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ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ  ΣΥΝΟΨΗ 

(Σκοπός της  ενότητας αυτής είναι να δοθούν  συνοπτικά στον αναγνώστη α) μια σύντομη περιγραφή των κεφαλαίων της Ετήσιας Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος, και β) τα 

βασικά πορίσματα που προέκυψαν από την Ετήσια Έκθεση του Τμήματος.) 

 

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου  Αιγαίου για το 

ακαδημαϊκό έτος 2014–2015. Η εσωτερική αξιολόγηση του Τμήματος αξιοποίησε δεδομένα που προέκυψαν από δύο πηγές.  Η πρώτη αφορά σε στοιχεία και 

απόψεις που συνεισέφεραν οι διδάσκοντες στο Τμήμα, στο πλαίσιο του απολογισμού των μαθημάτων που δίδαξαν και του ερευνητικού και διοικητικού έργου 

που προσέφεραν. Η δεύτερη πηγή αφορά στις επιδόσεις των φοιτητών στα μαθήματα του προγράμματος σπουδών και στα σχετικά δεδομένα που τηρούνται 

στο «Φοιτητολόγιο» του Τμήματος. 

Η αξιολόγηση αναφέρεται στους εξής τομείς: (α) Πρόγραμμα Σπουδών (βασικού πτυχίου και μεταπτυχιακών), (β) Διδακτικό Έργο, (γ)  Ερευνητικό Έργο, (δ) 

Επιμορφωτικό, (ε) Σχέσεις με Κοινωνικούς, Πολιτιστικούς και Παραγωγικούς Φορείς, (στ) Διοικητικές Υπηρεσίες και Υποδομές. 

Το πρόγραμμα σπουδών του βασικού πτυχίου που προσφέρει το Τμήμα ανανεώθηκε κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015.  Το πρόγραμμα 

αξιολογείται ως δυναμικό αλλά αναπτύσσεται προβληματισμός ως προς τον αριθμό των κατευθύνσεων που μπορεί να υποστηριχθεί από τους διδάσκοντες. 

Όσον αφορά τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών θεωρούνται ότι παραμένουν σύγχρονα, εντοπίζεται, όμως, η ανάγκη για ενίσχυση της διεθνούς 

διάστασής των.  

Οι φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος παρουσιάζονται ως ικανοποιημένοι από τη διδασκαλία των μαθημάτων και από την επικοινωνία που έχουν με τους 

διδάσκοντες. Υπάρχουν, όμως, ελλείψεις σε υλικοτεχνικές υποδομές, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά την εκπαιδευτική διαδικασία.  
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Το ερευνητικό έργο του Τμήματος είναι αρκετά  σημαντικό και έχει τύχει, κατά περίπτωση,  διεθνούς αναγνώρισης. Το Τμήμα συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά 

ερευνητικά προγράμματα με πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Οι υποδομές έρευνας, κυρίως όσον αφορά τους εργαστηριακούς χώρους παρουσιάζουν 

ιδιαίτερες ελλείψεις. 

Επίσης, το Τμήμα επιδιώκει την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων του με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς, με έμφαση στους φορείς της 

Χίου.  

Οι διοικητικές υπηρεσίες αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα στελέχωσης και γραφειοκρατικών διαδικασιών. Το Τμήμα έχει ήδη αναπτύξει συστήματα 

πληροφορικής που υποστηρίζουν τις διοικητικές υπηρεσίες και κυρίως τη γραμματεία του Τμήματος, κατορθώνοντας με αυτόν τον τρόπο να αμβλύνει τα 

προβλήματα που προκύπτουν από την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού.  

Η διαδικασία αξιολόγησης έχει αναπτυχθεί και θεωρείται αρκετά αποτελεσματική. Εκκρεμεί η ένταξή της στο πλαίσιο του συστήματος διασφάλισης 

ποιότητας που αναπτύσσεται σε ιδρυματικό επίπεδο. 
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(Στην ενότητα αυτή γίνεται μια σύντομη αναφορά στην ακαδημαϊκή 

μονάδα, στη  διαδικασία της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης και αναφέρονται  όσοι βοήθησαν  στην συγγραφή της.) 

 

Η ακαδημαϊκή μονάδα Σχολή Επιστημών της Διοίκησης (ΣΕΔ) λειτουργεί Χίο από το 1998 και απαρτίζεται από τρία λειτουργούντα  τμήματα: 

 Διοίκησης Επιχειρήσεων  

 Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών 

 Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης 

Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης έχει συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη ενός εσωτερικού διαλόγου για τη βελτίωση της ποιότητας και της 

αποτελεσματικότητας των δράσεων που αναλαμβάνει το Τμήμα και του έργου που παράγει.  

Με αποφάσεις των ΓΣ του ΤΔΕ ανασυγκροτήθηκε η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης ως εξής: 

  

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) 16/30.09.2015 
 

 Λαγός Δημήτριος, Καθηγητής (συντονιστής) 
 Βιδάλης Μιχαήλ, Αναπλ. Καθηγητής 
 Ρογδάκη Ελένη, Αναπλ. Καθηγήτρια 
 Λάζος Εμμανουήλ, φοιτητής 

 

Τροποποίηση Ο.Μ.Ε.Α. Σ.Τ. 02/20.01.2016 

 Λαγός Δημήτριος, Καθηγητής (συντονιστής) 
 Βιδάλης Μιχαήλ, Αναπλ. Καθηγητής 

Πρόλογος  
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 Ρογδάκη Ελένη, Αναπλ. Καθηγήτρια 
 Χριστοφάκης Εμμανουήλ, Αναπλ. Καθηγητής 
 Φοιτητής 

 

 

 Η ΟΜΕΑ συνεργάστηκε με εξωτερικούς συνεργάτες με στόχο τη διαμόρφωση των διαδικασιών αξιολόγησης και την οργάνωση της τεχνικής  υποδομής 

υποστήριξης. Σε αυτήν την υποδομή βασίστηκε και η εκπόνηση της εσωτερικής αξιολόγησης του έτους 2015-2016. Η ΟΜΕΑ συνεργάζεται τακτικά με τη 

ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου που έχει, μεταξύ άλλων, και την ευθύνη συντονισμού των ενεργειών αξιολόγησης των Τμημάτων. 

Τέλος, η ΟΜΕΑ συνεργάστηκε με το σύνολο των διδασκόντων στο Τμήμα και με το διοικητικό προσωπικό του Τμήματος και της Περιφερειακής Διεύθυνσης 

Χίου για τη συλλογή των στοιχείων. 

Για τη συλλογή και επεξεργασία των πληροφοριών που αξιοποιήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης αξιολόγησης δραστηριοποιήθηκε, επιπλέον της 

παραπάνω Ομάδας, το σύνολο των διδασκόντων στο Τμήμα.               

Η διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών υποστηρίζεται από πληροφοριακά συστήματα τα οποία  υποστηρίζουν το Τμήμα ή  αναπτύχθηκαν και 

λειτουργούν στο Τμήμα. 

Το πρώτο σύστημα περιλαμβάνει τη συλλογή και επεξεργασία αξιολογήσεων εκ μέρους των φοιτητών και υποστηρίζεται από ειδικό ερωτηματολόγιο που 

ακολουθεί το πρότυπο της ΑΔΙΠ (αυτό γίνεται σε επίπεδο ΑΔΙΠ). Το ερωτηματολόγιο που σχεδιάσθηκε αποτελείται από τέσσερις ενότητες: (α) ερωτήσεις για 

το μάθημα, (β) ερωτήσεις που αφορούν το διδάσκοντα και τα διδακτικά βοηθήματα, (γ) ερωτήσεις που αφορούν το επικουρικό διδακτικό προσωπικό, (δ) 

ερωτήσεις που αφορούν το το Εργαστήριο, (ε) χαρακτηριστικά φοιτητή και φοιτήτριας, ενώ δίνεται, επιπλέον η δυνατότητα στους φοιτητές και φοιτήτριες να 

καταγράψουν σε ελεύθερο κείμενο πιθανές παρατηρήσεις και σχόλια που θα ήθελαν να γνωρίζει ο διδάσκων και το Τμήμα.  Καταβάλλεται προσπάθεια για τη 

μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των φοιτητών 

Το δεύτερο σύστημα αφορά στην καταγραφή της ερευνητικής και διδακτικής δραστηριότητας των διδασκόντων. Για το σκοπό αυτό έχει συνταχθεί ειδικό 

πρότυπο καταλόγου επιστημονικών δημοσιεύσεων το οποίο συντάσσεται από τους διδάσκοντες και αποστέλλεται σε συγκεκριμένο άτομο του προγράμματος .  

Το τρίτο σύστημα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων του φοιτητολογίου. Το φοιτητολόγιο του Τμήματος έχει δομηθεί κατάλληλα ώστε να παρέχει 

πλήθος πληροφοριών σε σχέση με την επίδοση των φοιτητών και φοιτητριών ανά μάθημα, ανά εξεταστική περίοδο, κ.λπ. 



 8 

Το υλικό στο οποίο στηρίχθηκε η έκθεση, καθώς και το προσχέδιο της έκθεσης διανεμήθηκαν για παρατηρήσεις και σχολιασμό στο προσωπικό του Τμήματος 

και στους εκπροσώπους των φοιτητών και συζητήθηκαν σε ειδική συνεδρία της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. 

Η Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) ευχαριστεί τα μέλη του διδακτικού προσωπικού, το διοικητικό προσωπικό, καθώς και τους φοιτητές και 

φοιτήτριες που συνέβαλαν στην εκπόνηση της εσωτερικής αξιολόγησής του. 
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 1. Παρουσίαση του Τμήματος 
 

(Στην ενότητα αυτή γίνεται μια σύντομη παρουσίαση του Τμήματος και του Ιστορικού Δημιουργίας του ) 

 

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι το πρώτο Τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου που  δέχθηκε φοιτητές και άρχισε να λειτουργεί σε προπτυχιακό 

επίπεδο το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1985-86, σύμφωνα με το ΦΕΚ  31/20.03.1984. 

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος δίνει δυνατότητα επιλογής συνδυασμών μαθημάτων, σύμφωνα με τις προσωπικές προτιμήσεις και τον επαγγελματικό 

προσανατολισμό του κάθε φοιτητή, στο πλαίσιο των ακόλουθων κατευθύνσεων 

1. Λογιστική και Χρηματοοικονομική 

2.  Τουρισμού 

3. Διοίκηση 

 

Στα πλαίσια της αποστολής του Τμήματος το πρόγραμμα σπουδών του έχει ως βασικούς στόχους: 

 Την επίτευξη υψηλής ποιότητας ανωτάτης παιδείας σύμφωνα και με τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα. 

 Την προσφορά ευρείας πληροφόρησης για διαφορετικές περιοχές της διοίκησης επιχειρήσεων, ούτως ώστε να ενθαρρύνεται παράλληλα και η 

εξειδικευμένη εκπαίδευση σε συγκεκριμένους τομείς. 

 Την παροχή ευκαιρίας στον κάθε φοιτητή να επιλέξει και να σχεδιάσει την προσωπική του επαγγελματική σταδιοδρομία.  

 Την παρακολούθηση των νέων εξελίξεων της έρευνας και της τεχνολογίας και την προσαρμογή του εκπαιδευτικού αντικειμένου σε αυτές. 
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 Την καλλιέργεια δεξιοτήτων στους αποφοίτους, που τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν (α) σε ένα ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον, (β) στην 

επιτυχή συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο και (γ) στις ανάγκες παρακολούθησης των εξελίξεων της θεωρητικής και εμπειρικής 

έρευνας, καθώς και της τεχνολογίας και της δια βίου εκπαίδευσης. 

 Στην εποχή που το όραμα μιας Ευρωπαϊκής Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Γνώσης, μετουσιώνεται σε δράση για την υπέρβαση των  τεχνικών, 

κοινωνικών και οικονομικών εμποδίων, η ανάπτυξη θεωρητικών γνώσεων, μεθόδων και τεχνικών στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων αποτελεί επιτακτική 

ανάγκη. 

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει ως κεντρικό στόχο τη δημιουργία επιστημόνων με υψηλού επιπέδου  εκπαίδευση και 

δημιουργικό και κριτικό πνεύμα, ικανών να αξιοποιήσουν τις σύγχρονες Τεχνολογίες και τεχνικές στη διοίκηση των επιχειρήσεων. Το εκπαιδευτικό έργο του 

Τμήματος συνδυάζεται με εκτεταμένη ερευνητική δραστηριότητα με στόχο την παραγωγή νέας γνώσης και τη διάδοσή της στον Εθνικό, Ευρωπαϊκό και 

διεθνή χώρο. 

 

Γεωγραφική Θέση Τμήματος 

(Στην ενότητα αυτή αναφέρεται που βρίσκεται εγκατεστημένο το Τμήμα, και η χωροταξική κατανομή των λειτουργιών  του Τμήματος, δηλαδή εάν  οι ακαδημαϊκές και διοικητικές του 

λειτουργίες του Τμήματος είναι συγκεντρωμένες ή κατανεμημένες σε διάφορους κτιριακούς χώρους. Καταγράφονται  οι αίθουσες διδασκαλίας, τα εργαστήρια του τμήματος, εάν υπάρχουν, τα 

γραφεία των διδασκόντων, η γραμματεία του Π.Π.Σ και του Π.Μ.Σ) 

 

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι εγκατεστημένο στη Χίο.  Η Χίος είναι το πέμπτο (5ο)) σε μέγεθος νησί της Ελλάδας με 52.390 κατοίκους 

(απογραφή 2011).  

Οι ακαδημαϊκές και διοικητικές του λειτουργίες του Τμήματος είναι συγκεντρωμένες ή κατανεμημένες σε δύο ιδιόκτητα κτίρια (Καρράδειο και 

Μιχάλειο). Οι αίθουσες διδασκαλίας, τα εργαστήρια του τμήματος, τα γραφεία των διδασκόντων, η γραμματεία του Π.Π.Σ και των Π.Μ.Σ βρίσκονται 

κατά βάση στο Μιχάλειο κτίριο ενώ ένα μικρότερο τμήμα στεγάζεται στο Καρράδειο κτίριο. Οι αίθουσες διδασκαλίας παρακολουθούνται από το πρόγραμμα 

ΔΑΦΝΗ και παρουσιάζονται στο κεφ.  3.5 της Έκθεσης. 

Στο τμήμα λειτουργούν τέσσερα εργαστήρια (βλέπε αναλυτικά στη κεφ. 4.5 της Έκθεσης). 

Κάθε καθηγητής και καθηγήτρια  έχουν στη διάθεσή τους ένα μικρό  γραφείο. 
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Η γραμματεία του ΠΠΣ εδρεύει στο Μιχάλειο κτίριο. 

Υπάρχουν δύο γραμματείες των ΠΜΣ που εδρεύουν στο κτίριο της Καρραδείου και εξυπηρετούν τα δύο ΠΜΣ και τη Γραμματεία Φοιτητών του ΠΠΣ του 

τμήματος. 
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1.1. Διοίκηση του Τμήματος 

  
Διοικητικά όργανα Τμήματος 

(Στην υποενότητα αυτή παρουσιάζονται τα διοικητικά όργανα του Τμήματος, Γ.Σ, Γ.Σ.Ε.Σ,) 

 

 

Τα Διοικητικά όργανα του τμήματος είναι τα ακόλουθα; 

 

 Γενική Συνέλευση (Γ. Σ.) 

 

 Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) 

 

  Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) 

 

 

Θεσμοθετημένες Επιτροπές 

(Στην υποενότητα αυτή παρουσιάζοντα οι επιτροπές που λειτούργησαν στο Τμήμα κατά το ακαδημαϊκό έτος στο οποίο αναφέρεται η Ετήσια Ε.Ε.Α καθώς και η σύνθεσή τους. 

