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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
O Οδηγός Σ̟ουδών α̟ευθύνεται στις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τµήµατος ∆ιοίκη-
σης Ε̟ιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας µε σκο̟ό να τους κατατο̟ίσει για τις 
εκ̟αιδευτικές λειτουργίες και τις λοι̟ές υ̟ηρεσίες ̟ου ̟ροσφέρει το Τµήµα ∆ιοίκησης 
Ε̟ιχειρήσεων και το Τ.Ε.Ι. γενικότερα.  
Στις σελίδες του α̟οτυ̟ώνεται το νέο ̟ρόγραµµα σ̟ουδών του Τµήµατος, το ο̟οίο ισχύει 
α̟ό το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2014 – 2015 και διαµορφώθηκε στα ̟λα-
ίσια της τελευταίας αναµόρφωσης του ̟ρογράµµατος σ̟ουδών, µε βάση το νέο νοµοθετι-
κό ̟λαίσιο. Tο νέο ̟ρόγραµµα σ̟ουδών ̟εριλαµβάνει 51 µαθήµατα συνολικά και ε̟ι̟-
λέον την ̟τυχιακή εργασία και την ̟ρακτική άσκηση. Α̟ό τα 51 µαθήµατα του ̟ροτεινό-
µενου ̟ρογράµµατος σ̟ουδών τα 35 είναι υ̟οχρεωτικά. Μετά την ολοκλήρωση του ∆’ 
εξαµήνου ο φοιτητής ακολουθεί µία εκ των δύο κατευθύνσεων του ΠΠΣ και ε̟ιλέγει 4 µα-
θήµατα ε̟ιλογής α̟ό τα 8 διαθέσιµα σε κάθε κατεύθυνση (∆ιοίκησης Ε̟ιχειρήσεων – 
Management ή «Μάρκετινγκ» - Marketing). Με την κωδικο̟οιηµένη δοµή του ̟ρογράµ-
µατος και το ̟εριεχόµενο των µαθηµάτων, ̟ου ανα̟τύσοσνται στις σελίδες ̟ου ακολου-
θούν, δίνεται µια συνολική εικόνα της εκ̟αιδευτικής φυσιογνωµίας του Τµήµατος, βασι-
κά στοιχεία της ο̟οίας α̟οτελούν τα εξής : 
 

• Η ευρεία κάλυψη του γνωστικού αντικειµένου της διοίκησης ε̟ιχειρήσεων, µε την 
ενίσχυση όµως της διδασκαλίας σ’ εκείνες τις γνωστικές ̟εριοχές οι ο̟οίες ̟αρου-
σιάζουν ιδιαίτερη σηµασία και αντα̟οκρίνονται στις σηµερινές και µελλοντικές 
ανάγκες της οικονοµίας και της ̟αραγωγής. 

• Η εκ̟αίδευση στις τελευταίες ε̟ιστηµονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και η καλύ-
τερη δυνατή ̟ροσαρµογή του ̟ρογράµµατος στις αλλαγές ̟ου ̟αρατηρούνται 
στην αγορά εργασίας και οφείλονται στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών και εργαλε-
ίων, καθώς και νέων αντιλήψεων στην διοίκηση των ε̟ιχειρήσεων. 

• Η ̟αράλληλη - µε την ̟αροχή τεχνολογικών γνώσεων – καλλιέργεια εκείνων των 
ικανοτήτων των φοιτητών ̟ου θα τους δώσουν τη δυνατότητα για ανάληψη µελ-
λοντικών ε̟ιχειρηµατικών δράσεων και ̟ρωτοβουλιών.  

• Η σταδιακή και συνεχής εισαγωγή νέων, ̟ιο α̟οτελεσµατικών µεθόδων διδασκα-
λίας, µε έµφαση τόσο στην ̟ρακτική εφαρµογή των ε̟ιστηµονικών γνώσεων, όσο 
και στην αξιο̟οίηση της τεχνολογίας της Πληροφορικής, Τηλεµατικής και του ∆ι-
αδικτύου (Internet) . 

• Η διατύ̟ωση σαφώς συγκεκριµένων στόχων και ̟ροσδοκώµενων µαθησιακών 
α̟οτελεσµάτων για κάθε µάθηµα και ο λε̟τοµερής χρονο̟ρογραµµατισµός για τη 
διδασκαλία του ̟εριεχοµένου κάθε µαθήµατος. 

 
Το νέο ̟ρόγραµµα σ̟ουδών είναι το α̟οτέλεσµα της συλλογικής ̟ροσ̟άθειας ̟ολλών 
ανθρώ̟ων. Σ’ αυτήν την ̟ροσ̟άθεια συνέβαλαν κύρια τα µέλη της Ε̟ιτρο̟ής Προγράµ-
µατος Σ̟ουδών, ̟ου είχαν και την ευθύνη του συντονισµού της όλης ̟ροσ̟άθειας. Πέραν 
α̟' αυτούς, όλα τα µέλη του Τµήµατος, οι φοιτητές µας, τα µέλη του Εκ̟αιδευτικού Προ-
σω̟ικού, οι Εργαστηριακοί και Ε̟ιστηµονικοί συνεργάτες, τα µέλη του Ε.Τ.Π. και το διοι-
κητικό ̟ροσω̟ικό, βοήθησαν ̟οικιλοτρό̟ως. Όλους αυτούς τους ευχαριστούµε θερµά για 
την ̟ροθυµία και το ενδιαφέρον τους. 

Σέρρες, Σε̟τέµβριος 2015 
 
 Ο Πρόεδρος του Τµήµατος ∆ιοίκησης 

Ε̟ιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 
∆ρ. Αθανάσιος Αθανάσαινας  

Αν. Καθηγητής 
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Ο ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
Ο νοµός των Σερρών είναι ένας α̟ό τους 13 νοµούς της Μακεδονίας και καταλαµβάνει το 
Ανατολικό της τµήµα εκτεινόµενος α̟ό τον Στρυµονικό κόλ̟ο µέχρι τα Ελληνοβουλγα-
ρικά σύνορα.  
 
Ο νοµός Σερρών είναι α̟ό τους ̟εδινότερους νοµούς της χώρας, δεδοµένου ότι το 48% 
της συνολικής έκτασής του χαρακτηρίζεται σαν ̟εδινό – ηµιορεινό και ̟ερικλείεται δυτι-
κά α̟ό τις οροσειρές Κερκίνης - Βερτίσκου - Κερδυλίων και ανατολικά α̟ό τις οροσειρές 
Ορβήλου - Μενοικίου - Παγγαίου. Το νοµό διασχίζει ο ̟οταµός Στρυµόνας ̟ου ̟ηγάζει 
α̟ό την Βουλγαρία και εκβάλλει στο Στρυµονικό κόλ̟ο, έχοντας κυριότερο ̟αρα̟όταµο 
του τον Αγγίτη στο ανατολικό τµήµα του νοµού. 
 
Η συνολική έκταση του νοµού ανέρχεται σε 3.790 τετραγωνικά χιλιόµετρα. Α̟ό την έκτα-
ση αυτή το 41% είναι γεωργική γη, γεγονός ̟ου καθορίζει και την κυριότερη ασχολία των 
κατοίκων του νοµού. ∆ιοικητικά ο νοµός των Σερρών χωρίζεται σε τέσσερις ε̟αρχίες: 
• Ε̟αρχία Σερρών µε ̟ρωτεύουσα τις Σέρρες 
• Ε̟αρχία Βισαλτίας µε ̟ρωτεύουσα τη Νιγρίτα 
• Ε̟αρχία Σιντικής µε ̟ρωτεύουσα το Σιδηρόκαστρο και 
• Ε̟αρχία Φυλλίδας µε ̟ρωτεύουσα τη Νέα Ζίχνη 
 
Προϊστορικά ευρήµατα µαρτυρούν ότι η ̟εριοχή κατοικήθηκε α̟ό τη νεολιθική ε̟οχή. 
Μετά τον Τρωικό Πόλεµο, ο τό̟ος κατοικήθηκε α̟ό Ελληνικές Μακεδονικές φυλές. Στα 
τέλη του 6ου αι. ̟.Χ. υ̟οτάχθηκε στους Πέρσες, µετά την α̟οχώρηση των ο̟οίων κατακ-
τήθηκε α̟ό Έλληνες Βασιλείς της Μακεδονίας, ενώ η Αθήνα διατηρούσε τον έλεγχο των 
εκβολών του Στρυµόνα (Αµφί̟ολη). Πολλές α̟ό τις Ελληνικές φυλές ̟ου κατοικούσαν 
στην ̟εριοχή ακολούθησαν τον Μ. Αλέξανδρο στη εκστρατεία του στη Μ. Ασία. Η Εγνα-
τία Οδός ̟ου χαράχθηκε κατά την Ρωµαϊκή ̟ερίοδο ̟ερνούσε α̟ό την ̟εριοχή του σηµε-
ρινού νοµού. Κατά τη Βυζαντινή ε̟οχή, όταν έγινε η διαίρεση της αυτοκρατορίας σε «Θέ-
µατα», ο νοµός α̟οτέλεσε το «Θέµα του Στρυµόνα». Η ένδοξη Μακεδονική γή α̟ελευθε-
ρώθηκε και ε̟ανήλθε στην Ελληνική Ε̟ικράτεια µε τη λήξη των Βαλκανικών Πολέµων 
και τις λαµ̟ρές νίκες του Ελληνικού Στρατού και την σύσσωµη συµµετοχή του Ελληνικού 
Λαού, το 1912 – 13. 
 
Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 
Η ίδρυση της ̟όλης των Σερρών ανάγεται στα ̟ροϊστορικά χρόνια. Η ̟ρώτη ιστορική 
µνεία γίνεται α̟ό τον Ηρόδοτο ο ο̟οίος την αναφέρει µε το όνοµα Σίρις, ̟ου κατά µία 
θεωρία ̟ροέρχεται α̟ό τη λέξη «Σίριος» ̟ου σηµαίνει ήλιος. Η ̟όλη θεωρήθηκε ̟ολύ µε-
γάλης σηµασίας α̟ό τους Βυζαντινούς και οχυρώθηκε συστηµατικά για να α̟οτελέσει 
̟ρο̟ύργιο των Βυζαντινών. Η ̟όλη καταλήφθηκε α̟ό τους Τούρκους στις 19 Σε̟τεµβρί-
ου 1383. Κατά τους τελευταίους αιώνες της τουρκοκρατίας η ̟όλη γνώρισε µεγάλη εµ̟ο-
ρική ακµή και έγινε σηµαντικό διαµετακοµιστικό κέντρο, ενώ µετά τον 18ο αι. άνθησε η 
̟αιδεία και καλλιεργήθηκαν τα γράµµατα. Περίφηµες ήταν οι Σχολές των Σερρών ̟ου 
συνέλεσαν στην ανά̟τυξη σ̟ουδαίας ̟νευµατικής κίνησης, ενώ εδώ ιδρύθηκε και το ̟ρώ-
το διδασκαλείο σε ολόκληρη την Ελλάδα του έτους 1872. Η ̟όλη ελευθερώθηκε στις 29 Ιο-
υνίου 1913 κατά την ̟ερίοδο των ένδοξων Βαλκανικών Πολέµων (Β΄Βαλκανικός Πόλε-
µος). Η ̟όλη των Σερρών έχει ̟ληθυσµό ̟ερί̟ου 80.000 κατοίκων (76817 κατά την τελευ-
ταία α̟ογραφή του 2011), είναι η ̟ρωτεύουσα του νοµού και σηµαντικό εµ̟ορικό κέντρο 
της Μακεδονίας. Φιλοξενεί δύο Ανώτατα Εκ̟αιδευτικά Ιδρύµατα, το Τεχνολογικό Εκ̟αι-
εδευτικό Ίδρυµα Κεντρικής Μακεδονίας και το Παράρτηµα Φυσικής Αγωγής του Αριστο-
τελείου Πανε̟ιστηµίου Θεσσαλονίκης.  
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ΤΟ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  
Το 1979 ιδρύθηκε το ΚΑΤΕΕ Σερρών και το 1983 µε το νόµο 1404 ιδρύεται το Τ.Ε.Ι.  Σερ-
ρών µε δύο Σχολές: τη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών και τη Σχολή ∆ιοίκηση και Οικο-
νοµίας. Το Σε̟τέµβριο 1993 το Τ.Ε.Ι. µεταφέρθηκε στις σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις 
̟ου καλύ̟τουν χώρο έκτασης 82.000 τ.µ., 500 µέτρα α̟ό το κέντρο των Σερρών. Στο χώρο 
αυτόν, βρίσκονται οι αίθουσες διδασκαλίας, τα εργαστήρια, τα γραφεία του εκ̟αιδευτι-
κού ̟ροσω̟ικού, οι γραµµατείες, και οι άλλες υ̟ηρεσίες του Τ.Ε.Ι.: οι διοικητικές υ̟ηρε-
σίες, η βιβλιοθήκη, το γυµναστήριο εξο̟λισµένο µε όργανα για την άθληση των φοιτητών, 
το συνεδριακό κέντρο µε 2 αµφιθέατρα και αίθουσα συνεδριάσεων. Με την ολοκλήρωση 
του κτιριολογικού ̟ρογράµµατος του Ιδρύµατος ̟ροβλέ̟εται ακόµη η κατασκευή φοιτη-
τικής εστίας, κλειστού γυµναστηρίου καθώς και ανοιχτών χώρων αθλο̟αιδιών για ̟ο-
δόσφαιρο, µ̟άσκετ, βόλεϊ, τένις, κ.λ.̟.  

 

 
Εικόνα 1: Κάτοψη κτιρίων Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 

 
ΤΟ ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
Το Τµήµα ∆ιοίκησης Ε̟ιχειρήσεων ιδρύθηκε το 1979 και ανήκει µαζί µε το Τµήµα Λογισ-
τικής στη Σχολή ∆ιοίκησης και Οικονοµίας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. Το Τµήµα 
φιλοξενείται στα κτίρια Α και ∆ του Τ.Ε.Ι. (βλέ̟ε εικόνα 1). 
Α̟οστολή του Τµήµατος ∆ιοίκησης Ε̟ιχειρήσεων είναι η ανά̟τυξη και µετάδοση των 
γνώσεων, η θεωρητική και εφαρµοσµένη έρευνα στην ε̟ιστήµη της ∆ιοίκησης των Ε̟ιχει-
ρήσεων και η ̟αροχή στους σ̟ουδαστές του α̟αραίτητου θεωρητικού και ̟ρακτικού υ-
̟οβάθρου ̟ου θα εξασφαλίζει τη σφαιρική κατάρτισή τους για την ε̟ιστηµονική και ε-
̟αγγελµατική τους σταδιοδροµία.  
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ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
Τα µέλη του Τµήµατος διακρίνονται σε τακτικά και έκτατα: 
 

• Τακτικά µέλη είναι τα µέλη του Εκ̟αιδευτικού Προσω̟ικού, τα µέλη της Γραµµα-
τείας και τα µέλη Ειδικού Τεχνικού Προσω̟ικού.  

• Έκτατα µέλη είναι οι Ε̟ισκέ̟τες Καθηγητές και οι Ε̟ιστηµονικοί και Εργαστηρι-
ακοί Συνεργάτες.  

 
α) Εκ̟αιδευτικό Προσω̟ικό 
Στο Τµήµα υ̟ηρετούν 13 µέλη Εκ̟αιδευτικού Προσω̟ικού: 

• Πασχαλούδης ∆ηµήτριος, Καθηγητής 

• Κεχρής Ευάγγελος, Καθηγητής 

• ∆ηµητριάδης Σωτήριος, Καθηγητής 

• Αθανάσαινας Αθανάσιος, Ανα̟ληρωτής Καθηγητής 

• Μουζά Άννα, Ανα̟ληρώτρια Καθηγήτρια 

• Παντελίδης Παναγιώτης, Ανα̟ληρωτής Καθηγητής  

• Βράνα Βασιλική, Ανα̟ληρώτρια Καθηγήτρια  

• Καρανάσιος Νικόλαος, Ε̟ίκουρος Καθηγητής 

• Κοτζαιβάζογλου Ιορδάνης, Ε̟ίκουρος Καθηγητής  

• Γιοβάνης Νικόλαος, Ε̟ίκουρος Καθηγητής  

• Φραγκίδης Γαρύφαλλος, Καθηγητής Εφαρµογών  

• Χαψά Ξανθί̟̟η, Καθηγήτρια Εφαρµογών  

• Καρακίτσιου Αθανασία, Καθηγήτρια Εφαρµογών  

• Οικονόµου Χαράλαµ̟ος, Καθηγητής Εφαρµογών 
 

β) Γραµµατεία 
Η Γραµµατεία του Τµήµατος είναι αρµόδια για τις εγγραφές των φοιτητών, την τήρηση 
µητρώου φοιτητών και αρχείων βαθµολογιών και την έκδοση βεβαιώσεων και ̟ιστο̟οιη-
τικών. Η Γραµµατεία βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου ∆ιοίκησης (κτίριο Κ στην εικόνα 
1). Οι ώρες εξυ̟ηρέτησης φοιτητών είναι 11.00 – 13.30 καθηµερινά. Ε̟ίσης οι φοιτητές 
µ̟ορούν να ε̟ικοινωνούν µε τη Γραµµατεία του Τµήµατος στο τηλέφωνο 23210 49 135. 
Στη Γραµµατεία του Τµήµατος υ̟ηρετούν τα µέλη του ∆ιοικητικού Προσω̟ικού:  

• Σεφερίδου Ιωάννα 
  

 
 
γ) Ειδικό ∆ιδακτικό Προσω̟ικό (Ε.∆Ι.Π.) 
Το έργο και οι υ̟οχρεώσεις των µελών Εργαστηριακού ∆ιδακτικού Προσω̟ικού  
(Ε.∆Ι.Π.) αναφέρονται αναλυτικά στον υ̟ό έγκριση  Εσωτερικό Κανονισµό του  
Τεχνολογικού Εκ̟αιδευτικού Ιδρύµατος Κεντρικής Μακεδονίας. 

