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1. ΣΚΟΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΜΣ - Ο.∆Ι.Μ. 

 

Ο παρών κανονισµός λειτουργίας του ΠΜΣ «Οικονοµική και ∆ιοίκηση για 

Μηχανικούς» διέπεται από τις γενικές αρχές και το σύνολο των διατάξεων του 

Κανονισµού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

και έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος 

Μηχανικών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης.  Ο εσωτερικός κανονισµός έχει ως σκοπό την 

περιγραφή και προδιαγραφή βασικών θεµάτων λειτουργίας του προγράµµατος και 

περιλαµβάνει επιµέρους διατάξεις σχετικά µε: 

 

� Το αντικείµενο του ΠΜΣ 

� Το περιεχόµενο και τη δοµή του Προγράµµατος  

� Τη διάρκεια σπουδών και τα προσφερόµενα µαθήµατα 

� Τα κριτήρια εισαγωγής και τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων 

� Την διοικητική υποστήριξη του Προγράµµατος 

� Την αξιολόγηση του Προγράµµατος 

� Τους κανονισµούς διεξαγωγής εξετάσεων και εκπόνησης διπλωµατικών 

εργασιών 

 

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΤΟ Τ.Μ.Ο.∆. 

 

Αντικείµενο του προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών «Οικονοµική και 

∆ιοίκηση για Μηχανικούς» στο Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης του 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου είναι η παραγωγή και η µετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, 

µεθοδολογιών, εργαλείων στον διεπιστηµονικό χώρο της τεχνολογίας, οικονοµικής 

και διοίκησης. 

Το ΠΜΣ φιλοδοξεί να συµβάλλει στη µεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστηµόνων, 

στις εξής κατευθύνσεις: 

 

 Χρηµατοοικονοµική Μηχανική  

 Μηχανική της ∆ιοίκησης 

 ∆ιοίκηση και Οικονοµία ∆ηµόσιων Οργανισµών και Φορέων 

  

Το ΠΜΣ είναι εγκεκριµένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων 

(πρώην Υπεπθ), σύµφωνα µε τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Β7/57944 

ΦΕΚ 1049/25-07-2005, τ. Β΄, όπως τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 2064/29-07-2014, τ. 

Β΄. 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ∆ΟΜΗ ΠΜΣ 

 

3.1. Το Πρόγραµµα Μαθηµάτων 

 

Η διάρκεια του Προγράµµατος είναι 12 µήνες. Περιλαµβάνει εννέα (9) 

υποχρεωτικά µαθήµατα (καθένα ισοδύναµο µε 3 διδακτικές µονάδες) και 

υποχρεωτική διπλωµατική εργασία (ισοδύναµη µε το βαθµό δύο ακόµη µαθηµάτων ή 

6 διδακτικές µονάδες).  Τα µαθήµατα προσφέρονται σε δύο ακαδηµαϊκά εξάµηνα 

(Χειµερινό και Εαρινό) και η ∆ιπλωµατική Εργασία εκπονείται κατά το τελευταίο 

πεντάµηνο του προγράµµατος (βλ. 3.3. Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία). 

Τα µαθήµατα του ΠΜΣ - Ο.∆Ι.Μ. παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα και 

περιγράφονται αναλυτικά στο παράρτηµα Α2. Περιγραφές µαθηµάτων ΠΜΣ - 

Ο.∆Ι.Μ).  Το σύνολο των µαθηµάτων του χειµερινού εξαµήνου αλλά και ένα µάθηµα 
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του εαρινού εξαµήνου είναι ισοδύναµα µε 6 µονάδες ECTS, ενώ τα υπόλοιπα 

µαθήµατα του εαρινού εξαµήνου, ως εξειδικευµένα, ισοδυναµούν µε 8 µονάδες 

ECTS. Η διπλωµατική εργασία είναι ισοδύναµη µε 15 µονάδες ECTS. Ο φοιτητής θα 

πρέπει να συµπληρώσει άθροισµα 33 διδακτικών µονάδων (και αντίστοιχα 75 

µονάδων ECTS) για να θεωρηθεί ότι ολοκλήρωσε το πρόγραµµα µεταπτυχιακών 

σπουδών.  

 

Προσφερόµενα µαθήµατα και αντιστοιχία πιστωτικών µονάδων (ECTS)  
 

ΜΑΘΗΜΑ ECTS 

Χ
Ε
ΙΜ

Ε
Ρ
ΙΝ

Ο
 Ε
Ξ
Α
Μ
Η
Ν
Ο

 

Χρηµατοοικονοµική 

Μηχανική 

∆ιοίκηση και Στρατηγική για Μηχανικούς 6 

∆ιοικητική Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση 6 

∆ιεθνής Μακροοικονοµική 6 

∆ιεθνής Χρηµατοοικονοµική: Θεσµοί και Αγορές 6 

Χρηµατοοικονοµικά Μαθηµατικά 6 

Μηχανική της 

∆ιοίκησης 

∆ιοίκηση και Στρατηγική για Μηχανικούς 6 

∆ιοικητική Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση 6 

∆ιαχείριση Πληροφοριακών Συστηµάτων 6 

∆ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων 6 

Μεθοδολογίες Επιχειρησιακής Έρευνας 6 

∆ιοίκηση και 

Οικονοµία ∆ηµοσίων 

Οργανισµών και 

Φορέων 

∆ιοίκηση και Στρατηγική για Μηχανικούς 6 

∆ιοικητική Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση 6 

∆ιεθνής Μακροοικονοµική 6 

∆ιαχείριση Πληροφοριακών Συστηµάτων 6 

∆ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων 6 

 Μερικό άθροισµα ECTS 30 

Ε
Α
Ρ
ΙΝ

Ο
 Ε
Ξ
Α
Μ
Η
Ν
Ο

 

Χρηµατοοικονοµική 

Μηχανική 

Υπολογιστικές Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων 6 

Χρηµατοοικονοµική Οικονοµετρία 8 

Προσοµοίωση Χρηµατοοικονοµικών Σεναρίων 8 

∆υναµική των Χρηµατοοικονοµικών Αγορών 8 

Μηχανική της 

∆ιοίκησης 

Υπολογιστικές Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων 6 

∆ιοίκηση Λειτουργιών και Παραγωγής 8 

∆ιοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 8 

∆ιοίκηση Έργων και ∆ιαχείριση Κινδύνων 8 

∆ιοίκηση και 

Οικονοµία ∆ηµοσίων 

Οργανισµών και 

Φορέων 

∆ηµόσια ∆ιοίκηση (Κράτος-Θεσµοί-∆ιακυβέρνηση) 6 

∆ηµόσια Οικονοµικά / Οικονοµική και Φορολογική Πολιτική 8 

∆ιαχείριση ∆ηµοσίων Επενδύσεων - Έργων 8 

∆ιοίκηση Αλλαγών – Αναδιοργάνωση – Μεταρρυθµίσεις 8 

 Μερικό άθροισµα ECTS 30 

Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία 15 

Ολικό άθροισµα ECTS 75 
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Ο µέσος όρος τελικής βαθµολογίας του διπλώµατος
1
 κάθε φοιτητή υπολογίζεται 

ως σταθµισµένο άθροισµα ένδεκα (11) βαθµών, ανάλογα µε τη βαρύτητα του κάθε 

µαθήµατος. 

 

Η διδασκαλία και εξέταση των µαθηµάτων του Μ.∆.Ε ολοκληρώνεται σε έντεκα 

(11) τρίωρα. Ορισµένα από τα µαθήµατα είναι προϊόν συνεργασίας δύο ή 

περισσοτέρων διδασκόντων.  

 

Το πρόγραµµα σπουδών αναθεωρείται κάθε χρόνο από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τ.Μ.Ο.∆., 

λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, αλλά και τις προτάσεις όλων 

των εµπλεκοµένων στο πρόγραµµα. Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος 

διδασκαλίας παρέχονται παράλληλες βοηθητικές διαλέξεις σε θέµατα άµεσα 

σχετιζόµενα µε το περιεχόµενο των µαθηµάτων του προγράµµατος, όπως: 

 

 Προγραµµατισµός Η/Υ σε περιβάλλον Matlab 

 Έννοιες Μαθηµατικής Ανάλυσης & Γραµµικής Άλγεβρας 

 Βασικές Έννοιες Στατιστικής  
 Βασικές Γνώσεις Οικονοµετρίας 
 Βασικές Έννοιες Οικονοµικής 
 Βασικές Γνώσεις Χρηµατοοικονοµικής 
 Στρατηγική των Επιχειρήσεων 

 Αρχές Εκπόνησης ∆ιπλωµατικών και Άλλων Εργασιών 

 

Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες υποχρεούνται να παρακολουθούν ανελλιπώς τη 

διδασκαλία των µαθηµάτων στα οποία εγγράφονται. Συγκεκριµένα, απαιτείται 

παρακολούθηση τουλάχιστον ποσοστού 60% των παραδόσεων για την τυπική 

κατοχύρωση κάθε µαθήµατος για τη συµµετοχή στις εξετάσεις και την τελική 

αξιολόγηση.  

 

3.2 Αξιολόγηση φοιτητών στα µαθήµατα 

 

Οι φοιτητές εξετάζονται τόσο κατά τη διάρκεια όσο και στο τέλος κάθε 

µαθήµατος. Η εξέταση των µαθηµάτων της χειµερινής περιόδου πραγµατοποιείται 

τον Φεβρουάριο, ενώ της εαρινής περιόδου τον Μάιο - Ιούνιο. Η επαναληπτική 

εξέταση κάθε µαθήµατος πραγµατοποιείται τον Σεπτέµβριο - Οκτώβριο. 

 

Ο ακριβής τρόπος αξιολόγησης των φοιτητών καθορίζεται από τον διδάσκοντα 

του µαθήµατος. Θα πρέπει, ωστόσο, η διαδικασία αξιολόγησης να εξασφαλίζει την 

ισότιµη αντιµετώπιση όλων των εξεταζοµένων. Ο τελικός βαθµός εκφράζεται σε 

δεκαδική κλίµακα από 0 έως 10 µε διαβαθµίσεις του 0,5. Οι βαθµολογίες 

στρογγυλεύονται µε υπεροχή στην πλησιέστερη αποδεκτή διαβάθµιση (π.χ. το 6,74 

γίνεται 6,5, ενώ το 6,75 γίνεται 7,0). Για να θεωρηθεί επιτυχής η επίδοση σε κάποιο 

µάθηµα θα πρέπει ο µεταπτυχιακός φοιτητής να έχει βαθµολογηθεί µε βαθµό πέντε 

(5) τουλάχιστον.  

 

                                                 
1
                            9 

Ο βαθµός πτυχίου (ΒΠ) υπολογίζεται από τον τύπο ΒΠ = (ΣΒΜi + 2*Β∆)/11, όπου ΒΜi: βαθµός  
              1 

Μαθήµατος , Β∆: βαθµός ∆ιπλωµατικής 
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Οι διδάσκοντες υποχρεούνται να παραδώσουν την τελική βαθµολογία των 

µαθηµάτων τους εντός 20 ηµερών από την τελευταία παράδοση ή την τελική εξέταση 

του µαθήµατος. 

 

Η αλλαγή βαθµολογίας ή αναβαθµολόγηση ενός γραπτού µεταπτυχιακού φοιτητή, 

θα πρέπει να πραγµατοποιείται εντός δύο εβδοµάδων από την κατάθεση της 

βαθµολογίας στη Γραµµατεία του ΠΜΣ. 

 

Στην περίπτωση που ο µεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει ένα µόνο µάθηµα, έχει τη 

δυνατότητα να το εξεταστεί στην εµβόλιµη εξέταση που θα πραγµατοποιείται τον 

Φεβρουάριο κάθε έτους, δηλαδή κατά την εξεταστική περίοδο του χειµερινού 

εξαµήνου του τρέχοντος ακαδηµαϊκού έτους, χωρίς καµία επιβάρυνση. 

 

Όποιος φοιτητής αποτύχει σε ένα µάθηµα µιας περιόδου, µπορεί να εξεταστεί 

στην επαναληπτική εξέταση του Φθινοπώρου, αλλά εφόσον αποτύχει για δεύτερη 

φορά, υποχρεούται να παρακολουθήσει εκ νέου το µάθηµα αυτό, καταβάλλοντας το 

κόστος επανεγγραφής. 

 

3.3. Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία 

 

Η διαδικασία εκπόνησης µεταπτυχιακών εργασιών είναι η ακόλουθη: 

 

Ως το τέλος Μαρτίου κάθε έτους, όλοι οι εµπλεκόµενοι διδάσκοντες του 

Τ.Μ.Ο.∆. και του ΠΜΣ - Ο.∆Ι.Μ. ανακοινώνουν θέµατα διπλωµατικών εργασιών 

που αναρτώνται σε πίνακα ανακοινώσεων της Γραµµατείας του ΠΜΣ και 

συζητούνται µε τους ενδιαφερόµενους φοιτητές κατά τη διάρκεια του εαρινού 

εξαµήνου. Ύστερα από αίτηση του/της φοιτητή/τριας και µε τη σύµφωνη γνώµη του 

επιβλέποντος, η Γ.Σ.Ε.Σ. ενηµερώνεται για το θέµα, το είδος και τον επιβλέποντα της 

µεταπτυχιακής διατριβής και παρέχει τη σχετική έγκριση.  Ως προθεσµία υποβολής 

των θεµάτων στη Γ.Σ.Ε.Σ  ορίζεται η 31
η
 Μαΐου. 

 

Για την εξέταση της διπλωµατικής εργασίας ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του 

Τµήµατος τριµελής επιτροπή, στην οποία συµµετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) άλλοι 

Καθηγητές (µέλη ∆.Ε.Π.) ή Ε.Π. ή ερευνητές των βαθµίδων Α’, Β’ ή Γ’, οι οποίοι 

είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος. Τα µέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την 

ίδια ή συναφή επιστηµονική ειδικότητα µε το γνωστικό αντικείµενο του 

προγράµµατος. 

 

Με το πέρας της συγγραφής, ανακοινώνεται ο χρόνος εξέτασης της διατριβής 

(δηµόσια υποστήριξη και βαθµολόγηση), µε σύµφωνη γνώµη του επιβλέποντα.  

 

Η 15η Οκτωβρίου κάθε έτους είναι η καταληκτική ηµεροµηνία για την κατάθεση 

των αντιγράφων της ολοκληρωµένης µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας στη 

βιβλιοθήκη για όσους µεταπτυχιακούς φοιτητές επιθυµούν να συµµετάσχουν στην 

Καθοµολόγηση που πραγµατοποιείται τέλη Νοεµβρίου - αρχές ∆εκεµβρίου. Η 

παρουσίαση της διπλωµατικής εργασίας θα ανακοινώνεται µία εβδοµάδα νωρίτερα 

και θα είναι δηµόσια στο Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης και µε την 

παρουσία και των τριών µελών της επιτροπής. Σε διαφορετική περίπτωση θα 

κατατίθεται από το/τη φοιτητή/τρια αιτιολογηµένη εισήγηση στη Γενική Συνέλευση 

Ειδικής Σύνθεσης για το λόγο που πραγµατοποιείται η παρουσίαση εκτός της έδρας 
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του Τµήµατος. Η συγγραφή της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας µπορεί να 

είναι στην αγγλική γλώσσα µε υποχρεωτική περίληψη και στην ελληνική. 

 

Η µεταπτυχιακή εργασία αξιολογείται από τον επιβλέποντα και δύο ακόµη µέλη 

ως προς τον ερευνητικό της προσανατολισµό ή/και την εφαρµογή της σε πραγµατικά 

προβλήµατα, τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, την επιστηµονική µεθοδολογία, τη 

χρησιµότητα των αποτελεσµάτων και τον τρόπο της γραπτής και προφορικής της 

παρουσίασης. Η εργασία βαθµολογείται µε τρόπο όµοιο µε τα µαθήµατα από τριµελή 

επιτροπή εκ των οποίων ένα τουλάχιστον µέλος είναι Καθηγητής (µέλος ∆ΕΠ) του 

Τ.Μ.Ο.∆. Εάν η µεταπτυχιακή εργασία κριθεί ως προβιβάσιµη µπορεί ο υποψήφιος ή 

η υποψήφια να ανακηρυχθεί κάτοχος Μ.∆.Ε. από τη Γ.Σ.Ε.Σ., αφού προηγουµένως 

κάνει τις διορθώσεις που, ενδεχοµένως, έχει προτείνει η επιτροπή. Εάν η εργασία 

κριθεί ως µη ικανοποιητική και δεν αποσπάσει προβιβάσιµο βαθµό, τότε ο/η 

υποψήφιος/α οφείλει να την ολοκληρώσει σύµφωνα µε τις υποδείξεις της επιτροπής 

και να υποστεί νέα εξέταση σε ηµεροµηνία που αποφασίζει η Γ.Σ.Ε.Σ., µετά από 

εισήγηση του επιβλέποντος. 

 

Η µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία κατατίθεται σε 2 αντίτυπα στη Γραµµατεία 

(δεµένα αντίτυπα και CD), δύο αντίτυπα στη Βιβλιοθήκη (δεµένα αντίτυπα και 

ηλεκτρονική υποβολή) και τρία αντίτυπα για την τριµελή εξεταστική επιτροπή.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες επί της εκπόνησης της µεταπτυχιακής 

διπλωµατικής εργασίας δείτε σχετικές πληροφορίες στο Παράρτηµα Α4. Γενικός 

Κανονισµός Εκπόνησης ∆ιπλωµατικών Εργασιών στο Τ.Μ.Ο.∆. 

 

3.4. Σύµβουλος σπουδών 

 

Για κάθε µεταπτυχιακό φοιτητή, ο οποίος παρακολουθεί το ΠΜΣ, ορίζεται από τη 

Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από πρόταση της Σ.Ε., ένας Καθηγητής (µόνιµο µέλος ∆.Ε.Π.) ή 

Ε.Π. ως επιβλέπων. Η Σ.Ε. και ο επιβλέπων έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης 

και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του µεταπτυχιακού φοιτητή. 

 

3.5. Υποτροφίες 

 

Στο τέλος κάθε ακαδηµαϊκού έτους ανακηρύσσονται ως υπότροφοι φοιτητές/τριες 

που διακρίθηκαν. Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση τον µέσο όρο βαθµών στα 

µαθήµατα του ακαδηµαϊκού έτους, την ολοκλήρωση όλων των υποχρεώσεων έως τις 

15 Οκτωβρίου και υπό την προϋπόθεση να µην έχουν αποτύχει ποτέ σε µάθηµα του 

Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών. 

 

Η χορήγηση των υποτροφιών του ΠΜΣ - Ο.∆Ι.Μ. και το ύψος αυτών καθορίζεται 

µετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος 

Μηχανικών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης, υπό την προϋπόθεση επάρκειας των πόρων 

και µε βάση τον προϋπολογισµό του ακαδ. έτους που δίνονται οι υποτροφίες (δηλ. 

του επόµενου ακαδ. έτους από το έτος εισαγωγής). 

 

Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., και υπό την προϋπόθεση επάρκειας πόρων, το ΠΜΣ - 

Ο.∆Ι.Μ.  χορηγεί ως υποτροφία στον αριστεύσαντα και πρωτεύσαντα φοιτητή του 

Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών του Τ.Μ.Ο.∆. την δωρεάν φοίτηση στο 

µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Οικονοµική και ∆ιοίκηση για Μηχανικούς». 
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3.6. Λοιπές ∆ιατάξεις 

 

Στον/στην απόφοιτο του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Ειδίκευσης µπορεί να 

χορηγείται, πριν από την απονοµή, βεβαίωση ότι έχει περατώσει επιτυχώς την 

παρακολούθηση του Προγράµµατος. Ο/Η κάτοχος του Μ.∆.Ε. δικαιούται να πάρει 

δωρεάν δύο αντίγραφα του διπλώµατος και ένα πιστοποιητικό αναλυτικής 

βαθµολογίας, ή και περισσότερα, εφ’ όσον καταβάλλει στο ταµείο του 

Πανεπιστηµίου παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται µε απόφαση του 

Πρυτανικού Συµβουλίου. Για να του χορηγηθεί το Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα 

Ειδίκευσης θα πρέπει να µην έχει εκκρεµότητες µε τη Βιβλιοθήκη του 

Πανεπιστηµίου, οπότε και προσκοµίζει βεβαίωση της Βιβλιοθήκης.  

 

Η βαθµολογική κλίµακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των µεταπτυχιακών 

φοιτητών ορίζεται από το µηδέν (0) ως το δέκα (10): Άριστα από οκτώ και πενήντα 

(8,50) µέχρι δέκα (10), Λίαν Καλώς από έξι και πενήντα (6,50) ως και οκτώ και 

σαράντα εννέα (8,49), Καλώς από πέντε (5) ως και έξι και σαράντα εννέα (6,49). 

 

Όσα θέµατα δεν καλύπτονται από τους περιγραφόµενους κανονισµούς, καθώς και 

κάθε µορφής ειδικά θέµατα, επιλύονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τ.Μ.Ο.∆., µετά από 

σχετική γραπτή εισήγηση των ενδιαφεροµένων. 

 

4. ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΜΣ 

 

Τη διδασκαλία των µαθηµάτων και τις ασκήσεις στο ΠΜΣ αναλαµβάνουν: 

 

α) Καθηγητές (Μέλη ∆.Ε.Π.) ή Ε.Π. του Τ.Μ.Ο.∆. ή άλλων Τµηµάτων του 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου ή άλλου Α.Ε.Ι., επισκέπτες καθηγητές, καθώς και ειδικοί 

επιστήµονες ή διδάσκοντες βάσει του Π.∆. 407/1980 (ΦΕΚ112 Α’), οι οποίοι είναι 

κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος. 

 

β) Ερευνητές αναγνωρισµένων ερευνητικών ιδρυµάτων, Έλληνες ή αλλογενείς, οι 

οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος και έχουν επαρκή επιστηµονική 

δραστηριότητα. 

 

γ) Επιστήµονες αναγνωρισµένου κύρους, οι  οποίοι διαθέτουν εξειδικευµένες γνώσεις 

ή σχετική εµπειρία στο γνωστικό αντικείµενο του ΠΜΣ. 

 

δ) Μέλη Ε∆ΙΠ της Σχολής Επιστηµών της ∆ιοίκησης ή άλλων Σχολών του 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος. 

 

Η διδασκαλία των µαθηµάτων και των ασκήσεων του ΠΜΣ ανατίθεται από τη 

Γ.Σ.Ε.Σ. µε απόφαση της, ύστερα από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης των 

Καθηγητών (µελών ∆.Ε.Π.) ή Ε.Π. του Τ.Μ.Ο.∆. 

 

Ειδικότερα οι αναθέσεις για το ακαδ. έτος 2014-15 έχουν οριστεί ως ακολούθως: 
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  ΜΑΘΗΜΑ ∆Ι∆ΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ 

Χ
Ε
ΙΜ

Ε
Ρ
ΙΝ

Ο
 Ε
Ξ
Α
Μ
Η
Ν
Ο

 

Χρηµατοοικονοµική 

Μηχανική 

∆ιοίκηση και Στρατηγική για Μηχανικούς ∆ε θα προσφερθεί η 

κατεύθυνση το ακαδ. 

έτος 2014-15 
∆ιοικητική Λογιστική και 

Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση 

∆ιεθνής Μακροοικονοµική 

∆ιεθνής Χρηµατοοικονοµική: Θεσµοί και 

Αγορές 

Χρηµατοοικονοµικά Μαθηµατικά  

Μηχανική της 

∆ιοίκησης 

∆ιοίκηση και Στρατηγική για Μηχανικούς Α. Κωνσταντέλου 

∆ιοικητική Λογιστική και 

Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση 

Ε. Σταθούκος 

∆ιαχείριση Πληροφοριακών Συστηµάτων Β. Ζεϊµπέκης - Ι. Μίνης 

∆ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Α. Κυριακάκη 

Μεθοδολογίες Επιχειρησιακής Έρευνας Α. Πλατής  

∆ιοίκηση και 

Οικονοµία ∆ηµοσίων 

Οργανισµών και 

Φορέων 

∆ιοίκηση και Στρατηγική για Μηχανικούς Α. Κωνσταντέλου 

∆ιοικητική Λογιστική και 

Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση 

Ε. Σταθούκος 

∆ιεθνής Μακροοικονοµική Γ. Μαρής 

∆ιαχείριση Πληροφοριακών Συστηµάτων Β. Ζεϊµπέκης - Ι. Μίνης 

∆ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Α. Κυριακάκη 

Ε
Α
Ρ
ΙΝ

Ο
 Ε
Ξ
Α
Μ
Η
Ν
Ο

 

Χρηµατοοικονοµική 

Μηχανική 

Υπολογιστικές Μέθοδοι Λήψης 

Αποφάσεων 

∆ε θα προσφερθεί η 

κατεύθυνση το ακαδ. 