 

Η Συνέλευση του Τ.Δ.Ε. στην υπ. αριθμ. 16/30.09.2015 συνεδρίασή της, αποφάσισε τη σύνθεση των Επιτροπών του Τμήματος, ως εξής:  

 

Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού (ΕΣΣ) 
 

 Λαγός Δημήτριος, Καθηγητής (συντονιστής) 
 Σάμιτας Αριστείδης, Αναπλ. Καθηγητής 
 Κούτσικος Κωνσταντίνος, Επίκ. Καθηγητής 

 

Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΕΠΠΣ) 
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 Μπεκιάρης Μιχαήλ, Επίκ. Καθηγητής (συντονιστής) 
 Ανδρικόπουλος Ανδρέας, Επίκ. Καθηγητής 
 Γάκη Ελένη, Επίκ. Καθηγήτρια 
 Χαρακτινιώτης Στέφανος, Λέκτορας 

 

Επιτροπή Ερευνητικού Έργου (ΕΕΕ) 
 

 Βιδάλης Μιχαήλ, Αναπλ. Καθηγητής (συντονιστής) 
 Κούτσικος Κωνσταντίνος, Επίκ. Καθηγητής 
 Μαύρη Μαρία, Επίκ. Καθηγήτρια  
 Μπεκιάρης Μιχαήλ, Επίκ. Καθηγητής  
 Σταυρινούδης Θεόδωρος, Επίκ. Καθηγητής 

 

Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων & Διασύνδεσης (ΕΕΣΔ) 
 

 Σάμιτας Αριστείδης, Αναπλ. Καθηγητής (συντονιστής) 
 Ανδρικόπουλος Ανδρέας, Επίκ. Καθηγητής 
 Γάκη Ελένη, Επίκ. Καθηγήτρια 
 Κακούρης Ανδρέας, Επίκ. Καθηγητής 

 

Επιτροπή Εσωτερικών Σχέσεων & Λειτουργιών (ΕΕΣΛ) 
 

 Γκότσιας Απόστολος, Επίκ. Καθηγητής (συντονιστής) 
 Ρουμελιώτης Μιχαήλ, Επίκ. Καθηγητής 
 Στογιαννίδου Μαριάνθη, Επίκ. Καθηγήτρια 
 Ζούντα Στέλλα, Λέκτορας 

 

 Συντονιστική Επιτροπή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) 

 



 14 

- Σάμιτας Αριστείδης, Αναπλ. Καθηγητής (συντονιστής) 

- Κωνσταντόπουλος Νικόλαος, Αναπλ. Καθηγητής 

- Βιδάλης Μιχαήλ, Επίκ. Καθηγητής 

- Ζούντα Στέλλα, Λέκτορας 

 

 

Διάρθρωση Τμήματος σε Τομείς  
(Στην υποενότητα αυτή αναφέρεται εάν το Τμήμα είναι διαρθρωμένο σε Τομείς ) 

 

Το Τμήμα δεν είναι διαρθρωμένο σε Τομείς. 

Εσωτερικοί Κανονισμοί που υπάρχουν στο Τμήμα 
(Στην υποενότητα αυτή αναφέρεται ποιοι Εσωτερικοί Κανονισμοί υπάρχουν στο Τμήμα ) 

 

Το Τμήμα υποστηρίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου του Αιγαίου (ΦΕΚ 197/01.10.2009 – τεύχος Α), ο οποίος τελεί 

υπο αναθεώρηση με βάση τις νέες αλλαγές της νομοθεσίας 

 

 

 

1.2 Σκοπός και Στόχοι του Τμήματος  

Σκοπός και Στόχοι  του Τμήματος  

(Στην υποενότητα  αυτή περιγράφονται οι στόχοι και οι σκοποί του Τμήματος σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσής του).  

 

Οι στόχοι και οι σκοποί του Τμήματος σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσής  31/20-3-84 Τεύχος Πρώτο είναι: 
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Η μελέτη και ανάλυση των δεδομένων που συνθέτουν το σύγχρονο εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον των οικονομικών μονάδων, εξασφαλίζοντας την 

αναζήτηση, επιλογή και εφαρμογή των πλέον κατάλληλων και αποτελεσματικών λύσεων στη διοίκηση των επιχειρήσεων, που επιδιώκεται μέσω: 

1. της παροχής υψηλής ποιότητας επιστημονικής κατάρτισης σε τομείς διοίκησης επιχειρήσεων. 

2. της έρευνας μέσω της ανάπτυξης ερευνητικών προγραμμάτων. 

3. της σύνδεσης εκπαίδευσης και έρευνας με την πράξη, μέσω συνεργασιών με επιχειρήσεις και οργανισμούς. 

 

Καταγραφή της αντίληψη της ακαδημαϊκής κοινότητας και αποκλίσεις  

(Στην υποενότητα  αυτή καταγράφεται ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται σήμερα η  ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος τον σκοπό και τους στόχους του και επισημαίνονται τυχόν 

αποκλίσεις των επίσημα διατυπωμένων (στο ΦΕΚ ίδρυσης) στόχων του, από εκείνους που σήμερα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει).  

 

Οι στόχοι που έθεσε το Τμήμα επιτυγχάνονται μέσα από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος που έχει σχεδιαστεί, λαμβάνοντας υπόψη διεθνή πρότυπα 

σπουδών και προσαρμόζοντάς τα στις ανάγκες της Ελληνικής και σύγχρονης διεθνούς πραγματικότητας. Καλύπτει το σύνολο των αντικειμένων που 

συνθέτουν το βασικό κορμό γνώσης των Επιστημών της Διοίκησης, προσφέροντας μαθήματα υψηλής ποιότητας. Στην κατεύθυνση αυτή υιοθετούνται 

φοιτητοκεντρικά συστήματα, ενεργές μέθοδοι διδασκαλίας, αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και δράσεις σύνδεσης της διδασκαλίας με την 

παραγωγή και την έρευνα. 

Αποκλίσεις των επίσημα διατυπωμένων στόχων με βάσει το ΦΕΚ λειτουργίας από τις μέχρι σήμερα πρακτικές από ακολουθούνται στο τμήμα δεν υπάρχουν. 

Το πρόγραμμα Σπουδών, το περιεχόμενο των μαθημάτων, καθώς και οι μέθοδοι διδασκαλίας υπάρχει μέριμνα ώστε να εξελίσσονται διαρκώς, 

ακολουθώντας τη δυναμική του κλάδου, έτσι ώστε οι σπουδές που προσφέρει το Τμήμα να έχουν διαρκώς ένα σύγχρονο και δυναμικό χαρακτήρα. Η 

επιτροπή προγράμματος σπουδών επεξεργάζεται δέσμη προτάσεων για μια νέα αναθεώρηση του προπτυχιακού προγράμματος στο προσεχές μέλλον. 

 

1.3 Στελέχωση Τμήματος   

 

Διδακτικό Προσωπικό 
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(Στην υποενότητα αυτή αναφέρεται το διδακτικό προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα κατά το ακαδημαϊκό έτος στο οποίο αφορά η Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος. 

Δηλαδή,  τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, οι Διδάσκοντες με βάση το Π.Δ 407/80, το Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό, Αποσπασμένο Διδακτικό Προσωπικό ) 

 

Ο κατάλογος των είκοσι ένα (23) μελών Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Τμήμα το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 παρουσιάζεται σε πίνακα παρακάτω 

 



 17 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Τ.Δ.Ε. 

 

Α/Α Επώνυμο Όνομα Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο ΦΕΚ Διορισμού 

1. Λαγός  Δημήτριος Α’ Τουριστική Οικονομική-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων 
830/06.08.2013 τ. Γ’  

2 Παπαθεοδώρου Ανδρέας A’ Βιομηχανική και Χωρική Οικονομική με έμφαση στον Τουρισμό  
599/29.06.2016 τ. Γ’ 

3. Σάμιτας Αριστείδης A’ Χρηματοοικονομική 
710/22.07.2016 τ. Γ΄ 

 

4. Τσάρτας  Πάρις Α’ Τουριστική Ανάπτυξη 
61/25.02.2004 τ. ΝΠΔΔ 

5. Βαλίρης     Γεώργιος Β’ Διοίκηση Επιχειρήσεων με έμφαση στα Πληροφοριακά Συστήματα 

Διοίκησης 1087/27.12.2007 τ. Γ’ 

6. Βιδάλης  Μιχαήλ Β’ Διοίκηση Παραγωγής 568/18.06.2015 τ. Γ’ 

7. Γκότσιας  Απόστολος Β’ Οικονομική Ανάλυση 
182/02.03.2016 τ. Γ’ 

8. Κωνσταντόπουλος Νικόλαος Β’ Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων − Επικοινωνία 400/16.06.2011 τ. Γ’  

ΦΕΚ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΝ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

1748/19.08.2015 τ. Β’. 

9. Ρογδάκη  Ελένη Β’ Λογιστική – Χρηματοοικονομική  
494/27.05.2008 τ. Γ’ 

10. Μπεκιάρης  Μιχαήλ Β’ Λογιστική 
523/09.06.2016 τ. Γ’ 

 

11. Σερεμέτης Δημήτριος Β’ Εφηρμοσμένη Οικονομική 

 

64/05.04.1995 τ. ΝΠΔΔ 

12. Σιγάλα  Μαριάννα Β’ Διοίκηση Υπηρεσιών στον Τουρισμό 

 

1081/25.09.2013  τ. Γ’ 
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13. Χριστοφάκης  Εμμανουήλ Β’ Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτική 
1155/27.08.2014 τ.Γ’ 

14. Ανδρικόπουλος Ανδρέας Γ’ Χρηματοοικονομική 
813/01.08.2013 τ. Γ’ 

15. Γάκη  Ελένη Γ’ Ποσοτικές Μέθοδοι στη Χωρική Ανάλυση 

 

989/28.07.2014 τ. Γ’ 

16. Κακούρης  Ανδρέας Γ’ Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών 
762/31.07.2015 τ. Γ’ 

17. Κούτσικος  Κων/νος Γ’  

Διοίκηση Τεχνολογίας και Καινοτομίας 

906/06.11.2009 τ. Γ’ 

ΦΕΚ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

669/21.06.2013 τ. Γ’ 

ΦΕΚ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΝ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

1082/09.06.2015 τ. Β’. 

18. Μαύρη Μαρία Γ’ Ποσοτικές Μέθοδοι 

 

301/16.03.2012 τ. Γ’ 

ΦΕΚ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1248/08.12.2015 τ. Γ’ 

19. Ρουμελιώτης Μιχαήλ Γ’ Θεωρία Δικαίου και Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων  
199/17.08.05 τ. ΝΠΔΔ 

ΦΕΚ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

867/27.10.2009  τ. Γ’ 

20. Σταυρινούδης  Θεόδωρος Γ’ Διοίκηση των Τουριστικών Επιχειρήσεων 

 

 

1068/12.12.11 τ. Γ’ 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π. ΣΧΟΛΗΣ (ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 

 

 

 

 

21. Στογιαννίδου Μαριάνθη Γ’ Κοινωνιολογία με έμφαση στις Οικονομικές Σχέσεις και την Οργάνωση 

Επιχειρήσεων 145/23.08.1996 τ. ΝΠΔΔ 

ΦΕΚ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 247/11.10.2000 

τ. ΝΠΔΔ 

22. Ζούντα  Στέλλα Δ’ Λογιστική-Κοστολόγηση 

 

1068/12.12.11 τ. Γ’ 

23. Χαρακτινιώτης  Στέφανος Δ’ Δίκαιο των Επιχειρήσεων 
1402/04.12.2013 τ. Γ’ 

Επώνυμο Όνομα Γνωστικό Αντικείμενο ΦΕΚ 

Κουφοδόντης Νικόλαος - 

Ιάσων 

Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Διοίκηση Επιχειρήσεων, 

Τουρισμός 2028/25.07.2014 τ. Β’ 

Κυριακάκη Άννα Ανάπτυξη, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού 
2028/25.07.2014 τ. Β’ 

Μεννής Ευάγγελος Ποσοτικές Μέθοδοι και Αξιοπιστία στα Πληροφοριακά Συστήματα 
2028/25.07.2014 τ. Β’ 

Ντουμή Μαρία Ποσοτικές Μέθοδοι στην Περιφερειακή Ανάλυση και τον Τουρισμό 
2028/25.07.2014 τ. Β’ 

Σαλαμούρα Μαρία Διοίκηση Μάρκετινγκ 
2028/25.07.2014 τ. Β’ 
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 Διδάσκοντες βάσει του Π.Δ. 407/80 

 

Το διδακτικό έργο στο Τ.Δ.Ε. καλύπτεται χάρη στη συμπληρωματική αρωγή εκτάκτου 

διδακτικού προσωπικού που προσλαμβάνεται, με ετήσιες ή εξαμηνιαίες συμβάσεις, βάσει του 

Π.Δ. 407/80. Η σύμβασή τους είναι δυνατό να ανανεώνεται με απόφαση της Γ.Σ. που 

λαμβάνεται πριν από την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους ή εξαμήνου.  

Στο Τμήμα σήμερα δεν υπηρετούν Διδάσκοντες βάσει του Π.Δ. 407/80 λόγω έλλειψης 

πιστώσεων.  

 

Eιδικό & Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) 

 

Τα μέλη του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) επιτελούν 

ειδικό ή και εργαστηριακό/ εφαρμοσμένο διδακτικό έργο στα Α.Ε.Ι. και διακρίνονται σε δύο 

κλάδους: τον κλάδο του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (κλάδο Ι) και τον κλάδο του 

Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (κλάδο ΙΙ). 

Τα δύο (2) μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) κλάδου Ι που καλύπτουν τις 

ανάγκες του Τμήματος, επιτελούν ειδικό διδακτικό έργο που συνίσταται κατά κύριο λόγο στη 

θεωρητική ή εφαρμοσμένη διδασκαλία των αντικειμένων των ξένων γλωσσών, της ελληνικής 

γλώσσας (διδασκομένης ως ξένης). Τα μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) 

κλάδου Ι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος. Επί του παρόντος, στο Τ.Δ.Ε. 

προσφέρονται μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας από δύο μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π., που έχουν μόνιμη 

εργασιακή σχέση με το Τ.Δ.Ε. και είναι τα ακόλουθα: 

 

Ονοματεπώνυμο Γνωστικό Αντικείμενο Ένταξη στο 

ΤΔΕ 

Τίτλος Σπουδών 

ΣΟΥΚΑΣ 

Γεώργιος 

Αγγλική 

Γλώσσα 

1985 Master of Arts in Classics 1982, Pens. 

St., Μaster of Arts in Linguistics 

(English Language) 1985, N.Y.U. 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ 

Γεώργιος 

Αγγλική 

Γλώσσα 

1986 Master στην Εκπαίδευση- Διδασκαλία 

Αγγλικής σε μη αγγλόφωνους, 1985, 

Univ. of Maryland, U.S.A. 
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Οι ανάγκες του Τμήματος σε φυσική αγωγή καλύπτεται από άτομο κατηγορίας Ειδικού 

Ερευνητικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) που ανήκει στη Σχολή Επιστημών της 

Δοίκησης. 

 Διοικητικό Προσωπικό 

(Στην υποενότητα αυτή αναφέρεται το Διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 

στο οποίο αναφέρεται η Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος,  με βάση τη σχέση εργασίας 

του. Δηλαδή Μόνιμο Διοικητικό Προσωπικό, Διοικητικό προσωπικό Αορίστου Χρόνου, Διοικητικό Προσωπικό 

Ορισμένου Χρόνου, Διοικητικό Προσωπικό με Σύμβαση Έργου, Εργαστηριακό Διοικητικό Προσωπικό ) 

 

 

Το Διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα κατά το ακαδημαϊκό έτος στο οποίο  

αναφέρεται η Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος,  με βάση τη σχέση 

εργασίας του έχει ως ακολούθως: 

 

Το Τμήμα διαθέτει 4 άτομα (1 μόνιμο υπάλληλο, 2 αορίστου χρόνου και 1 Συμβασιούχο 

έργου), οι οποίοι στελεχώνουν τη Γραμματεία. Διακρίνονται τρεις τομείς δραστηριοτήτων: (α) 

ΠΠΣ, (β) ΠΜΣ και Υποψήφιοι Διδάκτορες, (γ) Θέματα Γ.Σ., Γ.Σ.Ε.Σ. και άλλων οργάνων  

και επιτροπών του Τμήματος. 