• Βάκαλος Αλέξανδρος  
 
δ) Ειδικό Τεχνικό Προσω̟ικό (Ε.Τ.Π.) 
Τα µέλη του Ειδικού Τεχνικού Προσω̟ικού είναι υ̟εύθυνα για την υ̟οστήριξη των ερ-
γαστηρίων Ηλεκτρονικών Υ̟ολογιστών του Τµήµατος, τη λειτουργία των εργαστηρίων 
αυτών εκτός ωρών µαθήµατος για εξάσκηση των φοιτητών, τη φύλαξη και τη συντήρηση 
του εξο̟λισµού του Τµήµατος. Το Γραφείο των µελών Ε.Τ.Π. βρίσκεται α̟έναντι α̟ό το 
εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υ̟ολογιστών 19. Στο Τµήµα υ̟ηρετούν τα µέλη Ε.Τ.Π. : 

• Κούτλας Αντώνιος 

• ∆αραβίγκα Κυριακή 
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• Κασµερίδης Νικόλαος  
 
ε) Ε̟ιστηµονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες 
Για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Τµήµατος κάθε ακαδηµαϊκό έτος ̟ροσλαµ-
βάνεται και ένας ικανός αριθµός Ε̟ιστηµονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών.  

 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  

Ονοµατε̟ώνυµο Ιδιότητα Τηλέφωνο 

Αθανάσαινας Αθανάσιος Αναπληρωτής Καθηγητής 23210 49261  
Βάκαλος Αλέξανδρος  Ειδικό ∆ιδακτικό Προσωπι-

κό 

23210 49234 

Βράνα Βασιλική Ανα̟ληρώτρια Καθηγήτρια 23210 49312 
Ιωάννα Σεφερίδου Γραµµατεία Τµήµατος 23210 49135  
∆αραβίγκα Κυριακή Ειδικό Τεχνικό Προσω̟ικό 23210 49171  
∆ηµητριάδης Σωτήριος Καθηγητής 23210 49280 
Καρανάσιος Νικόλαος Ε̟ίκουρος Καθηγητής 23210 49309 
Καρακίτσιου Αθανασία Καθηγήτρια Εφαρµογών  2321049223 
Κασµερίδης Νικόλαος  Ειδικό Τεχνικό Προσω̟ικό 23210 49178 
Κεχρής Ευάγγελος Καθηγητής 23210 49238 
Κούτλας Αντώνιος  Ειδικό Τεχνικό Προσω̟ικό 23210 49171  
Μουζά Άννα Ανα̟ληρώτρια Καθηγήτρια  23210 49231 
Οικονόµου Χαράλαµ̟ος Καθηγητής Εφαρµογών 2321049226- 

2321049162 
Παντελίδης Παναγιώτης Ανα̟ληρωτής Καθηγητής 23210 49313 
Κοτζαιβάζογλου Ιορδάνης Ε̟ίκουρος Καθηγητής 23210 49314 
Πασχαλούδης ∆ηµήτριος  Καθηγητής 23210 49232 
Φραγκίδης Γαρύφαλλος Καθηγητής Εφαρµογών 23210 49310 
Χαψά Ξανθί̟̟η Καθηγήτρια Εφαρµογών  23210 49311 
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ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
Στο Τµήµα ∆ιοίκησης Ε̟ιχειρήσεων λειτουργούν τρεις Τοµείς:  

• Τοµέας Μάνατζµεντ – Μάρκετινγκ 

• Τοµέας Οικονοµικής και Χρηµατοοικονοµικής 

• Τοµέας Πληροφορικής και Ε̟ιχειρησιακής Έρευνας 
 
Κάθε Τοµέας αντιστοιχεί σε συγκεκριµένο ε̟ιστηµονικό ̟εδίο και στελεχώνεται µε µέλη 
του Εκ̟αιδευτικού Προσω̟ικού του Τµήµατος σύµφωνα µε τη ̟αρακάτω διάρθρωση: 
 

Τοµέας Μάνατζµεντ – 
Μάρκετινγκ 

Τοµέας Οικονοµικής και 
Χρηµατοοικονοµικής 

Τοµέας Πληροφορικής & 
Ε̟ιχειρησιακής Έρευνας 

Πασχαλούδης ∆ηµήτριος  
Μουζά Άννα  
Κοτζαιβάζογλου Ιορδάνης 
Γιοβάνης Νικόλαος 
Οικονόµου Χαράλαµ̟ος 
 

Αθανάσαινας Αθανάσιος  
Παντελίδης Παναγιώτης  
Καρανάσιος Νικόλαος  
 

Κεχρής Ευάγγελος 
∆ηµητριάδης Σωτήριος 
Βράνα Βασιλική  
Χαψά Ξανθί̟̟η 
Φραγκίδης Γαρύφαλλος 
Καρακίτσιου Αθανασία  

 
 
ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
Η διοίκηση του Τµήµατος ασκείται α̟ό τη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος, το Συµβούλιο 
και τον Προϊστάµενο του Τµήµατος:  
 

• Η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος α̟οτελείται α̟ό όλα τα µέλη Εκ̟αιδευτικού Προσω-
̟ικού του Τµήµατος και εκ̟ροσώ̟ους φοιτητών. 

• Το Συµβούλιο του Τµήµατος α̟οτελείται α̟ό τους Υ̟εύθυνους των τριών Τοµέων του 
Τµήµατος και τον Προϊστάµενο του Τµήµατος  

 
Για τα ακαδηµαϊκά έτη 2014 – 2015 & 2015-2016, Προϊστάµενος του Τµήµατος είναι ο Αν. 
Καθηγητής  κ. Αθανάσαινας Αθανάσιος.  
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  
 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ  

Υ̟οβολή δηλώσεων µαθηµάτων χειµερινού εξαµήνου  
∆ιδασκαλία µαθηµάτων χειµερινού εξαµήνου 5/10/2015 – 15/1/2015 
Α’ εξεταστική ̟ερίοδος χειµερινού εξαµήνου 25/1/2016 – 12/2/2016 
 
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

Υ̟οβολή δηλώσεων µαθηµάτων εαρινού εξαµήνου  
∆ιδασκαλία µαθηµάτων εαρινού εξαµήνου 22/2/2016 –   3/6/2016 
Α’ εξεταστική ̟ερίοδος εαρινού εξαµήνου 13/6/2016 –   1/7/2016 
Β’ εξεταστική ̟ερίοδος χειµερινού & εαρινού εξαµήνου  5/9/ 2016 – 23/9/2016 
 
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
Οι σ̟ουδές στο Τµήµα ∆ιοίκησης Ε̟ιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας οργα-
νώνονται µε βάση το εξαµηνιαίο µάθηµα. Α̟ό τον Σε̟τέµβριο 2014 ισχύει το νέο ̟ρόγ-
ραµµα του Τµήµατος ∆ιοίκησης Ε̟ιχειρήσεων το ο̟οίο ̟εριλαµβάνει συνολικά 51 µαθή-
µατα συνολικά και ε̟ι̟λέον την ̟τυχιακή εργασία και την ̟ρακτική άσκηση (βλέ̟ε ̟ί-
νακα 1).  
 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  

Τα µαθήµατα του ̟ρογράµµατος σ̟ουδών διακρίνονται σε:  

• υ̟οχρεωτικά - ο φοιτητής είναι υ̟οχρεωµένος να ̟αρακολουθήσει και να ̟εράσει 
µε ε̟ιτυχία τις εξετάσεις των µαθηµάτων αυτών. 

• κατ’ ε̟ιλογή υ̟οχρεωτικά - ο φοιτητής ε̟ιλέγει στη διάρκεια των σ̟ουδών του τέσσε-
ρα (4) ο̟οιαδή̟οτε α̟ό τα αντίστοιχα ̟ροσφερόµενα µαθήµατα. 

 
 
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ  

Η µέθοδος διδασκαλίας ενός µαθήµατος ̟εριλαµβάνει: 

• θεωρητικές διαλέξεις: ̟αραδοσιακές α̟ό καθέδρας εισηγήσεις  

• ασκήσεις – ̟ράξεις: φροντιστηριακές ασκήσεις εφαρµογής της θεωρίας  

• εργαστηριακές ασκήσεις: εξάσκηση ̟ου διενεργείται στα εργαστήρια ηλεκτρονικών 
υ̟ολογιστών. Η ̟αρακολούθησή τους είναι υ̟οχρεωτική α̟ό τους φοιτητές.  