έτος 2014-15 Χρηµατοοικονοµική Οικονοµετρία  

Προσοµοίωση Χρηµατοοικονοµικών 

Σεναρίων  

∆υναµική των Χρηµατοοικονοµικών 

Αγορών  

Μηχανική της 

∆ιοίκησης 

Υπολογιστικές Μέθοδοι Λήψης 

Αποφάσεων 

Ν. Αµπαζής - J. Jantzen 

∆ιοίκηση Λειτουργιών και Παραγωγής  Α. Κακούρης - Σ. 

Κουκούµιαλος - Χ. 

Παπαδόπουλος 

∆ιοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας  Β. Ζεϊµπέκης - Ι. Μίνης 

∆ιοίκηση Έργων και ∆ιαχείριση Κινδύνων Π. Βασιλάκης 

∆ιοίκηση και 

Οικονοµία ∆ηµοσίων 

Οργανισµών και 

Φορέων 

∆ηµόσια ∆ιοίκηση (Κράτος-Θεσµοί-

∆ιακυβέρνηση) 

Χ. Λαδιάς - Α. 

Κόκκινου 

∆ηµόσια Οικονοµικά / Οικονοµική και 

Φορολογική Πολιτική 

Γ. Μαρής 

∆ιαχείριση ∆ηµοσίων Επενδύσεων - Έργων Ε. Χριστοφάκης - Ι. 

Ψυχάρης - Γ. 

Πλακωτάρης 

∆ιοίκηση Αλλαγών – Αναδιοργάνωση – 

Μεταρρυθµίσεις 

Ι. Ρωσσίδης 
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5. ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 

5.1 Γενικά 

 

Στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) µε τίτλο: «Οικονοµική και 

∆ιοίκηση για Μηχανικούς» (Ο.∆Ι.Μ.) γίνονται δεκτοί, για την απόκτηση 

Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.), απόφοιτοι συναφών προπτυχιακών 

τµηµάτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σύµφωνα 

µε τους ισχύοντες ελληνικούς νόµους, τον κανονισµό Προγράµµατος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και το ΦΕΚ ίδρυσης του συγκεκριµένου 

προγράµµατος.  

 

Η επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται µε τη διαδικασία και τη 

συνεκτίµηση των κριτηρίων που ορίζονται στους ισχύοντες νόµους, καθώς και των 

πρόσθετων κριτηρίων που έχει ορίσει µε αποφάσεις της η Γενική Συνέλευση Ειδικής 

Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τµήµατος Μηχανικών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης 

(Τ.Μ.Ο.∆.) του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.  

 

5.2 Αίτηση εισαγωγής 

 

Η προκήρυξη για εισαγωγή νέων µεταπτυχιακών φοιτητών στο πρόγραµµα για 

την απόκτηση Μ.∆.Ε ανακοινώνεται άπαξ του έτους, µε καταληκτική ηµεροµηνία 

υποβολής των αιτήσεων που καθορίζει η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος. Τα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά είναι:  

 

(1) Συµπληρωµένη αίτηση, έντυπο της οποίας διατίθεται από τη Γραµµατεία του 

ΠΜΣ - Ο.∆Ι.Μ., 

(2) Αντίγραφα τίτλων σπουδών, αναλυτική βαθµολογία ανά µάθηµα, πιστοποιητικά 

αντιστοιχίας και ισοτιµίας, αν χρειάζονται, από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους που 

απεκτήθησαν από ιδρύµατα της αλλοδαπής, αντίγραφα πιστοποιητικών 

γλωσσοµάθειας (εάν υπάρχουν), καθώς και τυχόν εργασιών που έχουν 

δηµοσιευθεί σε έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά και συνέδρια, 

(3) Βιογραφικό σηµείωµα, και τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές, 

(4) Φωτοτυπία (δύο όψεων) της αστυνοµικής ταυτότητας, τρεις (3) φωτογραφίες και 

αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας, εάν υπάρχουν. 

 

Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους ακόµη και πριν 

αποφοιτήσουν, υπό την προϋπόθεση ότι, αν επιλεγούν, θα έχουν περατώσει τις 

σπουδές τους πριν την εκπνοή της προθεσµίας εγγραφών, την οποία ορίζει η 

επιτροπή. 

 

5.3 Κριτήρια και ∆ιαδικασία Αξιολόγησης Υποψηφίων στο ΠΜΣ 

 

Η επιλογή των εισακτέων στο ΠΜΣ γίνεται από επιτροπή Καθηγητών (µελών 

∆.Ε.Π.) ή Ε.Π. του οικείου Τµήµατος, που συγκροτείται µε απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Ο 

πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.. 
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Το ΠΜΣ - Ο.∆Ι.Μ. δέχεται έως 60 φοιτητές κατ’ έτος, κατανεµηµένους σε τρεις 

κατευθύνσεις. Ο αριθµός των εισακτέων δύναται να αλλάξει µε απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. 

 

Για την επιλογή των υποψηφίων συµπληρώνεται ειδικό φύλλο αξιολόγησης κάθε 

υποψηφίου µε ευθύνη τριών µελών της επιτροπής αξιολόγησης, µε βάση τα 

ακόλουθα κριτήρια: 

 

• Κατηγορία πρώτου πτυχίου (βαρύτητα 30%): Προτεραιότητα κατά το κριτήριο 

αυτό έχουν οι µηχανικοί Α.Ε.Ι. πενταετούς φοίτησης, ακολουθούν οι απόφοιτοι 

Α.Ε.Ι. θετικών και οικονοµικών επιστηµών, στη συνέχεια οι απόφοιτοι άλλων 

Α.Ε.Ι. συναφών µε το ΠΜΣ - Ο.∆Ι.Μ. και έπειτα οι απόφοιτοι συναφών Τ.Ε.Ι.  

• Βαθµός πτυχίου και χρόνος που απαιτήθηκε για την κτήση του (βαρύτητα 20%): 

Υπολογίζεται σχετικός συντελεστής που συνδυάζει για όλους τους υποψηφίους 

την προβλεπόµενη διάρκεια σπουδών κατά το πρώτο πτυχίο, τα έτη σπουδών που 

τελικώς απαιτήθηκαν για τη λήψη του πτυχίου, καθώς και το βαθµό πτυχίου. 

• Συνέντευξη υποψηφίου (βαρύτητα 30%): Συνυπολογίζονται άλλα ειδικά 

προσόντα, όπως µεταπτυχιακοί τίτλοι και ειδικές γνώσεις, γνώση ξένων 

γλωσσών, κατοχή ειδικών πιστοποιητικών, καθώς και η συνολική εικόνα και 

προσωπικότητα  του κάθε υποψηφίου. 

• Συνυπολογισµός Συναφούς Επαγγελµατικής Εµπειρίας (βαρύτητα 20%): 

Προσδιορίζεται κατόπιν εξέτασης του βιογραφικού σηµειώµατος των υποψηφίων 

και των συνοδευτικών µε αυτό αποδεικτικών εγγράφων, σε συνδυασµό και µε τη 

σχετική συζήτηση που αναπτύσσεται κατά τη συνέντευξη των υποψηφίων 

ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης.  

• Πριµοδότηση ∆ηµοσιευµένου Ερευνητικού Έργου: Προσθετικό µπόνους έως 

10% το πολύ, της συνολικής επίδοσης αξιολόγησης των υποψηφίων, κατά την 

κρίση της επιτροπής, εφόσον διαθέτουν κάποιο έγκυρο δηµοσιευµένο ερευνητικό 

έργο. 

 

Ειδικότερες λεπτοµέρειες σχετικές µε την κατάταξη των υποψηφίων 

περιγράφονται στο δείγµα φύλλου αξιολόγησης που επισυνάπτεται στο παράρτηµα 

του κανονισµού σπουδών (Παράρτηµα Α1. Φύλλο Αξιολόγησης Υποψηφίων ΠΜΣ - 

Ο.∆Ι.Μ.). 

 

Μετά το πέρας της αξιολόγησης κάθε υποψηφίου καταρτίζεται συνολική λίστα 

επιτυχόντων και επιλαχόντων κατά απόλυτη σειρά επιτυχίας. Ειδοποιούνται οι 

επιτυχόντες υποψήφιοι και εφόσον αποδέχονται την επιλογή, καλούνται να 

καταθέσουν µία προκαταβολή των διδάκτρων ύψους 500,00 € και να ολοκληρώσουν 

τις όποιες τυπικές και ουσιαστικές εκκρεµότητές τους, καθώς και την εγγραφή τους 

µέχρι κάποια προκαθορισµένη ηµεροµηνία πριν την έναρξη των µαθηµάτων. Σε 

περίπτωση µη αποδοχής της επιλογής τους, γίνεται χρήση της λίστας επιλαχόντων 

υποψηφίων, επίσης κατ’ απόλυτη σειρά επιτυχίας. Εξάλλου, σε περίπτωση που δεν 

συµπληρωθεί ο απαιτούµενος αριθµός εισακτέων στο πρόγραµµα Ο.∆Ι.Μ. κατά την 

πρώτη διαδικασία αξιολόγησης, είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί συµπληρωµατική 

πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων, ακολουθώντας ωστόσο την ίδια ακριβώς 

προαναφερόµενη διαδικασία επιλογής.   

 

Προκειµένου να ολοκληρωθεί και επικυρωθεί από την Γ.Σ.Ε.Σ. του Τ.Μ.Ο.∆. ο 

τελικός κατάλογος επιτυχόντων και επιλαχόντων και η εγγραφή των εισακτέων στο 

ΠΜΣ - Ο.∆Ι.Μ., γίνεται έλεγχος τυχόν τυπικών εκκρεµοτήτων και άλλων πιθανών 
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κωλυµάτων κάθε υποψηφιότητας (λήψη προηγούµενων πτυχίων, ισοτιµίες, 

αποδεικτικά έγγραφα τίτλων και στοιχείων του βιογραφικού σηµειώµατος, κ.λπ.). 

 

Η επιτροπή αξιολόγησης υποψηφιοτήτων έχει το δικαίωµα άµεσης απόρριψης 

αποφοίτων που θεωρεί πως δεν έχουν συναφείς ή επαρκείς σπουδές µε το ΠΜΣ - 

Ο.∆Ι.Μ. Σηµειώνεται, επίσης, ότι οι υποβαλλόµενοι τίτλοι σπουδών που έχουν 

αποκτηθεί από ιδρύµατα της αλλοδαπής, σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική 

νοµοθεσία, πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως αντίστοιχοι και 

ισοδύναµοι των Ελληνικών ΑΕΙ.  

 

Η πιστοποιηµένη γνώση της αγγλικής γλώσσας και γενικότερα η κατοχή 

επικυρωµένων σχετικών τίτλων γλωσσοµάθειας λαµβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση 

κάθε υποψηφίου από τη σχετική επιτροπή. Παρότι η κατοχή πτυχίων της αγγλικής 

γλώσσας δεν αποτελεί για το ΠΜΣ - Ο.∆Ι.Μ. κριτήριο αποκλεισµού κάποιου 

υποψηφίου, είναι εκ των πραγµάτων απαραίτητη, καθώς κατά τη διάρκεια του 

προγράµµατος είναι δυνατόν να πραγµατοποιούνται διαλέξεις και εξετάσεις από 

ξενόγλωσσους εισηγητές και διδάσκοντες και να διανέµονται ξενόγλωσσες 

σηµειώσεις διδασκαλίας και ξενόγλωσση βιβλιογραφία εκπόνησης εργασιών. Είναι 

συνεπώς αποκλειστική ευθύνη του κάθε υποψηφίου η απόφαση συµµετοχής του σε 

ένα πρόγραµµα που η ουσιαστική γνώση αγγλικών (κατανόηση, γραφή, οµιλία) για 

όλους τους µεταπτυχιακούς φοιτητές του θεωρείται δεδοµένη.  

 

Για την αξιολόγηση των υποψηφίων φοιτητών λαµβάνονται ακόµη υπόψη 

(συνυπολογιζόµενα στην προαναφερθείσα βαθµολογία των υποψηφίων) τα ακόλουθα 

στοιχεία, όπως προκύπτουν από επικυρωµένα έγγραφα που επισυνάπτονται στην 

αίτηση των υποψηφίων: 

 

 Συστατικές επιστολές από Καθηγητές (µέλη ∆ΕΠ), που να σχολιάζουν 

ουσιαστικά και να αξιολογούν την ικανότητα του υποψηφίου ή της υποψηφίας 

να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών. 

 Τυχόν υποτροφία που έχει ληφθεί για µεταπτυχιακές σπουδές από το Ίδρυµα 

Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), καθώς και από άλλους φορείς. 

 

Σε κάθε Π.Μ.Σ. επιπλέον του αριθµού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) 

υπότροφος του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό 

διαγωνισµό µεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειµένου του 

ΠΜΣ και ένας αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους. Με απόφαση της 

Γ.Σ.Ε.Σ. ο αριθµός των υποτρόφων µπορεί να αυξάνεται. 

 

Τέλος, η επιτροπή αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωµα να προτείνει για κάποιους 

υποψηφίους την παρακολούθηση και την εξέταση ενός αριθµού προαπαιτούµενων 

προπτυχιακών µαθηµάτων του Τ.Μ.Ο.∆., πριν την εισαγωγή τους στο ΠΜΣ - 

Ο.∆Ι.Μ. 

 
6. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
 

Το ΠΜΣ - Ο.∆Ι.Μ. είναι πρόγραµµα ετήσιας διάρκειας που απαιτεί την καταβολή 

διδάκτρων από το ακαδ. έτος 2014-15, συνολικού ύψους 3.800,00 €, σε τρεις δόσεις 

και σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες, σύµφωνα µε σχετική απόφαση που λαµβάνει 

κάθε φορά η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τ.Μ.Ο.∆.. Ο φοιτητής που θα επιλεγεί να παρακολουθήσει 

το πρόγραµµα, ύστερα από το ποσό της προκαταβολής, πρέπει να καταβάλλει 

1.100,00 € κατά την έναρξη του χειµερινού εξαµήνου, 1.100,00 € στην έναρξη του 
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εαρινού εξαµήνου και 1.100,00 € στη λήξη του εαρινού εξαµήνου
2
. Αποχώρηση ενός 

φοιτητή του ΠΜΣ - Ο.∆Ι.Μ. µετά την έναρξη των µαθηµάτων του προγράµµατος, 

συνεπάγεται την απώλεια του συνόλου των καταβληθέντων διδάκτρων, εφόσον η 

θέση του φοιτητή αυτού δεν είναι δυνατόν να αναπληρωθεί άµεσα από άλλον 

επιλαχόντα υποψήφιο.  

 

Η µέγιστη διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ - Ο.∆Ι.Μ. ορίζεται σε τρία (3) χρόνια, 

πέρα από τα οποία ο µεταπτυχιακός φοιτητής διαγράφεται από τα µητρώα του 

Τµήµατος, αλλά δικαιούται, ωστόσο, να λάβει πιστοποιητικό παρακολούθησης όσων 

µαθηµάτων κατόρθωσε να ολοκληρώσει. Φοιτητές που έχουν διαγραφεί λόγω µη 

έγκαιρης ολοκλήρωσης του προγράµµατος στον προβλεπόµενο χρόνο, έχουν 

δικαίωµα να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση υποψηφιότητας εισαγωγής για επόµενο 

ακαδ. έτος και να αξιολογηθούν µαζί µε τους λοιπούς υποψηφίους από την Επιτροπή 

Αξιολόγησης. Σε αυτήν την περίπτωση, εφόσον φυσικά επιλεγούν, καταβάλλουν εκ 

νέου τα δίδακτρα για την παρακολούθηση του προγράµµατος, σύµφωνα µε τα 

ισχύοντα στον Κανονισµό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος, ενώ µπορούν να 

αιτηθούν στη Γ.Σ.Ε.Σ. την αναγνώριση των εξεταστέων µαθηµάτων που ήδη έχουν 

επιτύχει. Η Γ.Σ.Ε.Σ. θα εξετάζει κάθε σχετικό αίτηµα κατά περίπτωση. 

 

Εάν ο φοιτητής αποτύχει και στις δύο εξεταστικές περιόδους ενός µαθήµατος, 

πρέπει να επανεγγραφεί σε αυτό και να το παρακολουθήσει και πάλι την επόµενη 

χρονιά, καταβάλλοντας πρόσθετα δίδακτρα 450,00 € ανά µάθηµα για κάθε 

επανεγγραφή. Στην πρώτη εγγραφή οι φοιτητές εγγράφονται υποχρεωτικά σε όλα τα 

µαθήµατα και καταβάλλουν το πλήρες ποσό των διδάκτρων, ενώ σε επόµενες 

επανεγγραφές καταβάλλουν µόνο το κόστος επανεγγραφής για τα µαθήµατα που 

έχουν αποτύχει. 

 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µπορεί να δοθεί αναστολή φοίτησης µέχρι δώδεκα 

(12) µήνες µε απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.. 

 

7. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

 

Τη θέση του ∆ιευθυντή καταλαµβάνει Καθηγητής (µέλος ∆.Ε.Π.) από τις δύο 

ανώτερες βαθµίδες του Τ.Μ.Ο.∆., µε ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείµενο µε το 

γνωστικό αντικείµενο του ΠΜΣ. Η κατάληψη της θέσης γίνεται µε απόφαση της 

Γ.Σ.Ε.Σ. του Τ.Μ.Ο.∆., ενώ η διάρκεια της θητείας είναι διετής, µε δυνατότητα 

ανανέωσης. Ο ∆ιευθυντής µπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του και µε µερική 

απαλλαγή από τις διδακτικές του υποχρεώσεις. Ο ∆ιευθυντής έχει την ευθύνη 

οργάνωσης και λειτουργίας του προγράµµατος, ενώ εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ κάθε θέµα 

που αφορά στην αποτελεσµατική εφαρµογή του ΠΜΣ. Παράλληλα, είναι υπεύθυνος 

για την κατάρτιση του προϋπολογισµού και απολογισµού του προγράµµατος. 

 

Τη διοικητική υποστήριξη του προγράµµατος έχει αναλάβει το Τµήµα 

Μηχανικών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης, µε Προϊσταµένη Γραµµατείας την κ. 

∆έσποινα Μονογιούδη.  Η Γραµµατειακή υποστήριξη του ΠΜΣ - Ο.∆Ι.Μ,, καθώς και 

η οικονοµική διαχείριση του προγράµµατος ασκείται είτε από το µόνιµο διοικητικό 

προσωπικό του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, είτε από προσληφθέντα µε σύµβαση 

ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. 

 

                                                 
2
 Το σύνολο των διδάκτρων (3.800,00 €) αναλύεται στο άθροισµα της προκαταβολής ποσού 500,00 € 

και σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις των 1.100,00 €. 
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8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΜΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Το ΠΜΣ - Ο.∆Ι.Μ. υπόκειται σε ετήσια αναλυτική αξιολόγηση µε χρήση και 

ειδικών ερωτηµατολογίων. Η αξιολόγηση του ΠΜΣ διέπεται από τη διαδικασία 

αξιολόγησης του συνολικού έργου του Τµήµατος Μηχανικών Οικονοµίας και 

∆ιοίκησης.  Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης περιλαµβάνονται στην ετήσια έκθεση 

αξιολόγησης του Τµήµατος.  Επιπρόσθετα, σηµαντικά στοιχεία της αξιολόγησης 

κοινοποιούνται µε σχετική έκθεση στη Γ.Σ.Ε.Σ. κάθε ∆εκέµβριο, µε ευθύνη του 

∆ιευθυντή του ΠΜΣ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
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Α1. Φύλλο Αξιολόγησης Υποψηφίων ΠΜΣ - Ο.∆Ι.Μ. 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ» 

 

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  
 

Α/Α                   / 2014 

  

ΤΥΧΟΝ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ __________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ (30%) ___________________        

 
______ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΙ 5-ΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ  ___[24-30] 

______ ΦΥΣΙΚΟ/ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ___[16-23] 

______ ΑΛΛΟ ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ _____________________[08-15] 

______ ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΙ____________________________[00-07] 

 

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ (20%) __________        

 
Ε = ΕΤΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ_______ 

Π = ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ___________________________ 

Β = ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ______________________________________________ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΙΜΟ∆ΟΤΗΣΗ = 2*(Π/Ε)*Β = ______________________ = _____ 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (20%) _______________________ 

  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ _________________ [00-20]       
 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (30%) ________________________ 

 
(ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΟΠΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ, ΓΝΩΣΗΣ 

ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΛΠ.) 

 
ΒΑΘΜ. 1 ___(ΟΝΟΜΑ / ΒΑΘΜΟΣ) __________________________ / ________     

ΒΑΘΜ. 2 ___(ΟΝΟΜΑ / ΒΑΘΜΟΣ) __________________________ / ________ 

ΒΑΘΜ. 3 ___(ΟΝΟΜΑ / ΒΑΘΜΟΣ) __________________________ / ________ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ  (ΒΑΘΜ.1+2+3)  ________  [00-30] _________        ___________ 

 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΠΡΙΜΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΑΠΟ ΤΥΧΟΝ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (δ)________[00-10] __________  

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ _______________________ 

 
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
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Α2. Περιγραφές µαθηµάτων ΠΜΣ - Ο.∆Ι.Μ. 

 

 

∆Ι∆ΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 

 

 

∆ιοίκηση και Στρατηγική για Μηχανικούς 

• Κωδικός µαθήµατος: Ι-1/ΙΙ-1/III-1 

 

• Τύπος µαθήµατος: Υποχρεωτικό κατεύθυνσης 

 

• Έτος σπουδών: 1
ο
 

 

• Εξάµηνο σπουδών: 1
ο
  

 

• Αριθµός πιστωτικών µονάδων (ECTS): 6 

 

• Αριθµός διδακτικών µονάδων: 3 

 

• Όνοµα διδάσκοντος / διδασκόντων: Αναστασία Κωνσταντέλου 

 

• Περιγραφή: Το µάθηµα ξεκινά µε ένα σύνολο από βασικές έννοιες και όρους και 

στη συνέχεια παρουσιάζει µεθόδους και εργαλεία για τη στρατηγική ανάλυση του 

εξωτερικού περιβάλλοντος µιας επιχείρησης, ανάλυση του εσωτερικού 

περιβάλλοντος, των πόρων και ικανοτήτων της, τη διερεύνηση ενός µεγάλου αριθµού 

στρατηγικών προβληµάτων, την δηµιουργία εναλλακτικών στρατηγικών επιλογών, 

και την διαµόρφωση σχεδίου υλοποίησης της στρατηγικής στο σύγχρονο 

επιχειρηµατικό περιβάλλον. Μερικά από τα θέµατα που πραγµατεύεται είναι: πως η 

επιχείρηση µπορεί να κατανοήσει το περιβάλλον µέσα στο οποίο λειτουργεί, πώς 

µπορεί να τοποθετηθεί καλύτερα απέναντι στις δυνάµεις της αγοράς και τον 

ανταγωνισµό, πως µπορεί να δηµιουργήσει µοναδικές ικανότητες απαραίτητες για να 

επιτύχει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, να διατηρήσει και να βελτιώσει την θέση της 

στην αγορά, αλλά και, στη περίπτωση που έχει τεχνολογικό προσανατολισµό, πώς να 

επιλέξει σε ποιες τεχνολογίες θα επενδύσει και µε ποιο τρόπο. 

 

• Προαπαιτήσεις: ∆εν υπάρχουν 

 

• Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus): 
1. Εισαγωγή – Βασικές έννοιες, ορισµοί και αντικείµενο της Στρατηγικής 

2. Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος (Μακρο-περιβάλλον, Κλαδική ανάλυση, 

Στρατηγικές οµάδες) 

3. Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος, Πόροι & Ικανότητες  

4. Σύνθεση Εσωτερικού-Εξωτερικού περιβάλλοντος 

5. Ανταγωνιστικό Πλεονέκτηµα: Φύση, Πηγές, Είδη Ανταγωνιστικού 

Πλεονεκτήµατος 

6. Εναλλακτικές Στρατηγικές  (Ανάπτυξης, Εξυγίανσης/διάσωσης, 

εξαγορές/συγχωνεύσεις, στρατηγικές συµµαχίες) 

7. Μέθοδοι και Μοντέλα Αξιολόγησης Στρατηγικής 

8. Τεχνικές Χαρτοφυλακίου και Λήψη Στρατηγικών Αποφάσεων 
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9. Οργάνωση και ∆οµές - Τύποι στρατηγικής αλλαγής, ∆ιάγνωση περιοχών 

αλλαγής, Ρόλοι στη διοίκηση αλλαγής 

10. Στοιχεία Τεχνολογικής Στρατηγικής: 

i. Κύκλος ζωής κλάδου, κύκλος ζωής αγοράς  

ii. Στρατηγικές ιδιοποίησης  

iii. Τεχνολογικά πρότυπα και η οικονοµική τους σηµασία 

 

• Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη: 

Α) Εγχειρίδια του µαθήµατος: 

� Β. Παπαδάκης (2007) Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και ∆ιεθνής 

Εµπειρία, Τόµος Α: Θεωρία, (Ε΄ Έκδοση), Αθήνα: Εκδόσεις Μπένου. 