 

 

 
Τεχνικό Προσωπικό 
 
Δεν υπηρετεί τεχνικό προσωπικό στο τμήμα. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

(με αλφαβητική σειρά)  

Α/Α Ονοματεπώνυμο ΘΕΣΗ 

1. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΔΑΧ 

2. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΕΡΓΟΥ 

3. ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΚΑΡΑΜΟΥΖΟΥ 

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

4. ΑΡΓΥΡΩ ΚΟΥΡΑΣΑΝΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΕΡΓΟΥ 

5. ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΘΑΚΟΥ ΙΔΑΧ 
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1.4 Κατανομή Φοιτητών (ανά πρόγραμμα Σπουδών)   

 
 
Πρόγραμμα  Προπτυχιακών Σπουδών  
(Στην υποενότητα αυτή  αναφέρεται ο αριθμός των φοιτητών του Π.Π.Σ του ακαδημαϊκού έτους στο οποίο 

αναφέρεται η Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο τμήμα 

σε κανονική διάρκεια σπουδών, οι εγγεγραμμένοι φοιτητές τους Τμήματος πέραν της κανονικής διάρκειας 

σπουδών και συνολικά οι εγγεγραμμένοι φοιτητές τους Τμήματος ) 

 

 
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016:  
  

         Οι συνολικά εγγεγραμμένοι φοιτητές τους Τμήματος κανονικής διάρκειας σπουδών 

ήταν 688 

         Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές τους Τμήματος πέραν της κανονικής διάρκειας σπουδών 

ήταν 604 

         Οι  εγγεγραμμένοι φοιτητές τους Τμήματος ήταν συνολικά 1292  

 

 

Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών Σπουδών    
 
(Στην υποενότητα αυτή  αναφέρεται  ο αριθμός των φοιτητών   για κάθε ένα  Π.Μ.Σ , εάν το τμήμα έχει παραπάνω 

από ένα Π.Μ.Σ, που είναι εγγεγραμμένοι σε κανονική διάρκεια σπουδών, πέραν της κανονικής διάρκειας σπουδών 

και το σύνολό τους. 

Αναφέρετε και  συνολικά – αθροιστικά για όλα τα Π.Μ.Σ, εάν το τμήμα έχει παραπάνω από ένα , τον αριθμό των 

φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι σε κανονική διάρκεια σπουδών, πέραν της κανονικής διάρκειας σπουδών και 

το σύνολό τους ). 

 
 
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 λειτουργούσαν δύο Μεταπτυχιακά Προγράμματα 
Σπουδών, όπου αντίστοιχα υπήρχαν: 
 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΠΜΣ ΣΔΠΤ  

         Οι συνολικά εγγεγραμμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές κανονικής διάρκειας σπουδών 

ήταν 26 

         Οι εγγεγραμμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές πέραν της κανονικής διάρκειας σπουδών 

ήταν 37 

         Οι συνολικά εγγεγραμμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές  ήταν 63 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΜΣ ΜΒΑ  

         Οι συνολικά εγγεγραμμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές κανονικής διάρκειας σπουδών 

ήταν 39 

         Οι εγγεγραμμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές πέραν της κανονικής διάρκειας σπουδών 

ήταν 42 

         Οι συνολικά εγγεγραμμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές  ήταν 81 



 23 

  

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών  
(Στην υποενότητα αυτή  αναφέρεται ο αριθμός των  υποψήφιων Διδακτόρων οι οποίοι, το ακαδημαϊκό έτος στο 

οποίο αναφέρεται η Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος, είναι εγγεγραμμένοι στο τμήμα σε 

κανονική διάρκεια σπουδών,  πέραν της κανονικής διάρκειας σπουδών και συνολικά οι εγγεγραμμένοι υποψήφιοι 

Διδάκτορες) 

 
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016: 

 

         Οι συνολικά εγγεγραμμένοι φοιτητές για διδακτορικές σπουδές κανονικής διάρκειας 

σπουδών ήταν 50 (1 σε αναστολή) 

         Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές διδακτορικές σπουδές πέραν της κανονικής διάρκειας 

σπουδών ήταν  11 ( εκ των οποίων 2 σε αναστολή) 

         Οι συνολικά εγγεγραμμένοι φοιτητές διδακτορικές σπουδές  ήταν 61 

 

 

 

1.5 Κατανομή Αποφοίτων (ανά πρόγραμμα Σπουδών)   

 
 

Πρόγραμμα  Προπτυχιακών  Σπουδών   
(Στην υποενότητα αυτή  αναφέρεται ο αριθμός των αποφοιτησάντων του Π.Π.Σ  του ακαδημαϊκού έτους στο 

οποίο αναφέρεται η Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος, με βάση τη διάρκεια σπουδών τους 

και  ο μέσος χρόνος αποφοίτησης τους) 

 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016:  

  

Ο αριθμός των αποφοιτησάντων του Π.Π.Σ ήταν 78 

Ο μέσος χρόνος αποφοίτησης τους 5,2  χρόνια 

 

 

Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών Σπουδών  
(Στην υποενότητα  αυτή αναφέρεται ο αριθμός των αποφοιτησάντων μεταπτυχιακών φοιτητών του ακαδημαϊκού 

έτους στο οποίο αναφέρεται η Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος, για κάθε Π.Μ.Σ, εάν το 

τμήμα έχει παραπάνω από ένα Π.Μ.Σ και ο μέσος χρόνος αποφοίτησης τους. 

Αναφέρετε και συνολικά για όλα τα Π.Μ.Σ εάν στο Τμήμα λειτουργούν παραπάνω από ένα Π.Μ.Σ, τον αριθμό 

των αποφοιτησάντων) 

 
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016:  
  
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΠΜΣ ΣΔΠΤ 

Ο αριθμός των αποφοιτησάντων μεταπτυχιακών φοιτητών ήταν 11 

Ο μέσος χρόνος αποφοίτησης  των μεταπτυχιακών φοιτητών ήταν 2,5 έτη 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΜΣ ΜΒΑ  

Ο αριθμός των αποφοιτησάντων μεταπτυχιακών φοιτητών ήταν 20 

Ο μέσος χρόνος αποφοίτησης  των μεταπτυχιακών φοιτητών ήταν 2,4 έτη 
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Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 

 
(Στην υποενότητα  αυτή  αναφέρεται ο αριθμός των Αποφοιτησάντων Διδακτόρων κατά το ακαδημαϊκό έτος στο 

οποίο αναφέρεται η Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος  και ο μέσος χρόνος αποφοίτησης. 
  
  

 Ο αριθμός των Αποφοιτησάντων Διδακτόρων ήταν 6 

 Ο μέσος χρόνος της αποφοίτησης  ήταν 5,4 έτη 
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2. Προγράμματα Σπουδών  
 

 

2.1.  Πρόγραμμα  Προπτυχιακών Σπουδών 
(Στην ενότητα αυτή δίνεται μια σύντομη περιγραφή για τη δομή του  Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του 

Τμήματος, δηλαδή η διάρκεια του, εάν διαρθρώνεται σε σπουδές κορμού και σπουδές κατεύθυνσης κλπ) 

 
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων προσφέρει στους φοιτητές του μια σειρά από μαθήματα, 

τα οποία κατανέμονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

Κατηγορία Α΄: Μαθήματα Υποχρεωτικά– Κορμού. 

Κατηγορία Β΄: Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατευθύνσεων. 

Κατηγορία Γ΄: Μαθήματα κατ΄επιλογήν Υποχρεωτικά 

 Ο Πρώτος Κύκλος: Μαθήματα Υποδομής - Κορμού 

Ο πρώτος κύκλος σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα υποδομής, τα οποία αποκαλούμε 

συνήθως «μαθήματα κορμού», και στα οποία αντιστοιχούν σε 102 διδακτικές μονάδες. Τα 

μαθήματα αυτά καλύπτουν πλήρως τα δύο πρώτα έτη σπουδών, καθώς και ένα μέρος του 

τρίτου και τετάρτου έτους. Τα μαθήματα αυτά είναι υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές. 

Κάθε φοιτητής οφείλει να επανεγγραφεί και να επανεξεταστεί σε κάθε μάθημα κορμού στο 

οποίο δεν έχει επιτύχει.  

Με τα μαθήματα κορμού διδάσκονται στοιχεία από επιμέρους επιστήμες, γνωστικά 

αντικείμενα που συνυπηρετούν τη σπουδή των προβλημάτων που θέτει η οργάνωση, η 

διεύθυνση, η λειτουργία και το περιβάλλον της επιχείρησης. Αυτά τα γνωστικά αντικείμενα 

είναι κατά βάση τα εξής: τα Μαθηματικά, η Στατιστική, η Οικονομική Θεωρία, η 

Κοινωνιολογία, το Δίκαιο, η Πληροφορική και οι Τεχνικές Διαχείρισης των Πληροφοριών, η 

Γενική Λογιστική και η Κοστολόγηση, η Χρηματοοικονομική Ανάλυση, το Marketing, οι 

Θεωρίες της Οργάνωσης και Λήψης Αποφάσεων, ο Τουρισμός και οι Μέθοδοι Σχεδιασμού και 

Προγραμματισμού της Παραγωγής.  

Στα μαθήματα κορμού περιλαμβάνονται επίσης δύο μαθήματα της Αγγλικής Γλώσσας στη 

Διοίκηση Επιχειρήσεων, τα οποία προσφέρονται σε όλα τα εξάμηνα. Η εγγραφή στο μάθημα 

Αγγλικά στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Α΄ προϋποθέτει επιτυχία του φοιτητή στο Εργαστήριο 

Αγγλικής, ή απαλλαγή του από αυτά με κατατακτήριες εξετάσεις.  

 Ο Δεύτερος και ο Τρίτος Κύκλος: Κατευθύνσεις  και Επιλογές 

Με αφετηρία τις βασικές γνώσεις υποδομής, προσφέρονται στη συνέχεια εξειδικευμένα 

μαθήματα, τα οποία, κατά περίπτωση:  
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1. Εξετάζουν τις ιδιομορφίες σχεδιασμού, οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, είτε 

σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας, είτε κατά το ισχύον σύστημα ιδιοκτησίας και 

ελέγχου της επιχείρησης. 

2. Εμβαθύνουν, είτε στη μελέτη επιμέρους λειτουργιών της επιχείρησης εν γένει, είτε στη 

σπουδή των προϋποθέσεων και των συνεπειών της αξιοποίησης ορισμένων μεθόδων, 

τεχνικών ή και τεχνολογιών, για την προώθηση ή ανάλυση ειδικών σκοπών της 

επιχείρησης. 

3. Εστιάζουν στη σπουδή επιλεγμένων κοινωνικών, οικονομικών ή νομικών διαστάσεων του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

 

Η παρακολούθηση των μαθημάτων του δευτέρου κύκλου διέπεται από ειδικές ρυθμίσεις, με 

βάση τις οποίες τα μαθήματα αυτά εντάσσονται σε δύο κατηγορίες: τα υποχρεωτικά 

κατεύθυνσης  και τα επιλογής κατεύθυνσης. 

Κατευθύνσεις σπουδών 

Μέσα από την επιλογή, είτε κατεύθυνσης σπουδών, είτε του κατάλληλου συνδυασμού 

μαθημάτων, πέρα από τις ειδικές γνώσεις που μπορεί να αποκτήσει ο φοιτητής, το 

πρόγραμμα σπουδών τού προσφέρει τη δυνατότητα να πετύχει τους εξής γενικούς, για όλες 

τις επιλογές, στόχους: 

 Να αποκτήσει εκτεταμένη και σε επαρκές βάθος γνώση της θεωρίας, που τον βοηθά να 

κατανοήσει τα γενικά προβλήματα που ανακύπτουν κατά την άσκηση καθηκόντων σε 

θέσεις διοίκησης μιας οικονομικής μονάδας. 

 Να εκπαιδευτεί στις μεθόδους της οργάνωσης και έκφρασης των σκέψεων και απόψεων 

του, για να είναι ικανός για επιστημονική επικοινωνία.  

 Να αποκτήσει εκτεταμένη και σε επαρκές εύρος και βάθος γνώση των ορθολογικών 

μεθόδων επιστημονικής προσέγγισης των μαθημάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στις 

ποσοτικές μεθόδους και στη λογική ανάλυση.  

 Να ευαισθητοποιηθεί στην κοινωνική και ανθρώπινη διάσταση των θεμάτων που θα τον 

απασχολήσουν στη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του, αφού το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου θεωρεί ότι μέγιστο αξίωμα της εκπαίδευσης που παρέχει είναι η 

κοινωνική ωφελιμότητα και ανθρωπιστική ουσία της επιστήμης. 

 Τέλος, να εμπεδώσει τις απαραίτητες πρακτικές και εμπειρικές γνώσεις που δίνουν τη 

δυνατότητα, σε όσους φοιτητές θέλουν να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακό στάδιο 

σπουδών, να ανταποκριθούν άνετα στις απαιτήσεις του.  

 

Οι κατευθύνσεις σπουδών απαρτίζονται από δέσμες μαθημάτων, η διδασκαλία των οποίων 

οδηγεί σε μια σχετική εξειδίκευση του φοιτητή. Οι συνδυασμοί των μαθημάτων που είναι 

ενταγμένα στις προτεινόμενες κατευθύνσεις αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες κατηγορίες 
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προβλημάτων και μεθόδων, στις οποίες ο φοιτητής μπορεί να δώσει έμφαση κατά τη διάρκεια 

των σπουδών του.  

Οι κατευθύνσεις που λειτουργούν είναι οι ακόλουθες: 

4. Λογιστική και Χρηματοοικονομική 

5.  Τουρισμού 

6. Διοίκηση 

 

Ο φοιτητής οφείλει να εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 12 μαθήματα της κατεύθυνσης που 

έχει επιλέξει, τα οποία αντιστοιχούν σε 36  διδακτικές μονάδες. Σε κάθε κατεύθυνση 

ορίζονται έξι υποχρεωτικά μαθήματα και 6 κατ΄επιλογήν υποχρεωτικά,  το σύνολο των 

οποίων οφείλει να ολοκληρώσει επιτυχώς για τη λήψη πτυχίου ο φοιτητής που την έχει 

επιλέξει. Η πτυχιακή εργασία, που οφείλει να εκπονήσει ο φοιτητής για να ολοκληρώσει τις 

σπουδές του, συνιστάται να εντάσσεται στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο της κατεύθυνσης 

σπουδών που επιλέγει. 

Προϋπόθεση για την εγγραφή σε κατεύθυνση σπουδών, καθώς και σε οποιοδήποτε μάθημα 

ενταγμένο σε κατεύθυνση, είναι η επιτυχής ολοκλήρωση μαθημάτων κορμού, με τα οποία ο 

φοιτητής να συγκεντρώνει τουλάχιστον 50% των διδακτικών μονάδων των μαθημάτων 

κορμού (δηλαδή 51 διδακτικές μονάδες).   
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2.1.2 Ανταπόκριση Πρόγράμματος  Προπτυχιακών  Σπουδών 

 

Στους στόχους του Τμήματος 
(Στην υποενότητα αυτή θα πρέπει να αναφερθεί εάν υπάρχει ανταπόκριση του Π.Π.Σ στους στόχους του 

Τμήματος , εάν υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής και διαδικασίες αξιολόγησης - 

αναθεώρησης του Προγράμματος Σπουδών, και  εάν εφαρμόζονται αποτελεσματικά ) 

 

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος έχει διαρθρωθεί με τρόπο ώστε 

να είναι συνεπές με τους στόχους του Τμήματος και να εντάσσεται σε διεθνώς 

αναγνωρισμένα πρότυπα. Καθώς, όμως, το κοινωνικό, θεσμικό, τεχνολογικό και οικονομικό 

περιβάλλον χαρακτηρίζονται από διαρκή μεταβλητότητα και το πρόγραμμα σπουδών θα 

πρέπει να ανανεώνεται τακτικά. 

Για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητάς του ΠΠΣ το Τμήμα παρακολουθεί την πορεία των 

αποφοίτων του.   

