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Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών

 Η εκπαίδευση μηχανικών της οικονομίας, των έργων, των 
επιχειρήσεων, της καινοτομίας και των αποφάσεων

 Η παροχή γνώσεων, εργαλείων και μεθόδων που απαιτούνται στην 
ανάπτυξη και διαχείριση έργων και τεχνολογικών συστημάτων, 
στην επίλυση επιχειρησιακών προβλημάτων, στη λήψη 
αποφάσεων και στη χάραξη πολιτικής, καθώς και στην ανάπτυξη 
οργανισμών που σχετίζονται με την οικονομία της τεχνολογίας και 
της πληροφορίας



Μηχανικός Οικονομίας και Διοίκησης (ΜΟΔ)

Μηχανικός
Αναλύει, Επιλύει, Σχεδιάζει, Κατασκευάζει, Συντηρεί μηχανές, προϊόντα, 

υπηρεσίες & συστήματα εφαρμόζοντας αρχές βασικών επιστημών (μαθηματικά, 
φυσική, πληροφορική, κλπ.)

Πολιτικός 
Μηχανικός  
κατασκευές (π.χ. 
κτίρια, δημόσια έργα) 

Μηχανολόγος 
Μηχανικός 
βιομηχανικά 
συστήματα

…

Μηχανικός Οικονομίας και Διοίκησης
Βελτιστοποιεί κόστος, χρόνο και αξιοπιστία σε
τεχνολογικά και διοικητικά συστήματα (π.χ.
διαχείριση έργων και λειτουργιών, εφοδιαστικής
αλυσίδας, κινδύνων)

Εφαρμόζει ποσοτικές μεθόδους για τη λήψη
αποφάσεων στη διοίκηση επιχειρήσεων και
οργανισμών και στα χρηματοοικονομικά



Τι προβλήματα λύνει ο ΜΟΔ (I);

Προβλήματα Λήψης Αποφάσεων στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών
• Συμφέρει να εγκαταστήσω ένα νέο κομμάτι τεχνολογικού εξοπλισμού στην 

παραγωγική  μου μονάδα; Να επιχειρήσω μια νέα επένδυση και με ποιο ρίσκο; 
Πότε θα αποσβέσω τα έξοδα της επένδυσης;

• Τι συμπεράσματα μπορώ να βγάλω από την ανάλυση των δεδομένων που διαθέτω 
για τις προτιμήσεις και τα διαφορετικά προφίλ των πελατών μου; Μπορώ να 
εισάγω ένα νέο προϊόν στην αγορά και ποια πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά 
του; Πόσο επιτυχημένη είναι  η στρατηγική που έχω για την προώθηση των 
προϊόντων μου μέσω του Διαδικτύου;



Τι προβλήματα λύνει ο ΜΟΔ (ΙI);

Προβλήματα Βελτιστοποίησης Κόστους και Χρόνου
• Πώς θα γίνει μια κατασκευή ή ένα έργο έγκαιρα και με το ελάχιστο δυνατό 

κόστος; Μπορώ να βελτιστοποιήσω τη χρήση των πόρων του έργου; 
• Ποια είναι η ιδανική διαδρομή για να γίνει κατά τον καλύτερο τρόπο η διανομή 

των προϊόντων μου ή η εξυπηρέτηση των πελατών μου;
• Πώς θα κατανείμω τα μεταφορικά μου μέσα σε ένα δίκτυο διανομής ώστε να 

ικανοποιήσω όλους τους πελάτες μου;
• Πώς θα ελαχιστοποιήσω το χρόνο αναμονής των πελατών σε μία τράπεζα, ένα 

αεροδρόμιο, ένα νοσοκομείο, κτλ;



Τι προβλήματα λύνει ο ΜΟΔ (IIΙ);

Προβλήματα Λήψης Αποφάσεων στα Χρηματοοικονομικά
• Ποιο είναι το καλύτερο χαρτοφυλάκιο μετοχών - ομολόγων στο οποίο μπορώ να 

επενδύσω τα χρήματά μου και με ποια στρατηγική; 
• Πώς μπορώ να εξασφαλιστώ (ή να αποκομίσω κέρδη) από τις αλλαγές των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών (π.χ. δολάριο έναντι ευρώ); 
• Μπορώ να προβλέψω την πορεία χρηματοοικονομικών προϊόντων ή προϊόντων τα 

οποία διαπραγματεύονται στις διεθνείς αγορές (π.χ. πετρέλαιο, χρυσός);