� Thompson, Arthur, Gamble, John and A. J. Strickland III (2010), Σχεδιασµός και 

Υλοποίησης Επιχειρησιακής Στρατηγικής – Η Αναζήτηση Ανταγωνιστικού 

Πλεονεκτήµατος, 16
η
 Αµερικάνικη Έκδοση, Γενική Επιµέλεια- Πρόλογος: 

Γιάννης Πολλάλης, Αθήνα: Εκδόσεις Utopia. 

 

Β) Συµπληρωµατική βιβλιογραφία: 

� Johnson, G., and Scholes, K. (2005). Exploring Corporate Strategy. Prentice Hall: 

Europe. 

� Schilling, M. (2002). Strategic Management of Technological Innovation. 

McGraw Hill: Europe.  

� Grant R.M. (2001), Contemporary Strategy Analysis: Concepts, Techniques 

Applications, Fourth Edition, Blackwell Business.  

� Margaret White and Gary Bruton (2010) Η Στρατηγική ∆ιαχείριση της Τεχνολογίας 

και της Καινοτοµίας, Γενική Επιµέλεια- Πρόλογος: Γ. Καλογήρου, Α. 

Πρωτόγερου, Α, Κωνσταντέλου, Αθήνα: ΚΡΙΤΙΚΗ. 

 

• ∆ιδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι: 
H διδασκαλία του µαθήµατος βασίζεται σε διαλέξεις και παρουσίαση/συζήτηση 

µελετών περίπτωσης. Η ενεργός συµµετοχή των φοιτητών είναι απαραίτητη και 

βοηθά στη κατανόηση των βασικών εννοιών και εργαλείων του µαθήµατος. 
Παράλληλα, µέσα από την παρουσίαση µελετών περίπτωσης από τον Ελληνικό και 

διεθνή χώρο δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να κατανοήσουν τις πολύπλοκες 

διεργασίες που συντελούνται στο επιχειρηµατικό περιβάλλον και να συµβάλλουν 

στην κριτική αξιολόγηση των διαφόρων µεθόδων και προσεγγίσεων που προτείνονται 

και εφαρµόζονται. 

 

• Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθµολόγησης: 
� Συµµετοχή στο µάθηµα (10%) 

� Μία ενδιάµεση εργασία, η οποία θα εκπονείται σταδιακά και θα ακολουθεί τη 

θεωρία του µαθήµατος (40%), Κάθε εργασία θα υλοποιείται από ένα ή δύο 

άτοµα και θα χωρίζεται σε επιµέρους κοµµάτια ανάλογα µε τη ροή του 

µαθήµατος. Κάθε κοµµάτι θα εφαρµόζει τα εννοιολογικά εργαλεία και 

µεθόδους που συζητούνται στο µάθηµα σε µια επιχείρηση που θα επιλέξουν οι 

φοιτητές από λίστα που θα ανακοινώσει η διδάσκουσα. Οι εργασίες θα 

παραδίδονται στη διδάσκουσα σε ηλεκτρονική µορφή την παραµονή κάθε 

επόµενου µαθήµατος και θα εφαρµόζουν τη θεωρία του µαθήµατος στην 

επιλεχθείσα επιχείρηση. Ενδεικτικές πηγές πληροφορικών για τη σύνταξη της 

εργασίας αποτελούν: 

� Οι ετήσιες εκθέσεις των επιχειρήσεων (annual reports) 
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� Οι εταιρικές ιστοσελίδες και άλλες εταιρικές παρουσιάσεις που 

βρίσκονται διαθέσιµες στο διαδίκτυο 

� Εφηµερίδες και περιοδικά όπως Financial Times, Wall Street Journal, 

the Economist, Business Week, εξειδικευµένα περιοδικά του κλάδου 

� Άλλες εκθέσεις στρατηγικής διαθέσιµες ελεύθερα στο διαδίκτυο. 

• Τελική Εξέταση (50%) σε όλη τη διδαχθείσα ύλη  

 

• Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

 

• Αντικειµενικοί Στόχοι µαθήµατος (επιδιωκόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα): 
Με την ολοκλήρωση του µαθήµατος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 

o Να αναλύουν το εξωτερικό περιβάλλον µιας επιχείρησης 

o Να κατανοούν τις έννοιες των πόρων και ικανοτήτων και να διερευνούν πώς 

αυτοί οικοδοµούνται ώστε η επιχείρηση να επιτύχει την κατάκτηση καλύτερης 

θέσης στην αγορά 

o Να κατανοούν την έννοια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος  

o Να αναγνωρίζουν τις στρατηγικές επιλογές που µπορεί µια επιχείρηση να έχει 

στη διάθεσή της και να είναι σε θέση να προτείνουν συγκεκριµένες επιλογές 

(περιοχές στις οποίες η επιχείρηση µπορεί να επεκταθεί, προιόντα ή υπηρεσίες 

που µπορεί να προσφέρει, µέθοδοι για την επίτευξη αυτής της επέκτασης – 

εξαγορές, συγχωνεύσεις, συνεργασίες) 

o Να αναγνωρίζουν ότι για την υλοποίηση της επιλεχθείσας στρατηγικής θα 

πρέπει να κινητοποιηθούν δοµές, συστήµατα και ανθρώπινοι πόρους εντός και 

εκτός της επιχείρησης 

o Να κατανοούν τα βασικά στοιχεία της τεχνολογικής στρατηγικής µιας 

επιχείρησης 

 

 

∆ιοικητική Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική 

• Κωδικός µαθήµατος: Ι-2/ΙΙ-2/III-3 

 

• Τύπος µαθήµατος: Υποχρεωτικό κατεύθυνσης 

 

• Έτος σπουδών: 1
ο
  

 

• Εξάµηνο σπουδών: 1
ο
  

 

• Αριθµός πιστωτικών µονάδων (ECTS): 6 

 

• Αριθµός διδακτικών µονάδων: 3 

 

• Όνοµα διδάσκοντος / διδασκόντων: Ευστάθιος Σταθούκος 

 

• Περιγραφή: Μάθηµα αρκετά περιεκτικό, καλύπτει ένα ευρύ φάσµα της 

Χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας. Στην πρώτη ενότητα, παρουσιάζεται το 

πληροφοριακό µοντέλο της Λογιστικής και αναπτύσσονται τα εργαλεία και οι 

τεχνικές ανάλυσης της Χρηµατοοικονοµικής και της ∆ιοικητικής Λογιστικής και η 

χρήση τους από τους λήπτες αποφάσεων. Στη δεύτερη ενότητα, αναπτύσσονται οι 

τεχνικές της Χρηµατοοικονοµικής ∆ιοίκησης µε έµφαση στον  Κεφαλαιουχικό 

Προϋπολογισµό επενδύσεων, στη ∆ιοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης και στη ∆ιοίκηση 

της Χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων. 
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• Προαπαιτήσεις: ∆εν υπάρχουν 

 

• Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus): 
1. Η Χρηµατοοικονοµική Λειτουργία των επιχειρήσεων 

Το Λογιστικό Πληροφοριακό Σύστηµα  και η Χρηµατοοικονοµική  ∆ιοίκηση.  

Σκοπός και Λειτουργίες της Λογιστικής. ∆ιακρίσεις της Λογιστικής. 

Βασικές Αρχές της Χρηµατοοικονοµικής Λογιστικής. 

2. Οι Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις 
Βασικές Αρχές της Χρηµατοοικονοµικής Λογιστικής. 

Ο Ισολογισµός (Ενεργητικό, Παθητικό,  Καθαρή Θέση). 

Ο Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Χρήσης (Έσοδα - Έξοδα). 

Η Κατάσταση Ταµειακών Ροών (Εισροές - Εκροές). 

3. ∆ιερεύνηση & Ανάλυση των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 

Η τεχνική της  Χρηµατοοικονοµικής Ανάλυσης. 

∆ιερεύνηση των Χρηµατοοικονοµικών ∆εικτών. 

Εξαγωγή συµπερασµάτων. 

4. Λογιστική του κόστους 

Εισαγωγή στη ∆ιοικητική Λογιστική. 

Στοιχεία κόστους, ταξινόµηση κόστους. 

Συστήµατα Κοστολόγησης. 

5. Λογιστική Λήψης Αποφάσεων 

Κοστολόγηση βασισµένη στη µεταβλητότητα του κόστους 

Μεταβλητή Κοστολόγηση & Πλήρης Κοστολόγηση 

Εφαρµογές: Ανάλυση Νεκρού Σηµείου & Λήψη Βραχυπρόθεσµων Αποφάσεων 

6. Λογιστική Ελέγχου 

Κοστολόγηση βασισµένη στο  χρόνο στον οποίο υπολογίζεται το κόστος 

Πρότυπη Κοστολόγηση & Πραγµατική Κοστολόγηση 

Εφαρµογές: Προϋπολογιστικός Έλεγχος & Ανάλυση Αποκλίσεων 

7. Χρηµατοοικονοµικής ∆ιοίκηση 

Σκοπός της Χρηµατοοικονοµικής ∆ιοίκησης.   

Χρηµατοοικονοµική θέση της επιχείρησης. Ισολογισµός. Πηγές και Χρήσεις 

Κεφαλαίων 

8. Αποφάσεις Επενδύσεων 
∆ιαχρονική αξία του χρήµατος 

Κεφαλαιουχικός Προϋπολογισµός (∆ιοίκηση Πάγιου Ενεργητικού) 

Αξιολόγηση Μακροπρόθεσµων Επενδύσεων.  

Παραδοσιακές µέθοδοι αξιολόγησης.  

Μέθοδος Περιόδου Επανείσπραξης (Payback period)και Λογιστικής Απόδοσης 

Επένδυσης (ROI) 

Σύγχρονες µέθοδοι 

Μέθοδος Καθαρής Παρούσας Αξίας (NPV) και ∆είκτη Εσωτερικής 

Αποδοτικότητας (IRR) 

9. ∆ιοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης 

10. Αποφάσεις Χρηµατοδότησης 
Ανάγκες Χρηµατοδότησης 

Πηγές Κεφαλαίων 

Κεφαλαιακή διάρθρωση 

Κόστος Κεφαλαίου 

Ίδια και Ξένα Κεφάλαιο 

Σύγχρονα Χρηµατοδοτικά εργαλεία 

11. Μερισµατική Πολιτική 
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• Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη: 

Α) Εγχειρίδια του µαθήµατος: 

1. Κάντζος Κωνσταντίνος, Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων, 

Interbooks,2002 

2. Weston Brigham, Βασικές Αρχές της Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχείρισης και 

Πολιτικής Παπαζήση 

3. ∆ηµητράς Αυγ. – Μπάλλας Απ., ∆ιοικητική Λογιστική για Προγραµµατισµό, 

Gutenberg, 2009 

 

Β) Συµπληρωµατική βιβλιογραφία: 

1. Ciaran Walsh, Αριθµοδείκτες & Management, Πατάκη, 1997 

2. Garrison-Norren, ∆ιοικητική Λογιστική, Κλειδάριθµος, 2006 

3. Βασιλείου – Ηρειώτης, Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση. Θεωρία & Πρακτική, 

Rosili, 2008 

4. Γ. Αρτίκης, Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση: Αποφάσεις Επενδύσεων, Interbooks, 

2002 

5. Γ. Αρτίκης, Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση: Αποφάσεις Χρηµατοδοτήσεων, 

Interbooks, 2002 

6. Steven Silbiger, ΜΒΑ 10 ηµερών, Κλειδάριθµος. 

 

• ∆ιδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι: 
Ανάπτυξη της θεωρίας και των τεχνικών από το διδάσκοντα µε απαραίτητη τη 

συµµετοχή των φοιτητών. 

Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση εταιρείας εισηγµένης στο ΧΑΑ. 

Εφαρµογές ∆ιοικητικής Λογιστικής. 

Αξιολόγηση πραγµατικού επενδυτικού σχεδίου. 

 

• Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθµολόγησης: 

◊ Συµµετοχή στο µάθηµα 10% 

◊ Τελική (γραπτή) εξέταση 90% 

 

• Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

 

• Αντικειµενικοί Στόχοι µαθήµατος (επιδιωκόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα): 
Στόχος του µαθήµατος είναι να κατανοήσει ο φοιτητής τη σηµαντικότητα της 

Λογιστικής Πληροφόρησης  στις  Οικονοµικές Μονάδες. 

Να αποκτήσει τις βασικές γνώσεις της Ανάλυσης των Χρηµατοοικονοµικών 

Καταστάσεων και να είναι σε θέση να αξιολογεί επιτυχώς την χρηµατοοικονοµική 

κατάσταση  µιας επιχείρησης (ρευστότητα, αποτελεσµατικότητα, αποδοτικότητα, 

βιωσιµότητα, κεφαλαιακή διάρθρωση) και να λαµβάνει σωστές αποφάσεις. 

Να κατανοήσει την έννοια και τη χρήση του κόστους στις βασικές λειτουργίες του 

management (σχεδιασµός, λήψη βραχυπρόθεσµων αποφάσεων και έλεγχος). 

Να κατανοήσει τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των µεθόδων αξιολόγησης 

επενδύσεων έτσι ώστε ύστερα από συγκριτική ανάλυση να προβαίνει σε ορθές 

επενδυτικές αποφάσεις. 

Να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων  πηγών χρηµατοδότησης για 

προβαίνει στην επιλογή της χρηµατοδότησης µε το χαµηλότερο κόστος και το 

µικρότερο κίνδυνο.  

 

 

 



  21 

∆ιεθνής Μακροοικονοµική 

• Κωδικός µαθήµατος: Ι-3/III-3 

 

• Τύπος µαθήµατος: Υποχρεωτικό κατεύθυνσης 

 

• Έτος σπουδών: 1
ο
  

 

• Εξάµηνο σπουδών: 1
ο
  

 

• Αριθµός πιστωτικών µονάδων (ECTS): 6 

 

• Αριθµός διδακτικών µονάδων: 3 

 

• Όνοµα διδάσκοντος / διδασκόντων: Γεώργιος Μαρής 

 

• Περιγραφή: Η ερµηνεία των µακροοικονοµικών και νοµισµατικών σχέσεων και 

η ανάλυση της διεθνούς µακροοικονοµικής πολιτικής. 

 

• Προαπαιτήσεις: Η γνώση της µακροοικονοµικής και της µικροοικονοµικής είναι 

απαραίτητες για την κατανόηση του µαθήµατος. 

 

• Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus): 

 

1η ∆ιάλεξη Εθνικολογιστικά Μεγέθη και Ισοζύγιο Πληρωµών 

2η ∆ιάλεξη Συναλλαγµατικές Ισοτιµίες και Αγορά Συναλλάγµατος 

3η ∆ιάλεξη Χρήµα, Επιτόκια και Συναλλαγµατικές Ισοτιµίες 

4η ∆ιάλεξη Τιµές και Συναλλαγµατική Ισοτιµία Μακροχρόνια 

5η ∆ιάλεξη Το Προϊόν και η Συναλλαγµατική Ισοτιµία Βραχυχρόνια 

6η ∆ιάλεξη Σταθερές Συναλλαγµατικές Ισοτιµίες και Παρέµβαση στην Αγορά 

Ξένου Συναλλάγµατος 

7η ∆ιάλεξη Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Σύστηµα 

8η ∆ιάλεξη Μακροοικονοµική Πολιτική και Συντονισµός σε καθεστώς 

Κυµαινόµενων Ισοτιµιών 

9η ∆ιάλεξη Οι Άριστες Νοµισµατικές Περιοχές και η Ευρωπαϊκή Εµπειρία 

10η ∆ιάλεξη Η ∆ιεθνής Κεφαλαιαγορά 

 

• Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη: 

Α) Εγχειρίδια του µαθήµατος: 

Krugman, P και Obstfeld, M (2011), ∆ιεθνής Οικονοµική: Θεωρία και Πολιτική, 

Αθήνα, Εκδόσεις Κριτική. 

Feenstra, R.C και Taylor, AM (2014), ∆ιεθνής Οικονοµική, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις 

Επίκεντρο.  

 

Β) Συµπληρωµατική βιβλιογραφία: 

Gerber, J (2010), International Economics, 5th, Prentice Hall.  

Montiel, J.P. (2009), International Macroeconomics, Wiley Blackwell 

 

• ∆ιδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι: 
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H διδασκαλία του µαθήµατος πραγµατοποιείται µε διαλέξεις. Κατά τη διάρκεια των 

διαλέξεων οι φοιτητές ενθαρρύνονται για ενεργή συµµετοχή προκειµένου το µάθηµα 

να αποκτήσει διαδραστικό χαρακτήρα και να ενισχύσει την κατανόηση τους. Το 

µάθηµα υποστηρίζεται επίσης από φροντιστήρια προκειµένου οι φοιτητές να 

εµβαθύνουν περαιτέρω στους στόχους του µαθήµατος. 

 

• Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθµολόγησης: 
Ερευνητική Εργασία 2000 λέξεων (20%):  Οι φοιτητές αξιολογούνται για το επίπεδο 

της ερευνητικής προσπάθειας τους. Οι εργασίες τους θα πρέπει να παραδοθούν µέχρι 

και την ηµέρα των εξετάσεων.  

Πρόοδος γραπτής εξέτασης του µαθήµατος (30%): Οι φοιτητές αξιολογούνται στα 

αντικείµενα που διδάχθηκαν στις τρεις πρώτες διαλέξεις. 

Τελική γραπτή εξέταση του µαθήµατος (50%): Οι φοιτητές αξιολογούνται στα 

αντικείµενα που διδάχθηκαν στις τελευταίες επτά διαλέξεις. 

 

• Τίτλοι ερευνητικών εργασιών: 
1. Ο κανόνας του χρυσού και η Μεγάλη Κρίση 

2. Τα κύρια χαρακτηριστικά του συστήµατος του Bretton Woods 

3. Το ευρωπαϊκό νοµισµατικό σύστηµα  

4. Η οικονοµική πολιτική στην ζώνη του Ευρώ  

5. ∆ηµοσιονοµική πολιτική στην Ευρώπη  

6. Η νοµισµατική πολιτική της ΕΚΤ κατά την διάρκεια της κρίσης του ευρώ 

7. Οι διαφορές και οι οµοιότητες της ΕΚΤ και της Fed 

8. Ο διεθνής ρόλος του ευρώ ως παγκόσµιο αποθεµατικό νόµισµα κατά την 

διάρκεια της κρίσης 

9. Τα κριτήρια των Άριστα Νοµισµατικών Περιοχών και η κρίση στην Ευρώπη 

10. Η οικονοµική κρίση στην Ευρώπη 

 

• Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

 

• Αντικειµενικοί Στόχοι µαθήµατος (επιδιωκόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα): 
Τα µαθησιακά αποτελέσµατα είναι: Εθνικολογιστικά µεγέθη και ισοζύγιο πληρωµών 

- Συναλλαγµατικές ισοτιµίες και αγορά συναλλάγµατος - Χρήµα, επιτόκια και 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες - Τιµές και συναλλαγµατική ισοτιµία µακροχρόνια - Το 

προϊόν και η συναλλαγµατική ισοτιµία βραχυχρόνια - Σταθερές συναλλαγµατικές 

ισοτιµίες και παρέµβαση στην αγορά συναλλάγµατος - Το διεθνές νοµισµατικό 

σύστηµα - Μακροοικονοµική Πολιτική και συντονισµός σε καθεστώς κυµαινόµενων 

ισοτιµιών - Οι άριστες νοµισµατικές περιοχές και η ευρωπαϊκή εµπειρία- Η 

παγκοσµιοποίηση των κεφαλαιαγορών. 

 

 

∆ιεθνής Χρηµατοοικονοµική: Θεσµοί και Αγορές 

• Κωδικός µαθήµατος: Ι-4 

 

• Τύπος µαθήµατος: Υποχρεωτικό κατεύθυνσης 

 

• Έτος σπουδών: 1
ο
  

 

• Εξάµηνο σπουδών: 1
ο
  

 

• Αριθµός πιστωτικών µονάδων (ECTS): 6 
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• Αριθµός διδακτικών µονάδων: 3 

 

• Όνοµα διδάσκοντος / διδασκόντων: Νικόλαος Θωµαΐδης - Μιχαήλ 

Μιχαλόπουλος 

 

• Περιγραφή: Στόχος του µαθήµατος είναι η εισαγωγή στις διεθνείς αγορές 

χρήµατος και κεφαλαίου και στα βασικά εργαλεία ανάλυσης των επενδυτικών 

ευκαιριών που προσφέρονται. Ο φοιτητής θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει τους 

γενικούς κανόνες που διέπουν τη λειτουργία των χρηµαταγορών & κεφαλαιαγορών 

σε διεθνές επίπεδο, το ρόλο του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και των 

υπερεθνικών εποπτικών αρχών, τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα και το σύστηµα των 

συναλλαγµατικών ισοτιµιών καθώς και τους παράγοντες που καθορίζουν τη 

διαχρονική δοµή των επιτοκίων και τη διαµόρφωση των συναλλαγµατικών ισοτιµιών. 

Επιπλέον διδάσκονται βασικά υποδείγµατα υπολογισµού της απόδοσης και του 

κινδύνου των χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, στρατηγικές διαχείρισης 

χαρτοφυλακίου και δυνατότητες διαφοροποίησης κινδύνου σε ένα διεθνές επενδυτικό 

περιβάλλον. 

 

• Προαπαιτήσεις: 

− Καλή γνώση θεωρίας πιθανοτήτων. 

− Εξοικείωση µε τη χρήση υπολογιστικών προγραµµάτων και γλωσσών 

προγραµµατισµού (Excel, Matlab, κ.τ.λ.). 

 

• Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus): 
∆ιεθνείς αγορές χρήµατος & κεφαλαίου  

• Βασικές αρχές και κανόνες λειτουργίας  

• Χρηµατοοικονοµικά προϊόντα 

• Ο ρόλος του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και των υπερεθνικών εποπτικών 

αρχών 

• Αναπτυγµένες και αναδυόµενες αγορές  

Προϊόντα σταθερού εισοδήµατος  

• Έντοκα γραµµάτια, πιστωτικά καταθέσεων, εκπτωτικά προϊόντα, εµπορικά 

χρεόγραφα 

• Οµόλογα (χαρακτηριστικά, απόδοση µέχρι τη λήξη, τιµολόγηση, µέτρα 

ευαισθησίας) 

• Προχωρηµένα οµολογιακά προϊόντα (οµόλογα κυµαινοµένου επιτοκίου, 

οµόλογα συνδεδεµένα µε δείκτες, οµόλογα callable-putable, µετατρέψιµα 

οµόλογα) 

∆ιαχρονική δοµή επιτοκίων 

• Καµπύλη επιτοκίων  

• Ευρωαγορά, Libor, Euribor 

• Μορφές καµπυλών επιτοκίων – προσδοκίες για την οικονοµική κατάσταση 

• «Άνοιγµα» επιτοκίων (yield spread) µεταξύ διεθνών αγορών 

• Παράγοντες διαµόρφωσης της διαχρονικής δοµής και του ανοίγµατος 

επιτοκίων  

• Πιστοληπτική διαβάθµιση (credit rating) – ο ρόλος των διεθνών οίκων  

Αγορές µετοχών 

• Βασικές αρχές και κανόνες λειτουργίας  

• Απόδοση µίας µετοχικής επένδυσης  

• Παράγοντες κινδύνου-απόδοσης  

• Θεµελιώδης αποτίµηση µίας µετοχής  
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• Απόδοση και κίνδυνος χαρτοφυλακίου µετοχών  

Σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου 

• Το υπόδειγµα του Markowitz 

• ∆ιαφοροποίηση κινδύνου και συντελεστής συσχέτισης 

• ∆ιαφοροποίηση κινδύνου σε ένα διεθνές επενδυτικό περιβάλλον (international 

diversification) 

• Εφικτό  & αποτελεσµατικό σύνολο µίας αγοράς µετοχών 

Υποδείγµατα αποτίµησης µετοχικών επενδύσεων 

• Το µοντέλο αποτίµησης κεφαλαιουχικών αγαθών (CAPM) 

• Καθορισµός τιµής ισορροπίας µε βάση το CAPM 

• Εφαρµογή του CAPM  σε ένα διεθνές επενδυτικό  περιβάλλον (international 

CAPM ) 

• Μοντέλα ενός ή πολλαπλών παραγόντων κινδύνου (single-/ multi-factor 

models)  

• Θεωρία αποτίµησης αντισταθµιστικής κερδοσκοπίας (arbitrage pricing theory)  

• Αξιολόγηση αποτελεσµατικότητας διεθνούς χαρτοφυλακίου  

Αγορές συναλλάγµατος 

• Το συνάλλαγµα, οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες και η αγορά συναλλάγµατος 

• Παράγοντες που επιδρούν στη διαµόρφωση των συναλλαγµατικών ισοτιµιών  

• Πρόβλεψη της συναλλαγµατικής ισοτιµίας 

• Συναλλαγµατικός κίνδυνος  

• Στρατηγικές διαχείρισης συναλλαγµατικού κινδύνου 

 

• Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη: 

Α) Εγχειρίδια του µαθήµατος: 

Σηµειώσεις διδασκαλίας που διανέµονται κατά τη διάρκεια του εξαµήνου. 