Η αξιολόγηση των Προγραμμάτων Σπουδών ακολουθεί την ετήσια αξιολόγηση του 

Τμήματος. Όσον αφορά το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος η αξιολόγηση και ο 

ανασχεδιασμός του διεξάγονται κατά τη διάρκεια συνελεύσεων της Γενικής Συνέλευσης του 

Τμήματος, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Η αναθεώρηση του προγράμματος 

σπουδών μπορεί να γίνει μετά από εισήγηση της Επιτροπής Προπτυχιακού Προγράμματος 

Σπουδών και έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. Η αποτελεσματικότητα των ανωτέρω 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πληρότητα των στοιχείων της αξιολόγησης του 

Τμήματος. Η ανάπτυξη του λειτουργούντος ολοκληρωμένου συστήματος αξιολόγησης έχει 

συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση των ανωτέρω διαδικασιών. 

Το πρόγραμμα σπουδών ανανεώνεται και εξελίσσεται διαρκώς ακολουθώντας τη δυναμική 

του κλάδου, έτσι ώστε οι σπουδές που προσφέρει το Τμήμα να έχουν διαρκώς σύγχρονο, 

δυναμικό και ανταγωνιστικό χαρακτήρα. Το μεταβαλλόμενο προφίλ των συγχρόνων 

επιχειρήσεων θέτει διαρκείς απαιτήσεις εισαγωγής νέων μαθημάτων και κατευθύνσεων στο 

πρόγραμμα σπουδών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της συνεχούς αναθεώρησης του 

προγράμματος, που στοχεύει στην παροχή σύγχρονης εκπαίδευσης και πληροφόρησης στο 

μελλοντικό στέλεχος. Επιπροσθέτως, το πρόγραμμα σπουδών του Τ.Δ.Ε. έχει σχεδιαστεί με 

τέτοιο τρόπο, ώστε να ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή και να προωθεί διεπιστημονικές  

προσεγγίσεις.  
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Στις απαιτήσεις της κοινωνίας 
(Στην υποενότητα  αυτή θα πρέπει να αναφερθεί εάν υπάρχει ανταπόκριση του Π.Π.Σ στις απαιτήσεις – ανάγκες 

της κοινωνίας, εάν υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής και διαδικασίες αξιολόγησης - 

αναθεώρησης του Προγράμματος Σπουδών, και  εάν εφαρμόζονται αποτελεσματικά ) 

 

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών έχει συνεκτικότητα και λειτουργικότητα και βασίζεται 

στη διαπίστωση, ότι οι σύγχρονες επιχειρήσεις εκφράζουν τις ανάγκες της κοινωνίας και  

αντιμετωπίζουν διαρκώς νέες προκλήσεις στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των 

δραστηριοτήτων τους. Οι προκλήσεις αυτές σχετίζονται άμεσα με τις επιπτώσεις της 

σταδιακής ολοκλήρωσης των αγορών και των οικονομιών κατά τη διάρκεια των τελευταίων 

δεκαετιών. Η ενοποίηση των ευρωπαϊκών οικονομιών, η απελευθέρωση του διεθνούς 

εμπορίου, η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και η είσοδος της νέας οικονομίας, είναι τα 

στοιχεία του προσφάτου παρελθόντος που σηματοδοτούν τις προκλήσεις του σήμερα.  

Η ανάδειξη της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων, τα ζητήματα της ηθικής στον 

επιχειρησιακό στίβο και η συνύπαρξη του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον, είναι οι 

προκλήσεις του σήμερα. Η πρόκληση ενός προπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι να 

ισορροπήσει μεταξύ της παραδοσιακής επιστήμης της διοίκησης, του προσφάτως 

διαμορφωμένου χώρου και των αλλαγών που έρχονται. Αυτό δημιουργεί την ανάγκη 

θέσπισης διαδικασιών ελέγχου και αξιολόγησης του προγράμματος σπουδών ώστε 

να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας 

 

Για την επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων 
(Στην υποενότητα  αυτή θα πρέπει να αναφερθεί εάν υπάρχει  ανταπόκριση του Π.Π.Σ στις ανάγκες τις αγοράς 

εργασίας για την επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων , εάν υπάρχει αποτελεσματική διαδικασία 

παρακολούθησης της επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων και πως χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματά της ) 

 

Το Τμήμα πραγματοποίησε ειδική έρευνα για τους απόφοιτους του Τμήματος τη χρονική 

περίοδο Φεβρουάριος 2015 – Αυγούστος 2015. Τα αποτελέσματα της έρευνας υπάρχουν στο 

επισυναπτόμενο αρχείο και είναι ιδιαίτερα θετικά για το Τμήμα. 

 

2.1.3 Δημοσιοποίηση  Προγράμματος Σπουδών 
 

(Στην ενότητα αυτή  αναφέρονται οι τρόποι δημοσιοποίησης του Π.Π.Σ, αν κυκλοφορεί σε έντυπη μορφή, αν 

δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, οργάνωση ενημερωτικών ημερίδων, διανομή φυλλαδίων σε 

διάφορούς φορείς  κλπ ) 

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος παρουσιάζεται αναλυτικά στον Οδηγό Σπουδών του 

Tμήματος που διατίθεται σε κάθε ενδιαφερόμενο σε έντυπη μορφή, αλλά σε περιορισμένη 

έκταση για λόγους οικονομίας. Επιπροσθέτως, το Πρόγραμμα Σπουδών παρουσιάζεται σε 

ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο του Τμήματος (http://www.ba.aegean.gr), στην 

ελληνική και την αγγλική γλώσσα.  

Ανάλογη δημοσιοποίηση του Προγράμματος Σπουδών γίνεται στις Ημερίδες που 

οργανώνονται από το Τμήμα, καθώς και σε άλλες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα.  
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2.1.4 Δομή του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 

 
 Μαθήματα  Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών  
 

Η  υποενότητα αυτή αφορά τη διάρθρωση των προσφερόμενων μαθημάτων του Π.Π.Σ του Τμήματος κατά το 

ακαδημαϊκό έτος που αναφέρεται η έκθεση. Δηλαδή :  

 

Αριθμός των Υποχρεωτικών μαθημάτων, το ποσοστό τους στο σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων και το 

ποσοστό στο σύνολο των απαιτούμενων μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου. 

 

Αριθμός των Υποχρεωτικών Επιλογής μαθημάτων, το ποσοστό τους στο σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων 

και το ποσοστό στο σύνολο των απαιτούμενων μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου. 

 

Αριθμός των Μαθημάτων Επιλογής, το ποσοστό τους στο σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων και το 

ποσοστό στο σύνολο των απαιτούμενων μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου. 

 

Αριθμός μαθημάτων κορμού/ειδίκευσης /κατευθύνσεων, το ποσοστό τους, στο σύνολο των προσφερόμενων 

μαθημάτων, ποσοστό στο σύνολο απαιτούμενων μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου 

 

Συνολικός Αριθμός Μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίου και οι Απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες για τη λήψη 

πτυχίου. 

 

Προσφερόμενα  μαθήματα από άλλα και  σε άλλα προγράμματα σπουδών (πόσα και ποια) 

 

 

Οι παρακάτω πίνακες  αναθέσεων διδασκαλίας του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου του 

ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 δείχνουν τη δομή των προσφερόμενων μαθημάτων ανά 

κατηγορία, τις πιστωτικές μονάδες ανά μάθημα  και τα προσφερόμενα  μαθήματα από άλλα 

και  σε άλλα προγράμματα σπουδών. 

 

Αναθέσεις Διδασκαλίας 

Χειμερινό Εξάμηνο 

 

Α/Α Μαθήματα υποδομής Δ.Μ. ECTS Είδος Διδάσκοντες 

 Α' Εξάμηνο Σπουδών     

1 Μαθηματικά  3 5 Υ Μ. Μαύρη 

2 Εισαγωγή στην Οικονομική (σημ. 2) 3 5 Υ Δ. Λαγός  

3 Εισαγωγή στην Πληροφορική Σκέψη 3 5 Υ Ι. Ν. Κουφοδόντης 

4 Διοίκηση – Οργάνωση Επιχειρήσεων Α’  3 5 Υ Θ. Σταυρινούδης  

5 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ  3    5 Υ Μ. Σαλαμούρα  

6 Λογιστική Α’ 3 
5 

Υ 
Ελ. Ρογδάκη (1,5) – Στ. 

Ζούντα (1,5) 
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7 Εργαστήρια Αγγλικών  - - Υ Γ. Σούκας – Γ. Τσατσαρώνης 

 Γ' Εξάμηνο Σπουδών     

8 Στατιστική Β’ 3 5 Υ Ελ. Γάκη  

9 Μικροοικονομική Β’ 3    5 Υ Ανδρ. Ανδρικόπουλος   

10 Εισαγωγή στο Δίκαιο  3 5 Υ Μ. Ρουμελιώτης  

11 Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών Ι 3 5 Υ Ανδρ. Κακούρης 

12 Κοστολόγηση Α’ 3 
5 

Υ 
Ελ. Ρογδάκη (1,5) –  Στ. Ζούντα 

(1,5) 

13 
Αγγλικά στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Α’ ή 

Β’ (σημ. 3) 
3 

5 
Υ Γ. Σούκας – Γ. Τσατσαρώνης 

 Ε' Εξάμηνο Σπουδών     

14 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης  3 5 Υ Ι. Ν. Κουφοδόντης 

15 Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο  3 5 Υ Στ. Χαρακτινιώτης 

16 Διαχείριση Χαρτοφυλακίου  3    5 Υ Αρ. Σάμιτας 

 Ζ΄ Εξάμηνο Σπουδών      

17 
Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική 

(σημ. 1) 
3 

5 
Υ Κ. Κούτσικος 

18 Διοίκηση Logistics 3 5 Υ Μ. Βιδάλης 

19 Ανάλυση Δεδομένων 3 5 Υ Μ. Ντουμή  

 Μαθήματα Κατευθύνσεων     

20 Ελεγκτική 3 
5 ΥΚ Ελ. Ρογδάκη (1,5) – Μ. 

Μπεκιάρης (1,5) 

21 Λογιστική Εταιρειών 3 
5 ΥΚ Ελ. Ρογδάκη (1,5) – Μ. 

Μπεκιάρης (1,5) 

22 Διοικητική Λογιστική 3 5 ΥΚ Στ. Ζούντα  

23 Διαχείριση Κινδύνου  3 5 ΥΚ Ανδρ. Ανδρικόπουλος 

24 Τουριστικό Μάρκετινγκ 3 5 ΥΚ Θ. Σταυρινούδης 

25 Τουριστική Οικονομική 3 5 ΥΚ Π. Τσάρτας 1,5 – Δ. Λαγός 1,5 
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26 Κοινωνιολογία του Τουρισμού 3 
5 ΥΚ Π. Τσάρτας 1,5 – Αν. 

Κυριακάκη 1,5 

27 
Τεχνολογική Καινοτομία και Στρατηγική 

ΙΙ 
3 

5 
ΥΚ Κ. Κούτσικος 

28 Οργανωσιακή Συμπεριφορά (σημ. 1) 3 

5 

ΥΚ 

Α. Κυριακάκη (1) – Μ. 

Σαλαμούρα (1) – Μ. Ντουμή 

(1)  

29 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 3 5 ΕΚ Δεν θα διδαχθεί 

30 Διαχείριση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 3 5 ΕΚ Κ. Κούτσικος 

31 
Μάρκετινγκ Χρηματοπιστωτικών 

Υπηρεσιών  
3 

   5 ΕΚ Μ. Σαλαμούρα 

32 Τραπεζικό Δίκαιο  3 5 ΕΚ Στ. Χαρακτινιώτης 

33 
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά 

Προϊόντα 
3 

5 
    ΕΚ Ανδρ. Ανδρικόπουλος 

34 Διοικητική Οικονομική (σημ. 2) 3 5 ΕΚ Απ. Γκότσιας 

35 Ειδικά Θέματα Ποσοτικής Ανάλυσης  3 5 ΕΚ Μ. Μαύρη 

36 Τουριστική Νομοθεσία 3 5 ΕΚ Μ. Ρουμελιώτης 

37 Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία  3 5 ΕΚ Μ. Στογιαννίδου  

38 Οικονομική των Μεταφορών (σημ. 2) 3 5 ΕΚ Απ. Γκότσιας 

39 Μέθοδοι Κοινωνικών Ερευνών 3 5 ΕΚ Μ. Στογιαννίδου  

40 Διοίκηση Έργων  3 5 ΕΚ Ανδρ. Κακούρης 

41 Βιομηχανική Οικονομική 3 5 ΕΚ Δεν θα διδαχθεί 

42 Εφαρμοσμένη Οικονομική 3 5 ΕΚ Απ. Γκότσιας  

43 
Ειδικά Θέματα Πληροφοριακών 

Συστημάτων 
3 

5 ΕΚ 
Δεν θα διδαχθεί 

44 
Αρχές Προγραμματισμού και Επίλυση 

Επιχειρηματικών Προβλημάτων 
3 

5 ΕΚ Ι. Ν. Κουφοδόντης 1,5 – Ε. 

Μενής 1,5 

45 
Εξέλιξη Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών 
3 

5 ΕΚ 
Ι. Ν. Κουφοδόντης 
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46 
Προσομοίωση Επιχειρησιακών 

Συστημάτων 
3 

5 ΕΚ 
Μ. Βιδάλης 

47 
Ελληνικά ως ξένη γλώσσα (για τους 

αλλοδαπούς)  
3 

5 ΕΚ 
Π. Μιχαλακοπούλου 

48 Πρακτική Άσκηση  3 5 ΕΚ Ελ. Γάκη 

 

Εαρινό Εξάμηνο 

 

Α/

Α 
Μαθήματα Υποδομής 

Δ.

Μ. 

ECTS Είδο

ς 

Διδάσκοντες 

 
Β' Εξάμηνο Σπουδών         

1 Στατιστική Α’ 3 5 Υ Ελ. Γάκη 

2 Μικροοικονομική Α’ (σημ. 2) 3 5 Υ Απ. Γκότσιας 

3 
Τεχνολογική Καινοτομία και Στρατηγική 

Ι 
3 

5 
Υ 

Κ. Κούτσικος  

4 Κοινωνιολογία 3 5 Υ Μ. Στογιαννίδου 

5 Λογιστική Β’ 3 
5 

Υ 
Ελ. Ρογδάκη – Στ. 

Ζούντα 

6 Διοίκηση – Οργάνωση Επιχειρήσεων Β’ 3 5 Υ Ι. Κουφοδόντης 

7 Εργαστήρια Αγγλικών - 
- 

Υ 
Γ. Σούκας – Γ. 

Τσατσαρώνης 

 
Δ' Εξάμηνο Σπουδών         

8 Χρηματοοικονομική Διοίκηση 3 5 Υ Α. Ανδρικόπουλος 

9 Μακροοικονομική (σημ. 2)  3 5 Υ Α. Γκότσιας 

10 Αστικό Δίκαιο 3 5 Υ Στ. Χαρακτινιώτης 

11 Εισαγωγή στον Τουρισμό 3 5 Υ Θ. Σταυρινούδης 

12 
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων 
3 

5 
Υ 

Μ. Μπεκιάρης 

13 Αγγλικά στη Διοίκηση Επιχειρήσεων A’ ή 3 5 Υ Γ. Σούκας – Γ. 
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Β’ (σημ. 3) Τσατσαρώνης 

 
ΣΤ' Εξάμηνο Σπουδών         

14 Διεθνής Οικονομική 3 5 Υ Μ. Χριστοφάκης 

15 Επιχειρησιακή Έρευνα 3 5 Υ Μ. Μαύρη 

16 Πολιτική Οικονομία 3 5 Υ Μ. Χριστοφάκης 

 
Η’ Εξάμηνο Σπουδών         

17 Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών ΙΙ 3 5 Υ Μ. Βιδάλης 

 
Μαθήματα Κατευθύνσεων         

18 Χρήμα Πίστη Τράπεζες 3 5 ΥΚ Αρ. Σάμιτας 

19 Διεθνής Χρηματοοικονομική 3 5 ΥΚ Α. Ανδρικόπουλος 

20 Ελληνική Τουριστική Ανάπτυξη 3 
5 

ΥΚ 
Π. Τσάρτας – Α. 