 
Μικτά µαθήµατα είναι αυτά ̟ου ̟εριλαµβάνουν θεωρητικές διαλέξεις και εργαστηριακές 
ασκήσεις. 
 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

Κάθε µάθηµα χαρακτηρίζεται α̟ό έναν συγκεριµένο και αναφερόµενο αριθµό διδακτι-
κών µονάδων. Το σύνολο των διδακτικών µονάδων κάθε τυ̟ικού εξαµήνου είναι 30 (βλέ-
̟ε ̟ίνακα 1).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ  
Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 

α/α Τίτλος Μαθήµατος  Τύ̟ος Μαθ. Θ ΑΠ ΕΡΓ Ω/Ε ∆Μ 

101Ο14 Μικροοικονοµική Υ ΜΓΥ 3 2  5 6 

102Ο14 Αρχές ∆ικαίου Ε̟ιχειρήσεων Υ ΜΓΥ 2 1  3 4 

103Π14 Μαθηµατικά για ∆ιοίκηση Ε̟ιχειρήσεων Υ ΜΓΥ 2 3  5 5 

104Ο14 Εισαγωγή στην Λογιστική Υ ΜΓΥ 2 3  5 5 

105Μ14 Αρχές ∆ιοίκησης Ε̟ιχειρήσεων Υ ΜΓΥ 2 2  4 5 

106Π14 Εισαγωγή στην Πληροφορική Υ ΜΓΥ 2  2 4 5 

  ΣΥΝΟΛΟ   13 11 2 26 30 

         

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 

α/α Τίτλος Μαθήµατος  Τύ̟ος Μαθ. Θ ΑΠ Εργ Ω/Ε ∆Μ 

201 Ο14 Μακροοικονοµική Υ ΜΓΥ 3 1  4 6 

202Π14 Στατιστική στη ∆ιοίκηση Ε̟ιχειρήσεων Ι Υ ΜΓΥ 2 1 2 5 5 

203Π14 Βάσεις ∆εδοµένων στην ∆ιοίκηση Ε̟ιχειρήσεων Υ ΜΓΥ 2 1 2 5 5 

204Μ14 Αρχές Μάρκετινγκ Υ ΜΓΥ 2 3  5 5 

205Ο14 Οικονοµικά Μαθηµατικά Υ ΜΓΥ 2 1  3 4 

206Ο14 Χρηµατοοικονοµική Λογιστική Υ ΜΓΥ 2 2  4 5 

  ΣΥΝΟΛΟ   13 9 4 26 30 

         

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ 

α/α Τίτλος Μαθήµατος  Τύ̟ος Μαθ. Θ ΑΠ Εργ Ω/Ε ∆Μ 

301Ο14 Χρηµατοοικονοµική Υ ΜΕΥ 2 3  5 5 

302Π14 Στατιστική στη ∆ιοίκηση Ε̟ιχειρήσεων II Υ ΜΕΥ 2 1 2 5 5 

303Μ14 ∆ιοίκηση Ανθρώ̟ινων Πόρων Υ ΜΕΥ 3 2  5 6 

304Ο14 Ευρω̟αϊκή Οικονοµική Ολοκλήρωση Υ ΜΕΥ 2 1  3 4 

305Μ14 ∆ιοίκηση Μ.Μ.Ε. Υ ΜΕΥ 2 2  4 5 

306Π14 Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης Ε̟ιχειρήσεων Υ ΜΕΥ 2  2 4 5 

  ΣΥΝΟΛΟ   13 8 4 26 30 

         

∆' ΕΞΑΜΗΝΟ 

α/α Τίτλος Μαθήµατος  Τύ̟ος Μαθ. Θ ΑΠ Εργ Ω/Ε ∆Μ 

401Ο14 Ανάλυση Χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων Υ ΜΕΥ 3 2  5 5 

402Π14 Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη ∆ιοικητικών Α̟οφάσεων Ι Υ ΜΕΥ 3  2 5 6 

403Π14 Μεθοδολογία Έρευνας Υ ΜΕΥ 2  2 4 5 

404Μ14 Ε̟ιχειρησιακή Ε̟ικοινωνία Υ ΜΕΥ 2 2  4 5 

405Μ14 ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας Υ ΜΕΥ 2 2  4 5 

406Ο14 Αγγλικά για ∆ιοίκηση Ε̟ιχειρήσεων Υ ΜΕΥ 2 2  4 4 

  ΣΥΝΟΛΟ    14 8 4 26 30 

         

Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ  

α/α Τίτλος Μαθήµατος  Τύ̟ος Μαθ. Θ ΑΠ Εργ Ω/Ε ∆Μ 

501Π14 Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη ∆ιοικητικών Α̟οφάσεων ΙΙ Υ ΜΕΥ 3  2 5 6 

502Μ14 ∆ηµόσιες Σχέσεις Υ ΜΕΥ 3 2  5 6 

503Μ14 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Ηθική Υ ΜΕΥ 3 2  5 6 

504Μ14 ∆ιεθνές Μάνατζµεντ και Μάρκετινγκ Υ ΜΕΥ 3 2  5 6 

  ΣΥΝΟΛΟ    12 6 2 20 24 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ: ε̟ιλέγεται ένα α̟ό τα ̟αρακάτω µαθήµατα 

α/α Τίτλος Μαθήµατος  Τύ̟ος Μαθ. Θ ΑΠ Εργ Ω/Ε ∆Μ 

505Ο14 Ελεγκτική ΕΥ ΜΕ 3 2  5 6 

506Π14 ∆ιοίκηση Τεχνολογίας Καινοτοµίας  ΕΥ ΜΕ 3 2  5 6 

  ΣΥΝΟΛΟ       5 6 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: ε̟ιλέγεται ένα α̟ό τα ̟αρακάτω µαθήµατα 

α/α Τίτλος Μαθήµατος  Τύ̟ος Μαθ. Θ ΑΠ Εργ Ω/Ε ∆Μ 

507Π14 Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση  ΕΥ ΜΕ 3  2 5 6 
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508Ο14 Κοστολόγηση και Τιµολόγηση Προϊόντων και Υ̟ηρεσιών ΕΥ ΜΕ 3 2  5 6 

  ΣΥΝΟΛΟ       5 6 

 
ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

α/α Τίτλος Μαθήµατος  Τύ̟ος Μαθ. Θ ΑΠ Εργ Ω/Ε ∆Μ 

601Π14 ∆ιοίκηση Παραγωγής και Λειτουργιών Υ ΜΕΥ 3 2  5 6 

602O14 ∆ιοικητική Λογιστική Υ ΜΕΥ 3 2  5 6 

603Μ14 Ηλεκτρονικές Ε̟ιχειρήσεις Υ ΜΕΥ 3  2 5 6 

  ΣΥΝΟΛΟ    9 4 2 15 18 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ: ε̟ιλέγονται δύο α̟ό τα ̟αρακάτω µαθήµατα 

α/α Τίτλος Μαθήµατος  Τύ̟ος Μαθ. Θ ΑΠ Εργ Ω/Ε ∆Μ 
604Μ14 ∆ιοίκηση Οργανισµών  ΕΥ ΜΕ 3 2  5 6 

605Μ14 Εργασιακές Σχέσεις  ΕΥ ΜΕ 3 2  5 6 

606Ο14 Ε̟ιχειρησιακός Σχεδιασµός και Ε̟ιχειρηµατικότητα ΕΥ ΜΕ 3 2  5 6 

607Ο14 ∆ιοικητική Οικονοµική ΕΥ ΜΕ 3 2  5 6 

  ΣΥΝΟΛΟ       10 12 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: ε̟ιλέγονται δύο α̟ό τα ̟αρακάτω µαθήµατα 

α/α Τίτλος Μαθήµατος  Τύ̟ος Μαθ. Θ ΑΠ Εργ Ω/Ε ∆Μ 

608Π14 Ανάλυση και Σχεδιασµός Ε̟ιχειρηµατικών ∆ιαδικασιών ΕΥ ΜΕ 3 2  5 6 

609Μ14 Τουριστικό Μάρκετινγκ ΕΥ ΜΕ 3 2  5 6 

610Μ14 ∆ιαφήµιση  ΕΥ ΜΕ 3 2  5 6 

611Μ14 ∆ιοίκηση Πωλήσεων  ΕΥ ΜΕ 3 2  5 6 

  ΣΥΝΟΛΟ       10 12 

         

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

α/α Τίτλος Μαθήµατος  Τύ̟ος Μαθ. Θ ΑΠ Εργ Ω/Ε ∆Μ 

701Π14 Σεµινάριο Υ ΜΕΥ 2  3 5 6 

702Μ14 Συστήµατα Υ̟ηρεσιών και Εξωτερική Ανάθεση Ε̟ιχειρη-
σιακών Λειτουργιών 

Υ ΜΕΥ 3 2  5 6 

703Ο14 Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση Υ ΜΕΥ 3 2  5 6 

704Μ14 Στρατηγική Ε̟ιχειρήσεων Υ ΜΕΥ 3 2  5 6 

  ΣΥΝΟΛΟ    11 6 3 20 24 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ: ε̟ιλέγεται ένα α̟ό τα ̟αρακάτω µαθήµατα: 

α/α Τίτλος Μαθήµατος  Τύ̟ος Μαθ. Θ ΑΠ Εργ Ω/Ε ∆Μ 
705Μ14 Ηγεσία και διαχείριση αλλαγών ΕΥ ΜΕ 3 2  5 6 

706Ο14 Περιφερειακή και Οικονοµική Ανά̟τυξη  ΕΥ ΜΕ 3 2  5 6 

  ΣΥΝΟΛΟ       5 6 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: ε̟ιλέγεται ένα α̟ό τα ̟αρακάτω µαθήµατα: 