Βασιλείου, ∆. και Ηρειώτης, Ν. (2009), Ανάλυση επενδύσεων και διαχείριση 

χαρτοφυλακίου, Rosili. 

Παπαϊωάννου ∆. (2002), Εισαγωγή στις Χρηµατοοικονοµικές Αγορές. 

 

Β) Συµπληρωµατική βιβλιογραφία: 

Giddy, I.H., ∆ιεθνής Χρηµατοπιστωτικές Αγορές, Παπαζήσης. 

 

• ∆ιδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι: 

◊ ∆ιδασκαλία µε διαφάνειες, ασκήσεις για το σπίτι, επίλυση προβληµάτων στον 

πίνακα. 

◊ ∆ιεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων σε περιβάλλον Η/Υ. 

◊ Παρακολούθηση τιµών κλεισίµατος ενδεικτικών τίτλων/αναφορές επί της 

διαχρονικής πορείας οικονοµικών µεγεθών (επιτόκια, συναλλαγµατικές 

ισοτιµίες).  

 

• Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθµολόγησης: Γραπτό τελικό διαγώνισµα. 

 

• Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

 

• Αντικειµενικοί Στόχοι µαθήµατος (επιδιωκόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα): 

− Κατανόηση της λειτουργίας των διεθνών αγορών χρήµατος και κεφαλαίου και 

εξοικείωση µε το µηχανισµό των οµολογιακών, µετοχικών και 

συναλλαγµατικών χρηµατοοικονοµικών προϊόντων. 

− Εκµάθηση βασικών τεχνικών ανάλυσης επενδυτικών προϊόντων και επιλογής 

χαρτοφυλακίου σε διεθνές επίπεδο.  
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− Επίδειξη της εύρεσης βέλτιστων στρατηγικών κατανοµής επενδυτικού 

κεφαλαίου στην πράξη κάνοντας χρήση εµπειρικών δεδοµένων της αγοράς. 

− Εξοικείωση των φοιτητών µε τη χρήση προγραµµάτων Η/Υ για τη διενέργεια 

βασικών υπολογισµών στη θεωρία χαρτοφυλακίου (επίλυση προβληµάτων 

βελτιστοποίησης, υπολογισµός συντελεστών βήτα, εύρεση αποτελεσµατικού 

µετώπου, κ.α.). 

 

 

Χρηµατοοικονοµικά Μαθηµατικά 

• Κωδικός µαθήµατος: Ι-5 

 

• Τύπος µαθήµατος: Υποχρεωτικό κατεύθυνσης 

 

• Έτος σπουδών: 1
ο
  

 

• Εξάµηνο σπουδών: 1
ο
  

 

• Αριθµός πιστωτικών µονάδων (ECTS): 6 

 

• Αριθµός διδακτικών µονάδων: 3 

 

• Όνοµα διδάσκοντος / διδασκόντων: Γεώργιος Μαµάνης - Νικόλαος Θωµαΐδης 

 

• Περιγραφή: Παρουσιάζεται ένα ευρύ φάσµα µαθηµατικών θεωριών και τεχνικών 

που έχουν εφαρµοστεί κατά καιρούς στη χρηµατοοικονοµική επιστήµη, µε επιµέρους 

τοµείς την αξιολόγηση επενδύσεων (investment appraisal), τη διαχείριση 

χαρτοφυλακίου (portfolio management), την τιµολόγηση χρεογράφων (securities 

pricing) και τη διαχείριση επενδυτικού κινδύνου (risk management). 

 

• Προαπαιτήσεις: Καµία 

 

• Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus): 

Ενότητα 1
η
: Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων µε προβλέψιµες απολαβές 

− Επιτόκιο και ανατοκισµός  

− Κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων: παρούσα αξία, µελλοντική αξία, 

εσωτερικός βαθµός απόδοσης 

− Τιµολόγηση τραπεζικών καταθετικών προϊόντων, οµολόγων, έντοκων 

γραµµατίων και άλλων χρεογράφων σταθερού εισοδήµατος (fixed income 

securities) 

− Σχέση επιτοκίου και τιµής ενός προϊόντος σταθερού εισοδήµατος 

Ενότητα 2
η
: Αξιολόγηση επενδύσεων υπό καθεστώς αβεβαιότητας 

− Απόδοση και κίνδυνος µεµονωµένων χρεογράφων  

− Η έννοια του χαρτοφυλακίου (portfolio) χρεογράφων  

− Απόδοση και κίνδυνος χαρτοφυλακίου  

− Η σύγχρονη θεωρία επιλογής χαρτοφυλακίου του Markowitz 

− Αποτελεσµατικό σύνορο και άριστο χαρτοφυλάκιο 

− Υπόδειγµα αποτίµησης κεφαλαιουχικών αγαθών (CAPM)  
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− Θεωρία τιµολόγησης κερδοσκοπικής αντιστάθµισης (APT) 

− Εµπειρικές εφαρµογές σε πραγµατικά δεδοµένα της αγοράς 

Ενότητα 3
η
: Αποτίµηση εµπορεύσιµων χρεογράφων βάσει κερδοσκοπικής 

αντιστάθµισης 

− Η έννοια της κερδοσκοπικής αντιστάθµισης (arbitrage) 

− Στοχαστικά µοντέλα για τη διαχρονική πορείας της τιµής ενός εµπορεύσιµου 

χρεογράφου 

− Σχεδιασµός αντισταθµιστικών στρατηγικών (replicating strategies) 

− Αποτίµηση δικαιωµάτων (option pricing): διωνυµικό µοντέλο (binomial 

model) και υπόδειγµα Black-Scholes.  

 

• Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη: 

Α) Εγχειρίδια του µαθήµατος: 

1. Βασιλείου ∆. και Ηρειώτης Ν. (2009) Ανάλυση επενδύσεων και διαχείριση 

χαρτοφυλακίου, Εκδόσεις Rosili. 

2. Luenberger D. G. (1997) Investment Science, OUP USA. 

3. Elton, E.J., Gruber, M.J., Brown, S.J., Goetzmann, W.N. (2007) Modern Portfolio 

Theory and Investment Analysis. 7th Edition, Wiley. 

 

Β) Συµπληρωµατική βιβλιογραφία: - 

 

• ∆ιδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι: ∆ιαλέξεις - Ασκήσεις 

 

• Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθµολόγησης: 
Η τελική βαθµολογία θα βασιστεί: 

1. Στο βαθµό της γραπτής εξέτασης (70%). 

2. Στο βαθµό που θα έχει συγκεντρώσει ο φοιτητής από την παράδοση 

εργαστηριακών ασκήσεων που θα δοθούν κατά τη διάρκεια του εξαµήνου 

(30%). 

Σηµείωση: Για να ληφθεί υπόψη ο βαθµός των ασκήσεων θα πρέπει στις τελικές 

εξετάσεις ο φοιτητής να έχει επιτύχει τουλάχιστον τη βάση (5/10). 

 

• Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

 

• Αντικειµενικοί Στόχοι µαθήµατος (επιδιωκόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα): 

Στόχος του µαθήµατος αυτού είναι η εισαγωγή των φοιτητών  σε ένα ευρύ φάσµα 

µαθηµατικών θεωριών και τεχνικών που έχουν εφαρµοστεί κατά καιρούς στη 

χρηµατοοικονοµική επιστήµη, µε επιµέρους τοµείς την αξιολόγηση επενδύσεων 

(investment appraisal), τη διαχείριση χαρτοφυλακίου (portfolio management), την 

τιµολόγηση χρεογράφων (securities pricing) και τη διαχείριση επενδυτικού κινδύνου 

(risk management). 

 

 

∆ιαχείριση Πληροφοριακών Συστηµάτων 

• Κωδικός µαθήµατος: ΙΙ-3/III-4 

 

• Τύπος µαθήµατος: Υποχρεωτικό κατεύθυνσης 
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• Έτος σπουδών: 1
ο
 

 

• Εξάµηνο σπουδών: 1
ο
  

 

• Αριθµός πιστωτικών µονάδων (ECTS): 6 

 

• Αριθµός διδακτικών µονάδων: 3 

 

• Όνοµα διδάσκοντος / διδασκόντων: Βασίλειος Ζεϊµπέκης 

 

• Περιγραφή: Σκοπός του µαθήµατος είναι να παρέχει στους µεταπτυχιακούς 

σπουδαστές τις διοικητικές και οργανωτικές γνώσεις που απαιτούνται για την 

αποτελεσµατική διαµόρφωση στρατηγικής (strategy formulation) και για τη διοίκηση 

(management) Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΠΣ) σε σύγχρονες επιχειρήσεις και 

οργανισµούς. Το µάθηµα επικεντρώνεται στον προσδιορισµό και την ανάλυση των 

µεθόδων και τεχνικών µε βάση τις οποίες οι ιδιωτικοί και δηµόσιοι οργανισµοί 

µπορούν να σχεδιάσουν, να χρησιµοποιήσουν και να διαχειρισθούν τις Τεχνολογίες 

Πληροφορικής, έτσι ώστε να εκµεταλλευθούν τις τεχνολογικές δυνατότητες και 

ευκαιρίες και να επιτευχθούν οι στόχοι τους. Το µάθηµα είναι διεπιστηµονικό, 

αντλώντας στοιχεία από επιστήµες όπως η διοικητική (management science), η 

επιχειρησιακή έρευνα (operations research), τα οικονοµικά (economics) και η 

ανάλυση και ο σχεδιασµός των πληροφοριακών συστηµάτων (information systems 

analysis and design). 

 

• Προαπαιτήσεις: N/A 

 

• Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus): 
Τα περιεχόµενα του µαθήµατος θα καλύπτουν τις παρακάτω ενότητες:  

− Ο ρόλος της πληροφορικής στις επιχειρήσεις και του οργανισµούς 

− Κατηγορίες πληροφοριακών συστηµάτων 

− Αναγκαία Υποδοµή: Τηλεπικοινωνίες & ∆ίκτυα 

− ∆ιαδίκτυο, ηλεκτρονικό επιχειρείν & νέες τεχνολογίες 

− Επιχειρηµατικές εφαρµογές µε χρήση πληροφοριακών συστηµάτων 

− Ανασχεδιασµός επιχειρηµατικών διαδικασιών και εφαρµογή πληροφοριακών 

συστηµάτων 

− Ηθικά και κοινωνικά ζητήµατα στα πληροφοριακά συστήµατα 

 

• Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη: 

Α) Εγχειρίδια του µαθήµατος: 

Πληροφοριακά συστήµατα διοίκησης - 8η αµερικανική έκδοση 

Συγγραφέας: Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon  

Επιµέλεια: Βίκυ Μάνθου, καθηγήτρια, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας  

Εκδόσεις: Κλειδάριθµος 

ISBN : 978-960-461-251-2  

 

Β) Συµπληρωµατική βιβλιογραφία: 

«Πληροφοριακά συστήµατα για τη διοίκηση επιχειρήσεων», Γ. Οικονόµου, Εκδόσεις  

Μπένος, 2004. 

«∆ιοίκηση επιχειρήσεων και πληροφοριακά συστήµατα», Γ. ∆ουκίδης, Εκδόσεις 

Σιδέρης, 2003. 
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«Ολοκληρωµένη Τεχνολογία Πληροφορικής», Γ. Παυλίδης, Εκδόσεις Gutenberg, 

2001.  

«∆ιοίκηση-∆ιαχείριση Πληροφοριακών Συστηµάτων», Αντ. ∆ηµητριάδης, Εκδόσεις 

Νέων Τεχνολογιών, 1998.  

«Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης: Ανάλυση και Σχεδιασµός», Γ. 

Βασιλακόπουλος και Β. Χρυσικόπουλος, Εκδόσεις Σταµούλη, 1990. 

"Management Information Systems: Organization and Technology in the Networked 

Enterprise", K. Laudon and J. Laudon, Prentice Hall, 6th edition, 2000.  

"Managing Information Systems: Using Cases within an Industry Context to Solve 

Business Problems with Information Technology", D. Anderson, Prentice Hall, 2000.  

"Management Information Systems for the Information Age", St. Haag, M. 

Cummings and J. Dawkins, Mc Graw Hill, 2nd edition, 2000. 

 

• ∆ιδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι: 

◊ Βιβλία 

◊ Case studies 

◊ Επιστηµονικά περιοδικά 

◊ Παρουσιάσεις 

◊ Αναφορές και µελέτες 

 

• Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθµολόγησης: 

 

Τύπος εξέτασης Ποσοστό 

Γραπτές εξετάσεις 

ΠΡΟΟ∆ΟΣ 

Τελικές εξετάσεις 

70% 

20% 

50% 

Ατοµική Εργασία 

(Ανάλυση Μελέτης 

Περίπτωσης)  

20% 

Οµαδική εργασία 10% 

 

• Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

 

• Αντικειµενικοί Στόχοι µαθήµατος (επιδιωκόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα): 
Με το πέρας του µαθήµατος οι φοιτητές θα είναι ικανοί: 

− Να κατανοούν πλήρως τις βασικές αρχές της διαχείρισης πληροφοριακών 

συστηµάτων 

− Να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τις τεχνολογίες, τα συστήµατα και τα 

δίκτυα που χρησιµοποιούνται από τα πληροφοριακά συστήµατα 

− Να επιλέγουν και να αξιοποιούν τα πλέον κατάλληλα πληροφοριακά 

συστήµατα βασισµένοι στις τρέχουσες ανάγκες και απαιτήσεις 

− Να σχεδιάζουν και να αξιολογούν πολύπλοκα πληροφοριακά συστήµατα και 

να κατανοούν τα ηθικά και κοινωνικοοικονοµικά θέµατα που προκύπτουν από 

την εισαγωγή των πληροφοριακών συστηµάτων 

− Να εφαρµόσουν µεθόδους ανασχεδιασµού επιχειρηµατικών διαδικασιών για 

την εισαγωγή καινοτόµων συστηµάτων σε οργανισµούς και επιχειρήσεις. 
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∆ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων 

• Κωδικός µαθήµατος: ΙΙ-4/III-5 

 

• Τύπος µαθήµατος: Υποχρεωτικό κατεύθυνσης 

 

• Έτος σπουδών: 1
ο
  

 

• Εξάµηνο σπουδών: 1
ο
  

 

• Αριθµός πιστωτικών µονάδων (ECTS): 6 

 

• Αριθµός διδακτικών µονάδων: 3 

 

• Όνοµα διδάσκοντος / διδασκόντων: Άννα Κυριακάκη 

 

• Περιγραφή: Το µάθηµα αποσκοπεί στην ενίσχυση της κατανόησης των 

θεµελιωδών εννοιών, των µεθόδων και των τεχνικών των επιµέρους πεδίων που 

συνιστούν το επιστηµονικό αντικείµενο της ∆ιαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων.  Οι 

κύριοι στόχοι του µαθήµατος είναι: 

� Η κατανόηση της σηµαντικότητας του ανθρώπινου παράγοντα και του ρόλου 

του ως του πολυτιµότερου κεφαλαίου µιας επιχείρησης ή ενός οργανισµού 

� Η διαµόρφωση της αντίληψης του ρόλου της ∆ΑΠ στη λειτουργία µιας 

επιχείρησης στο σύγχρονο µεταβαλλόµενο περιβάλλον 

� Η κατανόηση της σηµασίας της επικοινωνίας και της πληροφορίας στη ∆ΑΠ  

� Η απόκτηση γνώσεων του περιεχοµένου των εννοιών, των αρχών, των 

τεχνικών και των µεθόδων προσέγγισης και αντιµετώπισης των λειτουργιών 

της ∆ΑΠ 

Ειδικότερα, αναγνωρίζοντας ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί έναν από τους 

βασικούς πόρους των επιχειρήσεων  που συµβάλλουν καθοριστικά στην 

αποτελεσµατικότητα τους, στην υλοποίηση των αντικειµενικών σκοπών και στόχων 

τους αλλά και στην απόκτηση βιώσιµου ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, το µάθηµα 

αυτό επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και ανάλυση µιας σειράς ζητηµάτων που 

αναφέρονται στον προγραµµατισµό, στην αξιολόγηση της απόδοσης του ανθρώπινου 

δυναµικού. Επιπρόσθετα, προσεγγίζονται θεωρητικά και πρακτικά θέµατα που 

αφορούν την ανάλυση και την περιγραφή της εργασίας, την προσέλκυση, την 

επιλογή, την εκπαίδευση, την επιµόρφωση, τις ανταµοιβές  του ανθρώπινου 

δυναµικού, αλλά και τις εργασιακές σχέσεις, την παροχή συνθηκών υγιεινής και 

ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον και την ηθική διάσταση στη διαχείριση του 

ανθρώπινου δυναµικού. 

 

• Προαπαιτήσεις: ∆εν υπάρχουν 

 

• Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus): 

◊ Έννοια και Περιεχόµενο της ∆ιαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων  

◊ Ανάλυση και Περιγραφή Θέσεων Εργασίας 

◊ Προγραµµατισµός και Προσέλκυση του Απαιτούµενου Προσωπικού 

◊ Επιλογή Κατάλληλου Προσωπικού  

◊ Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Προσωπικού 

◊ Αξιολόγηση της Απόδοσης των Εργαζοµένων 

◊ Πολιτική και Συστήµατα Αµοιβών Προσωπικού  

◊ ∆ιαχείριση Εργασιακών Σχέσεων 
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◊ Η παγκόσµια διάσταση στη ∆ιαχείριση Ανθρώπινου ∆υναµικού 

 

• Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη: 

Α) Εγχειρίδια του µαθήµατος: 

1. ∆ιαφάνειες-Παρουσιάσεις του µαθήµατος 

2. Βαξεβανίδου, Μ. – Ρεκλείτης, Π. (2012). Management Ανθρώπινων Πόρων. 

Αθήνα, Εκδόσεις: Προποµπός 

3. Παπαλεξανδρή, Ν. & Μπουραντάς, ∆. (2002). ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. 

Αθήνα, Εκδόσεις Γ. Μπένου  

4. Dessler, G. (2011). Human Resource Management. 12
th

 Edition. Prentice Hall, 

Boston. 

 

Β) Συµπληρωµατική βιβλιογραφία: 

1. Μούζα-Λαζαρίδη, Α.Μ. (2013). ∆ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων.  Θεσσαλονίκη, 

Εκδόσεις Ζυγός 

2. Ξηροτύρη – Κουφίδου, Σ. (2001). ∆ιοίκηση ανθρωπίνων πόρων: η πρόκληση 

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

Εκδόσεις Ανίκουλα. 

3. Παγκάκης, Γ.Λ. (1998). ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Αθήνα – Κοµοτηνή, 

Εκδόσεις Σάκκουλα  

4. Χυτήρης, Λ.Σ. (2001). ∆ιοίκηση ανθρωπίνων πόρων. Αθήνα, Interbooks  

5. Noe, R.A, Hollenbeck, J.R, Gerhart, B. and Wright, P.M. (2006). ∆ιαχείριση 

Ανθρώπινων Πόρων: Ένα Ανταγωνιστικό Πλεονέκτηµα. Αθήνα, Εκδόσεις 

Παπαζήση  

6. Armstrong, M. (2012). A hand book of Human Resource Management Practice. 

12
th

 edition. G.B., Cambridge University Press 

7. Buller, P.F. & McEvoy, G.M. (2012). Strategy, human resource management 

and performance: Sharpening line of sight. Human Resource Management 

Review, 22:43-56 

8. Cooper, C.L. & Burke, R. J (2011).Human resource management in small 

business: achieving peak performance, UK, Edward Elgar Publ.  

9. Mathis, R.L and Jackson, J.H (2010). Human Resource Management, 13th 

Edition, South Western Publ.     

10. Noe, R.A, Hollenbeck, J.R, Gerhart, B. and Wright, P.M. (2011). Human 

Resource Management, 4th Edition, McGraw-Hill Irwin  

11. Oraman, Y., Unakitan, G., Selen, U. (2011). Measuring Employee Expectations 

in a Strategic Human Resource Management Research: Job Satisfaction. 

Procedia - Social and Behavioral Sciences, 24:413-420 

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

perspective. Cincinnati, South-Western College Publishing  

13. Stewart, G.L & Brown, K.G (2009). Human Resource Management, Linking 

Strategy to Practice, Wiley, New Yorκ.  

14. Torrington, D. & Hall, L. (1998). Human Resource Management. 4th Edition. 

Prentice Hall, Europe.  

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

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

 

• ∆ιδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι: 

� ∆ιαλέξεις: Θεωρία και Μελέτες Περιπτώσεων 

� Πραγµατοποίηση Οµαδικών Ασκήσεων Εφαρµογής 
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• Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθµολόγησης: 

Τελική γραπτή εξέταση (100% της βαθµολογίας) 

 

• Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

 

• Αντικειµενικοί Στόχοι µαθήµατος (επιδιωκόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα): 
Το παρόν µάθηµα στοχεύει στην παροχή ενός ολοκληρωµένου πλαισίου γνώσεων του 

περιεχοµένου των εννοιών και των σύγχρονων τάσεων της ∆ΑΠ καθώς και στην 

κατανόηση της κρίσιµης σηµασίας της ∆ΑΠ για την εύρυθµη λειτουργία και τη 

διαρκή βελτίωση και ανταγωνιστικότητα των σύγχρονων επιχειρήσεων και 

οργανισµών. 

Με τη συµπλήρωση της παρακολούθησης αυτού του µαθήµατος, οι µεταπτυχιακοί  

φοιτητές: 

� Θα έχουν κατανοήσει την καθοριστική συµβολή της ∆ΑΠ στη 

βελτιστοποίηση της απόδοσης, της παραγωγικότητας, της εταιρικής φήµης και 

της επίτευξης των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης  

� Θα έχουν κατανοήσει τη βαρύνουσα σηµασία του ανθρώπινου παράγοντα και 

τον πολύτιµο ρόλο της ∆ΑΠ στην εύρυθµη λειτουργία και τη βιώσιµη 

ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των οργανισµών 

� Θα έχουν αποκτήσει γνώσεις για τις σύγχρονες τάσεις και τις επιµέρους 

λειτουργίες της ∆ΑΠ, 

� Θα είναι σε θέση να εφαρµόσουν, µε αίσθηµα ευθύνης,  σύγχρονες και 

αποτελεσµατικές τεχνικές και µεθόδους στις διοικητικές λειτουργίες της ∆ΑΠ  

� θα µπορούν να επιλέγουν κατάλληλες λύσεις σε τρέχοντα οργανωσιακά 

προβλήµατα.  

 

 

Μεθοδολογίες Επιχειρησιακής Έρευνας 

• Κωδικός µαθήµατος: ΙΙ-5 

 

• Τύπος µαθήµατος: Υποχρεωτικό κατεύθυνσης 

 

• Έτος σπουδών: 1
ο
  

 

• Εξάµηνο σπουδών: 1
ο
  

 

• Αριθµός πιστωτικών µονάδων (ECTS): 6 

 

• Αριθµός διδακτικών µονάδων: 3 

 

• Όνοµα διδάσκοντος / διδασκόντων: Αγάπιος Πλατής 

 

• Περιγραφή: Ο σκοπός του µαθήµατος είναι να δώσει στους φοιτητές της γνώσεις 

των βασικών εργαλείων της επιχειρησιακής έρευνας για την λήψη αποφάσεων σε 

συστήµατα διοίκησης και λειτουργιών. Ένα ευρύ φάσµα µεθοδολογιών ΕΕ 

προσεγγίζεται µε έµφαση στις εφαρµογές. 

 

• Προαπαιτήσεις: Ουδέν 

 

• Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus): 
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Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα, γραµµικός προγραµµατισµός, µοντελοποίηση 

προβληµάτων, γραφική µέθοδο επίλυσης, µέθοδο επίλυσης Simplex, µέθοδο µεγάλου 

Μ, δυϊκότητα, ανάλυση ευαισθησίας. Χρήση λογισµικού IOR tutorial και Excel 

Solver. Βελτιστοποίηση δικτύων, γράφοι και δίκτυα, πρόβληµα συντοµότερης 

διαδροµής, συνεκτικότητα και πρόβληµα του ελαχίστου ζευγνύοντος δέντρου, 

πρόβληµα µέγιστης ροής, πρόβληµα ροής ελαχίστου κόστους. ∆υναµικό 

προγραµµατισµό. Αξιοπιστία συστηµάτων. Στοιχεία στοχαστικής µοντελοποίησης. 

 

• Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη: 

Α) Εγχειρίδια του µαθήµατος: 

Παρέχονται σηµειώσεις. 