Κυριακάκη 

21 
Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Πολιτικές 

στον Τουρισμό 
3 

5 ΥΚ Δ. Λαγός – Π. 

Τσάρτας 

22 Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων 3 5   ΥΚ Αν. Κυριακάκη 

23 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 3 5 ΥΚ Ανδ. Κακούρης 

24 
Διοίκηση και Στρατηγικός Σχεδιασμός 

Μάρκετινγκ 
3 

5 ΥΚ Μ. Σαλαμούρα 

25 Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων 3 5 ΥΚ Μ. Ρουμελιώτης 

26 Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων (σημ. 1) 3 
5 ΥΚ Δ. Λαγός  (2) –  Μ. 

Σαλαμούρα (1)  

27 Κοστολόγηση Β’ 3 
5 ΕΚ Ελ. Ρογδάκη – Στ. 

Ζούντα 

28 Λογιστική Ομίλων Επιχειρήσεων 3 5 ΕΚ Ελ. Ρογδάκη  

29 Οικονομετρία 3 5 ΕΚ Συνδιδασκαλία με ΤΝΕΥ 

30   Μη Παραμετρική Στατιστική 3 5   ΕΚ Μ. Ντουμή 

31 Επιχειρηματικότητα 3 

5 ΕΚ Μ. Χριστοφάκης   

Συνδιδασκαλία με 

ΤΜΟΔ 
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32 
Θεωρία Αποφάσεων και Θεωρία 

Παιγνίων 
3 

5 ΕΚ  Μ. Ντουμή 

33 
Οικονομικός και Φυσικός Σχεδιασμός του 

Τουρισμού 
3 

5 ΕΚ Αν. Κυριακάκη 

34 Έρευνα Αγοράς 3 5 ΕΚ Μ. Σαλαμούρα 

35 Περιφερειακή Ανάπτυξη 3 5 ΕΚ Μ. Χριστοφάκης 

36 Ποσοτικές Μέθοδοι στη Χωρική Ανάλυση 3 5 ΕΚ Ελ. Γάκη 

37 Συμπεριφορά Καταναλωτή 3 5 ΕΚ Μ. Στογιαννίδου 

38 
Ανάλυση και Σχεδιασμός 

Πληροφοριακών Συστημάτων 
3 

5 ΕΚ Γ. Βαλίρης 

39 Διοίκηση Δημοσίων Επιχειρήσεων 3 5 ΕΚ Απ. Γκότσιας 

40 Βιομηχανική Ιδιοκτησία 3 5 ΕΚ Στ. Χαρακτινιώτης 

41 
Νέες Τεχνολογίες στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων 
3 

5 ΕΚ 
Γ. Βαλίρης 

42 Οργάνωση και Διαχείριση Πληροφοριών 3 5 ΕΚ Ι. Ν. Κουφοδόντης 

43 Στρατηγικές Προβολής και Επικοινωνίας 3 5 ΕΚ Μ. Σαλαμούρα 

44 Διεθνές Μάρκετινγκ 3 5 ΕΚ Συνδιδασκαλία με ΤΝΕΥ 

45 Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας 3 5 ΕΚ Π. Μιχαλακοπούλου 

46 Πρακτική Άσκηση 3 5 ΕΚ Ελ. Γάκη 

 

 (Δεν ισχύει το παρακάτω) 

 

Παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος κατά τη διάρκεια των 

σπουδών τους να δηλώνουν μαθήματα από τα Προγράμματα Σπουδών των άλλων 

Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Οι παραπάνω πίνακες δείχνουν τα τρία μαθήματα 

που προσφέρονται. Συγκεκριμένα στο βασικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος 

περιλαμβάνονται ως μαθήματα επιλογής δύο μαθήματα (Διαμόρφωση του Ρόλου του Φύλου 

και το  Φύλο και η Απασχόληση), που προσφέρονται μέσω δικτύου, τα οποία είναι μαθήματα 

του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και το 

μάθημα Εισαγωγή στο Περιβάλλον που είναι μάθημα του Τμήματος Περιβάλλοντος. 
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Ξένες Γλώσσες 
(Στην υποενότητα αυτή αναφέρονται ποιες ξένες γλώσσες διδάσκονται στο Τμήμα και αν είναι υποχρεωτικά τα 

σχετικά μαθήματα) 

 

Διδάσκεται μόνο η ξένη γλώσσα των Αγγλικών που ανήκει στην κατηγορία του 

υποχρεωτικού μαθήματος.  

Σκοπός της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών είναι η υποβοήθηση των φοιτητών και 

φοιτητριών για τη μελέτη οικονομικών κειμένων, καθώς και η προετοιμασία των φοιτητών 

και φοιτητριών που επιθυμούν να συνεχίσουν την ακαδημαϊκή τους καριέρα σε αλλόφωνο 

ίδρυμα και να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους σε επίπεδο γνώσεων TOEFL για την Αγγλική. 

 

 

Κατανομή  χρόνου μεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, εργαστηρίων, άλλων 

δραστηριοτήτων 
(Στην υποενότητα αυτή θα πρέπει να αναφερθεί πώς γίνεται η κατανομή χρόνου διδασκαλίας στα μαθήματα του 

Τμήματος. Π.χ.  εάν τα μαθήματα αποτελούνται μόνο από διαλέξεις – θεωρητική διδασκαλεία, αν περιλαμβάνουν 

ασκήσεις, φροντιστήρια, εργαστήρια κλπ) 

 

Είναι σημαντικό για τους φοιτητές και φοιτήτριες να υπάρχει μέριμνα για σωστή κατανομή 

του χρόνου διδασκαλίας, διότι η διάσταση αυτή επιδρά θετικά στη διαμόρφωση της 

προσωπικότητάς τους. Η θεωρητική διδασκαλία, οι ασκήσεις, τα φροντιστήρια, τα 

εργαστήρια και οι λοιπές δραστηριότητες αποτελούν μέρος της ολοκληρωμένης ακαδημαϊκής 

ζωής τους.  

Τα εργαστήρια των μαθημάτων απασχολούν το 50% του διδακτικού χρόνου κάθε 

μαθήματος που περιέχει εργαστήρια στο πρόγραμμά του, ενώ και οι ασκήσεις και οι εργασίες 

απασχολούν το 30-50% του διδακτικού χρόνου αναλόγως εάν το μάθημα έχει εργαστηριακό 

μέρος ή όχι.  
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2.1.5 Συνεκτικότητα και  Λειτουργικότητα του Προγράμματος 

Προπτυχιακών Σπουδών 

Προαπαιτούμενα μαθήματα 
(Στην υποενότητα  αυτή αναφέρεται εάν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα στο Π.Π.Σ, υπό την έννοια της 

ύπαρξης αναγκαστικής επιτυχούς εξέτασης μαθημάτων για να συνεχιστεί η παρακολούθηση κάποιων άλλων. 

Είναι λειτουργικό το σύστημα των προαπαιτούμενων μαθημάτων ; ) 

 

Δεν εφαρμόζεται το σύστημα των προαπαιτούμενων μαθημάτων υπό την έννοια της 

ύπαρξης αναγκαστικής επιτυχούς εξέτασης μαθημάτων για να συνεχιστεί η παρακολούθηση 

κάποιων άλλων.  

Το Τμήμα πιστεύει ότι οι φοιτητές και φοιτήτριες κατ’ αρχάς, θα πρέπει να αποκτήσουν κατά 

τη διάρκεια των σπουδών τους την απαραίτητη ωριμότητα και αυτονομία ώστε να 

διαχειρίζονται το χρόνο τους και να κατανέμουν με ορθό τρόπο την προσπάθειά τους. 

Παράλληλα, εκτιμάται ότι η συνεργασία μεταξύ διδασκόντων, το επίπεδο της διδασκαλίας και 

των θεμάτων εξέτασης είναι καλά επιλεγμένο ώστε να μην είναι εύκολο να επιτύχει ένας 

φοιτητής ή φοιτήτρια σε μάθημα «Επιπέδου ΙΙ» αν δεν έχει μελετήσει ουσιαστικά το 

αντίστοιχο μάθημα «Επιπέδου Ι».  

 

Υλη Μαθημάτων 
(Στην υποενότητα αυτή αναφέρεται ο τρόπος οργάνωσης και συντονισμού της ύλης των μαθημάτων, εάν είναι 

ορθολογική η έκταση της, εάν παρατηρείται επικάλυψη ύλης μεταξύ μαθημάτων, εάν υπάρχουν κενά ύλης και που 

οφείλονται, εάν υπάρχει διαδικασία επανεκτίμησης, αναπροσαρμογής και επικαιροποίησης της ύλης των 

μαθημάτων) 

 

Το πρόγραμμα σπουδών υφίσταται αλλαγές σε τακτό χρονικό διάστημα, άλλοτε μεγάλης και 

άλλοτε μικρής κλίμακας, ώστε να προσαρμόζεται στην εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης και 

στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Απώτερος σκοπός, μεταξύ άλλων, είναι 

να αποφεύγονται επικαλύψεις και να αξιοποιούνται σύγχρονες βιβλιογραφικές πηγές. Για το 

σκοπό αυτό οι διδάσκοντες βρίσκονται σε άμεση επαφή και συνεργασία, ώστε να μη 

διδάσκουν επαναλαμβανόμενα μέρη. Στην κατεύθυνση αυτή το ερωτηματολόγιο 

αξιολόγησης που συμπληρώνουν ηλεκτρονικά οι φοιτητές και φοιτήτριες περιέχει 

ερωτήσεις που έχουν ως στόχο να διαγνώσουν τόσο πιθανές επικαλύψεις που έχουν διαφύγει 

της προσοχής των διδασκόντων  ως προς το περιεχόμενο, τον τρόπο οργάνωσης και 

συντονισμού της ύλης, όσο και πιθανά κενά, τουλάχιστον όσον αφορά προαπαιτούμενες 

γνώσεις που οι φοιτητές δεν έχουν διδαχθεί. Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης , εάν η 

συμμετοχή των φοιτητών ήταν αριθμητικά σημαντική ώστε να επιτρέπεται η συναγωγή 

αντιπροσωπευτικών – αντικειμενικών υποδείξεων, εκτιμήσεων Θα μπορούσε να αποτελέσει 

χρήσιμο εργαλείο  για την επανεκτίμηση, αναπροσαρμογή και επικαιροποίηση της 

ύλης των μαθημάτων.  
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Επιτροπές  Προγράμματος Σπουδών  
 

Στο τμήμα λειτουργούν οι ακόλουθες Επιτροπές του Προγράμματος Σπουδών: 

 

 Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών:  

Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ  (αποφ. 4/12.02.2014) 

Α. Σάμιτας, Αναπλ. Καθηγητής, Ν. Κωνσταντόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής, Μ. 

Βιδάλης, Αναπλ. Καθηγητής,, Στ. Ζούντα, Λέκτορας 

 Επιτροπή Μεταπτυχιακών Προγράμματος Σπουδών:  

       Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ ΜΒΑ: (απ. 4/12.02.2014) 

Α. Σάμιτας, Αναπλ. Καθηγητής, Ν. Κωνσταντόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής, Μ. 

Βιδάλης, Αν. Καθηγητής Στ. Ζούντα, Λέκτορας.  

Συντονιστική Επιτροπή του ΔΠΜΣ ΣΔΠΤ: 

Δ. Λαγός, Καθηγητής, Β. Μουτάφη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Θ. Τερκενλή, Καθηγήτρια, Ι. 

Σπιλάνης, Αναπλ. Καθηγητής. 
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2.1.6 Πρακτική Άσκηση 

Θεσμός Πρακτικής Άσκησης  

(Στην υποενότητα  αυτή αναφέρεται ο τρόπος που έχει οργανωθεί η Πρακτική 
Άσκηση , ποια είναι η διάρκειά της και αν υπάρχει σχετικός εσωτερικός κανονισμός. 
Εάν το τμήμα αντιμετωπίζει δυσκολίες στην οργάνωση της πρακτικής άσκησης, και 
 ποιες είναι.) 

  

Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του Τμήματος σε επιχειρήσεις ήταν η πρώτη 
δραστηριότητα της Επιτροπής Σύνδεσης που υλοποιήθηκε και αποτελεί έναν 
πρωτοποριακό θεσμό για τα ελληνικά δεδομένα. Η εφαρμογή της άρχισε το 1985 
και λειτουργεί με απόλυτη επιτυχία μέχρι σήμερα. Στο πλαίσιο του θεσμού αυτού 
100 περίπου φοιτητές του Τμήματος ασκούνται κάθε χρόνο, για δύο περίπου 
μήνες, σε αμειβόμενες θέσεις εργασίας που προσφέρουν επιχειρήσεις και 
οργανισμοί.  

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχει η επιδοτούμενη πρακτική 
άσκηση (χρηματοδοτούμενα προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ) και η πρακτική άσκηση που 
καλύπτεται από ιδιωτικούς πόρους, δηλαδή από τους ίδιους τους φορείς υποδοχής 
(προγράμματα εκτός ΕΣΠΑ). Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, το ακαδημαϊκό 
έτος 2015 – 2016 μειώθηκε κατά πολύ ο αριθμός των ωφελούμενων 
φοιτητών/τριών μέσω του επιδοτούμενου Προγράμματος, αφού ανέρχονταν μόλις 
σε είκοσι οκτώ (28) άτομα. Για αυτό το λόγο, ιδιαίτερα σημαντική είναι η ύπαρξη 
του προγράμματος πρακτικής άσκησης που καλύπτεται από ιδιωτικούς πόρους και 
έχει εδραιωθεί στο Τμήμα από το 1986, μέσω του οποίου έχει δημιουργηθεί ένα 
δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε ετήσια βάση.  

 

 

Κατά τη διάρκεια της άσκησής τους, οι φοιτητές παρακολουθούνται και 
καθοδηγούνται, τόσο από διδάσκοντες του Τμήματος (Ακαδημαϊκοί Επόπτες), όσο 
και από στελέχη των επιχειρήσεων (Εργασιακοί Επόπτες). 

Η σύνδεση με τις επιχειρήσεις γενικά, αλλά και η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών 
ειδικότερα,  έχει οργανωθεί κατά τρόπο λειτουργικό και συνεκτικό ώστε να 
παράσχει  πολλαπλά οφέλη για όλα τα εμπλεκόμενα μέλη. 

 

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα: 

 Να έλθουν σε άμεση επαφή με την επιχειρησιακή και εργασιακή 
πραγματικότητα και να συνδυάσουν τις θεωρητικές γνώσεις που 
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αποκτούν στο Πανεπιστήμιο, με την παραγωγική διαδικασία, όπως 
αυτή  αναπτύσσεται μέσα στις ίδιες τις οικονομικές μονάδες. 

 Να βρεθούν σε περιβάλλον που θα διευκολύνει τον επαγγελματικό 
προσανατολισμό και την μελλοντική ένταξή τους στον επαγγελματικό 
χώρο. 
 
  

Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Τμήματος έχει την ευκαιρία: 

 Να συνεργαστεί με στελέχη πολλών ελληνικών επιχειρήσεων 
διαφορετικών κλάδων. 

  Να ενημερωθεί άμεσα για τις σύγχρονες τάσεις και δυναμικές, τόσο 
στον Ελληνικό, όσο και στον διεθνή επιχειρηματικό χώρο. 
 
  

Τα στελέχη των επιχειρήσεων έχουν την δυνατότητα : 

 Να γνωρίσουν και να χρησιμοποιήσουν στην παραγωγική διαδικασία 
έναν αριθμό φοιτητών από τους οποίους θα μπορούν να επιλέξουν 
τους μελλοντικούς συνεργάτες τους. 

 Να συνεργαστούν με ένα νέο και δυναμικό Τμήμα Διοίκησης 
Επιχειρήσεων , που πιστεύει ότι ένας από τους βασικούς της στόχους 
είναι η δημιουργία στελεχών ικανών να ενταχθούν άμεσα στις 
επιχειρήσεις. 