α/α Τίτλος Μαθήµατος  Τύ̟ος Μαθ. Θ ΑΠ Εργ Ω/Ε ∆Μ 
707Π14 Σχεδιασµός και Βελτιστο̟οίηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΕΥ ΜΕ 3  2 5 6 

708M14 Ψηφιακό Μάρκετινγκ  ΕΥ ΜΕ 3 2  5 6 

  ΣΥΝΟΛΟ       5 6 

         

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

α/α Τίτλος Μαθήµατος  Τύ̟ος Μαθ. Θ ΑΠ Εργ Ω/Ε ∆Μ 

 Πτυχιακή εργασία  Υ ΜΕ     20 

 Πρακτική άσκηση  Υ ΜΕ      
 
  

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

Υ = Υ̟οχρεωτικό  
ΕΥ = Κατ’ ε̟ιλογή 
υ̟οχρεωτικό 

ΜΓΥ = Μάθηµα Γενικής Υ̟οδοµής 
ΜΕΥ = Μάθηµα Ειδικής Υ̟οδοµής 
ΜΕ = Μάθηµα Ειδίκευσης 

Θ = Θεωρητικές ∆ιαλέξεις  
ΑΠ = Ασκήσεις – Πράξεις  
ΕΡΓ = Εργαστηριακές ασκήσεις  

Ω/Ε = Ώρες ανά εβδοµάδα 
∆Μ = ∆ιδακτικές Μονάδες  
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∆Ι∆ΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΜΗΝΑ 
Κάθε διδακτικό έτος ̟εριλαµβάνει δύο εξάµηνα, το χειµερινό και το εαρινό. Κάθε διδακ-
τικό εξάµηνο ̟εριλαµβάνει 13 ̟λήρεις εβδοµάδες για διδασκαλία και δύο εξεταστικές ̟ε-
ριόδους διάρκειας 3 εβδοµάδων η κάθε µία. 
 
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Το εβδοµαδιαίο ωρολόγιο ̟ρόγραµµα ανακοινώνεται στον δικτυακό τό̟ο του Τ.Ε.Ι. και 
στην ιστοσελίδα του Τµήµατος, ̟ριν την έναρξη του διδακτικού εξαµήνου. Το εβδοµαδια-
ίο ωρολόγιο ̟ρόγραµµα ̟εριλαµβάνει τις θεωρητικές διαλέξεις, τις ασκήσεις - ̟ράξεις και 
τις εργαστηριακές οµάδες ̟ου σχηµατίζονται σε κάθε εργαστηριακό µάθηµα. Σηµειώνεται 
στο σηµείο αυτό ότι τα εργαστήρια του Τµήµατος είναι χωρητικότητας 25 ατόµων και ε-
̟οµένως δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη εργαστηριακή εκ̟αίδευση όλων των φοιτητών. 
Για το λόγο αυτό, για κάθε εργαστηριακό µάθηµα σχηµατίζεται ένας αριθµός εργαστηρια-
κών οµάδων.  
 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ  
Σ̟ουδαστές καθίστανται όσοι εγγράφονται στο Τµήµα µετά α̟ό ε̟ιτυχία στις εισαγωγι-
κές εξετάσεις στην τριτοβάθµια εκ̟αίδευση, α̟ό µετεγγραφή ή α̟ό κατάταξη (ως ̟τυχιο-
ύχοι άλλων Τµηµάτων ή Σχολών) σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
 
Οι εγγραφές των ̟ρωτοετών φοιτητών στο Τµήµα γίνονται µέσα στα χρονικά όρια (συνή-
θως στο τέλος Σε̟τεµβρίου) ̟ου ορίζονται κάθε χρόνο µε υ̟ουργική α̟όφαση. Για την 
εγγραφή του ο σ̟ουδαστής ή νοµίµως εξουσιοδοτηµένο ̟ρόσω̟ο, καταθέτει τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά : 

• Αίτηση για εγγραφή (χορηγείται α̟ό την γραµµατεία) 

• Υ̟εύθυνη ∆ήλωση ότι δεν είναι εγγεγραµµένος σε άλλο τµήµα ή σχολή της τριτοβάθ-
µιας εκ̟αίδευσης (χορηγείται α̟ό την γραµµατεία) 

• Ε̟ικυρωµένο αντίγραφο του Α̟ολυτηρίου Λυκείου ή ̟τυχίου Τ.Ε.Ε. 

• Βεβαίωση ̟ρόσβασης (για τους α̟όφοιτους Ενιαίου ή Γενικού Λυκείου) 

• Ε̟ικυρωµένο αντίγραφο της Αστυνοµικής Ταυτότητας 

• (3) φωτογραφίες 
 
Κατά την εγγραφή τους οι φοιτητές ̟αραλαµβάνουν ειδικό λογαριασµό και κωδικό για 
την ̟ρόσβαση στο διαδικτυακό ̟ληροφοριακό σύστηµα ηλεκτρονικής γραµµατείας του 
Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.  
 
ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
Οι φοιτητές ̟ρέ̟ει να ανανεώνουν την εγγραφή τους κάθε εξάµηνο. Η ανανέωση εγγρα-
φής γίνεται µετά την ολοκλήρωση των εγγραφών των ̟ρωτοετών φοιτητών σε ηµεροµηνί-
ες ̟ου ορίζονται α̟ό την Γραµµατεία του Τµήµατος. Με την ανανέωση της εγγραφής το-
υς, οι φοιτητές δηλώνουν το ατοµικό τους ̟ρόγραµµα σ̟ουδών του εξαµήνου δηλαδή τα 
µαθήµατα του ̟ρογράµµατος σ̟ουδών ̟ου ε̟ιθυµούν να ̟αρακολουθήσουν κατά το 
τρέχον εξάµηνο.  
 
Σηµειώνεται ότι το τυ̟ικό ̟ρόγραµµα σ̟ουδών (δηλαδή το ̟ρόγραµµα σ̟ουδών του ̟ί-
νακα 1) είναι ενδεικτικό και όχι υ̟οχρεωτικό. Το Τµήµα, ωστόσο, ενθαρρύνει τους φοιτη-
τές να καταρτίζουν το ατοµικό τους ̟ρόγραµµα σ̟ουδών ακολουθώντας όσο είναι δυνα-
τόν τη διάρθρωση του τυ̟ικού ̟ρογράµµατος σ̟ουδών του Τµήµατος.  
 
Κατά την κατάρτιση του ατοµικού ̟ρογράµµατος σ̟ουδών του εξαµήνου ο σ̟ουδαστής 
̟ρέ̟ει να λαµβάνει ̟ρόνοια ώστε:  
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• το σύνολο των εβδοµαδιαίων ωρών διδασκαλίας για τα µαθήµατα ̟ου δηλώνει να 
µην υ̟ερβαίνει το 1,40 του συνόλου των ωρών του τυ̟ικού εξαµήνου. Ειδικά για 
τους ε̟ι ̟τυχίω σ̟ουδαστές το σύνολο των δηλούµενων εβδοµαδιαίων ωρών δι-
δασκαλίας µ̟ορεί να φθάσει το 1,70 των ωρών της συνολικής διάρκειας του τελευ-
ταίου εξαµήνου. 

• να µην δηλώνει µαθήµατα, τα ̟ροα̟αιτούµενα των ο̟οίων δεν έχει ̟εράσει µε ε-
̟ιτυχία 

 
Οι δηλώσεις των µαθηµάτων γίνονται µέσω του διαδικτυακού ̟ληροφοριακού συστήµα-
τος ηλεκτρονικής γραµµατείας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας(www.egram.teiser.gr ή 
www.teicm.gr). Για την ̟ρόσβαση στο σύστηµα χρησιµο̟οιείται ο ειδικός λογαριασµός 
και ο κωδικός ̟ου δίνεται α̟ό τη Γραµµατεία κατά την εγγραφή των φοιτητών στο Τµή-
µα.  
 
ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ 
Κατά την 1η εβδοµάδα κάθε διδακτικού εξαµήνου οι φοιτητές ̟ου ̟ρόκειται να ̟αρακο-
λουθησουν εργαστηριακά µαθήµατα ̟ρέ̟ει να κάνουν κράτηση θέσης στην εργαστηριακή 
οµάδα ̟ου ε̟ιθυµούν. Η κράτηση θέσης στις εργαστηριακές οµάδες γίνεται µε συµ̟λή-
ρωση των στοιχείων του φοιτητή σε καταλόγους ̟ου κρατούνται α̟ό το Ε.Τ.Π. για κάθε 
εργαστηριακή οµάδα. Τονίζεται ότι κατά την κράτηση θέσης στις εργαστηριακές οµάδες ο 
κάθε φοιτητής θα ̟ρέ̟ει να φροντίζει να ε̟ιλέγει εργαστηριακή οµάδα η ο̟οία δεν συµ-
̟ί̟τει χρονικά µε τα υ̟όλοι̟α µαθήµατα του ατοµικού του ̟ρογράµµατος σ̟ουδών.  Ε-
̟ίσης ε̟ισηµαίνεται ότι η κράτηση θέσης είναι ανεξάρτητη α̟ό την δήλωση του εργαστη-
ριακού µέρους του µαθήµατος: κάθε φοιτητής θα ̟ρέ̟ει να κάνει και τη δήλωση του ερ-
γαστηρίου (µέσω του διαδικτυακού ̟ληροφοριακού συστήµατος ηλεκτρονικής γραµµατε-
ίας, ό̟ως ̟εριγράφεται στην ̟ροηγούµενη ενότητα) και την κράτηση της θέσης στην ερ-
γαστηριακή οµαδα.  
 
