 

(Erasmus ID code: EMALAGA01) 
https://www.uma.es/relaciones-internacionales/cms/menu/erasmus/incoming-

students/ 

EMAIL: erasmus@uma.es 

 

11.  

ΙΣΑΛΙΑ Pavia 

 

Universita degli studi di Pavia 

(Erasmus ID code: IPAVIA01) 
https://internazionale.unipv.eu/en/erasmus-plus-for-studies-incoming/ 

EMAIL: incoming.erasmus@unipv.it 

 

12.  

ΙΣΑΛΙΑ Urbino 

 

Universitá degli studi di Urbino «Carlo Bo» 

(Erasmus ID code:IURBINO01) 

https://www.uniurb.it/international/mobility-coming-to-

urbino/students/study-mobility 

EMAIL: erasmus.incoming@uniurb.it 

 

13.  

ΙΣΑΛΙΑ Casamassima 

 

Universitá LUM Jean Monnet 

(Erasmus ID code: ICASAMAS01) 

https://www.lum.it/en/international-mobility/incoming-

students 

EMAIL:  erasmus@lum.it 

 

14.  

ΙΣΑΛΙΑ Sassari 

 

Universita degli studi di Sassari 

(Erasmus ID code: ISASSARI01 

https://en.uniss.it/about-uniss/welcome-guides/guide-

erasmus-students 

EMAIL: upc9@uniss.it 

https://www.uni-due.de/international/exchange_students.php#Application_Process
https://www.uni-due.de/international/exchange_students.php#Application_Process
mailto:io.msm@uni-due.de
http://cms.ual.es/UAL/en/comunidad/estudiantes/internacionales/admision/index.htm
http://cms.ual.es/UAL/en/comunidad/estudiantes/internacionales/admision/index.htm
mailto:incoming@ual.es
https://www.uma.es/relaciones-internacionales/cms/menu/erasmus/incoming-students/
https://www.uma.es/relaciones-internacionales/cms/menu/erasmus/incoming-students/
mailto:erasmus@uma.es
https://internazionale.unipv.eu/en/erasmus-plus-for-studies-incoming/
mailto:incoming.erasmus@unipv.it
https://www.uniurb.it/international/mobility-coming-to-urbino/students/study-mobility
https://www.uniurb.it/international/mobility-coming-to-urbino/students/study-mobility
mailto:erasmus.incoming@uniurb.it
https://www.lum.it/en/international-mobility/incoming-students
https://www.lum.it/en/international-mobility/incoming-students
mailto:erasmus@lum.it
https://en.uniss.it/about-uniss/welcome-guides/guide-erasmus-students
https://en.uniss.it/about-uniss/welcome-guides/guide-erasmus-students
mailto:upc9@uniss.it
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15.  

ΚΤΠΡΟ Λευκωςύα 

 

University of Cyprus 

(Erasmus ID code: CYNICOSIA01) 

https://www.ucy.ac.cy/ir/en/erasmus-programme/student-

mobility-for-studies/student-incoming-mobility-for-studies 

EMAIL: zeniou.emma@ucy.ac.cy 

 

16.  

ΚΤΠΡΟ Λεμεςϐσ 

 

Σεχνολογικό Πανεπιςτόμιο Κύπρου 

(Erasmus ID code: CYLIMASSO02) 

http://erasmus.cut.ac.cy/incoming/ 

EMAIL: georgios.nikola@cut.ac.cy 

 

17.  

ΛΕΣΟΝΙΑ Riga 

 

BA School of Finance (RIGA, LATVIA) 

(Erasmus ID code: LVRIGA13) 

 

18.  

ΟΛΛΑΝΔΙΑ Zwolle 

 

Windesheim University of Applied Sciences 

(Erasmus ID code: NLZWOLLE05) 

https://www.windesheim.com/study-programmes/exchange-

programmes 

EMAIL: internationaloffice@windesheim.nl 

 

19.  

ΡΟΤΜΑΝΙΑ Iasi 

 

Alexandru Ioan Cuza University of Iasi 

(Erasmus ID code: ROIASI02) 

https://www.uaic.ro/en/international/ 

EMAIL: relint@uaic.ro 

 

20.  

ΛΟΒΑΚΙΑ Nitra 

 

Slovak University of Agriculture in Nitra 

(Erasmus ID code: SK NITRA 02) 

http://www.uniag.sk/en/student-mobility 

EMAIL: iro@uniag.sk 

 

21.  

ΟΤΗΔΙΑ Vaxjo 

 

Linnaeus (ex Vaxjo) University 

(Erasmus ID code: SVAXJO03) 

https://lnu.se/en/education/exchange-studies/ 

EMAIL: intrel@lnu.se 

 

22.  

ΣΟΤΡΚΙΑ Istanbul 

 

University of Nisantasi 

(Erasmus ID code: TRISTANBU45) 

https://international.nisantasi.edu.tr/sayfa/erasmus-903412 

EMAIL: sercan.karka@nisantasi.edu.tr 

 

https://www.ucy.ac.cy/ir/en/erasmus-programme/student-mobility-for-studies/student-incoming-mobility-for-studies
https://www.ucy.ac.cy/ir/en/erasmus-programme/student-mobility-for-studies/student-incoming-mobility-for-studies
mailto:zeniou.emma@ucy.ac.cy
http://erasmus.cut.ac.cy/incoming/
mailto:georgios.nikola@cut.ac.cy
https://www.windesheim.com/study-programmes/exchange-programmes
https://www.windesheim.com/study-programmes/exchange-programmes
mailto:internationaloffice@windesheim.nl
https://www.uaic.ro/en/international/
mailto:relint@uaic.ro
http://www.uniag.sk/en/student-mobility
mailto:iro@uniag.sk
https://lnu.se/en/education/exchange-studies/
mailto:intrel@lnu.se
https://international.nisantasi.edu.tr/sayfa/erasmus-903412
mailto:sercan.karka@nisantasi.edu.tr
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ςποζηηπίσηηκε ζηο έπγο ηος Σπάθθα. Η ανάδςζη ηων 

νεοκλαζικών οικονομικών εξεηάζεηαι διεξοδικά καθώρ και 

η ζπαθθαϊνή κπιηική πος αζκήθηκε ζηην εν λόγω 

πποζέγγιζη. Το ςπόλοιπο ηων διαλέξεων επικενηπώνεηα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σμόμα  Οργϊνωςησ  και  Διούκηςησ  Επιχειρόςεων 

Οδηγϐσ  πουδών 2022 – 2023 

 
 