 
 Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης για το σύνολο των φοιτητών είναι ετήσιο και 
επαναλαμβανόμενο και πραγματοποιείται από αρχές Ιουλίου, μέχρι τέλη 
Αυγούστου. 
 
Ειδικά για τους τελειόφοιτους φοιτητές η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έτους σε τέσσερις κύκλους: 

 1ος κύκλος: 1/1-31/3 
 2ος κύκλος: 1/4-30/6 
 3ος κύκλος: 1/7-30/9 
 4ος κύκλος: 1/10-31/12 

Με τον τρόπο αυτό, αφενός δίνεται η δυνατότητα στους ασκούμενους να 
απασχοληθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (δεδομένου ότι δεν έχουν 
υποχρεώσεις παρακολούθησης μαθημάτων) και αφετέρου αυξάνονται οι 
πιθανότητες που έχουν να βρουν μόνιμη απασχόληση σε κάποια από τις εταιρείες 
που ασκούνται.   

Ο ελάχιστος χρόνος Πρακτικής Άσκησης ανά κύκλο είναι 1 μήνας. 
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Επιπρόσθετα, η μέση διάρκεια της πρακτικής άσκησης για την πλειοψηφία των 
φοιτητών, είναι  2 μήνες, διάστημα το οποίο τους δίνει τη δυνατότητα να 
αντιληφθούν τις διαδικασίες λειτουργίας μιας επιχείρησης ή οργανισμού, καθώς 
επιδίωξη κάθε φορά είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριές μας να ενημερώνονται για 
τα όλα τα τμήματα της επιχείρησης ή του οργανισμού όπου κάνουν την πρακτική 
τους. 

Το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016  λόγω της ένταξης του ιδρυματικού έργου 
«Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Αιγαίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», το οποίο 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και 
από Εθνικούς Πόρους, δημιουργήθηκε Εσωτερικός Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης, 
τόσο για το χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα μέσω ΕΣΠΑ, όσο και για το 
αυτοχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα του Τμήματος (που καλύπτεται από ιδιωτικούς 
πόρους).  

 Στόχοι της Πρακτικής Άσκησης 

(Στην υποενότητα  αναφέρονται οι ικανότητες εφαρμογής γνώσεων στις οποίες 
στοχεύει η πρακτική άσκηση) 

 Η πρακτική άσκηση στοχεύει πρωταρχικά στην ανάπτυξη του πνεύματος 
συνεργασίας, της δημιουργικότητας και της άμιλλας στον απαιτητικό εργασιακό 
χώρο. Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα κρίνονται ως επιτυχημένα, αν κρίνουμε από 
το βαθμό αποδοχής της πρακτικής από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, αλλά και 
από τη συμμετοχή εταιρειών, όπως και από την τοπική κοινωνία της Χίου.  

Εξοικείωση ασκουμένων με το περιβάλλον του φορέα εκτέλεσης της πρακτικής 
άσκησης 

(Στην υποενότητα  αυτή αναφέρεται ο βαθμός εξοικείωσης των ασκούμενων με το 
περιβάλλον του φορέα εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης)  

Σε όλες τις περιπτώσεις πρακτικής άσκησης, οι συμμετέχοντες ενσωματώθηκαν 
ομαλά στο νέο τους εργασιακό περιβάλλον και αποχώρησαν στη λήξη της 
πρακτικής αφήνοντας τις πλέον θετικές εντυπώσεις στους προσωρινούς  
συναδέλφους τους. 

Οι οργανισμοί του δημόσιου και ιδιωτικού κυρίως τομέα που συμμετέχουν στο 
θεσμό της πρακτικής άσκησης κατά κανόνα δεν δραστηριοποιούνται μόνο στην 
περιοχή της Χίου, αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις, όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, 
η Πάτρα, κ.λπ. Καθώς η πλειονότητα των αποφοίτων κατάγεται και διαμένει σε 
διαφορετικές περιοχές, η μελλοντική απασχόληση των πτυχιούχων στις εταιρείες 
που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση είναι πολύ πιθανή, καθώς και οι 
απόφοιτοι έχουν γνώση του αντικειμένου της εργασίας τους αλλά και οι εργοδότες 
έχουν διαπιστώσει δείγματα της προσωπικότητας και των προσόντων των 
αποφοίτων. 
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Σύνδεση του αντικειμένου απασχόλησης κατά την πρακτική άσκηση με την 
εκπόνηση πτυχιακής / διπλωματικής εργασίας 

(Στην υποενότητα αυτή αναφέρεται κατά πόσο συνδέεται το αντικείμενο 
απασχόλησης κατά την πρακτική άσκηση με την εκπόνηση πτυχιακής / 
διπλωματικής εργασίας.) 

 Υπάρχει η δυνατότητα  σύνδεσης του αντικειμένου ενασχόλησης των 
συμμετασχόντων στο θεσμό της πρακτικής άσκησης με την εκπόνηση της πτυχιακής 
εργασίας στο βαθμό που είναι εφικτό. Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι, κατά 
κανόνα οι πτυχιακές εργασίες έχουν περισσότερο ακαδημαϊκό χαρακτήρα, υπό την 
έννοια ότι οι φοιτητές που τις εκπονούν, αφιερώνουν σημαντικό χρόνο στη 
βιβλιογραφική έρευνα και στην ανάλυση των ευρημάτων τους.  

Στο σημείο αυτό, πρέπει να αναφερθεί ότι η πρακτική άσκηση αποτελεί μέρος του 
Οδηγού Σπουδών, αφού είναι μάθημα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό με αποδιδόμενες 
πέντε (5) πιστωτικές μονάδες (ECTS).  

  

Δίκτυο διασύνδεσης του Τμήματος με ΚΠΠ Φορείς.  

(Στην υποενότητα  αυτή περιγράφεται εάν έχει αναπτυχθεί  δίκτυο διασύνδεσης του 
Τμήματος με κοινωνικούς, πολιτιστικούς ή παραγωγικούς φορείς με σκοπό την 
πρακτική άσκηση των φοιτητών. ) 

 Έχει αναπτυχθεί δίκτυο διασύνδεσης αποτελούμενο από μια ευρεία λίστα με 
εταιρείες και οργανισμούς δημόσιους ή ιδιωτικούς, η οποία συνεχώς εμπλουτίζεται 
με νέες εισαγωγές από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας ώστε να καλύψει τον 
κάθε πιθανό ενδιαφερόμενο, παρέχοντας του τη δυνατότητα να εξασκηθεί σε χώρο 
κοντά στον τόπο διαμονής του, ή αν θέλει να συνεχίσει τη διαμονή του στη Χίο κατά 
τους θερινούς μήνες, έχοντας μια ακόμη οικονομική υποστήριξη. 

Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια σύναψης Πρωτοκόλλων Συνεργασίας με 
διάφορους φορείς, με σκοπό τη δημιουργία / διεύρυνση ενός σταθερού δικτύου 
συνεργαζόμενων εταιρειών/οργανισμών σε ετήσια βάση, στους οποίους να 
ασκούνται οι φοιτητές. Ενδεικτικά, το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016 ξεκίνησε η 
διαδικασία σύναψης Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με την εταιρεία Α.Ε ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ 
ΤΙΤΑΝ.    

 

Προϋποθέσεις και απαιτήσεις για τη συνεργασία του Τμήματος με τους φορείς 
εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης 
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(Στην υποενότητα αυτή αναφέρεται  εάν υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις 
και απαιτήσεις για την συνεργασία του Τμήματος με τους φορείς εκτέλεσης της 
πρακτικής άσκησης και ποιες είναι αυτές.) 

 Οι προϋποθέσεις που θέτει το Τμήμα έχουν ως σκοπό τη διασφάλιση της 
ποιότητας της πρακτικής άσκησης και τη διατήρηση του ενδιαφέροντος των 
ασκούμενων σε υψηλό βαθμό.  

Να αναφέρουμε στο σημείο αυτό τα κριτήρια επιλογής των φορέων πρακτικής 
άσκησης για τη διασφάλιση της ποιότητας. Πιο συγκεκριμένα: 

 Να είναι επιχειρήσεις ικανού εύρους 

 Να μπορούν να διαθέσουν τον απαιτούμενο χώρο στον ασκούμενο  

 Να έχουν δυναμική παρουσία 

 Το αντικείμενο απασχόλησης να είναι συναφές με το αντικείμενο σπουδών 

 Να παρέχουν τη δυνατότητα μόνιμης ή μερικής απασχόλησης στον 
ασκούμενο μετά την πρακτική 

 Να έχει προηγηθεί πετυχημένη συνεργασία με το Τμήμα από προηγούμενες 
πρακτικές ασκήσεις 

 Σχέση μεταξύ  των εκπαιδευτικών / εποπτών του Τμήματος και των εκπροσώπων 
του φορέα εκτέλεσης της Πρακτικής Άσκησης 

(Στην υποενότητα αυτή αναφέρεται εάν υπάρχει στενή συνεργασία και επαφή 
μεταξύ  των εκπαιδευτικών / εποπτών του Τμήματος και των εκπροσώπων του 
φορέα εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης) 

 Για κάθε φοιτητή που εκπονεί πρακτική άσκηση ορίζεται ένας επιβλέπων 
καθηγητής (ακαδημαϊκός επόπτης ΑΕ)) και ένας Εργασιακός Επόπτης (ΕΕ). Σε όλη 
τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, ο ΑΕ βρίσκεται σε επαφή τόσο με τους 
ασκούμενους όσο και με τον ΕΕ. Ο στόχος αυτής της άμεσης και στενής 
συνεργασίας είναι η επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως μπορεί να 
προκύψουν. Με σύντομες διαδικασίες γίνεται γνωστή η πρόοδος των εργασιών, το 
αντικείμενο της παρεχόμενης θέσης, συζητούνται τυχόν μεταβολές ώστε να γίνει 
ελκυστικότερη και σχετικότερη με το αντικείμενο σπουδών και να επιτευχθούν 
αμεσότερα οι στόχοι της πρακτικής. 

  

Παρακολούθηση και υποστήριξη των ασκούμενων φοιτητών 

(Στην υποενότητα  αυτή αναλύεται ο τρόπος υποστήριξης και παρακολούθησης των 
ασκούμενων φοιτητών) 
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Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, το οποίο στελεχώνεται από ένα (1) εξωτερικό 
συνεργάτη είναι υπεύθυνο για την  παρακολούθηση της πορείας των φοιτητών 
και φοιτητριών που συμμετέχουν στην πρακτική άσκηση, καθώς μαζί με την εικόνα 
των φοιτητών και φοιτητριών προς τους φορείς, αξιολογείται και η συνολική εικόνα 
του Τμήματος για το επίπεδο σπουδών που προσφέρει και τις αρχές που διδάσκει 
στους φοιτητές και φοιτήτριές του. Επομένως, η πορεία τους ελέγχεται ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα. 

Για αυτό τον λόγο, οι ασκούμενοι/ες φοιτητές/τριες μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής 

άσκησης, καλούνται να υποβάλουν: 

Α) ένα Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης 

Β) μία Έκθεση Πεπραγμένων 

 

Οι συνεργαζόμενοι Φορείς Υποδοχής από τη μεριά τους, πρέπει να συμπληρώσουν σχετικά 

με την αξιολόγηση των ασκουμένων: 

Α) ένα Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης 

Β) μία Έκθεση Επίδοσης 

 

Τέλος, οι Επόπτες Καθηγητές, πρέπει να συμπληρώσουν ένα Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης 

για κάθε ασκούμενο/η φοιτητή/τρια.  

 

Από τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι η Αξιολόγηση του Προγράμματος Πρακτικής 

Άσκησης γίνεται σφαιρικά, από όλες τις πλευρές.  
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2.1.7 Διεθνής διάσταση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 

 

Αναγόρευση Επίτιμων Καθηγητών 

 

Το Τμήμα μας το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 αναγόρευσε σε επίτιμους  

καθηγητές τους διεθνούς φήμης ακαδημαϊκούς John Tribe και Χριστόφορο Πισσαρίδη. 

Ο Δρ John Tribe είναι Καθηγητής και Επικεφαλής Έρευνας του Τμήματος Τουρισμού, της 

Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστήμιου Surrey της Αγγλίας. Ολοκληρώνοντας το 1974 τις 

βασικές του σπουδές στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, ο Δρ John 

Tribe εργάστηκε για αρκετά χρόνια ως Λέκτορας Διοίκησης και Τουρισμού σε αρκετά 

Κολέγια της Βρετανίας μέχρι την απόκτηση του Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού του τίτλου 

σπουδών το 1999 από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, με τίτλο: "Ο Φιλοσοφικός Σύμβουλος: 

Τουρισμός, Γνώση και Οδηγός Σπουδών" (The  Philosophic 

Practitioner: Tourism, Knowledge and the Curriculum). 

 Ο Δρ John Tribe εκλέγεται για πρώτη φορά Καθηγητής και Επικεφαλής Έρευνας στο Τμήμα 

Αναψυχής και Τουρισμού του Buckinghamshire NewUniversity της Βρετανίας το 2000 και 

υπηρετεί αυτή τη θέση έως το 2005, οπόταν και εκλέγεται ως Επικεφαλής Καθηγητής 

Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο του Surrey, σ’ ένα από τα κορυφαία Τμήματα Τουρισμού στον 

κόσμο. Με περισσότερα από 10 χρόνια διδακτικής εμπειρίας σε θέματα στρατηγικής 

τουρισμού και διδακτική αξιολόγηση 4.62 (με άριστα το 5), ο Δρ Tribe ειδικεύεται σε θέματα 

βιωσιμότητας, επιστημολογίας και εκπαίδευσης του τουρισμού, ενώ έχει συγγράψει πλειάδα 

επιστημονικών βιβλίων για τη στρατηγική, τη φιλοσοφία, την οικονομία, την εκπαίδευση και 

την περιβαλλοντική διαχείριση του κλάδου, δύο εκ των οποίων αποτελούν βασικά βιβλία 

τουριστικής εκπαίδευσης σε διεθνές επίπεδο. 

  

Ο Καθηγητής J. Tribe  είναι μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας για τη Μελέτη του Τουρισμού, 

Ακαδημαϊκός της Ακαδημίας των Κοινωνικών Επιστημών, μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής 

Προτάσεων Επιχορήγησης Έρευνας του Συμβουλίου Οικονομικής και Κοινωνικής Έρευνας 

της Βρετανίας (ESRC), ενώ το τελευταίο διάστημα συμμετέχει και ως μέλος της Επιτροπής 

των 26 για το Βρετανικό Πλαίσιο Αριστείας της Έρευνας με χρονικό ορίζοντα το 

2014.Διαχρονικά, έχει επιτελέσει Πρόεδρος του Βρετανικού Συλλόγου Ανώτατης 

Εκπαίδευσης στον Τουρισμό (UK Association for Tourism in HigherEducation), Ειδικός 

Θεματικός Σύμβουλος της Βρετανικής Κυβέρνησης στο πλαίσιο της Βρετανικής Άσκησης 

Αξιολόγησης Έρευνας στον Τουρισμό (UKNational Research Assessment Exercise (Tourism) 

και Συμπρόεδρος του Συμβουλίου Παιδείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού κατά 

την περίοδο 2007 – 2011. 
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Έχει κατευθύνει ως Επιστημονικός Υπεύθυνος σειρά από ερευνητικά προγράμματα σε 

θέματα τουριστικής ανάπτυξης, ενώ επί του παρόντος ηγείται ευρωπαϊκού προγράμματος για 

την ανάπτυξη ψηφιακής βιβλιοθήκης του τουρισμού. Ταυτόχρονα, συμμετέχει στη 

συντακτική ομάδα δύο εκ των σημαντικότερων επιστημονικών περιοδικών στον κλάδο του 

τουρισμού: ως Αρχισυντάκτης (Editor-in-Chief) του Annals of Tourism Research και ως 

Διευθυντής της Συντακτικής Ομάδας του Επιστημονικού Περιοδικού του Ακαδημαϊκού 

Δικτύου Ανώτατης Εκπαίδευσης Journal of Hospitality, Leisure,Sport & Tourism Education. 