ΦΟΙΤΗΣΗ 
Αν ο αριθµός των ωρών διδασκαλίας ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκαν σε ένα µάθηµα είναι για 
ο̟οιονδή̟οτε λόγο µικρότερος των 2/3 του ̟ροβλε̟όµενου στο ̟ρόγραµµα σ̟ουδών για 
όλο το διδακτικό εξάµηνο, το µάθηµα αυτό θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε.  
 
Για τις εργαστηριακές ασκήσεις α̟αιτείται ο φοιτητής να έχει διεξάγει µε ε̟ιτυχία το 80% 
των ασκήσεων ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκαν κατά τη διάρκεια του εξαµήνου.  
 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Κάθε φοιτητής έχει δικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις των µαθηµάτων του ατοµικού του 
̟ρογράµµατος σ̟ουδών. Σ̟ουδαστής ̟ου ̟έτυχε στην Α΄ εξεταστική ̟ερίοδο βαθµό µε-
γαλύτερο ή ίσο του ̟έντε (5) για κά̟οιο µάθηµα δεν συµµετέχει στην Β΄ εξεταστική ̟ερίο-
δο στις εξετάσεις του µαθήµατος αυτού. 
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
Η βαθµολογία σε όλα τα µαθήµατα εκφράζεται στην αριθµητική κλίµακα µηδέν έως δέκα 
(0 – 10), µε βάση ε̟ιτυχίας το ̟έντε (5).  
Ο χαρακτηρισµός της ε̟ίδοσης κατά µάθηµα καθορίζεται ως εξής: 

• α̟ό 0 έως 4,9: «Κακώς» 

• α̟ό 5 έως 6,9: «Καλώς» 

• α̟ό 7 έως 8,4: «Λίαν Καλώς» 

• α̟ό 8,5 έως 10: «Άριστα» 
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Η ̟αρακολούθηση σε ένα θεωρητικό µάθηµα (δηλαδή σε µάθηµα ̟ου ̟εριλαµβάνει θεω-
ρητικές διαλέξεις και ασκήσεις - ̟ράξεις) είναι ε̟ιτυχής εφόσον ο βαθµός στις τελικές 
γρα̟τές εξετάσεις του µαθήµατος είναι τουλάχιστον 5.  
 
Η ̟αρακολούθηση σε ένα µικτό µάθηµα (δηλαδή σε µάθηµα ̟ου ̟εριλαµβάνει θεωρητι-
κές διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις) είναι ε̟ιτυχής εφόσον ο βαθµός τόσο στο θεω-
ρητικό όσο και στο εργαστηριακό µέρος είναι τουλάχιστον 5. Σε ̟ερί̟τωση ε̟ιτυχούς ̟α-
ρακολούθησης ενός µόνο µέρους µεικτού µαθήµατος, ο βαθµός του µέρους αυτού κατοχυ-
ρώνεται και το µάθηµα ε̟αναλαµβάνεται ως ̟ρος το άλλο µέρος.  
 
Ο τελικός βαθµός ενός µικτού µαθήµατος ̟ροκύ̟τει α̟ό τον συνυ̟ολογισµό των βαθµών 
του θεωρητικού µέρους (µε συντελεστή 0,60) και του εργαστηριακού µέρους (µε συντελεσ-
τή 0,40).  
 
Οι φοιτητές ενηµερώνονται για τα α̟οτελέσµατα των εξετάσεων α̟ό το διαδικτυακό ̟λη-
ροφοριακό σύστηµα ηλεκτρονικής γραµµατείας (e-gram), α̟ό το ο̟οίο µ̟ορούν να ̟ρο-
µηθεύονται και κατάσταση της αναλυτικής τους βαθµολογίας.  
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ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 
Ό̟οτε ένας φοιτητής ̟ερνάει µε ε̟ιτυχία ένα µάθηµα κατοχυρώνει τις διδακτικές µονάδες 
του µαθήµατος αυτού. Για να α̟οφοιτήσει ένας φοιτητής ̟ρέ̟ει:  

• να ̟εράσει 39 τουλάχιστον µαθήµατα του ̟ρογράµµατος σ̟ουδών και να συλλέξει 
συνολικά 210 διδακτικές µονάδες και  

• να ολοκληρώσει µε ε̟ιτυχία την ̟τυχιακή του εργασία και την ̟ρακτική άσκηση.  
 
Για τους φοιτητές ̟ου έχουν εγγραφεί στο Τµήµα ∆ιοίκησης Ε̟ιχειρήσεων ̟ριν τον Σε̟-
τέµβριο 2011 και συνεχίζουν τις σ̟ουδές τους ισχύουν ειδικοί µεταβατικοί κανόνες ̟ου 
̟αρουσιάζονται στο Παράρτηµα Α αυτού του οδηγού σ̟ουδών.  
 
Ο βαθµός ̟τυχίου εξάγεται µε ̟ροσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων και ̟ροκύ̟τει α̟ό 
τον τύ̟ο : 

ν

νν

δδδ

βδβδβδ

+++

+++
=Β

........

........

21

2211  

ό̟ου β1,β2,…,βν είναι οι βαθµοί όλων των µαθηµάτων ̟ου ̟αρακολούθησε ο σ̟ουδαστής 
και δ1,δ2,…,δν οι αντίστοιχες διδακτικές µονάδες. Στα µαθήµατα ̟εριλαµβάνονται και η 
̟τυχιακή εργασία µε τον αριθµό διδακτικών µονάδων. 
 
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
Η ̟τυχιακή εργασία α̟οτελεί υ̟οχρεωτικό µάθηµα του ̟ρογράµµατος σ̟ουδών, διεξάγε-
ται µε την ε̟ίβλεψη εκ̟αιδευτικού ̟ροσω̟ικού και ε̟ικεντρώνεται στην εφαρµογή των 
γνωστικών αντικειµένων του Τµήµατος.  

Η ̟τυχιακή εργασία ανατίθεται σε σ̟ουδαστή του Τµήµατος εφόσον ο σ̟ουδαστής έχει 
συµ̟ληρώσει τουλάχιστον: (α) έξι (6) εξάµηνα σ̟ουδών και (β) 160 διδακτικές µονάδες.  

Οδηγίες σχετικά µε την εκ̟όνηση της ̟τυχιακής εργασίας δίνονται στον «οδηγό εκ̟όνη-
σης ̟τυχιακής εργασίας» ̟ου διατίθεται α̟ό τον δικτυακό χώρο του Τµήµατος.  

 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  
Το τελευταίο (8ο) τυ̟ικό εξάµηνο ̟εριλαµβάνει την ̟ρακτική άσκηση, η ο̟οία είναι υ-
̟οχρεωτική, έχει διάρκεια 6 µηνών και ̟ραγµατο̟οιείται εφόσον ο φοιτητής έχει συγκεν-
τρώσει τουλάχιστον 180 ∆ιδακτικές Μονάδες.  

Σκο̟ός της Πρακτικής Άσκησης είναι η εµ̟έδωση και ̟ρακτική εφαρµογή των γνώσεων 
των ̟ροηγούµενων εξαµήνων, η ̟αροχή δυνατότητας ανά̟τυξης ̟ρωτοβουλιών, η δυνα-
τότητα ανά̟τυξης ικανοτήτων ε̟ίλυσης ̟ροβληµάτων και οµαδικής εργασίας και γενικά 
κρίνεται ως ικανο̟οιητική. Η ̟ρακτική άσκηση διευκολύνει τους φοιτητές να εφαρµόσο-
υν στην ̟ράξη τις γνώσεις τους σε ̟ραγµατικό εργασιακό ̟εριβάλλον, να ανα̟τύξουν 
δεξιότητες και να α̟οκτήσουν την ̟ρώτη τους ε̟αγγελµατική εµ̟ειρία. 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Σηµαντική δέσµευση του Τµήµατος ∆ιοίκησης Ε̟ιχειρήσεων είναι η διασφάλιση της ̟οιό-
τητας του εκ̟αιδευτικού και ερευνητικού έργου και των διοικητικών υ̟ηρεσιών ̟ου 
̟ροσφέρονται α̟ό αυτό. Προς την κατεύθυνση αυτή, το Τµήµα υιοθέτησε τα ̟ρότυ̟α και 
τις διαδικασίες, ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στο νόµο ̟ερί διασφάλισης της ̟οιότητας στην ανώτα-
τη εκ̟αίδευση (Νόµος 3374/2005) και ̟ροχώρησε στην εσωτερική του αξιολόγηση.  
Η γνώµη των φοιτητών για την ̟οιότητα του εκ̟αιδευτικού έργου έχει ιδιαίτερη σηµασία 
για το Τµήµα. Για το λόγο αυτό όλοι οι φοιτητές του Τµήµατος ενθαρρύνονται να συµµε-
τάσχουν ενεργά στην διαδικασία αξιολόγησης του εκ̟αιδευτικού έργου ̟ου διενεργείται 
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κάθε ακαδηµαϊκό εξάµηνο.  
 