 

Β) Συµπληρωµατική βιβλιογραφία: 

Βασική βιβλιογραφία: F.S. Hillier, G. J. Lieberman, Introduction to Operations 

Research, 8th edition, Mc Graw-Hill International Edition 

 

Operations Research: Applications and Algorithms 

W. L. Winston 

Duxbury Press, 2003 

ISBN 978-0534380588 

1440 Pages 

Linear Programming 

J.P. Ignizio, T.M. Cavalier 

Prentice Hall, 1993 

ISBN 978-0131837575 

666 Pages 

Operations Research: Principles and Practice 

A. Ravindran, D.T. Philips, J.J. Solberg 

Wiley, 1987 

ISBN 978-0471086086 

656 Pages 

Linear Programming and Network Flows 

M. S. Bazaraa, J.J. Jarvis, H.D. Sherall 

Wiley, 1990 

ISBN  

684 Pages 

Introduction to Operations Research Techniques 

H. G. Daellenbach, J. A. George 

Allyn and Bacon, 1983 

ISBN 978-0205079742 

750 Pages 

Model Building in Mathematical Programming 

H. P. Williams 

Wiley, 1999 

ISBN 978-0471997887 

368 Pages 

An Introduction to Management Science: Quantitative Approaches to Decision 

Making 

D.R. Anderson, D.J. Sweeney, T.A. Williams, J.D. Camm, R.K. Martin 

South-Western College Pub, 2011 

ISBN 978- 1111532222 

896 Pages 
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Tools for Thinking: Modelling in Management Science 

M. Pidd 

Wiley, 2003 

ISBN 978-0470847954 

332 Pages 

Introduction to Management Science 

B.W. Taylor,  

Prentice Hall, 2009 

ISBN 978-0136064367 

840 Pages 

A. Practical Introduction to Management Science 

D.A. Waters 

Addison Wesley Publishing Company, 1998 

ISBN 978-0201178470 

584 Pages 

Introduction to Stochastic Processes 

E. Cinlar,  

Prentice-Hall, Engenwood Cliffs, 1975 

Probability and Statistics with Reliability, Queuing, and Computer Science 

Applications 

K.S. Trivedi 

Wiley-Interscience, 2002 

ISBN 978-0471333418 

830 Pages 

Introduction to Probability Models 

S.M. Ross 

Academic Press, 2009 

ISBN 978-0123756862 

800 Pages 

 

• ∆ιδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι: 
Παραδόσεις, ασκήσεις, εργαστήρια, εξωτερικοί προσκεκληµένοι. 

 

• Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθµολόγησης: 
Γραπτή Εργασία (20%), Τελική γραπτή εξέταση (80%). 

 

• Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

 

• Αντικειµενικοί Στόχοι µαθήµατος (επιδιωκόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα): 

- Κατανόηση βασικών εννοιών µαθηµατικού προγραµµατισµού. 

- Κατανόηση βασικών εννοιών µαθηµατικής µοντελοποίησης. 

- Κατανόηση και κατηγοριοποίηση προβληµάτων γραµµικού 

προγραµµατισµού, ακέραιου, κ.λπ. 

- Μοντελοποίηση προβληµάτων µαθηµατικού προγραµµατισµού. 

- Επίλυση προβληµάτων γραµµικού και δυναµικού προγραµµατισµού 

- Χρήση εργαλείων για την επίλυση προβληµάτων γραµµικού 

προγραµµατισµού. 

- Εφαρµογή καταλληλότερης µεθοδολογίας για την επίλυση συγκεκριµένων 

προβληµάτων γραµµικού προγραµµατισµού. 

- Κατανόηση βασικών εννοιών Μοντελοποίησης της αξιοπιστίας συστηµάτων. 
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- Κατανόηση βασικών εννοιών Αξιοπιστίας, ∆ιαθεσιµότητας και 

επισκευασιµότητας  
 

 

∆Ι∆ΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 

 

 

Υπολογιστικές Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων 

• Κωδικός µαθήµατος: Ι-6/ΙΙ-6 

 

• Τύπος µαθήµατος: Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 

 

• Έτος σπουδών: 1
ο
  

 

• Εξάµηνο σπουδών: 2
ο
  

 

• Αριθµός πιστωτικών µονάδων (ECTS): 6 

 

• Αριθµός διδακτικών µονάδων: 3 

 

• Όνοµα διδάσκοντος / διδασκόντων: Jan Jantzen - Νικόλαος Αµπαζής 

 

• Περιγραφή: Το µάθηµα εισάγει τους φοιτητές σε αλγόριθµους, τεχνικές, 

αυτοµατοποιηµένες υπολογιστικές µεθόδους και συστήµατα πληροφοριών που 

υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων. Έµφαση δίνεται στην επεξεργασία πληροφοριών 

σε σύνθετα περιβάλλοντα, αξιοποιώντας παράλληλα πολλαπλές πηγές δεδοµένων 

όπως π.χ. αισθητήρες και ανοιχτά δεδοµένα διαθέσιµα στο διαδίκτυο. Μαζί µε τις 

διαλέξεις, παρουσιάζονται µελέτες περιπτώσεων σε τοµείς όπως η βελτιστοποίηση 

πόρων, οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η οικονοµική ανάλυση και η εξατοµίκευση 

του περιεχοµένου του Web, όπως πχ στα συστήµατα υποδείξεων. 

 

• Προαπαιτήσεις: Ουδέν 

 

• Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus): 

 

Α/Α Περιεχόµενα 

1 Εισαγωγή στη λήψη αποφάσεων – Παραδείγµατα στις ανανεώσιµες πηγές 

ενέργειας 

2 Υποστήριξη αποφάσεων και αθροιστικά διαγράµµατα ροής κεφαλαίου  

3 Αποφάσεις µε βάση αρχές οικονοµίας και µηχανικής – Μελέτη περίπτωσης: 

«Ground Heat» 

4 Λήψη αποφάσεων µε χρήση Ασαφούς Λογικής – Μη τεχνικά εµπόδια και η 

επιρροή τους στη λήψη αποφάσεων σε πραγµατικά προβλήµατα  

5 Μοντέλα Παλινδρόµησης – ∆εδοµένα εκπαίδευσης/επαλήθευσης στην 

ανάλυση δεδοµένων – Μελέτες περίπτωσης: «Home Energy Efficiency & 

Home Energy Savings» 

6 Αποφάσεις µε βάση ανάλυση οµάδων και τον αλγόριθµο Fuzzy C-Means 

7 Αλγόριθµοι στατιστικής ταξινόµησης – Μελέτες περίπτωσης σε συνεχή και 
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διακριτά προβλήµατα 

8 Αλγόριθµοι υπολογιστικής νοηµοσύνης (Νευρωνικά δίκτυα – Γενετικοί 

αλγόριθµοι)  

9 Πρόβλεψη χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων 

10 Συστήµατα υποδείξεων (Recommeder Systems) 

 

• Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη: 

Α) Εγχειρίδια του µαθήµατος: - 

 

Β) Συµπληρωµατική βιβλιογραφία: - 

 

• ∆ιδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι: 
Παραδόσεις, πρακτική εξάσκηση σε µελέτες περίπτωσης και λογισµικό λήψης 

αποφάσεων. 

 

• Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθµολόγησης: Τελική εξέταση 100% 

 

• Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική / Ελληνική 

 

• Αντικειµενικοί Στόχοι µαθήµατος (επιδιωκόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα): 

- Κατανόηση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων  

- Γνώση των διαφορετικών υπολογιστικών εργαλείων λήψης αποφάσεων 

- Κατανόηση των διθέσιµων υπολογιστικών µεθόδων για λήψη αποφάσεων 

µέσω αλγορίθµων ταξινόµησης και οµαδοποίησης  

- Ικανότητα εφαρµογής διαφόρων αλγορίθµων για την επίλυση προβληµάτων 

λήψης αποφάσεων σε διάφορους τοµείς όπως π.χ. τα Χρηµατοοικονοµικά.  

- Εξοικείωση µε πραγµατικά παραδείγµατα λήψης αποφάσεων σε ανανεώσιµες 

πηγές ενέργειας 

 

 

Χρηµατοοικονοµική Οικονοµετρία 

• Κωδικός µαθήµατος: Ι-7 

 

• Τύπος µαθήµατος: Υποχρεωτικό κατεύθυνσης 

 

• Έτος σπουδών: 1
ο
 

 

• Εξάµηνο σπουδών: 2
ο
 

 

• Αριθµός πιστωτικών µονάδων (ECTS): 8 

 

• Αριθµός διδακτικών µονάδων: 3 

 

• Όνοµα διδάσκοντος / διδασκόντων: Ηλίας Μπουλτζής 

 

• Προαπαιτήσεις:  

◊ Βασικές γνώσεις µαθηµατικού λογισµού (µιας και πολλών µεταβλητών): 

παράγωγοι, ολοκληρώµατα, µεγιστοποίηση µε και χωρίς περιορισµούς 
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◊ Βασικές γνώσεις γραµµικής άλγεβρας: Άλγεβρα µητρών (αντίστροφη, 

ανάστροφη, επίλυση γραµµικών συστηµάτων, παραγώγιση µε µήτρες, 

γραµµική ανεξαρτησία). 

◊ Βασικές γνώσεις στατιστικής: συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (απλή και 

πολυµεταβλητή), αθροιστική κατανοµή πιθανότητας , ροπές, δεσµευµένη 

κατανοµή, αναµενόµενες τιµές κ.λπ. 

 

• Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus): 
Απλή και πολυµεταβλητή γραµµική παλινδρόµηση (OLS): υποθέσεις, εκτίµηση 

υποδείγµατος, διεξαγωγή ελέγχου υποθέσεων, έλεγχοι σηµαντικότητας µεταβλητών 

και γραµµικών περιορισµών, απλός και διορθωµένος συντελεστής προσδιορισµού, 

ιδιότητες εκτιµητών (αµεροληψία, συνέπεια). 

Παριαβάσεις υποθέσεων: αυτοσυσχέτιση, ετεροσκεδαστικότητα, στατιστικοί έλεγχοι 

(White, Durbin-Watson, Breusch-Godfrey), εκτιµητές GLS και FGLS, συσχέτιση 

ερµηνευτικών µεταβλητών και στοχαστικού όρου, πολυσυγγραµικότητα, λανθασµένη 

εξειδίκευση. 

Ειδικά θέµατα OLS: έλεγχος σταθερότητας µεταβλητών, δυναµικά υποδείγµατα 

Μοντέλα ανάλυσης χρονολογικών σειρών: αυτοπαλίνδροµα υποδείγµατα (AR) και 

υποδείγµατα κινητού µέσου (ΜΑ), η µεθοδολογία Box-Jenkins και υποδείγµατα 

ARMA, διενέργεια προβλέψεων, µη στάσιµες διαδικασίες, έλεγχοι µοναδιαίας ρίζας, 

υποδείγµατα ARIMA, αυτοπαλίνδροµη δεσµευµένη ετεροσκεδαστικότητα, µοντέλα 

µεταβλητότητας (ARCH, GARCH). 

Σε όλες τις ενότητες καταβάλλεται προσπάθεια να συνδυάζεται το περιεχόµενο του 

µαθήµατος µε χρηµατοοικονοµικές εφαρµογές γνωστές στους φοιτητές από άλλα 

µαθήµατα. 

 

• Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη: 

Α) Εγχειρίδια του µαθήµατος: 

Brooks, Ch. (2002) “Introductory Econometrics for Finance”, Cambridge University 

Press.  

Χρήστου Γ (2004) «Εισαγωγή στην Οικονοµετρία: Τόµοι Ι και ΙΙ», Gutenberg, β’ 

έκδοση.  

 

Β) Συµπληρωµατική βιβλιογραφία: 

Χάλκος, Γ (2007) «Οικονοµετρία. Θεωρία και Πράξη: Οδηγίες χρήσης σε Eviews, 

Minitab, SPSS & Excel», Γκιούρας, Αθήνα.  

Enders, W. (1995) “Applied Econometric Analysis”, John Wiley & Sons  

Alexander, C. (2009) “Market Risk Analysis”, Wiley, 4 Volume Boxset.  

 

• ∆ιδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι: 

− 10 διαλέξεις µε τη βοήθεια ηλεκτρονικών διαφανειών (power point) 

− Συνδυασµός της θεωρίας µε εφαρµογές σε προγράµµατα ηλεκτρονικών 

υπολογιστών (excel, eviews) 

− 9 φύλλα ασκήσεων τα οποία παρέδιδαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια του 

εξαµήνου, τα οποία διορθώνονταν και επιστρέφονταν στους φοιτητές µε 

σχόλια. Οι ασκήσεις κατά περίπτωση µπορεί να απαιτούσαν και χρήση των 

προγραµµάτων Η/Υ που χρησιµοποιήθηκαν στο µάθηµα. 

 

• Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθµολόγησης: 

Τρίωρη τελική εξέταση σε όλη την ύλη µε συνυπολογισµό επιπλέον βαθµολογίας (1,5 

µονάδα) από την συµπλήρωση των ασκήσεων. 
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• Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά 

 

• Αντικειµενικοί Στόχοι µαθήµατος (επιδιωκόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα): 
Τα επιδιωκόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα  για τη χρηµατοοικονοµική οικονοµετρία 

είναι τα εξής: 

1. Οι φοιτητές να έρθουν σε επαφή µε ένα αντικείµενο που παρόλο που από τη 

φύση του είναι εφαρµοσµένο, θεµελιώνεται θεωρητικά σε γνώσεις 

µαθηµατικών και στατιστικής που έχουν αποκτήσει οι φοιτητές σε 

προηγούµενες φάσεις των σπουδών τους. Στόχος από αυτή την άποψη είναι  

οι φοιτητές να αφοµοιώσουν περαιτέρω παλιότερες γνώσεις τους και να 

συνειδητοποιήσουν τη στενή σχέση θεωρίας και εφαρµογών. 

2. Να κατανοήσουν οι φοιτητές τη βασική θεωρία της οικονοµετρίας, την 

σύνδεση των κύριων θεωρητικών αποτελεσµάτων της µε τις υποθέσεις στις 

οποίες στηρίζονται αυτά τα αποτελέσµατα και τους περιορισµούς που 

συνεπάγονται αυτές οι υποθέσεις  στον τρόπο που χρησιµοποιούµε  την 

οικονοµετρία στις εφαρµογές. Στόχος είναι ο φοιτητής να κατανοήσει  ότι µια 

οικονοµετρική τεχνική µπορεί να είναι χρήσιµη µόνο αφού πρώτα 

κατανοήσουµε καλά την θεωρία στην οποία στηρίζεται και το συγκεκριµένο 

πρόβληµα στο οποίο καλούµαστε να την εφαρµόσουµε. 

3. Να αποκτήσουν οι φοιτητές δεξιότητες στη χρήση προγραµµάτων Η/Υ 

(Eviews, excel) στην εκτέλεση οικονοµετρικών εφαρµογών. 

4. Να κατανοήσουν τον τρόπο που εφαρµόζεται η οικονοµετρία σε 

συγκεκριµένα προβλήµατα που προκύπτουν στο πλαίσιο της οικονοµικής 

θεωρίας και ιδιαίτερα της χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης. Το σύνολο των 

φοιτητών αναµένεται να είναι σε θέση να χρησιµοποιήσει όσα διδάχτηκε σε 

προβλήµατα παρόµοια µε αυτά που συζητήθηκαν στη διάρκεια του 

µαθήµατος ενώ από τους φοιτητές µε την µεγαλύτερη έφεση αναµένεται να 

µπορούν να εφαρµόσουν τις γνώσεις τους και σε νέα για αυτούς προβλήµατα. 

5. Να αποκτήσουν οι φοιτητές καλύτερη αντίληψη για τα προβλήµατα και τους 

περιορισµούς που συνοδεύουν τα διάφορα «πακέτα» χρηµατοοικονοµικών 

εφαρµογών (διαχείρισης κινδύνου κ.λπ.) που βασίζονται στην οικονοµετρία, 

ώστε να τα χρησιµοποιούν σωστά και να αντιµετωπίζουν τα αποτελέσµατα 

και τις προβλέψεις τους µε κριτική διάθεση. 

6. Να ξυπνήσει σε κάποιους φοιτητές τουλάχιστον, το ενδιαφέρον για περεταίρω 

ενασχόληση µε την οικονοµετρία 

 

 

Προσοµοίωση χρηµατοοικονοµικών σεναρίων 

• Κωδικός µαθήµατος: Ι-8 

 

• Τύπος µαθήµατος: Υποχρεωτικό κατεύθυνσης 

 

• Έτος σπουδών: 1
ο
  

 

• Εξάµηνο σπουδών: 2
ο
 

 

• Αριθµός πιστωτικών µονάδων (ECTS): 8 

 

• Αριθµός διδακτικών µονάδων: 3 

 

• Όνοµα διδάσκοντος / διδασκόντων: Νικόλαος Θωµαΐδης 
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• Περιγραφή: Σκοπός του µαθήµατος είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές τις 

βασικές αρχές των µεθοδολογιών προσοµοίωσης Monte-Carlo και εφαρµογές αυτών 

σε προβλήµατα χρηµατοοικονοµικής µηχανικής (ανάλυση χρηµατοοικονοµικού 

κινδύνου, διαχείριση χαρτοφυλακίου, τιµολόγηση παραγώγων χρεογράφων, κ.α.). Το 

µάθηµα συνοδεύεται από µία σειρά εργαστηριακών διαλέξεων µε στόχο την 

εξοικείωση των φοιτητών µε τη χρηµατοοικονοµική µοντελοποίηση σε περιβάλλον 

Η/Υ. 

 

• Προαπαιτήσεις:  

◊ Καλή γνώση θεωρίας πιθανοτήτων και στατιστικής. 

◊ Εξοικείωση µε τη χρήση υπολογιστικών προγραµµάτων και γλωσσών 

προγραµµατισµού (Excel, Matlab, κτλ). 

 

• Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus): 

Τεχνικές προσοµοίωσης:  

− Γενικές αρχές και χαρακτηριστικά 

− Εφαρµογές τεχνικών Monte-Carlo στη χρηµατοοικονοµική µηχανική 

− Πλεονεκτήµατα/µειονεκτήµατα µεθόδων προσοµοίωσης έναντι αναλυτικών 

τεχνικών 

Ανασκόπηση βασικών εννοιών πιθανοτήτων και στατιστικής:  

Α) Πιθανότητες 

− Τυχαίες µεταβλητές και κατανοµές πιθανότητας 

− Βασικά µέτρα κατανοµών 

− Κανονικά κατανεµηµένες τυχαίες µεταβλητές 

− Πολυµεταβλητές κατανοµές πιθανοτήτων  

− Πολυµεταβλητή κανονική κατανοµή 

Β) Στατιστική 

− Εκτιµητές 

− Βασικές ιδιότητες εκτιµητών 

− Νόµος των Μεγάλων Αριθµών 

− Κεντρικό Οριακό Θεώρηµα 

− ∆ιαστήµατα εµπιστοσύνης για τις παραµέτρους του πληθυσµού 

Προσοµοίωση χρηµατοοικονοµικών σεναρίων 

− Μονοµεταβλητά και πολυµεταβλητά υποδείγµατα δυναµικής τιµών. 

Ανάλυση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

− Η µεθοδολογία J.P.Morgan/RiskMetrics 

− Υπολογισµός της αξίας στον κίνδυνο (value-at-risk) µεµονωµένων 

χρεογράφων και χαρτοφυλακίων  

− Εξειδίκευση στην περίπτωση οµολογιακών, µετοχικών και συναλλαγµατικών 

προϊόντων.   

− Η µέθοδος της ιστορικής προσοµοίωσης (historical simulation) 

Τιµολόγηση παράγωγων χρεογράφων (derivative securities) 

− Η µέθοδος της ουδέτερης προς το ρίσκο αποτίµησης (risk-neutral pricing) 

− Τιµολόγηση χρεογράφων τύπου δικαιώµατος (option) 
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− Τιµολόγηση «εξωτικών» (exotic) παραγώγων 

− Τιµολόγηση παραγώγων των οποίων η τιµή εξαρτάται από την πορεία του 

υποκείµενου τίτλου (path–dependent derivatives)  

Ειδικά θέµατα Monte Carlo 

− Τεχνικές µείωσης της διακύµανσης των εκτιµητών 

− Η τεχνική των µεταβλητών ελέγχου (control variates) 

− Η τεχνική των αντιθετικών µεταβλητών (antithetic variates) 

− Η τεχνική της σηµασιακής δειγµατοληψίας (importance sampling) 

 

• Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη: 

Α) Εγχειρίδια του µαθήµατος: 

� Σηµειώσεις διδασκαλίας που διανέµονται κατά τη διάρκεια του εξαµήνου. 

� Ζαπράνης, Α (2009). ∆ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικών Κινδύνων µε το 

Matlab. Κλειδάριθµος. 

� Jorion, Ph. (2007). Value at Risk – The New Benchmark for Managing 

Financial Risk.  McGraw Hill. 

� Glasserman, P. (2000). Monte Carlo Methods in Financial Engineering, 

Springer. 

 

Β) Συµπληρωµατική βιβλιογραφία: 

� Jaeckel, P. (2002). Monte Carlo Methods in Finance. Cambridge. Wiley. 

� Hull, J. Options, Futures, and Other Derivatives. Prentice Hall. 

 

• ∆ιδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι: 

− ∆ιδασκαλία µε διαφάνειες, ασκήσεις για το σπίτι, επίλυση προβληµάτων στον 

πίνακα. 

− ∆ιεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων σε περιβάλλον Η/Υ. 

 

• Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθµολόγησης: 

◊ Τελικό γραπτό διαγώνισµα (συντελεστής στάθµισης 70%) 

◊ Εργαστηριακές ασκήσεις (συντελεστής στάθµισης 30%) 

 

• Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά 

 

• Αντικειµενικοί Στόχοι µαθήµατος (επιδιωκόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα): 

− Εκµάθηση τεχνικών προσοµοίωσης. 

− Επίδειξη του τρόπου υλοποίησης ενός συστήµατος προσοµοίωσης σε 

περιβάλλον Η/Υ. 

− Παρουσίαση του βασικού πλαισίου ανάλυσης/διαχείρισης 

χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. 

− Εξοικείωση µε τη µεθοδολογία της J.P. Morgan/RiskMetrics που 

χρησιµοποιείται σήµερα από τα περισσότερα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. 

− Επίδειξη του τρόπου υλοποίησης και προγραµµατισµού σε περιβάλλον Η/Υ 

υποδειγµάτων για την τιµολόγηση παραγώγων συµβολαίων.   

 

 

∆υναµική των Χρηµατοοικονοµικών Αγορών 

• Κωδικός µαθήµατος: Ι-9 
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• Τύπος µαθήµατος: Υποχρεωτικό κατεύθυνσης 

 

• Έτος σπουδών: 1
ο
  

 

• Εξάµηνο σπουδών: 2
ο
  

 

• Αριθµός πιστωτικών µονάδων (ECTS): 8 

 

• Αριθµός διδακτικών µονάδων: 3 

 

• Όνοµα διδάσκοντος / διδασκόντων: Νικόλαος Κοντάκης - Βασίλειος 

Βασιλειάδης 

 

• Περιγραφή: Στα πλαίσια του µαθήµατος «∆υναµική των Χρηµατοοικονοµικών 

Αγορών», οι φοιτητές έρχονται σε επαφή µε πολύ πρακτικά ζητήµατα των διεθνών 

χρηµαταγορών. Πιο συγκεκριµένα, µέσω ενός δυναµικά εξελισσόµενου πλαισίου, 

όσον αφορά τις διαλέξεις του µαθήµατος, οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα: 

i. Να κατανοήσουν τις σχέσεις ανάµεσα σε διάφορα µεγέθη των αγορών 

(οµόλογα, χρηµατιστηριακές αγορές, πετρέλαιο, χρυσός κτλ.). Εφόσον 

κατανοήσουν τη φύση των διαφορετικών κλάσεων περιουσιακών στοιχείων, 

αναλύονται οι σχέσεις που υπάρχουν µεταξύ τους τόσο σε πρακτικό 

επίπεδο, όσο και µε τη βοήθεια µαθηµατικών υποδειγµάτων. 

ii. Να κατανοήσουν την ευρύτερη λειτουργία των διεθνών αγορών. Το 

σηµαντικότερο, ίσως, σηµείο του µαθήµατος, όπου οι φοιτητές έχουν τη 

δυνατότητα να αντιληφθούν τη διαµόρφωση τιµών στα διάφορα 

περιουσιακά στοιχεία, σε σχέση µε νέα των αγορών (αποφάσεις στο 

πολιτικό τοπίο, πόλεµοι, οικονοµικές κρίσεις, αποφάσεις επιχειρήσεων, 

προτιµήσεις καταναλωτών κτλ.). 

iii. Μέσω πρακτικών παραδειγµάτων από τον πραγµατικό κόσµο, οι φοιτητές 

έχουν τη δυνατότητα να µάθουν θέµατα σχετικά µε τη συµπεριφορά 

ορθολογικών επενδυτών κι άλλων ληπτών απόφασης. 

iv. Μέσω εργαστηριακών ασκήσεων, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να 

συµπληρώσουν τα παραπάνω µε κάποιες ασκήσεις σε πρακτικά ζητήµατα. 