Ο ίδιος έχει εκδώσει μεγάλο αριθμό άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά υψηλής κατάταξης 

και έχει συμμετάσχει σε σειρά διεθνών συνεδρίων ως διεθνώς αναγνωρισμένος 

πανεπιστημιακός, επιστήμονας και ειδικός σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης. 

28 Νοεμβρίου 2013 

 

O Χριστόφορος Πισσαρίδης είναι Regius Professor στο London School ofEconomics, 

Καθηγητής Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πρόεδρος του Συμβουλίου 

Εθνικής Οικονομίας της Κύπρου. Ειδικεύεται στα οικονομικά των αγορών εργασίας, στη 

μακροοικονομική πολιτική, στην οικονομική ανάπτυξη και στις διαρθρωτικές αλλαγές. Είναι 

κάτοχος Βραβείου Νόμπελ Οικονομικών 2010 από κοινού με τους Dale Mortensen του 

Πανεπιστημίου Northwestern και Peter Diamond του ΜΙΤ, για το έργο του στην ανάλυση των 

αγορών με τριβές. 

 

Tο 2005 ήταν ο πρώτος Οικονομολόγος εκτός των ΗΠΑ που κέρδισε (μαζί με 

τον Dale Mortensen) το διεθνούς κύρους βραβείο του Ινστιτούτου για τη Μελέτη της 

Εργασίας (ΙΖΑ) στα Οικονομικά της Εργασίας. Έχει δημοσιεύσει αρκετά άρθρα σε 

επιστημονικά περιοδικά και στον Τύπο. Το βιβλίο του«Equilibrium Unemployment Theory» 

αποτελεί σημείο αναφοράς στα οικονομικά της ανεργίας και έχει μεταφραστεί σε πολλές 

γλώσσες. Συχνά παραθέτει τις απόψεις του στον Τύπο για θέματα που αφορούν την 

Ευρωζώνη και το μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Είναι εκλεγμένο μέλος 

τουEconometric Society, της Βρετανικής Ακαδημίας, της Ακαδημίας Αθηνών, της Ακαδημίας 

της Ευρώπης και αρκετών άλλων επιστημονικών συλλόγων, ενώ επίσης, είναι ισόβιο επίτιμο 

μέλος του American Economic Association. Το 2011 του απονεμήθηκε ο Μεγαλόσταυρος του 

Τάγματος του Μακαρίου Γ’, η μεγαλύτερη τιμητική διάκριση της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Έγινε επίσης, ιππότης του βρετανικού στέμματος το 2013. 

  

13 Μαΐου 2014 

  

 

Συμμετοχή Διδασκόντων από το εξωτερικό 
(Στην υποενότητα  αυτή αναφέρεται εάν υπάρχει συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό, απόλυτος αριθμός 

και ποσοστό. Εάν το τμήμα έχει καλέσει να συμμετάσχουν στη διδασκαλία των μαθημάτων διδάσκοντες από το 

εξωτερικό, σε ποια μαθήματα και σε τι ποσοστό του συγκεκριμένου μαθήματος συμμετείχαν ) 
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Το τμήμα δεν έχει καλέσει να συμμετάσχουν στη διδασκαλία των μαθημάτων διδάσκοντες 

από το εξωτερικό σε μόνιμη βάση. Ωστόσο, σε μεμονωμένες περιπτώσεις καλούνται 

επισκέπτες καθηγητές  του εξωτερικού για μικρό χρονικό διάστημα για περιορισμένο 

αριθμό διαλέξεων. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο πλαίσιο του προγράμματος LLP/Erasmus, πραγματοποιήθηκε 

ακαδημαϊκή επίσκεψη από τον καθηγητή του  University of Applied Management, 

Γερμανία κύριο  Clemens Koob με σκοπό την παρουσίαση του ιδρύματος του στο Τμήμα και 

την πραγματοποίηση ορισμένων διαλέξεων.  

Παρόλα αυτά, το Τμήμα έχει διαπιστώσει την ανάγκη για αύξηση του αριθμού και του εύρους 

των διαλέξεων αυτών.  

 

 

Συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών 
(Στην υποενότητα  αυτή αναφέρεται εάν υπάρχει συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών, απόλυτος αριθμός και 

ποσοστό ) 

 

Δεν υπάρχει συμμετοχή φοιτητών από την αλλοδαπή παρά μόνο στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών και δια βίου μάθησης, όπως το ERASMUS/SOCRATES 

από χώρες όπως η Ισπανία, η Τουρκία κ.λπ. 

Εξερχόμενοι φοιτητές: 4 άτομα  

 

Συμφωνίες Διμερούς Συνεργασίας 
( Αναφέρεται εάν υπάρχουν συμφωνίες διμερούς συνεργασίας με ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού και ποιες ) 

 

Δεν έχουν υπάρξει συνεργασίες. 
 

 

Προγράμματα Διεθνούς Εκπαιδευτικής Συνεργασίας  
(Στην υποενότητα  αυτή αναφέρεται εάν υπάρχουν, (πόσα και ποια), προγράμματα διεθνούς εκπαιδευτικής 

συνεργασίας στα οποία συμμετέχει το Τμήμα σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών  π.χ. ERASMUS, LEONARDO, 

TEMPUS, ALPHA) 

 

Το Τμήμα έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες, στο πλαίσιο του Erasmus με ιδρύματα του 

εξωτερικού.  

Στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι αναρτημένη η λίστα με όλες τις διμερείς 

συμφωνίες με ιδρύματα του εξωτερικού (http://erasmus.aegean.gr). Η λίστα αυτή 

εμπλουτίζεται διαρκώς και έχουν βελτιωθεί πολύ οι διαδικασίες σύναψης συμφωνίας με 

αποτέλεσμα να είναι δυνατή η δημιουργία νέας σύμβασης με ίδρυμα της αλλοδαπής σε 

λιγότερο από 3 μήνες. Στο Τμήμα ορίζεται τριμελής επιτροπή μελών ΔΕΠ υπεύθυνη για τα 

προγράμματα δια βίου μάθησης (ERASMUS), η οποία συνεχώς αναζητά εποικοδομητικές 

συνεργασίες με ιδρύματα της αλλοδαπής και προσφέρει στους φοιτητές και φοιτήτριες νέες 

ευκαιρίες απόκτησης εμπειριών και βελτίωσης της σταδιοδρομίας τους.  
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Σχετικά με το Erasmus, υπάρχει συμφωνία ανταλλαγής φοιτητών, διδασκόντων και 

διοικητικού προσωπικού με τα παρακάτω ιδρύματα: 

 Fachhochschule Frankfurt am Main (Γερμανία): φοιτητές, διδακτικό και διοικητικό 

προσωπικό. 

 Katholische Universitat Eichstatt-Ingolstadt (Γερμανία): διδακτικό προσωπικό. 

 University of Applied Management (Γερμανία): διδακτικό, διοικητικό προσωπικό και 

μεταπτυχιακοί φοιτητές. 

West Coast University of Applied Sciences (Γερμανία): φοιτητές, διδακτικό και διοικητικό 

προσωπικό. 

 Universidad De Leon (Ισπανία): φοιτητές, διδακτικό προσωπικό. 

Universidad Rey Juan Carlos (Ισπανία): φοιτητές και διδακτικό προσωπικό. 

Universidad San Jorge (Ισπανία): φοιτητές, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό. 

 Esic Business & Marketing School (Ισπανία): φοιτητές, διδακτικό προσωπικό. 

Universite de Picardie Jules Verne (Γαλλία): φοιτητές και διδακτικό προσωπικό. 

Ecole de Management de Normandie (Γαλλία):  φοιτητές. 

Dumlupinar University (Τουρκία) : φοιτητές και διδακτικό προσωπικό. 

Ege University (Τουρκία): φοιτητές και διδακτικό προσωπικό. 

Adnan Menderes University (Τουρκία): φοιτητές και διδακτικό προσωπικό. 

 Mugla Universitesi (Τουρκία): φοιτητές, διδακτικό προσωπικό. 

Sakarya University (Τουρκία): διδακτικό προσωπικό. 

Dokuz Eylul Universitesi (Τουρκία): φοιτητές, διδακτικό προσωπικό. 

 Dumlunipar University (Τουρκία): φοιτητές, διδακτικό προσωπικό. 

University of Nicosia (Κύπρος): φοιτητές, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό. 

 University of Central Lancashire Cyprus (Κύπρος): φοιτητές, διδακτικό προσωπικό. 

 Cyprus University of Technology (Κύπρος): φοιτητές, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό. 

 Iscet (Πορτογαλία): φοιτητές, διδακτικό προσωπικό. 

 Transylvania University of Brasov (Ρουμανία): φοιτητές. 

Siauliai University (Λιθουανία): φοιτητές, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό  

 

Εφαρμογή Διδακτικών Μονάδων ECTS 
(Στην υποενότητα  αυτή αναφέρεται εάν εφαρμόζεται το σύστημα μεταφοράς διδακτικών μονάδων (ECTS) και 

εάν υπάρχουν και διανέμονται ενημερωτικά έντυπα εφαρμογής του συστήματος ECTS) 
 

Εφαρμόζεται το σύστημα μεταφοράς διδακτικών μονάδων (ECTS) και διανέμονται 
ενημερωτικά έντυπα εφαρμογής του συστήματος ECTS  κατά περίπτωση. 
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Διδασκαλία μαθημάτων σε ξένη γλώσσα 
(Στην υποενότητα  αυτή αναφέρεται εάν υπάρχουν μαθήματα, πόσα και ποια, στο πλαίσιο του Π.Π.Σ διδάσκονται 

και σε ξένη γλώσσα. Επιπλέον αναφέρεται εάν παρέχεται άλλους είδους διδασκαλία/ βοηθήματα π.χ κατ’ ιδίαν 

σεμινάρια, ξένη βιβλιογραφία κ.λ.π, για τη διευκόλυνση των αλλοδαπών φοιτητών)  

 

Δεν προσφέρονται προς το παρόν προπτυχιακά μαθήματα, τα οποία να διδάσκονται και σε 

ξένη γλώσσα.  

 

Διεθνείς Διακρίσεις του Π.Π.Σ 
(Στην υποενότητα αυτή αναφέρεται εάν υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 

και  ποιες) 

 

Μέχρι σήμερα δεν έχει υποπέσει στην αντίληψη του Τμήματος κάποια διεθνής διάκριση του 

Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. 

  

2.1.8 Εξεταστικό Σύστημα  του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 

 

Τρόποι αξιολόγησης φοιτητών  
(Στην υποενότητα αυτή αναφέρεται εάν εφαρμόζονται πολλαπλοί, σε είδος και χρόνο, τρόποι αξιολόγησης 

φοιτητών και ποιοι. Αναφέρεται εάν υπάρχει και ποια είναι η διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής 

διαδικασίας. Αναφέρεται πως διασφαλίζεται η διαφάνεια της αξιολόγησης των φοιτητών). 

 

Οι μέθοδοι αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών και φοιτητριών εξαρτώνται από τη 

φύση του αντικειμένου που σπουδάζουν. Ωστόσο, όλες οι μέθοδοι περιλαμβάνουν ένα 

συνδυασμό γραπτής ή προφορικής εξέτασης και αξιολόγησης της εργαστηριακής επίδοσης 

και των γραπτών εργασιών που ολοκληρώνονται κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 

εξαμήνου. Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών και φοιτητριών αποσκοπεί στην εξέταση 

του βαθμού αφομοίωσης της παρεχόμενης γνώσης κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Η απομνημόνευση πληροφοριών θα πρέπει πλέον να συνδυάζεται ουσιαστικά με 

την κρίσιμη ικανότητα του φοιτητή να κατανοεί και να χρησιμοποιεί γεγονότα, έννοιες και 

πληροφορίες, προκειμένου να διατυπώνει τα δικά του επιχειρήματα και συμπεράσματα.  

Κάθε μάθημα εξετάζεται με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις στο τέλος κάθε εξαμήνου ή με 

συγγραφή και παρουσίαση εργασιών κατά τη διάρκειά του ή τέλος με κάποιο συνδυασμό 

τους. Ο υπεύθυνος διδάσκων του μαθήματος αποφασίζει για τον τρόπο εξέτασής του ενώ η 

προετοιμασία των φοιτητών και φοιτητριών για τις τελικές εξετάσεις γίνεται με τη βοήθεια 

του βασικού εγχειριδίου του μαθήματος, των σημειώσεων και της βιβλιογραφίας που 

υποδεικνύει ο διδάσκων και η οποία είναι διαθέσιμη στη Βιβλιοθήκη της Πανεπιστημιακής 

Μονάδας Χίου ή στο Διαδίκτυο. Σε περίπτωση αποτυχίας σε ένα ή περισσότερα μαθήματα 

προβλέπεται δεύτερη εξεταστική περίοδος μέσα στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος. Σε περίπτωση 

αποτυχίας σε υποχρεωτικό μάθημα ο φοιτητής οφείλει να το επαναλάβει σε επόμενο εξάμηνο. 
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Σε περίπτωση αποτυχίας σε κατ' επιλογήν μάθημα, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα είτε να το 

επαναλάβει σε επόμενα εξάμηνα, ή να το αντικαταστήσει με κάποιο άλλο της επιλογής του.  

Η μεγάλη ποικιλία των μαθημάτων και η διαφορετική φύση τους (θεωρητικό, πρακτικό, 

ειδικά και προχωρημένα θέματα, κ.λπ.) έχουν ως άμεσο επακόλουθο τη θέσπιση πολλαπλών 

τρόπων αξιολόγησης. Στο Τμήμα εφαρμόζονται με επιτυχία διαδικασίες αξιολόγησης των 

φοιτητών και φοιτητριών που περιλαμβάνουν εκπόνηση εργασιών, εκπόνηση μελετών, τεστ 

πολλαπλών επιλογών και ενδιάμεση αξιολόγηση (πρόοδος), οι οποίες παρέχουν στους 

φοιτητές και τις φοιτήτριες την ευκαιρία να αξιολογηθούν όχι μόνο στις θεωρητικές γνώσεις, 

αλλά να εξασκήσουν και το κριτικό τους πνεύμα, καθώς και τη δημιουργικότητα τους. Ως 

τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, οι παραπάνω διαδικασίες, πέρα από το γεγονός ότι οξύνουν 

το βαθμό κατανόησης της ύλης, φέρνουν τους αξιολογούμενους πιο κοντά την πραγματική 

διάσταση κάθε μαθήματος προετοιμάζοντας τους κατάλληλα για την μετέπειτα 

επαγγελματική σταδιοδρομία τους. 

Οι φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να ζητήσουν να σχολιάσουν το γραπτό με το διδάσκοντα. 

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται δημοσίως και σε πολλά μαθήματα εμφανίζεται αναλυτική 

λίστα με την επιμέρους βαθμολόγηση για κάθε θέμα, άσκηση, εργασία, κ.λπ. Το ισχύον 

νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει τη δυνατότητα σε φοιτητές και φοιτήτριες να ζητήσουν 

εξέταση από Ειδική Επιτροπή όταν θεωρήσουν ότι ο διδάσκων δεν είναι αντικειμενικός στη 

διαδικασία αξιολόγησης. 

Η εξεταστική διαδικασία αξιολογείται με τη σειρά της στο πλαίσιο της αξιολόγησης του 

διδακτικού έργου. Βασική πηγή δεδομένων αποτελούν τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν 

τη συμμετοχή στις εξετάσεις, την κατανομή της βαθμολογίας, κ.ά., όπως αυτά προκύπτουν 

από το ηλεκτρονικό φοιτητολόγιο. Τα στοιχεία αυτά τα επεξεργάζεται η επιτροπή 

αξιολόγησης και τα παρουσιάζει στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος στο πλαίσιο της 

αξιολόγησης του Τμήματος. Επιπλέον, οι φοιτητές διαμέσου των εκπροσώπων τους στη 

Γενική Συνέλευση εκφράζουν την άποψή τους η οποία και συζητείται από τα μέλη της Γενικής 

Συνέλευσης. 