 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Για την ισχύ του νέου Προγράµµατος Σ̟ουδών ΠΠΣ 2014 ισύουν οι ακόλουθες µεταβατι-
κές διατάξεις 

 

1. Οι δύο κατευθύνσεις (στη ∆ιοίκηση Ε̟ιχειρήσεων και στο Μάρκετινγκ) θα ̟ροσφέρον-
ται στους φοιτητές του Τµήµατος, ̟ου µε την έναρξη της ισχύος του νέου ̟ρογράµµα-
τος σ̟ουδών (ακαδηµαϊκό έτος 2014-15) θα βρίσκονται στο Ε΄(ή µικρότερο) εξάµηνο 
των σ̟ουδών τους. Οι υ̟όλοι̟οι φοιτητές (̟ου θα βρίσκονται στο Ζ' ή µεγαλύτερο ε-
ξάµηνο των σ̟ουδών τους, αυτοί δηλαδή ̟ου εγγράφηκαν στο τµήµα το ακαδηµαϊκό 
έτος 2011-12 ή ενωρίτερα) θα ολοκληρώσουν τις σ̟ουδές τους και θα α̟οκτήσουν ̟τυ-
χίο του Τµήµατος χωρίς κατεύθυνση. 

2. Όλοι οι φοιτητές του Τµήµατος, ̟ου µε την έναρξη της ισχύος του νέου ̟ρογράµµατος 
σ̟ουδών (ακαδηµαϊκό έτος 2014-15) θα βρίσκονται στο Ε’ εξάµηνο των σ̟ουδών τους 
(αυτοί δηλαδή ̟ου εγγράφηκαν στο τµήµα το ακαδηµαϊκό έτος 2011-12), θα ε̟ιλέξουν 
και θα δηλώσουν υ̟οχρεωτικά µία α̟ό τις δύο ̟ροσφερόµενες κατευθύνσεις ‘∆ιοίκηση 
Ε̟ιχειρήσεων’  ή ‘Μάρκετινγκ’, ̟ου θα ακολουθήσουν στη συνέχεια των σ̟ουδών τους.  

3. Κάθε φοιτητής συντάσσει τις ατοµικές του δηλώσεις σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στον 
κανονισµό του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, ̟εριλαµβάνει στη δήλωσή του µόνο µαθή-
µατα του Νέου Προγράµµατος Σ̟ουδών (ΠΠΣ 2014) και δεν ε̟ιτρέ̟εται να δηλώσει 
µάθηµα του ΠΠΣ 2014 του ο̟οίου το αντίστοιχο του Παλαιού Προγράµµατος Σ̟ου-
δών (ΠΠΣ 2011) έχει ̟αρακολουθήσει ε̟ιτυχώς.  

4. Κάθε φοιτητής του Παλαιού Προγράµµατος Σ̟ουδών (ΠΠΣ 2011) εισέρχεται στη µε-
ταβατική φάση του Νέου Προγράµµατος Σ̟ουδών (ΠΠΣ 2014) διατηρώντας τον αριθ-
µό των Υ̟οχρεωτικών Μαθηµάτων (ΝΥΜ) και τον αριθµό των Μαθηµάτων Ε̟ιλογής 
(ΝΜΕ), ̟ου έχει ήδη ̟αρακολουθήσει ε̟ιτυχώς, ό̟ως ε̟ίσης και τον αριθµό των ∆ι-
δακτικών Μονάδων (Ν∆Μ) ̟ου έχει συγκεντρώσει α̟ό το Παλαιό Πρόγραµµα Σ̟ου-
δών (ΠΠΣ 2011).  

5. Με τις ̟ροϋ̟οθέσεις αυτές, η κατάσταση κάθε φοιτητή στη µεταβατική φάση του ΠΠΣ 
2014 ̟εριγράφεται α̟ό: (α) τον αριθµό του συνόλου των Υ̟οχρεωτικών Μαθηµάτων 
̟ου έχει ̟αρακολουθήσει ε̟ιτυχώς (ΝΥΜ), (β) τον αριθµό του συνόλου των Μαθηµά-
των Ε̟ιλογής ̟ου έχει ̟αρακολουθήσει ε̟ιτυχώς (ΝΜΕ) και (γ) τον αριθµό του συνό-
λου των ∆ιδακτικών Μονάδων ̟ου έχει συγκεντρώσει α̟ό το ΠΠΣ 2011 (Ν∆Μ). 

6. Α̟αραίτητη ̟ροϋ̟όθεση για την α̟όκτηση του ̟τυχίου του στη συνέχεια µε το Νέο 
Πρόγραµµα Σ̟ουδών (ΠΠΣ 2014) είναι να ολοκληρώσει την ε̟ιτυχή ̟αρακολούθηση 
τουλάχιστον 39 συνολικά µαθηµάτων και να συγκεντρώσει τουλάχιστον 210 διδακτικές 
µονάδες ∆Μ συνολικά.  

7. Για τη συµ̟λήρωση του ελάχιστου αριθµού των 39 µαθηµάτων, θα ισχύσουν τα εξής: 
8. (α) Αν ο συνολικός αριθµός των Μαθηµάτων Ε̟ιλογής ΝΜΕ, ̟ου του έχουν αναγνω-

ρισθεί ότι ̟αρακολούθησε ε̟ιτυχώς α̟ό το ΠΠΣ 2011 είναι τέσσερα ή ̟ερισσότερα 
(ΝΜΕ>=4) τότε ο φοιτητής υ̟οχρεούται να συµ̟ληρώσει τον αριθµό των 39 συνολικά 
µαθηµάτων µε µαθήµατα ̟ου είναι υ̟οχρεωτικά στο ΝΠΣ. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου δεν 
υ̟άρχουν διαθέσιµα Υ̟οχρεωτικά Μαθήµατα στο ΠΠΣ 2014, αναγνωρίζονται στον 
φοιτητή ως τέτοια (µέχρι του ελάχιστου αριθµού των συνολικά 35) κά̟οια α̟ό τα Μα-
θήµατα Ε̟ιλογής του Νέου Προγράµµατος Σ̟ουδών, ̟ου θα καθορίζονται µε α̟όφα-
ση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος. Στην ̟ερί̟τωση, ̟ου τα διαθέσιµα Υ̟οχρεω-
τικά Μαθήµατα του ΠΠΣ 2014 είναι ̟ερισσότερα, ο φοιτητής έχει το δικαίωµα της ε̟ι-
λογής (̟οια δηλαδή α̟ό αυτά θα ε̟ιλέξει) χωρίς κανέναν ̟εριορισµό.  



Τµήµα ∆ιοίκησης Ε̟ιχειρήσεων, Τ.Ε.Ι. Σερρών, Οδηγός Σ̟ουδών 2015 - 2016 

σελίδα 16 α̟ό 18 

9. (β) ∆ιαφορετικά, αν δηλαδή ο αριθµός των Μαθηµάτων Ε̟ιλογής ΝΜΕ, ̟ου του έχο-
υν αναγνωρισθεί ότι ̟αρακολούθησε ε̟ιτυχώς α̟ό το ΠΠΣ 2011 είναι τρία ή λιγότερα 
(ΝΜΕ<=3) τότε ο φοιτητής υ̟οχρεούται να συµ̟ληρώσει τον αριθµό των 39 µαθηµά-
των µε µαθήµατα του ΠΠΣ 2014 αρκεί ο συνολικός αριθµός µαθηµάτων ε̟ιλογής να 
µην ξε̟ερνά τα τέσσερα συνολικά (4) µαθήµατα. Για την ε̟ιλογή Μαθηµάτων Ε̟ιλο-
γής, ισχύουν οι ̟εριορισµοί των κατευθύνσεων του ΠΠΣ 2014, µόνο γι αυτούς, ̟ου µε 
την έναρξη της ισχύος του νέου ̟ρογράµµατος σ̟ουδών (ακαδηµαϊκό έτος 2014-15) θα 
βρίσκονται στο Ε΄(ή µικρότερο) εξάµηνο των σ̟ουδών τους. Οι φοιτητές δηλαδή ̟ου 
µε την έναρξη της ισχύος του νέου ̟ρογράµµατος σ̟ουδών (ακαδηµαϊκό έτος 2014-15) 
θα βρίσκονται στο Ζ΄(ή µεγαλύτερο) εξάµηνο των σ̟ουδών τους θα έχουν τη δυνατότη-
τα να ε̟ιλέξουν  µαθήµατα ε̟ιλογής ̟ου ε̟ιθυµούν α̟ό το σύνολο των ̟ροσφεροµέ-
νων µαθηµάτων ε̟ιλογής, χωρίς να ̟εριορίζονται α̟ό το εξάµηνο και την κατεύθυνση 
στην ο̟οία ̟ροσφέρονται τα µαθήµατα αυτά.  