 

• Προαπαιτήσεις: Καµία 

 

• Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus): 

 

Α/Α Περιεχόµενα 

1 • Εισαγωγικά σχετικά µε τη δυναµική των χρηµατοοικονοµικών 

αγορών 

• Παρουσίαση του µαθήµατος 

• Γνωριµία µε φοιτητές 

2 • Ανάλυση βασικών γεγονότων από τις αγορές (άρθρα) 

• Οµόλογα, Χρυσός, Πετρέλαιο 

3 • Εργαστηριακή άσκηση 1: αξιολόγηση επένδυσης σε περιουσιακό 

στοιχείο µε τη χρήση στατιστικών και χρηµατοοικονοµικών 

µέτρων 
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4 • Ανάλυση βασικών γεγονότων από τις αγορές (άρθρα) 

• Συζήτηση κι ανάλυση βασικών χαρακτηριστικών της κρίσης 

5 • Εργαστηριακή άσκηση 2: κατασκευή χαρτοφυλακίου µετοχών 

6 • Ανάλυση βασικών γεγονότων από τις αγορές (άρθρα) 

• Arbitrage 

• Real Estate 

7 • Εργαστηριακή άσκηση 3: χρηµατιστηριακοί δείκτες 

8 • Ανάλυση βασικών γεγονότων από τις αγορές (άρθρα) 

• Συστήµατα αυτοµατοποιηµένων συναλλαγών 

• Ειδικά θέµατα χρηµατοοικονοµικής µηχανικής 

9 • Εργαστηριακή άσκηση 4: υποδείγµατα πρόβλεψης – λήψη θέσεων 

αγοράς - πώλησης 

10 • Extra Εργαστηριακή άσκηση: αξιολόγηση εντολών στα πλαίσια 

διαµόρφωσης χαρτοφυλακίου διαφόρων περιουσιακών στοιχείων 

(από τους φοιτητές) 

 

• Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη: 

Α) Εγχειρίδια του µαθήµατος: 

∆ιαφάνειες µαθήµατος 

 

Β) Συµπληρωµατική βιβλιογραφία: 

Internet sources: bloomberg, wall street journal 

 

• ∆ιδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι: 
Παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις, συζητήσεις πάνω σε άρθρα από πηγές 

διαδικτύου, συζήτηση ζητηµάτων από τον πραγµατικό κόσµο 

 

• Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθµολόγησης: 

◊ 4 εργαστηριακές ασκήσεις (35%) 

◊ 1 extra εργαστηριακή άσκηση (10%) 

◊ Τελική εξέταση στο µάθηµα (55%) 

 

• Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική / Αγγλική 

 

• Αντικειµενικοί Στόχοι µαθήµατος (επιδιωκόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα): 

− Κατανόηση των βασικών λειτουργιών των διεθνών χρηµατοοικονοµικών 

αγορών 

− Κατανόηση της ευρύτερης σχέσης ανάµεσα στα σηµαντικότερα 

χρηµατοοικονοµικά µεγέθη 

− ∆εξιότητες: µέσω των εργαστηριακών ασκήσεων, οι φοιτητές έρχονται σε 

επαφή µε διάφορα λογισµικά (excel, Matlab). Στη συνέχεια, οι φοιτητές 

µπορούν να εφαρµόσουν τις δεξιότητες, τις οποίες απέκτησαν από τα εν λόγω 

λογισµικά, στην ανάλυση κι αντιµετώπιση ζητηµάτων του πραγµατικού 

κόσµου. 

− Ικανότητα των φοιτητών να αντιλαµβάνονται τις εξελίξεις στις διεθνείς 

αγορές, αλλά πολύ περισσότερο να δηµιουργούν προσδοκίες για τη 
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µελλοντική εξέλιξη διαφόρων καταστάσεων, µέσω της παρακολούθησης των 

νέων. 

 

 

∆ιοίκηση Λειτουργιών και Παραγωγής 

• Κωδικός µαθήµατος: ΙΙ-7 

 

• Τύπος µαθήµατος: Υποχρεωτικό κατεύθυνσης 

 

• Έτος σπουδών: 1
ο
 

 

• Εξάµηνο σπουδών: 2
ο
  

 

• Αριθµός πιστωτικών µονάδων (ECTS): 8 

 

• Αριθµός διδακτικών µονάδων: 3 

 

• Όνοµα διδάσκοντος / διδασκόντων: Ανδρέας Κακούρης 

 

• Περιγραφή: Με το µάθηµα αυτό γίνεται µια επισκόπηση της διαχείρισης 

επιχειρησιακών λειτουργιών στα διάφορα τµήµατα µιας επιχείρησης ή ενός 

οργανισµού. Τονίζει τη σηµασία µιας στρατηγικής προσέγγισης στη διαχείριση της 

παραγωγής και των επιχειρησιακών διαδικασιών. ∆ίνει την ευκαιρία να ενισχυθούν οι 

θεµελιώδεις έννοιες της διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών, να αναθεωρηθούν 

ζητήµατα της παρούσης κατάστασης (state-of-the-art) και να εισαχθούν οι σύγχρονες 

προσεγγίσεις στη διοίκηση παραγωγής και επιχειρησιακών λειτουργιών. 

 

• Προαπαιτήσεις: Καµία 

 

• Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus): 

 

∆ιάλεξη Κεφάλαιο που θα καλυφθεί 

1
η
 Εισαγωγή στη διοίκηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών 

2
η
 O στρατηγικός ρόλος και οι στόχοι της λειτουργίας παραγωγής - 

Παραγωγικότητα 

3
η
 Η στρατηγική της λειτουργίας παραγωγής 

4
η
 Σχεδιασµός διαδικασιών 

5
η
 Σχεδιασµός προϊόντων & υπηρεσιών 

6
η
 Τοποθεσία: Εγκατάσταση της παραγωγής 

7
η
 Χωροταξικός σχεδιασµός 

8
η
 Συγκεντρωτικός προγραµµατισµός 

9
η
 Προγραµµατισµός και έλεγχος της παραγωγικής δυναµικότητας 

10
η
 Η λιτή παραγωγή και η µέθοδος JIT 

 

• Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη: 

Α) Εγχειρίδια του µαθήµατος: 

Slack, N., Chambers, S. and Johnston, R. (2010) “∆ιοίκηση Παραγωγής Προϊόντων 

και Υπηρεσιών”, 5
η
 αγγλική έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθµος 

 

Β) Συµπληρωµατική βιβλιογραφία: 
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1. Chase, R.B., Jacobs, F.R. and Aquilano, N.J.  (2010) “Operations & Supply 

Management”, 12
th 

ed., McGraw-Hill 

2. Davis, M. M and J. Heineke (2005) “Operations Management: Integrating 

Manufacturing and Services”, McGraw-Hill Irwin, 5
th

 edition 

3. Fitzsimmons, J.A. and Fitzsimmons, M.J. (2006) “Service Management: 

Operations, Strategy, and Information Technology”, 5
th

 ed., McGraw Hill 

4. Heizer, J., and Render, B. (2009) “Operations Management”, 9
th

 ed., Pearson 

5. Johnston, R. and Clark, G. (2001) “Service Operations Management”, FT/Prentice 

Hall 

6. Krajewski, L.J., Ritzman, L.P. and Malhotra, M.K. (2008) “Operations 

Management: Processes and Value Chains”, 8
th

 ed., Pearson/Prentice Hall 

7. Metters, R., King-Meters, K., Pullman, M. and Walton, S. (2006) “Service 

Operations Mangement”, South-Western Cengage Learning 

8. Reid, R. D. and Sanders, N. R.  (2010) “Operations Management: An integrated 

Approach”, 4
th

 ed., John Wiley & Sons, Inc. 

9. Russell R.S. and Taylor B.W. (2003) “Operations Management: Quality and 

Competitiveness in a Global Environment”, 4
th

 ed., Prentice Hall 

10. Schroeder, R. G. (2007) “Operations Management: Contemporary concepts and 

cases”, 4
th

 ed., McGraw-Hill 

11. Stevenson, W.J. (2010) “Operations Management”, 9
th

 ed., McGraw-Hill 

12. Waller D.L. (2003) “Operations Management: A Supply Chain Approach”, Cergage 

Lrng Business Press, 2
nd

 edition 

13. ∆ερβιτσιώτης, Κ.Ν. (1999), “∆ιοίκηση Παραγωγής”, εκδόσεις Κλειδάριθµος 

14. Ιωάννου, Γ. (2005), “∆ιοίκηση Παράγωγης και Υπηρεσιών”, εκδόσεις Σταµούλη 

15. Παππής, Κ.Π. (2006), “Προγραµµατισµός Παραγωγής”, εκδόσεις Σταµούλης 

 

• ∆ιδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι: 
Παραδόσεις, συζήτηση µελετών περίπτωσης, ενεργή συµµετοχή των φοιτητών, 

ασκήσεις, εργασίες, παρουσιάσεις. 

 

• Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθµολόγησης: 

Τελικές εξετάσεις 100% 

 

• Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

 

• Αντικειµενικοί Στόχοι µαθήµατος (επιδιωκόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα): 
Στόχος του µαθήµατος είναι να προσφέρει µια δοµηµένη ανάλυση της διοίκησης 

επιχειρησιακών λειτουργιών, όπως αυτή εφαρµόζεται στην πράξη. Με την επιτυχή 

ολοκλήρωση του µαθήµατος, ο φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση: 

� να εφαρµόσει τις έννοιες της διαχείρισης επιχειρησιακών λειτουργιών µε 

σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της επιχείρησης. 

� να εξετάσει το ρόλο της διαχείρισης επιχειρησιακών λειτουργιών σε 

οργανισµούς και επιχειρήσεις  µε διαφορετική εταιρική κουλτούρα, 

αποστολή, στόχους, στρατηγικές και πρότυπα λειτουργίας. 

� να χρησιµοποιεί τα εργαλεία και να εφαρµόζει τις τεχνικές διαχείρισης 

επιχειρησιακών λειτουργιών σε ποικίλες καταστάσεις επίλυσης προβληµάτων.  

 

 

∆ιοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

• Κωδικός µαθήµατος: ΙΙ-8 

 



  44 

• Τύπος µαθήµατος: Υποχρεωτικό κατεύθυνσης 

 

• Έτος σπουδών: 1
ο
 

 

• Εξάµηνο σπουδών: 2
ο
 

 

• Αριθµός πιστωτικών µονάδων (ECTS): 8 

 

• Αριθµός διδακτικών µονάδων: 3 

 

• Όνοµα διδάσκοντος / διδασκόντων: Βασίλειος Ζεϊµπέκης 

 

• Περιγραφή: Το µάθηµα καλύπτει θέµατα που αφορούν τον προγραµµατισµό και 

τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας σε επιχειρήσεις και οργανισµούς. Ιδιαίτερη 

έµφαση δίνεται στο στρατηγικό ρόλο και τις σύγχρονες τάσεις στη διοίκηση της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, στη βελτιστοποίηση του επιπέδου εξυπηρέτησης, στη χρήση 

ποσοτικών µεθόδων και εφαρµογών για την προτυποποίηση και επίλυση σύνθετων 

προβληµάτων διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς επίσης και στην 

εισαγωγή και αξιολόγηση νέων τεχνολογιών (Fleet Management Systems, RFID) στη 

διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τέλος, αναφορά γίνεται σε πρακτικές Green 

Logistics και σε µεθόδους µείωσης του ανθρακικού αποτυπώµατος σε διαδικασίες της 

αλυσίδας εφοδιασµού.   

 

• Προαπαιτήσεις: N/A 

 

• Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus): 

Τα περιεχόµενα του µαθήµατος θα καλύπτουν τις παρακάτω ενότητες:  

o ∆ιαχείριση παραγγελιών και  εξυπηρέτηση πελατών  

o Κατανόηση των καναλιών διανοµής 

o Προµήθειες και αποθήκευση προϊόντων 

o Χωροθέτηση αποθηκευτικών χώρων και κέντρων διανοµής  

o Ανάθεση λειτουργιών Εφοδιαστικής ∆ιαχείρισης (Logistics) σε τρίτους  

o Έλεγχος αποθεµάτων & τεχνικές πρόβλεψης µελλοντικής ζήτησης/πωλήσεων 

o Φυσική διανοµή προϊόντων: ∆ιαδικασίες µεταφοράς και διανοµής προϊόντων 

o Εφοδιαστική ∆ιαχείριση σε περιβάλλον Ηλεκτρονικού Εµπορίου (e-Logistics)  

o Πληροφοριακά Συστήµατα Εφοδιαστικής ∆ιαχείρισης 

o Μελέτες περίπτωσης από την Ελλάδα και το Εξωτερικό 

o Green Logistics 

 

• Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη: 

Α) Εγχειρίδια του µαθήµατος: 

Ballou, R.H. (2004) “Business Logistics/Supply Chain Management”, Fifth Edition, 

Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 

Παπαδηµητρίου, Ε., Σχινάς, Ο. (2004) «Εισαγωγή στα Logistics» Εκδόσεις 

Σταµούλη, Αθήνα, ISBN 960351411X  

 

Β) Συµπληρωµατική βιβλιογραφία: 

Minis, I., Zeimpekis, V., Dounias, G., Ampazis, N. (Eds.) (2011) Supply Chain 

Optimization, Design and Management: Advances and Intelligent Methods, IGI 

Global Publishing, ISBN: 978-1-61520633-9 

Stock, J.R., Lambert D.M. (2000), “Strategic Logistics Management”, Irwin, UK 
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Rushton, A., Oxley, J., Croucher, P. (2000) “The Handbook of Logistics & 

Distribution Management”, Second Edition, The Institute of Logistics & Transport  

Zeimpekis, V., Tarantilis, C.D., Giaglis, G.M., Minis, I. (Eds.) (2007) “Dynamic Fleet 

Management: Concepts, Systems, Algorithms and Case Studies”, Operations 

Research/ Computer Science Interfaces Series, Springer, New York, US 

 

• ∆ιδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι: 

− Βιβλία 

− Case studies 

− Επιστηµονικά περιοδικά 

− Παρουσιάσεις 

− Αναφορές και µελέτες 

 

• Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθµολόγησης: 

 

Τύπος εξέτασης Ποσοστό 

Γραπτές εξετάσεις 

ΠΡΟΟ∆ΟΣ 

Τελικές εξετάσεις 

70% 

20% 

50% 

Ατοµική Εργασία 

(Ανάλυση Μελέτης 

Περίπτωσης)  

20% 

Οµαδική εργασία 10% 

 

• Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

 

• Αντικειµενικοί Στόχοι µαθήµατος (επιδιωκόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα): 
Με την ολοκλήρωση του µαθήµατος οι συµµετέχοντες θα είναι σε θέση να: 

� Κατανοούν τις βασικές αρχές στη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας µε 

έµφαση στα θέµατα του προγραµµατισµού και εκτέλεσης 

� Επιλέγουν και εφαρµόζουν τα κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές για να 

σχεδιάζουν, εκτελούν και ελέγχουν τα κανάλια εφοδιασµού 

� Κατανοούν τις βασικές αρχές και τεχνικές για την προµήθεια και αποθήκευση 

προϊόντων καθώς επίσης και για βέλτιστη διαχείριση αποθέµατος  

� Κατανοούν και αξιολογούν τις νέες τεχνολογίες (e-logistics) πληροφοριακών 

συστηµάτων για αλυσίδες εφοδιασµού (Τηλεµατική, RFID) 

� Λαµβάνουν στρατηγικές αποφάσεις αναφορικά µε την ανάθεση λειτουργιών 

Εφοδιαστικής ∆ιαχείρισης σε τρίτους  

 

 

∆ιοίκηση Έργων και ∆ιαχείριση Κινδύνων 

• Κωδικός µαθήµατος: ΙΙ-9 

 

• Τύπος µαθήµατος: Υποχρεωτικό κατεύθυνσης 

 

• Έτος σπουδών: 1
ο
  

 

• Εξάµηνο σπουδών: 2
ο
  

 

• Αριθµός πιστωτικών µονάδων (ECTS): 8 
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• Αριθµός διδακτικών µονάδων: 3 

 

• Όνοµα διδάσκοντος / διδασκόντων: Παναγιώτης Βασιλάκης 

 

• Περιγραφή: Πρόκειται για ένα από τα µαθήµατα που είναι πλήρως 

ευθυγραµµισµένα µε το αντικείµενο της επιστήµης του Μηχανικού Οικονοµίας και 

∆ιοίκησης, καθώς είναι απόλυτα βέβαιο ότι οι απόφοιτοι του Προγράµµατος θα 

κληθούν αργά ή γρήγορα να διοικήσουν έργα και να εφαρµόσουν τις γνώσεις που 

απεκόµισαν κατά την εκπαίδευσή τους. Βασικός σκοπός του µαθήµατος είναι η 

εξοικείωση των φοιτητών µε τις κύριες µεθόδους/ τεχνικές διοίκησης των έργων, 

όπως ο χρονικός προγραµµατισµός (CPM, PERT), η διοίκηση και ο 

προγραµµατισµός χρήσης των πόρων και η οικονοµική παρακολούθηση. Το µάθηµα 

περιλαµβάνει µια πλήρη επισκόπηση των δραστηριοτήτων της διοίκησης των έργων, 

ξεκινώντας από τις φάσεις αυτού και καταλήγοντας στις ειδικές γνώσεις – δεξιότητες 

που θα πρέπει να έχει ο ∆ιευθυντής ενός έργου, όπως οι µέθοδοι διαχείρισης του 

εύρους, των ανθρωπίνων πόρων, της ποιότητας και της επικοινωνίας. Τέλος, το 

µάθηµα έχει εργαστηριακό µέρος στο οποίο διδάσκεται ο τρόπος προγραµµατισµού 

και διαχείρισης των έργων µέσω Η/Υ. 

 

• Προαπαιτήσεις: Καµία 

 

• Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus): 

 

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1  
Η φύση της διαχείρισης του Έργου, σχέση έργων και συστηµάτων παραγωγής, 

χαρακτηριστικά των έργων. Στοιχεία, έννοιες και ορολογία . 

2  
Κύκλος ζωή του έργου, προσέγγιση  µέσω διεργασιών, βασικές ενότητες για την 

παρακολούθηση και βελτιστοποίηση των αποτελεσµάτων 

3 
Προσδιορισµός του αντικειµένου του Έργου, ανάλυση και οργάνωση εργασιών, 

διοικητική δοµή υλοποίησης.  

4  
Προσδιορισµός των στοιχείων της µεθόδου µε την οποία σχεδιάζεται και βελτιστοποιείται 

ο χρονικός προγραµµατισµός του Έργου.  

5  
Ειδικά προβλήµατα χρονοπρογραµµατισµού, διοίκηση περιθωρίων δραστηριοτήτων, 

µοντελοποίηση προβληµάτων στο περιβάλλον MS-Project 

6  
Μοντελοποίηση της αβεβαιότητας στον χρονικό προγραµµατισµό µε την µέθοδο PERT 

και απλών µοντέλων προσοµοίωσης. 

7  
Σχεδιασµός του Προϋπολογισµού του Έργου και µέθοδοι παρακολούθησης και 

βελτιστοποίησης του κόστους ενός Έργου. 

8  
Μέθοδοι ταυτόχρονης διαχείρισης προβληµάτων επίτευξης χρονοπρογραµµατισµού και 

βελτίωσης κόστους ενός Έργου, Ανάλυση βάσει της Μεθόδου ∆εδουλευµένης Αξίας. 

9  

∆ιαχείριση Πόρων, προσδιορισµός και µοντελοποίηση πόρων σε ένα Έργο, µέθοδοι 

εξοµάλυνσης πόρων και εξοικείωση προβληµάτων διαχείρισης πόρων στο περιβάλλον 

MS-Project  

10  Έλεγχος µε στατιστικές µεθόδους και επίτευξη συµφωνηµένης ποιότητας  

11  

∆ιαχείριση Κινδύνων και αβεβαιότητας κατά την υλοποίηση ενός έργου, κίνδυνοι που 

συνδέονται µε τον χρονοπρογραµµατισµό και το κόστος υλοποίησης, µέθοδοι 

υπολογισµού επίπτωσης των κινδύνων 

12  Τερµατισµός ενός Έργου και µέθοδοι ολοκλήρωσης 

13 
Ανασκόπηση των µεθόδων διαχείρισης έργου µέσω της παρουσίασης δύο 

ολοκληρωµένων προβληµάτων, ενός έργου κατασκευής µικρού εργοστασίου και ενός 
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έργου ανάπτυξη νέου πληροφοριακού συστήµατος στο περιβάλλον MS-Project.  

 

• Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη: 

Α) Εγχειρίδια του µαθήµατος: 

∆ιαχείριση Έργων, H. Maylor,  εκδ. Κλειδάριθµος, 

∆ιαχείριση Έργων, Shtub Avraham, εκδ. Επίκεντρο. 

 

Β) Συµπληρωµατική βιβλιογραφία: 

Jack R. Meredith, Samuel J. Mantel Jr., (2008) Project Management: A Managerial 

Approach, Wiley  

Harold Kerzner (2009) Project Management Case Studies, Wiley 

Project Management Body of Knowledge, PMI, 2008, Project Management Institute, 

USA.  

Project Management: Processes, Methodologies, and Economics (2nd Edition), 

Shtub, A., Bard, J. and Globerson, S. 2004, Prentice Hall, USA.  

Εγχειρίδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων Έργων, Κηρυττόπουλος, Κ. 2006, Εκδόσεις 

Κλειδάριθµος, Αθήνα 

 

• ∆ιδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι: 
Παραδόσεις, συζήτηση µελετών περίπτωσης, ασκήσεις, θέµατα, εργασίες, 

παρουσιάσεις και συζήτηση θεµάτων 

 

• Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθµολόγησης: Τελική Εξέταση (100%) 

 

• Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

 

• Αντικειµενικοί Στόχοι µαθήµατος (επιδιωκόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα): 
� Κατανόηση βασικών εννοιών για τη ∆ιοίκηση Έργων. Κατανόηση των 

επιµέρους ενοτήτων µέσω των οποίων επιτυγχάνεται να µοντελοποιηθεί ένα 

Έργο, να παρακολουθηθεί από άποψης χρόνου και κόστους, να 

βελτιστοποιηθεί ο χρόνος υλοποίηση και το κόστος υλοποίησης. 

Ολοκληρωµένη προσέγγιση ποσοτικών µεθόδων για τον 

χρονοπρογραµµατισµό, τη βελτιστοποίηση κόστους και τον έλεγχο τήρησης 

συµφωνηµένων στοιχείων ποιότητας. Η χρησιµοποίηση της ολοκληρωµένης 

διαχείρισης µέσω του περιβάλλοντος MS-Project ενισχύει την ικανότητα της 

αντίληψης για τα κρίσιµα βήµατα στο σχεδιασµό, υλοποίηση και έλεγχο ενός 

Έργου. Χρήση πραγµατικών παραδειγµάτων για την υποβοήθηση της 

κατανόησης όλων των στοιχείων παρακολούθησης και βελτιστοποίησης 

χρονοπρογραµµατισµού και κόστους ενός Έργου. 

� Κατανόηση ιδιαιτεροτήτων των µεθόδων ∆ιαχείρισης Έργου. Προϋποθέσεις 

σωστής προσαρµογής των διδασκόµενων µεθόδων σε πραγµατικά 

προβλήµατα κατά την υλοποίηση ενός Έργου. Πως επιλέγουµε προς 

εφαρµογή την κατάλληλη µέθοδο βελτιστοποίησης χρονοπρογραµµατισµού, 

ελέγχου και διαχείρισης κόστους για κάθε είδος Έργου. 

� Ο ΜΟ∆ ως µηχανικός που εµπλέκεται και συµβάλλει στη ∆ιοίκηση Έργου: 

Από τη συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων, µέχρι την σχεδίαση, υλοποίηση 

και εφαρµογή της κατάλληλης µεθόδου στη ∆ιοίκηση Έργου. Προοπτικές 

εκπόνησης διπλωµατικών εργασιών στο αντικείµενο της ∆ιοίκησης Έργου. 