Σε τι διαφέρει ο ΜΟΔ από τους επιστήμονες της 
Διοίκησης;

Problem solving 
approach -> Λιγότερη 
θεωρία και έμφαση 

στην επίλυση 
προβλημάτων με τη 

χρήση ποσοτικών 
μεθόδων

Ισχυρό υπόβαθρο 
μαθηματικών –
πιθανοτήτων –

στατιστικής, 
επιχειρησιακής έρευνας 

και πληροφορικής 

Εξοικείωση με την 
τεχνολογία Διπλωματική εργασία



Το αντικείμενο του ΤΜΟΔ είναι μοναδικό στην Ελλάδα, 
αλλά όχι και στο εξωτερικό

Η.Π.Α.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Αντίστοιχα προγράμματα 
σπουδών προσφέρονται από 
Τμήματα Επιχειρησιακής 
Έρευνας και 
Χρηματοοικονομικής 
Μηχανικής, Διοικητικής 
Επιστήμης και Μηχανικής, 
και Επιστήμης της 
Διοίκησης, σε Πανεπιστήμια 
διεθνούς φήμης όπως αυτά 
του Stanford, του Princeton
αλλά και του MIT

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην 
εκπαίδευση μηχανικών 
οικονομίας και διοίκησης στα 
διεθνούς φήμης Πολυτεχνεία του 
Delft και του Eindhoven

Μεγάλη παράδοση σε οικονομολόγους 
μηχανικούς. Υπάρχουν πάνω από 25 
Πολυτεχνεία που προσφέρουν την εν 
λόγω ειδικότητα. Το πρώτο Τμήμα 
οικονομολόγων μηχανικών άνοιξε στο 
Πολυτεχνείο του Βερολίνου το 1927! 



 Μηχανική της Διοίκησης
(Management Engineering)

 Χρηματοοικονομική Μηχανική 
(Financial Engineering)

Τομείς Εξειδίκευσης



ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

Management Engineering



Τι ειδίκευση θα λάβω από την κατεύθυνση «Μηχανική 
της Διοίκησης»; (Ι)

Οι φοιτητές που θα επιλέξουν την κατεύθυνση της Μηχανικής της Διοίκησης θα
ειδικευτούν περισσότερο σε θέματα που σχετίζονται με:

 τον προγραμματισμό και έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας, τον έλεγχο
αποθεμάτων, τον προγραμματισμό πόρων, τη χωροθέτηση μονάδων
παραγωγής και την ενδο-επιχειρησιακή χωροταξία, τον σχεδιασμό και την
παραγωγή προϊόντων με τη βοήθεια πληροφοριακών συστημάτων (FlexSim,
Autocad, Matlab, κτλ.)

 τον χρονικό και τεχνικο-οικονομικό προγραμματισμό έργων

 τη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας και τα logistics

 την επιστημονική προετοιμασία λήψης αποφάσεων σε οποιοδήποτε διοικητικό –
τεχνικό σύστημα, ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, καθώς και
βιομηχανικές μονάδες



Τι ειδίκευση θα λάβω από την κατεύθυνση «Μηχανική 
της Διοίκησης»; (ΙΙ)

 την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας στην
παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών

 μεθοδολογίες και μοντέλα διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών -
υποστήριξη και ενοποίησή τους με τεχνολογίες πληροφορικής (πληροφοριακά
συστήματα)

 ανάλυση κόστους-οφέλους, οικονομική αξιολόγηση, μεταφορά και διαχείριση
τεχνολογιών πληροφορικής/επικοινωνιών στην επιχείρηση

 σχεδιασμό και ανάπτυξη εφαρμογών ηλ. επιχειρηματικότητας (e-business)

 κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών σχετικά με υπηρεσίες στον παγκόσμιο ιστό
(web services), αξιολόγηση/αξιοποίηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν (web-
enabled analytics), τεχνολογίες επιχειρηματικής ευφυΐας (business intelligence),
κλπ.



ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ»

Financial Engineering



Τι ειδίκευση θα λάβω από την κατεύθυνση 
«Χρηματοοικονομικής Μηχανικής» (Ι);

Οι φοιτητές που θα επιλέξουν την κατεύθυνση της Χρηματοοικονομικής Μηχανικής
θα ειδικευτούν περισσότερο σε θέματα που σχετίζονται με:

 Την τιμολόγηση νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών
χρησιμοποιώντας αλγοριθμικές μεθόδους και προγραμματιστικές τεχνικές

 Την αναγνώριση, ανάλυση και διαχείριση των διαφόρων
χρηματοοικονομικών κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένη κάθε
οικονομική οντότητα, χρησιμοποιώντας προηγμένα εργαλεία, μεθόδους και
τεχνικές

 Την λήψη επενδυτικών αποφάσεων σε καθεστώς αβεβαιότητας

 Την αξιολόγηση μιας επενδυτικής στρατηγικής και την επιλογή της καλύτερης
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων επενδυτικών στρατηγικών



Τι ειδίκευση θα λάβω από την κατεύθυνση 
«Χρηματοοικονομικής Μηχανικής» (ΙΙ);

 Τη βασική λειτουργία και την συμβολή των χρηματοπιστωτικών οργανισμών
και των ιδιωτικών τραπεζών στην ευρύτερη οικονομία καθώς επίσης και με την
μελέτη των βασικών τραπεζικών προϊόντων και τον ρόλο που αυτά
διαδραματίζουν στο χρηματοπιστωτικό σύστημα

 Την κατασκευή μοντέλων ικανών να περιγράψουν την πορεία των διαφόρων
χρηματοοικονομικών μεταβλητών (πχ. επιτόκια, μετοχές) καθώς επίσης και τη
διενέργεια προβλέψεων χρησιμοποιώντας τα μοντέλα αυτά

 Τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται οι παγκόσμιες οικονομίες μεταξύ τους και
τον αντίκτυπο που έχει η πιθανή αυτή σύνδεση στο χρηματοπιστωτικό
σύστημα



ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΜΟΔ ΤΙ;
Έρευνα Αποφοίτων



Επαγγελματικά δικαιώματα

Με πρόσφατη (23/02/2019) απόφασή της η
Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδας αποφάσισε την ένταξη των
αποφοίτων του Τμήματος Μηχανικών
Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)

Οι απόφοιτοι της Χρηματοοικονομικής
Κατεύθυνσης μπορούν να γραφτούν στο
Οικονομικό Επιμελητήριο



Προοπτικές εξέλιξης στην αγορά εργασίας

Κατεύθυνση «Μηχανική της 
Διοίκησης» 

 Άμεση επαγγελματική αποκατάσταση 

 Δυνατότητα εργασίας στη Ελλάδα και στο 
εξωτερικό

 Λήψη σημαντικών δεξιοτήτων και γνώσεων 
που τις ζητούν οι επιχειρήσεις

 Δυνατότητα εργασίας σε πολλαπλούς 
παραγωγικούς τομείς

 Σύνδεση της θεωρητικής γνώσης με την 
πρακτική εφαρμογή

Κατεύθυνση «Χρηματοοικονομική 
Μηχανική» 

 Απασχόληση σε χρηματοπιστωτικά και 
τραπεζικά ιδρύματα, ασφαλιστικές -
συμβουλευτικές - επενδυτικές εταιρείες, 
κρατικές υπηρεσίες, ανεξάρτητες αρχές

 Σχεδόν άμεση επαγγελματική 
αποκατάσταση καθώς υπάρχει αυξημένη 
ζήτηση για ανθρώπινο δυναμικό που έχει το 
συγκεκριμένο υπόβαθρο

 Δυνατότητα εργασίας τόσο στην Ελλάδα όσο 
και στο εξωτερικό 

 Δυνατότητα εργασίας σε μία πληθώρα 
θέσεων ζωτικής σημασίας για την 
βιωσιμότητα κάθε επιχείρησης και 
οργανισμού



Προοπτικές εξέλιξης σε μεταπτυχιακές σπουδές 

Κατεύθυνση «Μηχανική της 
Διοίκησης» 

MSc | PhD in Supply Chain 
Management / Engineering Business 

Management / Operational Research / Big 
data and Data analytics / Production 
engineering / Management Science / 
Project management / Information 

Technology / Business Administration 
(MBA) / Artificial Intelligence & Machine 

Learning / Business Intelligence

Κατεύθυνση «Χρηματοοικονομική 
Μηχανική» 

MSc | PhD in Quantitative 
Management of Actuarial and Financial 

Risk |  Financial Engineering | 
Computational methods in Finance | 

Financial risk analysis | Portfolio 
management | Financial Mathematics | 

Stochastic Finance | Banking and Finance 
| Financial Data Intelligence | Finance 

and Data Analytics



Ένταξη αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας –
Αποτελέσματα Έρευνας* (Ι) 

*Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 218 απόφοιτους του ΤΜΟΔ (70.32% του συνόλου των αποφοίτων) από το 2005 (έτος πρώτων αποφοίτων του Τμήματος) έως το 2015 

