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Ταυτότητα Σπουδών του Τμήματος ΟΔΕ 

Επιχειρήσεις/Οργανισμοί 

• οντότητα 
• ευρύτερο πλαίσιο 

το πρόγραμμα σπουδών διακρίνεται σε δύο 
κύκλους  
• 2 έτη κοινών σπουδών 
• 2 έτη εξειδίκευσης  
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Νομικά 

Διοίκηση 
Επιχειρήσεων 

Λογιστική και 
Χρηματοοικονομική 

Διοίκηση 

Οικονομικά 
(Μίκρο και Μάκρο 

Οικονομία) 

Μάρκετινγκ 

 Πληροφοριακά 
Συστήματα 
Διοίκησης 

Μαθηματικά 
Στατιστική, 

Oικονομετρία 

Ξένη Γλώσσα 

Μαθήματα Κορμού (2 πρώτων ετών) 
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Κατευθύνσεις (2 τελευταία έτη) 
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Πλεονεκτήματα του προγράμματος σπουδών 

• απαραίτητο υπόβαθρο γνώσεων 
• ώριμη επιλογή εξειδίκευσης/κατεύθυνσης στο 3ο έτος 

συνδυασμός ευρύτερης και εξειδικευμένης γνώσης 

• επιτρέπει στους φοιτητές να παρακολουθήσουν αρκετά μαθήματα 
άλλων κατευθύνσεων του ΟΔΕ 

• μέχρι 3 μαθήματα από όποιο άλλο τμήμα του ΟΠΑ επιθυμούν 
• δυνατότητα αλλαγής κατεύθυνσης υπό αυστηρές προϋποθέσεις 

ευελιξία και ανοικτότητα 

• erasmus 

διεθνής αναγνωρισιμότητα 
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δυνατότητα απορρόφησης  

σε οργανισμούς δημοσίου και ιδιωτικού 
τομέα και 

σε διαφορετικά τμήματα στην επιχείρηση  
(αλλαγή 2 και 3 φορές εργοδότη) 
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Φορείς απασχόλησης (πρακτική άσκηση)  

•Εθνική, Eurobank, Alpha, Χρηματιστήριο Αθηνών 

Τράπεζες/ Χρηματιστηριακές Εταιρείες 

•ERNST &YOUNG, DELOITTE, PWC, KPMG  

Πολυεθνικές Ελεγκτικές Εταιρείες 

• ICAP GROUP A.E., BAYER HELLAS A.E., ROSILI ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΚΔΟΤΙΚΗ, Nestle Hellas 

Άλλες εταιρείες 

• Υπουργείο Οικονομικών, Νοσοκομεία, Δήμοι  

Ευρύτερος Δημόσιος τομέας 
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Θέσεις απασχόλησης (πρακτική άσκηση)  

• προώθηση προϊόντων (social media, sites) 
• προετοιμασία ερωτηματολογίου έρευνας αγοράς 

Τμήμα Μάρκετινγκ 

• κοστολόγηση 
• μισθοδοσία 
• καταχώριση γεγονότων (ERP), Χ/Κ 
• ελεγκτικές διαδικασίες 

Τμήμα Λογιστηρίου 

• διαχείριση διαδικασιών για το προσωπικό εταιρειών 
• εισαγωγή δεδομένων σε μηχανογραφικές πλατφόρμες HR 

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 

• οικονομικές μελέτες 

Τμήμα Διοίκησης 
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Άλλα σημαντικά στοιχεία  

• μεγάλη αναγνωρισιμότητα στην αγορά εργασίας 

ένα από τα αρχαιότερα και τα πιο ιστορικά 
τμήματα του ΟΠΑ 

• δυνατότητα για μεταπτυχιακά σε διάφορους τομείς 
σε πολλά πανεπιστήμια του εσωτερικού και 
εξωτερικού 

η συγκεκριμένη δομή του προγράμματος 
σπουδών 
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