10.  Η συµ̟λήρωση του ελάχιστου αριθµού των 210 διδακτικών µονάδων α̟ό τα 39 συνο-
λικά µαθήµατα, διασφαλίζεται µε το δικαίωµα του φοιτητή να του αναγνωρίζονται σε 
κάθε µάθηµα, οι διδακτικές µονάδες του ΠΠΣ2014 ή αυτές του αντίστοιχου µαθήµατος 
του ΠΠΣ 2011 κατά την ευνοϊκότερη γι’ αυτόν ̟ερί̟τωση (ο µεγαλύτερος δηλαδή κάθε 
φορά αριθµός ∆Μ).  

11.  Αν ένας φοιτητής, αφού δηλώσει ότι ακολουθεί µια συγκεκριµένη Κατεύθυνση Σ̟ου-
δών κρίνει ότι για κά̟οιο λόγο θέλει να αλλάξει Κατεύθυνση, µ̟ορεί να το κάνει µέσα 
στην ̟ροθεσµία κατάθεσης δηλώσεων για την ένταξη σε Κατευθύνσεις Σ̟ουδών στην 
αρχή του αµέσως ε̟όµενου εξαµήνου, δηλώνοντας την Κατεύθυνση της νέας του ̟ρο-
τίµησης. Με την αλλαγή Κατεύθυνσης βέβαια ̟ρέ̟ει αυτός ο φοιτητής µέχρι το τέλος 
των σ̟ουδών του να συµ̟ληρώσει ε̟ιτυχώς τον αριθµό των 4 κατ' ε̟ιλογήν µαθηµά-
των, ̟ου αντιστοιχούν στη νέα Κατεύθυνση Σ̟ουδών, ανεξάρτητα α̟ό τον αριθµό των 
κατ’ ε̟ιλογή µαθηµάτων, στα ο̟οία έχει ήδη ε̟ιτύχει µέχρι τη στιγµή της αλλαγής (α-
̟ό την ̟ρώτη του ε̟ιλογή κατεύθυνσης).  

12.  Για κάθε άλλη ̟ερί̟τωση, ̟ου µ̟ορεί να ̟αρουσιαστεί κατά την υλο̟οίηση του ΠΠΣ 
2014 και ̟ου δεν ̟ροβλέ̟εται στις µεταβατικές αυτές διατάξεις, α̟οφασίζει σχετικά η 
Γενική Συνέλευση του Τµήµατος. 
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Πίνακας 2: ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (ΠΠΣ 2011)  

ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (ΠΠΣ 2014) 
 

Τίτλος Μαθήµατος ΠΠΣ 2011 Τίτλος Μαθήµατος ΠΠΣ 2014 

Μικροοικονοµική Μικροοικονοµική 

Αρχές ∆ικαίου Ε̟ιχειρήσεων Αρχές ∆ικαίου Ε̟ιχειρήσεων 

Μαθηµατικά για ∆ιοίκηση Ε̟ιχειρήσεων Μαθηµατικά για ∆ιοίκηση Ε̟ιχειρήσεων 

Εισαγωγή στην Λογιστική Εισαγωγή στην Λογιστική 

Αρχές ∆ιοίκησης Ε̟ιχειρήσεων Αρχές ∆ιοίκησης Ε̟ιχειρήσεων 

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική 

Μακροοικονοµική Μακροοικονοµική 

Στατιστική Ι Στατιστική στη ∆ιοίκηση Ε̟ιχειρήσεων Ι 

Βάσεις ∆εδοµένων στην ∆ιοίκηση Ε̟ιχει-
ρήσεων 

Βάσεις ∆εδοµένων στην ∆ιοίκηση Ε̟ιχει-
ρήσεων 

Οικονοµικά Μαθηµατικά  Οικονοµικά Μαθηµατικά  

Στατιστική ΙΙ Στατιστική στη ∆ιοίκηση Ε̟ιχειρήσεων ΙΙ 

Αρχές Μάρκετινγκ Αρχές Μάρκετινγκ 

Χρηµατοοικονοµική Λογιστική Χρηµατοοικονοµική Λογιστική 

Χρηµατοοικονοµική Χρηµατοοικονοµική 

∆ιοίκηση Ανθρώ̟ινων Πόρων ∆ιοίκηση Ανθρώ̟ινων Πόρων 

Ευρω̟αϊκή Πολιτική και Οικονοµική Ο-
λοκλήρωση 

Ευρω̟αϊκή Πολιτική και Οικονοµική Ο-
λοκλήρωση 

∆ιοίκηση Μ.Μ.Ε. ∆ιοίκηση Μ.Μ.Ε. 

Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης Ε̟ι-
χειρήσεων 

Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης Ε̟ι-
χειρήσεων 

Εφαρµογές ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύ̟ων ---- 

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη ∆ιοικ. Α̟ο-
φάσεων Ι 

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη ∆ιοικ. Α̟ο-
φάσεων Ι 

Μεθοδολογία Έρευνας Μεθοδολογία Έρευνας 

Ε̟ιχειρησιακή Ε̟ικοινωνία Ε̟ιχειρησιακή Ε̟ικοινωνία 

∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας 

Αγγλικά για ∆ιοίκηση Ε̟ιχειρήσεων Αγγλικά για ∆ιοίκηση Ε̟ιχειρήσεων 

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη ∆ιοικ. Α̟ο-
φάσεων ΙΙ 

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη ∆ιοικ. Α̟ο-
φάσεων ΙΙ 

∆ηµόσιες Σχέσεις  ∆ηµόσιες Σχέσεις  

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Ηθική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Ηθική 

∆ιεθνές Μάνατζµεντ και Μάρκετινγκ  ∆ιεθνές Μάνατζµεντ και Μάρκετινγκ  

∆ιοίκηση Παραγωγής – Λειτουργιών ∆ιοίκηση Παραγωγής – Λειτουργιών 

Στρατηγική Ε̟ιχειρήσεων Στρατηγική Ε̟ιχειρήσεων 

∆ιοικητική Λογιστική ∆ιοικητική Λογιστική 

Ηλεκτρονικές Ε̟ιχειρήσεις  Ηλεκτρονικές Ε̟ιχειρήσεις  

Σεµινάριο Σεµινάριο 

Συστήµατα Υ̟ηρεσιών και Εξωτερική Ανά-
θεση Ε̟ιχειρησιακών Λειτουργιών 

Συστήµατα Υ̟ηρεσιών και Εξωτερική Ανά-
θεση Ε̟ιχειρησιακών Λειτουργιών 

Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση 

Συστήµατα Α̟οθήκευσης και ∆ιαχείρισης 
Προµηθειών 

--- 

Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση 
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∆ιοίκηση Τεχνολογίας και Καινοτοµίας ∆ιοίκηση Τεχνολογίας και Καινοτοµίας 

∆ιαχείριση Έργων Πληροφορικής --- 

Εφαρµογές Κοινωνικής ∆ικτύωσης --- 

Ανά̟τυξη Εφαρµογών Βάσεων ∆εδοµένων --- 

Ανάλυση και Σχεδιασµός Ε̟ιχειρηµατικών 
∆ιαδικασιών 

Ανάλυση και Σχεδιασµός Ε̟ιχειρηµατικών 
∆ιαδικασιών 

Σχεδιασµός και Βελτιστο̟οίηση Εφοδιασ-
τικής Αλυσίδας 

Σχεδιασµός και Βελτιστο̟οίηση Εφοδιαστι-
κής Αλυσίδας 

Οικονοµική Οργάνωση Ε̟ιχειρήσεων --- 

Χρηµατολογιστικές Εφαρµογές --- 

Ελεγκτική Ελεγκτική 

∆ιοικητική Οικονοµική ∆ιοικητική Οικονοµική 

Περιφερειακή Οικονοµική και Ανά̟τυξη Περιφερειακή Οικονοµική και Ανά̟τυξη 

Ε̟ιχειρησιακός Σχεδιασµός και Ε̟ιχειρη-
µατικότητα 

Ε̟ιχειρησιακός Σχεδιασµός και Ε̟ιχειρη-
µατικότητα 

Μηχανογραφηµένη Εµ̟ορική ∆ιαχείριση --- 

Κοστολόγηση 
Κοστολόγηση και Τιµολόγηση Προϊόντων 
και Υ̟ηρεσιών 

Εργασιακές Σχέσεις Εργασιακές Σχέσεις 

∆ιοίκηση Τουριστικών Ε̟ιχειρήσεων Τουριστικό Μάρκετινγκ 

∆ιαφήµιση ∆ιαφήµιση 

Οργανωσιακή Συµ̟εριφορά --- 

Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση και Βιώσιµη 
Ανά̟τυξη 

--- 

∆ιαχείριση Ε̟ιχειρηµατικών Κινδύνων --- 

Ψηφιακό Μάρκετινγκ Ψηφιακό Μάρκετινγκ 

Ηγεσία και διαχείριση αλλαγών Ηγεσία και διαχείριση αλλαγών 

--- Ανάλυση Χρηµατοικονοµικών καταστάσεων 

--- ∆ιοίκηση Πωλήσεων 

--- ∆ιοίκηση Οργανισµών 

 
 

 