των αποφοίτων που 
συμμετείχαν στην 
έρευνα, εργάζεται

των αποφοίτων που 
συμμετείχαν στην 

έρευνα, συνεχίζουν τις 
σπουδές τους για την 

απόκτηση 
μεταπτυχιακού ή/και 
διδακτορικού τίτλου 

σπουδών

των αποφοίτων που 
συμμετείχαν στην 
έρευνα, βρήκε την 
πρώτη του εργασία 

στους τρεις (3) 
πρώτους μήνες

αναζήτησης

των αποφοίτων που 
συμμετείχαν στην 
έρευνα, βρήκε την 
πρώτη του εργασία 

κατά τη διάρκεια του 
πρώτου έτους 
αναζήτησης

84% 11% 50% 98%

ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΠΡΩΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ



Ένταξη αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας –
Αποτελέσματα Έρευνας (ΙΙ) 

από του απόφοιτους 
της έρευνας που έχουν 

βρει εργασία, 
απασχολείται στον 

ιδιωτικό τομέα

80% 87% 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΩΡΑΣ & ΤΟΜΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

από του απόφοιτους 
της έρευνας που έχουν 

βρει εργασία, 
απασχολείται στην 

Ελλάδα

21% 27%
13% 7% 13%

Βιομηχανία -
Κατασκευές

Εμπόριο –
Μεταφορές –
Αποθηκεύσεις

Τράπεζες, 
Χρηματιστηριακές 
& Ασφαλιστικές 

εταιρίες

Πληροφορική Επιχειρηματικές 
υπηρεσίες πλην 
Πληροφορικής

Επικρατέστεροι Κλάδοι Απασχόλησης



Που εργάζονται οι απόφοιτοι μας – Αποτελέσματα 
Έρευνας (ΙΙΙ) 

*Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 218 απόφοιτους του ΤΜΟΔ (70.32% του συνόλου των αποφοίτων) από το 2005 (έτος πρώτων αποφοίτων του Τμήματος) έως το 2015 

Κατεύθυνση «Μηχανική της Διοίκησης» 

Κατεύθυνση «Χρηματοοικονομική Μηχανική» 



Οι Απόφοιτοι ΜΟΔ σε Μεταπτυχιακές Σπουδές –
Αποτελέσματα Έρευνας (IV)

των αποφοίτων που 
συμμετείχαν στην 

έρευνα, συνέχισαν τις 
σπουδές τους για την 

απόκτηση 
διδακτορικού τίτλου 

σπουδών

51% 9% 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΠΙ 218 ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΩΣ 10/2015

των αποφοίτων που 
συμμετείχαν στην 

έρευνα, συνέχισαν τις 
σπουδές τους για την 

απόκτηση 
μεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών

45%

των αποφοίτων που 
συνέχισε τις σπουδές 

του, απέκτησε τον 
μεταπτυχιακό ή/και 

διδακτορικό τίτλο στο 
εξωτερικό



Που συνεχίζουν τις μεταπτυχιακές σπουδές τους οι 
απόφοιτοί μας – Αποτελέσματα Έρευνας (V)



Η ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΙΓΑΙΟΥ



Όπως και στα περισσότερα περιφερειακά 
Πανεπιστήμια…

• Καθημερινή επαφή  με διδακτικό  και διοικητικό προσωπικό

• Αναγνωρισιμότητα στην κοινότητα

• Ευκαιρίες συμμετοχής σε ακαδημαϊκές δραστηριότητες και 
προγράμματα διεθνούς κινητικότητας

• Συμμετοχή σε φοιτητικές ομάδες (οι πρωτοβουλίες είναι δικές σου)!

• Ζωή σε ένα διαφορετικό, μοναδικό κοινωνικό και φυσικό 
περιβάλλον

30



Φόβοι και αγωνίες…

• Απόσταση
– «Γύρω – γύρω θάλασσα»
– Η αδυναμία του «πετιέμαι με το αυτοκίνητο»
… σύνδρομα μόνο του πρώτου εξαμήνου! Μετά η άνοιξη στο Αιγαίο 
κερδίζει!

• Κόστος 
– Διαβίωση: μάλλον φθηνότερη από άλλες περιοχές
– Ταξιδιών: Πρόβλημα που μπορεί να περιοριστεί με καλό 

προγραμματισμό

• Ασφαλές Περιβάλλον;
– Οι μικρές κοινότητες δεν αφήνουν εύκολα να «χαθούμε»...



https://youtu.be/HhrQsNWrFx0