 

 

∆ηµόσια ∆ιοίκηση (Κράτος – Θεσµοί – ∆ιακυβέρνηση) 
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• Κωδικός µαθήµατος: ΙIΙ-6 

 

• Τύπος µαθήµατος: Υποχρεωτικό κατεύθυνσης 

 

• Έτος σπουδών: 1
ο
  

 

• Εξάµηνο σπουδών: 2
ο
  

 

• Αριθµός πιστωτικών µονάδων (ECTS): 6 

 

• Αριθµός διδακτικών µονάδων: 3 

 

• Όνοµα διδάσκοντος / διδασκόντων: Χρίστος Λαδιάς - Αικατερίνη Κόκκινου 

 

• Περιγραφή: Σκοπός του µαθήµατος αποτελεί η εξοικείωση των 

φοιτητών/φοιτητριών µε τις βασικές αρχές διοικητικής δράσης, τόσο σε 

θεωρητικό επίπεδο, όσο και εφαρµοσµένο επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτού του 

µαθήµατος, θα επιχειρηθεί η  ανάλυση της έννοιας διοικητικής δράσης (ορισµός 

και περιεχόµενο) και η εξοικείωση των φοιτητών/φοιτητριών µε τις αρχές και τις 

διαδικασίες της στρατηγικής διοίκησης στους δηµόσιους οργανισµούς, µε στόχο 

να αποκτηθεί γνώση και τεχνογνωσία σχετικά µε την εφαρµογή σύγχρονων 

εργαλείων στρατηγικής διοίκησης, σχεδιασµού, εφαρµογής και αξιολόγησης των 

ενεργειών και σχέσεων των δηµόσιων οργανισµών, καθώς και η παρουσίαση 

σύγχρονων µεθόδων, εργαλείων και τεχνικών δηµόσιας διοίκησης. Συγκεκριµένα, 

επιδιώκεται η ανάπτυξη θεµελιωδών θεµάτων δηµόσιας διοίκησης, όπως:  

Ορισµός, έννοια και περιεχόµενο του Κράτους, ∆οµή, Εξουσίες και Πολιτικές του 

Κράτους, Σύνταγµα-Βουλή-Κυβέρνηση, Πολιτικό Σύστηµα και Πολιτικά 

Κόµµατα, καθώς και ∆ιακυβέρνηση και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση στην 

Ελλάδα και την Ε.Ε.. Ειδικότερα, εξετάζεται το θεσµικό πλαίσιο της δηµόσιας 

πολιτικής, τα όργανα και οι διαδικασίες υλοποίησής της, η ανάλυση της έννοιας 

του Πολιτικού Συστήµατος και του ∆ηµόσιου Τοµέα στην Ελλάδα και την Ε.Ε., 

καθώς και η ανάλυση των βασικών εννοιών ∆ιακυβέρνησης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης, µε  παρουσίαση των πολιτικών για την Ηλεκτρονική 

∆ιακυβέρνηση, µέσα από πρακτικά παραδείγµατα και µελέτες περίπτωσης στην 

Ελλάδα και την Ε.Ε.. 

 

• Προαπαιτήσεις: Καµιά 

 

• Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus): 

- Ορισµός, έννοια και περιεχόµενο του Κράτους,  

- ∆οµή, Εξουσίες και Πολιτικές του Κράτους,  

- Σύνταγµα, 

- Βουλή, 

- Κυβέρνηση,  

- Πολιτικό Σύστηµα και Πολιτικά Κόµµατα,  

- ∆ιακυβέρνηση 

- Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση  

- ∆ιακυβέρνηση και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση στην Ελλάδα και την Ε.Ε. 

 

• Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη: 

Α) Εγχειρίδια του µαθήµατος: 
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Κτιστάκη, Σ.: Εισαγωγή στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, εκδ. Παπαζήση, 2014. 

Μπαµπαλιούτας, Λ.: Το σύγχρονο θεσµικό πλαίσιο της ελληνικής δηµόσιας 

διοίκησης, Τόµος Β', εκδ. Σάκκουλα (Αθήνα-Θεσσαλονίκη), 2013. 

Μπαµπαλιούτας, Λ.  και Μητσόπουλος, Κ.: Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και 

περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε., εκδ. Σάκκουλα (Αθήνα-Θεσσαλονίκη). 

Λαδιάς, Χ. (2013) Θεσµικό πλαίσιο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Εκδόσεις 

Παπαζήσης. 

Λαδιάς, Χ. (2014) Ειδικά Θέµατα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκδόσεις Παπαζήσης. 

 

Β) Συµπληρωµατική βιβλιογραφία: 

Γέροντας, Απ., Λύτρας, Σ., Παυλόπουλος, Π., Σιούτη, Γ. , Φλογαΐτης Σ. (2010), 

∆ιοικητικό ∆ίκαιο, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα.  

Ράικος, ∆. (2006), ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και ∆ιαφθορά, Αθήνα –Θεσσαλονίκη: 

Σάκκουλα.   

Τάχος, Α. (2005), Ελληνικό ∆ιοικητικό ∆ίκαιο, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα.  

Μιχαλόπουλος, Ν. (2010), Η δηµόσια διοίκηση στην εποχή των αποτελεσµάτων, 

Αθήνα: Παπαζήση. 

Ραµµατά, Μ. (2011), Σύγχρονη  ελληνική δηµόσια διοίκηση:  ανάµεσα στη 

γραφειοκρατία και το µάνατζµεντ, Αθήνα: Κριτική. 

Αποστολάκης, Ι., Λουκής, Ε., Χάλαρης, Ι. (2008) Hλεκτρονική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση – 

Οργάνωση, Τεχνολογία και Εφαρµογές. Εκδόσεις Παπαζήση.  

Bryson, J. (2011), Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A 

Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement, Jossey-Bass.   

Mintzberg, H. (2013), Strategy Process: Concepts, Contexts, Cases, Pearson 

Education Limited.  

Poister, H. T. (2003), Measuring Performance in Public and Nonprofit Organizations, 

Jossey-Bass  

Organization for Economic Co-Operation & Development (OECD) (2003) The e-

Government Imperative. Paris, France.  

Commission of the European Communities (2006) i2010 eGovernment Action Plan: 

Accelerating eGovernment in Europe for the Benefit of All”, COM (2006) 173, 

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the 

European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. 

Brussels.  

 

• ∆ιδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι: 
∆ιαλέξεις 

 

• Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθµολόγησης: Γραπτή Εξέταση 

 

• Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

 

• Αντικειµενικοί Στόχοι µαθήµατος (επιδιωκόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα): 
Με την ολοκλήρωση των διαλέξεων του µαθήµατος, οι φοιτητές/φοιτήτριες θα είναι 

σε θέση να κατανοήσουν θέµατα, όπως: 

1. Ορισµός, έννοια και περιεχόµενο του Κράτους,  

2. ∆οµή, Εξουσίες και Πολιτικές του Κράτους,  

3. Σύνταγµα-Βουλή-Κυβέρνηση,  

4. Πολιτικό Σύστηµα και Πολιτικά Κόµµατα,  

5. ∆ιακυβέρνηση και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση στην Ελλάδα και την Ε.Ε..  
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6. Βασικές αρχές διοικητικής δράσης, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και 

εφαρµοσµένο επίπεδο.  

7. ∆ιοικητική δράση (ορισµός και περιεχόµενο)  

8. Στρατηγική διοίκηση στους δηµόσιους οργανισµούς 

9. Σύγχρονα εργαλεία στρατηγικής διοίκησης, σχεδιασµού, εφαρµογής και 

αξιολόγησης των ενεργειών και σχέσεων των δηµόσιων οργανισµών 
 

 

∆ηµόσια Οικονοµικά / Οικονοµική και Φορολογική Πολιτική 

• Κωδικός µαθήµατος: ΙIΙ-7 

 

• Τύπος µαθήµατος: Υποχρεωτικό κατεύθυνσης 

 

• Έτος σπουδών: 1
ο
  

 

• Εξάµηνο σπουδών: 2
ο
  

 

• Αριθµός πιστωτικών µονάδων (ECTS): 8 

 

• Αριθµός διδακτικών µονάδων: 3 

 

• Όνοµα διδάσκοντος / διδασκόντων: Γεώργιος Μαρής 

 

• Περιγραφή: Στο µάθηµα αυτό θα εξετάσουµε  πτυχές της λειτουργίας και της 

δραστηριότητας του κράτους που σχετίζονται µε τη φορολογία και τις δαπάνες 

καθώς και την επίδραση που αυτές έχουν στην κατανοµή των πόρων και την 

διανοµή του εισοδήµατος. 

 

• Προαπαιτήσεις: Η γνώση βασικών αρχών της µικροοικονοµικής και διαφορικού 

λογισµού είναι απαραίτητες για την κατανόηση του µαθήµατος 

 

• Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus): 
 

1η ∆ιάλεξη Τα εργαλεία της δηµόσιας οικονοµικής (Κεφάλαια 1-3) 

2η ∆ιάλεξη ∆ηµόσια αγαθά (Κεφάλαιο 4) 

3η ∆ιάλεξη Πολιτική οικονοµία (Κεφάλαιο 6) 

4η ∆ιάλεξη Κρατικές δαπάνες: Αναδιανοµή εισοδήµατος (Κεφάλαιο 11)  

5η ∆ιάλεξη Φορολογία και διανοµή εισοδήµατος (Κεφάλαιο 13)  

6η ∆ιάλεξη Φορολογία και αποτελεσµατικότητα (Κεφάλαιο 14) 

7η ∆ιάλεξη Αποτελεσµατική και δίκαιη φορολογία (Κεφάλαιο 15) 

8η ∆ιάλεξη Χρηµατοδότηση του κράτους µέσω ελλείµµατος (Κεφάλαιο 19) 

9η ∆ιάλεξη Η δηµοσιονοµική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Κεφάλαιο 

21) 

10η ∆ιάλεξη Μέγεθος και εύρος δραστηριοτήτων του δηµόσιου τοµέα 

(Κεφάλαιο 22) 
 

• Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη: 

Α) Εγχειρίδια του µαθήµατος: 
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Harvey S. Rosen, Ted Gayer, Βασίλης Θ. Ράπανος, και Γεωργία Καπλανόγλου (2009) 

∆ηµόσια Οικονοµική: Σύγχρονη Θεωρία και Ελληνική Πραγµατικότητα, Εκδόσεις 

Κριτική, Αθήνα. 

 

Β) Συµπληρωµατική βιβλιογραφία: 

Stiglitz, J. E., (1992) Οικονοµική του ∆ηµόσιου Τοµέα, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.   

Γεωργακόπουλος, Θ. (2012) Εισαγωγή στη ∆ηµόσια Οικονοµική, Εκδόσεις Μπένος, 

Αθήνα.  

Τάτσος, Ν. (2012) Θεωρία των Φόρων και Φορολογική Πολιτική, Εκδόσεις Κριτική, 

Αθήνα.  

 

• ∆ιδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι: 
H διδασκαλία του µαθήµατος πραγµατοποιείται µε διαλέξεις. Κατά τη διάρκεια των 

διαλέξεων οι φοιτητές ενθαρρύνονται για ενεργή συµµετοχή προκειµένου το µάθηµα 

να αποκτήσει διαδραστικό χαρακτήρα και να ενισχύσει την κατανόηση τους. Το 

µάθηµα υποστηρίζεται επίσης από φροντιστήρια προκειµένου οι φοιτητές να 

εµβαθύνουν περαιτέρω στους στόχους του µαθήµατος. 

 

• Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθµολόγησης: 

Ερευνητική εργασία 2000 λέξεων (20%):  Οι φοιτητές αξιολογούνται για το επίπεδο 

της ερευνητικής προσπάθειας τους. Οι εργασίες τους θα πρέπει να παραδοθούν µέχρι 

και την ηµέρα των εξετάσεων.  

Πρόοδος γραπτής εξέτασης του µαθήµατος (30%): Οι φοιτητές αξιολογούνται στα 

αντικείµενα που διδάχθηκαν στις τρεις πρώτες διαλέξεις. 

Τελική γραπτή εξέταση του µαθήµατος (50%): Οι φοιτητές αξιολογούνται στα 

αντικείµενα που διδάχθηκαν στις τελευταίες επτά διαλέξεις. 

 

• Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

 

• Αντικειµενικοί Στόχοι µαθήµατος (επιδιωκόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα): 
Μετά το πέρας των διαλέξεων οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αναλύουν βασικές 

πτυχές του δηµόσιου τοµέα, τον ρόλο του κράτους καθώς και τα διαθέσιµά µέσα και 

εργαλεία που έχει για την άσκηση δηµοσιοοικονοµικής και φορολογικής πολιτικές. 

Πιο συγκεκριµένα, θα µελετήσουµε τα εργαλεία της δηµόσιας οικονοµικής, τα 

δηµόσια αγαθά, την πολιτική οικονοµία, τις κρατικές δαπάνες, την φορολογία και 

διανοµή εισοδήµατος, την φορολογία και αποτελεσµατικότητα, την αποτελεσµατική 

και δίκαιη φορολογία, την χρηµατοδότηση του κράτους µέσω ελλείµµατος, την 

δηµοσιονοµική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το µέγεθος και εύρος 

δραστηριοτήτων του δηµόσιου τοµέα. 

 

 

∆ιαχείριση ∆ηµοσίων Επενδύσεων - Έργων 

• Κωδικός µαθήµατος: ΙIΙ-8 

 

• Τύπος µαθήµατος: Υποχρεωτικό κατεύθυνσης 

 

• Έτος σπουδών: 1
ο
  

 

• Εξάµηνο σπουδών: 2
ο
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• Αριθµός πιστωτικών µονάδων (ECTS): 8 

 

• Αριθµός διδακτικών µονάδων: 3 

 

• Όνοµα διδάσκοντος / διδασκόντων: Ιωάννης Ψυχάρης – Εµµανουήλ 

Χριστοφάκης – Γεώργιος Πλακωτάρης 

 

• Περιγραφή: Το µάθηµα αποσκοπεί στην ολοκληρωµένη και συστηµατική 

παρουσίαση του βασικού θεωρητικού και µεθοδολογικού υποβάθρου του 

προγραµµατισµού, της διαχείρισης και υλοποίησης των δηµοσίων επενδύσεων 

και έργων.  

Προς την κατεύθυνση αυτή, το µάθηµα επικεντρώνεται στην ανάλυση της 

µεθοδολογίας διαµόρφωσης και άσκησης του αναπτυξιακού προγραµµατισµού 

για τις δηµόσιες επενδύσεις και στο πλαίσιο αυτό, στην παρουσίαση των 

σχετικών διαδικασιών και τεχνικών διαχείρισης και υλοποίησης των δηµοσίων 

επενδύσεων και έργων στην Ελλάδα.  

 

• Προαπαιτήσεις: Βασικές γνώσεις οικονοµίας, µε έµφαση στη γνώση του 

περιεχοµένου βασικών µακροοικονοµικών εννοιών (δηµόσιες δαπάνες, δηµόσιες 

επενδύσεις, δηµόσιος προγραµµατισµός, οικονοµική ανάπτυξη κ.λπ.). 

 

• Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus): 
1. Οι βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις για τη σκοπιµότητα, τον ρόλο και το 

περιεχόµενο των ∆ηµοσίων Επενδύσεων.  

2. Οι ∆ηµόσιες Επενδύσεις στην Ελλάδα: Περιεχόµενο, εξέλιξη, παρούσα 

κατάσταση. 

3. Ο Προϋπολογισµός και το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων: σχέσεις, 

περιεχόµενο, διαδικασίες κατάρτισης. 

4. Ο ∆ηµόσιος Αναπτυξιακός Προγραµµατισµός: βασικές έννοιες, τύποι 

προγραµµάτων, διαχρονική εξέλιξη στην Ελλάδα και σύγχρονη πρακτική στο 

πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

5. Η οργάνωση, το περιεχόµενο και η µεθοδολογία του Αναπτυξιακού 

Προγραµµατισµού στην Ελλάδα: πλαίσιο και φορείς διαµόρφωσης και 

άσκησης του Προγραµµατισµού στην Ελλάδα, ΕΣΠΑ, ΤΕΠ, ΠΕΠ, δοµή των 

Αναπτυξιακών Σχεδίων και Προγραµµάτων.  

6. Η Αναπτυξιακή Στρατηγική της Ελλάδας σε εθνικό – τοµεακό και σε 

περιφερειακό επίπεδο, στο τρέχον πλαίσιο του Αναπτυξιακού 

Προγραµµατισµού.  

7. Η χρηµατοδότηση του ∆ηµόσιου Προγραµµατισµού και των Έργων: πηγές 

(εθνικές και κοινοτικές), χρηµατοδοτικά εργαλεία, ο ρόλος του ιδιωτικού 

τοµέα, χρησιµοποιούµενες τεχνικές (συµβάσεις παραχώρησης, Σ∆ΙΤ-

συµπράξεις δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα), παρουσίαση σχετικών 

παραδειγµάτων (case studies) µεγάλων δηµόσιων έργων στην Ελλάδα.   

8. Κρατικές Ενισχύσεις και ∆ηµόσιες Επενδύσεις: Έννοιες, σκοπιµότητα 

Κρατικών Ενισχύσεων, κατηγορίες, περιεχόµενο, Χάρτης Κρατικών 

Ενισχύσεων.  

9. Η οργάνωση και η διαχείριση του Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού στην 

Ελλάδα: φορείς και αρµοδιότητες (Επιτροπή Παρακολούθησης, Αρχή 

∆ιαχείρισης κ.λπ.).  

10. ∆ιαχείριση και Υλοποίηση Έργων: διαδικασίες προετοιµασίας και ένταξης 

έργων στα προγράµµατα, κριτήρια επιλεξιµότητας, προκηρύξεις, τεχνικά 
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δελτία κ.λπ., διαδικασία υλοποίησης, παρουσίαση σχετικών παραδειγµάτων-

µελετών περίπτωσης. 

 

• Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη: 

Α) Εγχειρίδια του µαθήµατος: 

Παπαδασκαλόπουλος Αθ., Χριστοφάκης Μ., 2009, Περιφερειακός Προγραµµατισµός, 

Β΄ Έκδοση, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. 

 

Β) Συµπληρωµατική βιβλιογραφία: 

Christofakis M., and Papadaskalopoulos A., 2011, Cohesion policy and regional 

disparities: The recent experience of Greece, Local Economy, Vol. 26(6-7), pp. 517-

531. 

Lambrinidis M., Psycharis Y., Rovolis A., 2005, Regional allocation of public 

infrastructure investment in Greece, Regional Studies, Vol. 39(9), pp. 1231–1244. 

Mehrotra A., and Valila, T., 2006, Public Investment in Europe: Evolution and 

Determinants in Perspective, Fiscal Studies, Vol. 27(4), pp. 443-471. 

Monastiriotis, V. and Psycharis, Y., 2014, Between equity, efficiency and 

redistribution: An analysis of revealed allocation criteria of regional public investment 

in Greece, European Urban and Regional Studies, Vol. 21(4), pp. 445-462. 

Rodriguez-Pose A., Psycharis, Y., and Tselios, V., 2012, Public investment and 

regional growth and convergence : Evidence from Greece, Papers in Regional 

Science, Vol. 91(3), pp. 543-568. 

Νόµος 4314 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών 

παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-20, ΦΕΚ 265/23-12-2014, 

διαθέσιµο στο: http://www.espa.gr/elibrary/N4314_2014_FEKA265.pdf  

Υπουργείο Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, Εθνικό Στρατηγικό 

Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-13 και Εταιρικό Σύµφωνο για το Πλαίσιο 

Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-20, Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα και 

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα ΕΣΠΑ 2007-13 και 2014-20, διαθέσιµα 

στο: http://www.espa.gr/el/Pages/Default.aspx  

Υπουργείο Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, 2015, Εγκύκλιος για 

την κατάρτιση και χρηµατοδότηση του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων 2015 

και τον προγραµµατισµό των δαπανών του Π∆Ε για τα έτη 2016-2018 στο πλαίσιο 

του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής (ΜΠ∆Σ), 

διαθέσιµο στο: http://www.mindev.gov.gr/el/images/egkyklios-espa/pde-2015.pdf  

 

• ∆ιδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι: 
H διδασκαλία του µαθήµατος βασίζεται σε διαλέξεις, µε τη χρήση σύγχρονων 

εποπτικών µέσων (φορητού υπολογιστή και προβολικού για την παρουσίαση 

διαφανειών σε µορφή PowerPoint, µελετών περίπτωσης, θεµατικών χαρτών κ.λπ.) και 

σε συζήτηση µε τους σπουδαστές.  

Επιπλέον, µέσα από την παρουσίαση µελετών περίπτωσης αναπτυξιακών 

προγραµµάτων και δηµόσιων έργων από την ελληνική πραγµατικότητα, σε 

συνδυασµό µε την εκπόνηση σχετικής εργασίας από την πλευρά των σπουδαστών, 

δίνεται η δυνατότητα κατανόησης του περιεχοµένου και των βασικών ζητηµάτων 

ανάλυσης του µαθήµατος και εξοικείωσης µε τις βασικές µεθόδους και τεχνικές 

διαµόρφωσης και διαχείρισης αναπτυξιακών προγραµµάτων και παρεµβάσεων. 

 

• Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθµολόγησης: 

- Εργασία (50% του τελικού βαθµού). 

� Χαρακτήρας Εργασίας: Υποχρεωτικός 
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� Τύπος Εργασίας: Ατοµική 

� Ενδεικτικό Μέγεθος Εργασίας: 2.500 λέξεις 

- Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαµήνου (50% του τελικού βαθµού). 

 

• Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

 

• Αντικειµενικοί Στόχοι µαθήµατος (επιδιωκόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα): 
Ο βασικός σκοπός του µαθήµατος είναι η εξοικείωση των σπουδαστών µε τη 

µεθοδολογία διαµόρφωσης και άσκησης του αναπτυξιακού προγραµµατισµού για τις 

δηµόσιες επενδύσεις και στο πλαίσιο αυτό, µε τις σχετικές διαδικασίες και τεχνικές 

διαχείρισης και υλοποίησης των δηµοσίων επενδύσεων και έργων στην Ελλάδα.  

Η βασική συνεισφορά του µαθήµατος στο γνωστικό υπόβαθρο των σπουδαστών 

είναι: 

- Η κατανόηση των σύγχρονων θεωρητικών προσεγγίσεων για τις δηµόσιες 

επενδύσεις. 

- Η γνώση του περιεχοµένου και των διαδικασιών διαµόρφωσης και 

υλοποίησης του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων στην Ελλάδα. 

- Η κατανόηση των βασικών θεωρητικών προσεγγίσεων και τάσεων 

διαµόρφωσης και άσκησης της αναπτυξιακής στρατηγικής και του 

προγραµµατισµού για τις δηµόσιες επενδύσεις.  

- Η αποσαφήνιση των βασικών εννοιών και του περιεχοµένου των 

αναπτυξιακών προγραµµάτων και η συστηµατική γνώση της µεθοδολογίας 

εκπόνησης των αναπτυξιακών προγραµµάτων. 

- Η κατανόηση του βασικού µεθοδολογικού πλαισίου και των διαδικασιών 

οργάνωσης, χρηµατοδότησης, διαχείρισης, παρακολούθησης και υλοποίησης 

των δηµοσίων επενδύσεων και έργων. 

 

 

∆ιοίκηση Αλλαγών – Αναδιοργάνωση - Μεταρρυθµίσεις 

• Κωδικός µαθήµατος: ΙIΙ-9 

 

• Τύπος µαθήµατος: Υποχρεωτικό κατεύθυνσης 

 

• Έτος σπουδών: 1
ο
  

 

• Εξάµηνο σπουδών: 2
ο
  

 

• Αριθµός πιστωτικών µονάδων (ECTS): 8 

 

• Αριθµός διδακτικών µονάδων: 3 

 

• Όνοµα διδάσκοντος / διδασκόντων: Ιωάννης Ρωσσίδης 

 

• Περιγραφή: Το µάθηµα εισάγει τις εξαιρετικά επίκαιρες αρχές της διοίκησης 

αλλαγών και της διοικητικής αναδιοργάνωσης. Ιδιαίτερη εστίαση γίνεται στην 

εφαρµογή των ανωτέρω αρχών στον δηµόσιο τοµέα αναλύοντας εις βάθος τις 

προοπτικές βελτίωσης της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης. Το µάθηµα 

πλαισιώνοντας την επίκαιρη κοινωνικοοικονοµική απαίτηση, περί οµαλής και 

έγκαιρης προσαρµογής στις διαρκώς µεταβαλλόµενες συνθήκες, διαχειρίζεται τη 

θεωρία της  ∆ιοίκησης Αλλαγών (Change Management) ως ένα πλήθος αρχών, 
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µεθόδων και πρακτικών, χρήσιµων για τον εντοπισµό, την επεξεργασία και την 

αποτελεσµατική διαχείριση των αλλαγών σε επιχειρήσεις και οργανισµούς. Κατά 

την εξέλιξη του µαθήµατος θα διενεργηθεί διεξοδική ανάλυση των διοικητικών 

εννοιών, θα διεξαχθούν ερευνητικές ασκήσεις δια της χρήσης σύγχρονων 

εργαλείων αναδιοργάνωσης όπως είναι οι πρακτικές του reengineering και του 

benchmarking, θα διενεργηθούν συµπληρωµατικές εισηγήσεις από έµπειρους 

τεχνοκράτες της δηµόσιας διοίκησης παραθέτοντας εµπειρικές αναλύσεις για τις 

τρέχουσες διοικητικές µεταρρυθµίσεις ενώ τέλος θα παρουσιασθούν 

µεταπτυχιακές εργασίες σε ιδιαίτερα προοδευτικά ερευνητικά ερωτήµατα 

σκιαγραφώντας µεταρρυθµιστικές προοπτικές και προβληµατισµούς αναφορικά 

µε τον ελληνικό δηµόσιο τοµέα. 

 

• Προαπαιτήσεις: ∆εν υπάρχουν 

 

• Περιεχόµενο του µαθήµατος (Syllabus): 
1. Εισαγωγή στη ∆ιοίκηση Αλλαγών  

Είδη αλλαγών, Η αναγκαιότητα για αλλαγές, Ορισµός και επιδράσεις της 

∆ιοίκησης Αλλαγών (Change Management), Εµπόδια της ∆ιοίκησης Αλλαγών, 

Εντοπισµός απαιτούµενων αλλαγών, Προϋποθέσεις επιτυχίας αλλαγών. 

2. Στάδια ∆ιαχείρισης Αλλαγών/Ο ρόλος της Ηγεσίας στη διαχείριση 

της αλλαγής 

Μοντέλα ∆ιοίκησης Αλλαγών (µοντέλα: Kotter, Lewin-Schein, σχεδιασµένων 

αλλαγών, έρευνας – δράσης), Η συµβολή της οργανωσιακής συµπεριφοράς στη 

∆ιοίκηση Αλλαγών, Ανάπτυξη κουλτούρας ∆ιοίκησης Αλλαγών, Ανάπτυξη 

ηγετικής στάσης, στυλ ηγεσίας. 

3. Η ∆ιοίκηση Αλλαγών στον ∆ηµόσιο Τοµέα 

∆ιαχείριση Αλλαγών στον δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα, ∆οµή και κουλτούρα 

αλλαγής στον δηµόσιο τοµέα, Ηγεσία, διοίκηση και στρατηγικές για 

οργανωσιακή αλλαγή στον δηµόσιο τοµέα, Η επίδραση των θεωριών του Public 

Management, του New Public Management, της θεωρίας για τη ∆ιακυβέρνησης 

και των πλέον πρόσφατων θεωρητικών αναζητήσεων στις δηµόσιες οργανώσεις 

και στην οικοδόµηση κουλτούρας αλλαγών.  

4. Θεωρίες Αναδιοργάνωσης ∆ηµοσίων Οργανισµών 

Εισαγωγή στην αναδιοργάνωση του δηµοσίου τοµέα, Ιστορική αναδροµή, Η 

αναδιοργάνωση του δηµοσίου τοµέα υπό το πρίσµα των σύγχρονων διοικητικών 

θεωριών, Αναφορά στα πρόσφατα εγχειρήµατα αναδιοργάνωσης του δηµοσίου 

τοµέα (π.χ. Ν. 4249/2014 περί αναδιοργάνωση Υπουργείων, ∆ηµόσιες 

Οικονοµικές Υπηρεσίες, Εθνικό Σύστηµα Υγείας). Εργαλεία αναδιοργάνωσης 

δηµοσίων οργανισµών: 

� Ανασχεδιασµός Επιχειρησιακών Λειτουργιών (Business Process 

Reengineering - BPR). Ορισµός, χαρακτηριστικά, στάδια, πρακτικές 

εφαρµογές, ενδεδειγµένα υποδείγµατα. 

� Συγκριτική Προτυποποίηση (Benchmarking). Έννοια, σκοπός, 

µεθοδολογία, εφαρµογή στον ιδιωτικό και στον δηµόσιο τοµέα, 

πλεονεκτήµατα-µειονεκτήµατα. 

� ∆ιαχείριση Γνώσης (Knowledge Management). Στάδια εφαρµογής 

της ∆ιοίκησης Γνώσης, παράγοντες µεταφοράς γνώσης, η συµβολή του 

Knowledge Management στην µεταρρύθµιση του δηµοσίου τοµέα. 

� Balanced Scorecard. Βασικές διαστάσεις, Μεθοδολογική προσέγγιση, 

υποδείγµατα, εφαρµογές. 

5. ∆ιοικητικές Μεταρρυθµίσεις 
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Εισαγωγή στις ∆ιοικητικές Μεταρρυθµίσεις, Η µεταρρυθµιστική διαδικασία στην 

ελληνική δηµόσια διοίκηση, Ανάλυση υφιστάµενων µεταρρυθµίσεων, Οι 

διοικητικές µεταρρυθµίσεις ως µνηµονιακή υποχρέωση.  

6. Εργαλεία και πρακτικές των ∆ιοικητικών Μεταρρυθµίσεων 

� H ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management) στον 

∆ηµόσιο Τοµέα. Θεωρία και πρωτεργάτες της ∆ΟΠ, Βασικές αρχές της 

∆ΟΠ, ∆ιεθνείς Οργανισµοί Ποιότητας, Στρατηγικές και πρακτικές 

βελτίωσης της ποιότητας στη δηµόσια διοίκηση. 

� ∆ιοίκηση της Απόδοσης – Αξιολόγηση Προσωπικού (Performance 

Management). Εισαγωγή στη ∆ιοίκηση της Απόδοσης, Μέθοδοι µέτρησης 

και αξιολόγησης της απόδοσης, ∆ιαδικασία εφαρµογής αρχών του 

Performance Management, οφέλη της διοίκησης της απόδοσης, 

∆υνατότητες και ιδιαιτερότητες της εφαρµογής των αρχών του 

Performance Management στον δηµόσιο τοµέα.   

� ∆ιοίκηση Μέσω Στόχων (Management By Objectives). Ορισµός, 

σκοπός, διακρίσεις στόχων, µεθοδολογία και σχεδιασµός συστήµατος 

διοίκησης µέσω στόχων. 

� Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και 

Επικοινωνίας στη διάθεση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Είδη Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης, Στόχοι και Πολιτικές Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, 

Συνεισφορά της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης στη βελτίωση της 

λειτουργίας του δηµόσιου τοµέα. 

 

• Συνιστώµενη βιβλιογραφία προς µελέτη: 

Α) Εγχειρίδια του µαθήµατος: 

Ρωσσίδης, Ι. «Εφαρµογές του Επιχειρησιακού Management στην Ελληνική ∆ηµόσια 

∆ιοίκηση» (µονογραφία) Αθήνα: εκδ. Αθ. Σταµούλη, Φεβρουάριος 2014. 

 

Β) Συµπληρωµατική βιβλιογραφία: 

Καρκατσούλης, Π. (2004) Το κράτος σε µετάβαση: από τη "διοικητική 

µεταρρύθµιση" και το "νέο δηµόσιο µάνατζµεντ" στη "διακυβέρνηση". Αθήνα: εκδ. Ι. 

Σιδέρης. 

Keehley, P., Abercrombie, N. (2008) Benchmarking in the Public and Nonprofit 

Sectors. San Francisco: Jossey Bass. 

Osborne, S., Brown, K. (2012) Managing Change and Innovation in Public Service 

Organizations. Abingdon: Routledge. 

Ostroff, F. (2006) Change Management in Government. Harvard Business Review. 

Paton, R., McCalman, J. (2008) Change Management: A Guide to Effective 

Implementation. London: Sage Publications Ltd. 

Saul, J. (2006) Benchmarking for Nonprofits. How to Measure, Manage and Improve 

Performance. Minneapolis: Fieldstone Alliance. 

 

• ∆ιδακτικές και µαθησιακές µέθοδοι: 
Πανεπιστηµιακές εισηγήσεις, Ερευνητικές ασκήσεις, Αναλύσεις µελετών 

περιπτώσεων, Πρόσθετες εισηγήσεις τεχνοκρατών του δηµοσίου τοµέα, Εκπόνηση 

µεταπτυχιακών εργασιών. 

 

• Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθµολόγησης: 

Τελικές εξετάσεις (σε ποσοστό 50% επί του τελικού βαθµού) και γραπτή εργασία (σε 

ποσοστό 50% επί του τελικού βαθµού) 
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• Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

 

• Αντικειµενικοί Στόχοι µαθήµατος (επιδιωκόµενα µαθησιακά αποτελέσµατα): 
Το µάθηµα αποσκοπεί να εισάγει τις έννοιες της διοίκησης αλλαγής, της 

αναδιοργάνωσης και των διοικητικών µεταρρυθµίσεων διαµορφώνοντας επίκαιρα 

ερευνητικά ερωτήµατα. Με την ολοκλήρωση του µαθήµατος οι φοιτητές θα είναι σε 

θέση: 

� Να γνωρίζουν εις βάθος τις αρχές της διοίκησης αλλαγών και των διοικητικών 

µεταρρυθµίσεων. 

� Να επεξεργάζονται και να αξιολογούν τα τρέχοντα µεταρρυθµιστικά 

εγχειρήµατα. 

� Να αναλύουν και να σχεδιάζουν διοικητικές αλλαγές αποσκοπώντας στη 

βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των οργανισµών. 

� Να εφαρµόζουν και να εξελίσσουν σύγχρονα µοντέλα αναδιοργάνωσης 

υπηρεσιών. 

� Να διαχειρίζονται µεθόδους, εργαλεία και πρακτικές της διοίκησης αλλαγών.  

� Να αντιλαµβάνονται τις σύγχρονες µορφές οργάνωσης του δηµόσιου τοµέα 

προάγοντας την αποδοτικότητα της διοίκησης, την ευελιξία στις 

µεταβαλλόµενες συνθήκες, τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και την 

αύξηση των τελικών επιδόσεων των οργανισµών. 

� Να συνεισφέρουν στη εξέλιξη και εφαρµογή της θεωρίας της διοίκησης 

αλλαγών στην ελληνική δηµόσια διοίκηση δια του ερευνητικού τους έργου.   

 



  58 

Α3: ∆ιδάσκοντες και συνεργαζόµενα µέλη ∆ΕΠ του ΠΜΣ - Ο.∆Ι.Μ. 

 
ΜΕΛΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Μ.Ο.∆. 

 

Ιωάννης Γκιάλας, Καθηγητής 

Αριστοφάνης ∆ηµάκης, Καθηγητής 

Γεώργιος ∆ούνιας, Καθηγητής 

Ιωάννης Μίνης, Καθηγητής 

Σπυρίδων Γκολφινόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Πέτρος Καβάσαλης, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Γεώργιος Λιάγκουρας, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Αγάπιος Πλατής, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Νικόλαος Αµπαζής, Επίκουρος Καθηγητής (µόνιµος) 

Μιχαήλ Γλύκας, Επίκουρος Καθηγητής (µόνιµος) 

∆ηµοσθένης ∆ριβαλιάρης, Επίκουρος Καθηγητής 

Αναστασία Κωνσταντέλου, Επίκουρη Καθηγήτρια (µόνιµη) 

Νικόλαος Αλεξόπουλος, Λέκτορας 

Βασίλειος Κούτρας, Λέκτορας 
 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΕΣ ΠΜΣ - Ο.∆Ι.Μ. 2014-2015 

 

Ευστάθιος Σταθούκος, Εξωτερικός συνεργάτης στο ΠΜΣ για τη διδασκαλία του 

µαθήµατος «∆ιοικητική Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση» 

Γεώργιος Μαρής, Εξωτερικός συνεργάτης στο ΠΜΣ για τη διδασκαλία των 

µαθηµάτων «∆ιεθνής Μακροοικονοµική» και «∆ηµόσια Οικονοµικά / Οικονοµική 

και Φορολογική Πολιτική» 

Βασίλειος Ζεϊµπέκης, Εξωτερικός συνεργάτης στο ΠΜΣ για τη διδασκαλία των 

µαθηµάτων «∆ιαχείριση Πληροφοριακών Συστηµάτων» και «∆ιοίκηση Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας» 

Άννα Κυριακάκη, Μέλος Ε∆ΙΠ της Σχολής Επιστηµών της ∆ιοίκησης για τη 

διδασκαλία του µαθήµατος «∆ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων 

Jan Jantzen, Εξωτερικός συνεργάτης στο ΠΜΣ για τη διδασκαλία του µαθήµατος 

«Υπολογιστικές Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων» 

Ανδρέας Κακούρης, Εξωτερικός συνεργάτης στο ΠΜΣ για τη διδασκαλία του 

µαθήµατος «∆ιοίκηση Λειτουργιών και Παραγωγής» 

Στυλιανός Κουκούµιαλος, Εξωτερικός συνεργάτης στο ΠΜΣ για τη διδασκαλία του 

µαθήµατος «∆ιοίκηση Λειτουργιών και Παραγωγής» 

Χρυσολέων Παπαδόπουλος, Εξωτερικός συνεργάτης στο ΠΜΣ για τη διδασκαλία 

του µαθήµατος «∆ιοίκηση Λειτουργιών και Παραγωγής» 

Παναγιώτης Βασιλάκης, Εξωτερικός συνεργάτης στο ΠΜΣ για τη διδασκαλία του 

µαθήµατος «∆ιοίκηση Έργων και ∆ιαχείριση Κινδύνων» 

Χρίστος Λαδιάς, Εξωτερικός συνεργάτης στο ΠΜΣ για τη διδασκαλία του 

µαθήµατος «∆ηµόσια ∆ιοίκηση (Κράτος-Θεσµοί-∆ιακυβέρνηση)» 

Αικατερίνη Κόκκινου, Εξωτερική συνεργάτης στο ΠΜΣ για τη διδασκαλία του 

µαθήµατος «∆ηµόσια ∆ιοίκηση (Κράτος-Θεσµοί-∆ιακυβέρνηση)» 

Ιωάννης Ψυχάρης, Εξωτερικός συνεργάτης στο ΠΜΣ για τη διδασκαλία του 

µαθήµατος «∆ιαχείριση ∆ηµοσίων Επενδύσεων – Έργων» 

Εµµανουήλ Χριστοφάκης, Εξωτερικός συνεργάτης στο ΠΜΣ για τη διδασκαλία του 

µαθήµατος «∆ιαχείριση ∆ηµοσίων Επενδύσεων – Έργων» 
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Γεώργιος Πλακωτάρης, Εξωτερικός συνεργάτης στο ΠΜΣ για τη διδασκαλία του 

µαθήµατος «∆ιαχείριση ∆ηµοσίων Επενδύσεων – Έργων» 

Ιωάννης Ρωσσίδης, Εξωτερικός συνεργάτης στο ΠΜΣ για τη διδασκαλία του 

µαθήµατος «∆ιοίκηση Αλλαγών – Αναδιοργάνωση – Μεταρρυθµίσεις» 

Κωνσταντίνος Μαµάσης, Εξωτερικός συνεργάτης στο ΠΜΣ για τη διδασκαλία 

προπαρασκευαστικών µαθηµάτων Προγραµµατισµού Η/Υ σε περιβάλλον Matlab 

Χρήστος Κυρικλίδης, Εξωτερικός συνεργάτης στο ΠΜΣ για τη διδασκαλία 

προπαρασκευαστικών µαθηµάτων Οικονοµικής και ∆ιοίκησης 
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Α4. Γενικός Κανονισµός Εκπόνησης ∆ιπλωµατικών Εργασιών στο Τ.Μ.Ο.∆. 

 

 

Οι διπλωµατικές εργασίες ανατίθενται επίσηµα στους µεταπτυχιακούς φοιτητές 

από τον Ιούνιο κάθε έτους και  έως τον Οκτώβριο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η 

συγγραφή τους.  

 

Προτάσεις 

 

Οι επιβλέποντες έχουν την ευθύνη ώστε, οι διπλωµατικές εργασίες που 

ανατίθενται στους µεταπτυχιακούς φοιτητές να ακολουθούν συγκεκριµένες 

προδιαγραφές και απαιτήσεις: 

 

1. Να αντιµετωπίζουν συγκεκριµένα προβλήµατα του πραγµατικού κόσµου και να 

καταλήγουν σε συγκεκριµένες προτάσεις, αποτιµήσεις, υπολογισµού, 

αποφάσεις, κ.λπ. 

2. Να ακολουθούνται οι γενικές οδηγίες συγγραφής διπλωµατικών και άλλων 

εργασιών 

3. Όλες οι εργασίες θα πρέπει να παρουσιάζονται µε όσο πιο επαγγελµατικό τρόπο 

γίνεται 

 

Στο τέλος κάθε χρόνου, θα αναρτώνται όλες οι διπλωµατικές εργασίες που 

ολοκληρώνονται επιτυχώς, σε ειδικό χώρο στην ηλεκτρονική σελίδα του ΠΜΣ - 

Ο.∆Ι.Μ. 

 

Μετά την επιτυχή υποστήριξη της διπλωµατικής εργασίας, ο/η µεταπτυχιακός/ή 

φοιτητής/τρια οφείλει να καταθέσει στη Γραµµατεία του Τµήµατος τα ακόλουθα: 

 

1. Τουλάχιστον 7 αντίγραφα της διπλωµατικής εργασίας, τα οποία η Γραµµατεία 

διανέµει, ως ακολούθως: 

- τρία (3) στην εξεταστική επιτροπή 

- δύο (2) στο αρχείο του Τµήµατος (και σε ηλεκτρονική µορφή) 

- δύο (2) στη Βιβλιοθήκη του Τµήµατος (και σε ηλεκτρονική µορφή) 

 

2. Βεβαίωση της Βιβλιοθήκης του Τµήµατος ότι δεν υπάρχουν εκκρεµότητες µετά 

από το δανεισµό βιβλίων. 
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Α5. Έντυπα Αξιολόγησης για το ΠΜΣ - Ο.∆Ι.Μ. 

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

Ε Ν Τ Υ Π Ο    Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ  Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ο Σ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ» 

(ΠΜΣ – Ο.∆Ι.Μ.) 
� Σκοπός του ερωτηµατολογίου είναι να υποστηρίξει τη διαδικασία αξιολόγησης της 

διδασκαλίας κάθε µαθήµατος του ΠΜΣ – Ο.∆Ι.Μ., µε στόχο τη συνεχή βελτίωση του 

εκπαιδευτικού έργου του Τµήµατος. Η συνεισφορά σας σε αυτή την προσπάθεια είναι 

πολύτιµη. 

� Το ερωτηµατολόγιο είναι αυστηρά ανώνυµο.  

� Παρακαλούµε σηµειώστε µόνο µια απάντηση σε κάθε ερώτηση. Αν κάποια ερώτηση δεν 

έχει εφαρµογή στο συγκεκριµένο µάθηµα, αφήστε τη κενή. 
 

Κατεύθυνση: ………………………………... 

 

Μάθηµα: …………………………………….. 

 

Ακαδ. Έτος: … Εξάµηνο 20…-… 

∆ιδάσκων ΠΜΣ – Ο.∆Ι.Μ.: 

 

…………………………………………………. 

 

 

 

1. Ο διδάσκων του ΠΜΣ – Ο.∆Ι.Μ. παρουσιάζει ξεκάθαρα τους στόχους του 

µαθήµατος και τις απαιτήσεις του από τους µεταπτυχιακούς φοιτητές 

                                   Άριστα         Πολύ Καλά        Καλά            Μέτρια           Κακά 
�5               �4              �3             �2              �1 

 

2. Ο διδάσκων του ΠΜΣ – Ο.∆Ι.Μ. παρουσιάζει την ύλη µε κατανοητό τρόπο 

 

�5               �4             �3             �2              �1 

 

3. Ο διδάσκων του ΠΜΣ – Ο.∆Ι.Μ. προκαλεί το ενδιαφέρον των µεταπτυχιακών 

φοιτητών στην ύλη του µαθήµατος 

 

�5               �4              �3             �2              �1 

 

4. Ενισχύθηκαν οι γνώσεις µου από το συγκεκριµένο µάθηµα 

 

                   �5               �4              �3             �2              �1 

 

5. Ο διδάσκων του ΠΜΣ – Ο.∆Ι.Μ. είναι καλά οργανωµένος 

 

�5               �4              �3             �2              �1 

 

6. Ο διδάσκων του ΠΜΣ – Ο.∆Ι.Μ. αρέσκεται στο να διδάσκει 
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�5               �4              �3             �2              �1 

 

7. Οι εργασίες του µαθήµατος βοηθούν τους µεταπτυχιακούς φοιτητές στην κατανόηση 

της ύλης 

 

�5               �4              �3             �2              �1 

 

                            

                                                                

8. Ο διδάσκων του ΠΜΣ – Ο.∆Ι.Μ. υποστηρίζει τους µεταπτυχιακούς φοιτητές εκτός 

µαθήµατος 

 

�5               �4              �3             �2              �1 

 

9. Ο διδάσκων του ΠΜΣ – Ο.∆Ι.Μ. απαιτεί πολλά από τους µεταπτυχιακούς φοιτητές 

(πάρα πολλά=5, ελάχιστα=1) 

 

�5               �4              �3             �2              �1 

 

10. Ο διδάσκων του ΠΜΣ – Ο.∆Ι.Μ. χρησιµοποιεί σύγχρονα µέσα για τη διδασκαλία του 

µαθήµατος  

                                   Άριστα         Πολύ Καλά        Καλά            Μέτρια           Κακά 
�5               �4              �3             �2              �1 

 

11. Ο διδάσκων του ΠΜΣ – Ο.∆Ι.Μ. επιστρέφει διορθωµένες τις εργασίες εντός λογικών 

χρονικών πλαισίων  

 

�5               �4              �3             �2              �1 

 

12. Η προτεινόµενη βιβλιογραφία του µαθήµατος βοηθάει επαρκώς τους µεταπτυχιακούς 

φοιτητές 

 

�5               �4              �3             �2              �1 

 

13. Τι ποσοστό των διαλέξεων του µαθήµατος παρακολουθήσατε (81 – 100%=5, 61 – 

80%=4, 41 – 60%=3, 21 – 40%=2, 0 – 20%=1) 

 

�5               �4              �3             �2              �1 

 

14. Συνολικά ο διδάσκων του ΠΜΣ – Ο.∆Ι.Μ. είναι ικανός δάσκαλος 

 

�5               �4              �3             �2              �1 

 

15. Θα προτείνατε τον διδάσκοντα σε άλλους µεταπτυχιακούς φοιτητές 

 

�5               �4              �3             �2              �1 

 

16. Τι βαθµό περιµένω στο µάθηµα 

 

               10 – 8            7 – 6              5            4 – 3         2 - 0 

                      �              �              �              �               � 
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Σχόλια 

 

1. Για ποιους λόγους θα προτείνατε ή δεν θα προτείνατε τον διδάσκοντα σε συµφοιτητές 

σας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Πως θα µπορούσε να βελτιωθεί το µάθηµα 
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3. Άλλα σχόλια 

 

α) Ειδικά για το µάθηµα 

Να αναφέρετε εδώ συνοπτικά, τυχόν αξιοσηµείωτα θέµατα σχετικά µε τη διαδικασία 

διεξαγωγής του µαθήµατος που δεν καλύπτονται από στις προηγούµενες ερωτήσεις (π.χ. 

σχετικά µε τις παραδόσεις, τις ενδιάµεσες εξετάσεις, τις εργασίες, το ενδιαφέρον του 

διδάσκοντα και την όλη συµπεριφορά και επικοινωνία του µε τους φοιτητές, τη διαδικασία 

βαθµολόγησης και αξιολόγησης των φοιτητών, τυχόν αναβολές και απρόοπτα των 

µαθηµάτων, τυχόν γενικότερες ασυµβατότητες σχετικές µε τον προγραµµατισµό του 

ακαδηµαϊκού έτους, το ωρολόγιο πρόγραµµα, τις αίθουσες και τον εξοπλισµό, τη 

γραµµατειακή υποστήριξη, κ.ά.).  

 

β) Γενικότερα για το πρόγραµµα ΠΜΣ-Ο∆ΙΜ (δεν είναι απαραίτητο να επαναλαµβάνετε τα 

ίδια σχόλια στην ερώτηση αυτή, κάθε φορά που συµπληρώνετε τη σχετική φόρµα): 

 

Επιπλέον µπορείτε εδώ να συµπεριλάβετε δικά σας σχόλια και προτάσεις για βελτιώσεις 

γύρω από το πρόγραµµα σπουδών του ΤΜΟ∆-Ο∆ΙΜ, τυχόν προβλήµατα αλληλοκάλυψης 

µαθηµάτων ή κενών σε (προ)απαιτούµενες γνώσεις, το συνολικό φόρτο προγράµµατος που 

αντιµετωπίσατε, την υποστήριξη σε διδακτικά συγγράµµατα και βιβλιογραφικές πηγές, κλπ. 

Τέλος µπορείτε να αναφερθείτε συνοπτικά σε γενικότερα σχόλια και παρατηρήσεις γύρω από 

την όλη οργάνωση και λειτουργία του µεταπτυχιακού προγράµµατος (θέµατα διδάκτρων, 

επικοινωνία µε το δ/ντή προγράµµατος, λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής 

Σύνθεσης), τις διαθέσιµες υποδοµές του ΤΜΟ∆ και του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 

συνολικότερα, καθώς και άλλα τυχόν θέµατα σχετικά µε το διδακτικό και διοικητικό 

προσωπικό του τµήµατος ή/και του πανεπιστηµίου. 

 

Ευχαριστούµε για τον χρόνο σας 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