 

Προδιαγραφές ποιότητας  
(Στην υποενότητα αυτή αναφέρεται εάν υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας για την 

πτυχιακή/διπλωματική εργασία και πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της πτυχιακής/ 

διπλωματικής εργασίας. ) 

 

Σχετικά με τις προδιαγραφές ποιότητας της Πτυχιακής Εργασίας ακολουθούνται τα 

ακόλουθα; 

Για τη διασφάλιση της ποιότητας της διπλωματικής εργασίας κάθε θέμα περιλαμβάνει μια 

αναλυτική περιγραφή των προαπαιτούμενων γνώσεων/δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες για 

την ομαλή διεξαγωγή της εκπόνησής της. Με τον τρόπο αυτό οι φοιτητές και φοιτήτριες 

γνωρίζουν από την αρχή το βαθμό δυσκολίας κάθε θέματος. Για τη διασφάλιση της ποιότητας 

κάθε εργασίας, το θέμα που επιλέγει ο κάθε διδάσκοντας είναι πρωτότυπο και απαιτεί ικανή 
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προσπάθεια για να μελετηθεί περιλαμβάνοντας παράλληλα όλες τις δεξιότητες που πρέπει να 

έχει κάθε ενδιαφερόμενος από την αναζήτηση βιβλιογραφικού υλικού ως την υλοποίηση και 

αξιολόγηση της εργασίας του.  

Σχετικά με τη διαδικασία επιλογής και εξέτασης της Πτυχιακής Εργασίας ακολουθούνται 

τα ακόλουθα: 

Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας με θέμα αποδεκτό από τον επιβλέποντα διδάσκοντα 

αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών στο Τ.Δ.Ε. Το 

θέμα της πτυχιακής εργασίας συνιστάται να εντάσσεται στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο της 

κατεύθυνσης σπουδών, στην οποία έχει ενταχθεί ο φοιτητής. Η πτυχιακή εργασία 

βαθμολογείται από δύο διδάσκοντες, υλοποιείται στα τελευταία εξάμηνα σπουδών και 

αντιστοιχούν σε αυτήν έξι (6) διδακτικές μονάδες. 

Η εγγραφή στην πτυχιακή εργασία γίνεται κατά την έναρξη του εβδόμου εξαμήνου κανονικής 

φοίτησης – με την προϋπόθεση ότι ο επιβλέπων καθηγητής θα την εγκρίνει κατά περίπτωση. 

Η κατάθεση της πτυχιακής εργασίας θα γίνεται μετά τη συμπλήρωση των απαραιτήτων δ.μ. 

για τη λήψη πτυχίου ή διαφορετικά σε οποιοδήποτε από τα επόμενα εξάμηνα σπουδών 

χειμερινά ή εαρινά. 

Επειδή είναι αναγκαίο να προσδιοριστεί με ακρίβεια το θέμα της πτυχιακής εργασίας και να 

διασφαλιστεί η αποδοχή του από ένα διδάσκοντα, ο φοιτητής πρέπει να αρχίσει τη σχετική 

προεργασία αρκετά νωρίτερα: ενδεχομένως ήδη κατά την εγγραφή του στην κατεύθυνση 

σπουδών που επιθυμεί να ακολουθήσει. Για τον ίδιο σκοπό είναι χρήσιμο, παράλληλα με την 

πρόοδο των σπουδών, να επιλέγει κάθε φοιτητής ως Σύμβουλο Σπουδών του το διδάσκοντα 

με τον οποίο βρίσκεται σε συνεργασία για τον προσδιορισμό του θέματος της πτυχιακής 

εργασίας – αυτόν δηλαδή που θα προτείνει ως επιβλέποντα την εκπόνηση της εργασίας 

αυτής. Η πτυχιακή εργασία κατατίθεται στη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων και 

βαθμολογείται από τον επόπτη και ένα δεύτερο βαθμολογητή, ο οποίος ορίζεται από τον 

Πρόεδρο του Τμήματος. Κατά τα λοιπά αντιμετωπίζεται ως υποχρεωτικό εξαμηνιαίο μάθημα, 

με μόνη διαφορά, ότι η ολοκλήρωσή της μπορεί να παραταθεί επί ένα επιπλέον εξάμηνο. 

Επίσης, είναι υποχρεωτική η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας. Ως προς τη διαδικασία 

εκπόνησής της διευκρινίζονται επίσης τα εξής: 

 Εάν καταστεί αναγκαία η επιμήκυνση του χρόνου εκπόνησής της, απαιτείται 

επανεγγραφή του φοιτητή. 

 Η επανεγγραφή επιτρέπεται για μία μόνο φορά. 

 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αίτηση επανεγγραφής εξετάζεται από τριμελή επιτροπή 

διδασκόντων που συγκροτείται με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος.  

 Τροποποίηση του θέματος της πτυχιακής ή/και του εποπτεύοντος διδάσκοντος είναι 

δυνατή μόνο μία φορά. 
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 Η πτυχιακή εργασία κατατίθεται στην βιβλιοθήκη του Τμήματος σε 2 αντίτυπα σε έντυπη 

μορφή καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή (σε ένα αντίτυπο) αποθηκευμένη σε CD-ROM. 
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2.2. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών1 

 

 

 

 
(Στην ενότητα αυτή αναφέρονται λίγα λόγια για τη δομή των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών που  

λειτουργούν στο τμήμα,. Έναρξη λειτουργίας τους, διάρκεια σπουδών , κατευθύνσεις κλπ ) 

 

Στο Τμήμα λειτουργούν τρία Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Το Διατμηματικό 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» .  

το   Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ και το 

Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη – Executive 

ΜΒΑ. 

 

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 

 

 

2.2.1  Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, 
Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» 

 

Τμήματα ή Ιδρύματα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» 
(Στην ενότητα αυτή αναφέρονται τα Τμήματα ή Ιδρύματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών) 

 

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική 

του Τουρισμού» λειτουργεί, από το έτος 1998, στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, με την 

Υ.Α. Β7/611 (ΦΕΚ 1212/26.11.1998. τ. Β’) όπως τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 1439/22.05.2014, 

τ. Β΄). 

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σχεδιάζεται, οργανώνεται και 

υλοποιείται από τα Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας, 

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα οδηγεί στη λήψη: Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, 

μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων, από τα οποία τα δύο 

συνιστούν άμεση εκπαιδευτική παρακολούθηση και το τρίτο περιλαμβάνει τη συγγραφή της 

διπλωματικής εργασίας. 

                                                           
1 Στην περίπτωση που στο Τμήμα λειτουργούν παραπάνω από ένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών, η ενότητα αυτή πρέπει να επαναληφθεί για κάθε ένα από τα ΠΜΣ.  
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To Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών παρέχει ένα ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα εκπαίδευσης στο σχεδιασμό, τη διοίκηση και την πολιτική τουρισμού, το οποίο 

επικεντρώνεται εκπαιδευτικά στα ακόλουθα πεδία: 

 Στην έρευνα (κοινωνική, ανθρωπολογική, στατιστική) στον Τουρισμό. 

 Στον σχεδιασμό του τουρισμού σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

 Στην ανάλυση του τρόπου διοίκησης και λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων. 

 Στις μεθόδους προώθησης και πωλήσεων των τουριστικών προϊόντων. 

 Στην διερεύνηση των βασικών παραμέτρων της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. 

 Στην ανάδειξη των εφαρμογών της πληροφορικής στον τουρισμό. 

 Στον προσδιορισμό των κυριοτέρων παραμέτρων συγκρότησης της τουριστικής 

πολιτκής. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διεπιστημονική προσέγγιση του τουρισμού και των 

οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτισμικών διαστάσεών του. Η προσέγγιση 

αυτή διασφαλίζεται από τη συνεργασία στην οργάνωση και λειτουργία του ΔΠΜΣ, τεσσάρων 

Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Διεύθυνση: Μιχαήλ Λιβανού 54, 821 00 Χίος  

Τηλέφωνο: 22710 35322, Fax: 22710 35399 

e-mail: sdpt_gram@chios.aegean.gr, mstath@aegean.gr 

Internet site:  http://tourism-pms.aegean.gr/ 

 

 

2.2.2 Ανταπόκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών  Σπουδών «Σχεδιασμός, 

Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» 

 

Στους στόχους του Τμήματος 
(Στην υποενότητα αυτή θα πρέπει να αναφερθεί εάν υπάρχει ανταπόκριση του Π.Μ.Σ στους στόχους του 

Τμήματος , εάν υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής και  εάν εφαρμόζονται αποτελεσματικά ) 

 

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Σχεδιασμός, Διοίκηση και 

Πολιτική του Τουρισμού» έχει διαρθρωθεί με τρόπο ώστε να είναι συνεπή με τους στόχους 

του Τμήματος και να υπακούει στα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα. Η ανταπόκρισή τους 

στους στόχους του Τμήματος αποτιμάται κατά την Εσωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος και 

ο έλεγχος των σχετικών διαδικασιών πραγματοποιείται από την Ειδική Διατμηματική 

Επιτροπή (ΕΔΕ) για το ΔΠΜΣ  

  

mailto:sdpt_gram@chios.aegean.gr


 55 

 

Στις απαιτήσεις της κοινωνίας 
(Στην υποενότητα αυτή θα πρέπει να αναφερθεί εάν υπάρχει ανταπόκριση του Π.Μ.Σ στις απαιτήσεις – ανάγκες 

της κοινωνίας σχετικά με το αντικείμενο που θεραπεύει , εάν υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης 

αυτής και  εάν εφαρμόζονται αποτελεσματικά ) 

 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών«Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» 

έχει συνεκτικότητα και λειτουργικότητα και βασίζεται στη διαπίστωση, ότι οι σύγχρονες 

επιχειρήσεις εκφράζουν τις ανάγκες της κοινωνίας και  αντιμετωπίζουν διαρκώς νέες 

προκλήσεις στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων τους. Οι  προκλήσεις 

αυτές σχετίζονται άμεσα με τις επιπτώσεις της σταδιακής ολοκλήρωσης των αγορών και των 

οικονομιών κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Η ανάδειξη της κοινωνικής ευθύνης 

των επιχειρήσεων, τα ζητήματα της ηθικής στον επιχειρησιακό στίβο και η συνύπαρξη του 

ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον, είναι οι προκλήσεις του σήμερα.  

Η πρόκληση ενός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι να ισορροπήσει μεταξύ της 

παραδοσιακής επιστήμης της διοίκησης, του προσφάτως διαμορφωμένου χώρου και των 

αλλαγών που έρχονται. Αυτό δημιουργεί την ανάγκη θέσπισης διαδικασιών ελέγχου και 

αξιολόγησης του προγράμματος σπουδών ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες 

απαιτήσεις της κοινωνίας 

 

 

Για την επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων 
(Στην υποενότητα  αυτή θα πρέπει να αναφερθεί εάν υπάρχει  ανταπόκριση του Π.Μ.Σ στις ανάγκες τις αγοράς 

εργασίας για την επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων, εάν υπάρχει αποτελεσματική διαδικασία 

παρακολούθησης της επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων και πώς χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματά της.)                           

 

Το Τμήμα πραγματοποίησε ειδική έρευνα για τους απόφοιτους του Τμήματος τη χρονική 

περίοδο Φεβρουάριος 2015 – Αυγούστος 2015. Τα αποτελέσματα της έρευνας υπάρχουν στο 

επισυναπτόμενο αρχείο και είναι ιδιαίτερα θετικά για το Τμήμα. 
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2.2.3 Δημοσιοποίηση  Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, 

Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» 

 
(Στην ενότητα αυτή  αναφέρονται οι τρόποι δημοσιοποίησης του Π.Μ.Σ, αν κυκλοφορεί σε έντυπη μορφή, αν 

δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, διανομή φυλλαδίων σε διάφορούς φορείς ,  κλπ ) 

 

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών παρουσιάζεται αναλυτικά στον 

επίσημο Οδηγό Σπουδών του Τμήματος που διατίθεται σε κάθε ενδιαφερόμενο σε έντυπη 

μορφή. Επιπροσθέτως, παρουσιάζεται σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο του Τμήματος 

(http://www.ba.aegean.gr/) και στον ιστότοπο του Μεταπτυχιακού 

http://www.chios.aegean.gr/tourism/      

 

 

2.2.4 Οργάνωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, 

Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» 
 

(Στην ενότητα αυτή περιγράφονται η οργανωτική δομή, ο τρόπος  διοίκησης και οι συντονιστικές επιτροπές του 

Π.ΜΣ) 

 

 

Η οργανωτική δομή του ΠΜΣ  αποτελείται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή 

(ΕΔΕ), τον Διευθυντή του Προγράμματος και τη Συντονιστική Επιτροπή. 

 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016 η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του ΔΠΜΣ ΣΔΠΤ 

απαρτιζόταν από τους: 

 

 Λαγός Δημήτριος, Καθηγητής ΤΔΕ, Δ/ντής 

 Σκαναβή Κωνσταντίνα, Καθηγήτρια ΤΠ 

 Παπαθεοδώρου Ανδρέας, Αναπλ. Καθηγητής ΤΔΕ 

 Σπιλάνης Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής ΤΠ  

 Κουκούλας Σωτήρης, Επίκ. Καθηγητής ΤΓ 

 Μπριασούλη Καπετανάκη Ελένη, Καθηγήτρια ΤΓ  

 Σιγάλα Μαριάννα, Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΔΕ 

 Μουτάφη Βασιλική, Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΚΑ 

 Παραδέλλης Θεόδωρος, Επίκ. Καθηγητής ΤΚΑ 
 

 

Συντονιστική Επιτροπή του ΔΠΜΣ ΣΔΠΤ: 

Δ. Λαγός, Καθηγητής, Β. Μουτάφη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Θ. Τερκενλή, Καθηγήτρια, Ι. 

Σπιλάνης, Αναπλ. Καθηγητής. 

 

 

2.2.5 Δομή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση 

και Πολιτική του Τουρισμού» 

http://www.ba.aegean.gr/
http://www.chios.aegean.gr/tourism/
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Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  
Στην υποενότητα αυτή αναφέρεται η διάρθρωση των προσφερόμενων μαθημάτων του Π.Μ.Σ του Τμήματος κατά 

το ακαδημαϊκό έτος που αναφέρεται η έκθεση. Δηλαδή :  

Αριθμός των Υποχρεωτικών μαθημάτων, το ποσοστό τους στο σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων και το 

ποσοστό στο σύνολο των απαιτούμενων μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου. 

Αριθμός των Υποχρεωτικών Επιλογής μαθημάτων, το ποσοστό τους στο σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων 

και το ποσοστό στο σύνολο των απαιτούμενων μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου. 

Αριθμός των Μαθημάτων Επιλογής, το ποσοστό τους στο σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων και το 

ποσοστό στο σύνολο των απαιτούμενων μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου. 

Αριθμός μαθημάτων κορμού/ειδίκευσης /κατευθύνσεων, το ποσοστό τους, στο σύνολο των προσφερόμενων 

μαθημάτων, ποσοστό στο σύνολο απαιτούμενων μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου 

 Συνολικός Αριθμός Μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίου και οι Απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες για τη λήψη 

πτυχίου. 

Προσφερόμενα  μαθήματα  από άλλα και  σε άλλα προγράμματα σπουδών. (Πόσα και  Ποιά είναι αυτά) 

 

 

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση 

και Πολιτική του Τουρισμού» οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, 

μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων, από τα οποία τα δύο 

συνιστούν άμεση εκπαιδευτική παρακολούθηση και το τρίτο περιλαμβάνει τη συγγραφή της 

διπλωματικής εργασίας. 

Η συνολική διάρκεια των σπουδών είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η διδασκαλία των 

μαθημάτων εκτείνεται σε δυο εξάμηνα, ενώ το τρίτο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση 

μεταπτυχιακής εργασίας. 

Το Μεταπτυχιακό απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master) στις εξής 
κατευθύνσεις: 

 Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης 

 Διοίκηση Φιλοξενίας 

 

O φοιτητής μπορεί να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σπουδών και να ανακηρυχθεί 

διπλωματούχος του ΔΠΜΣ, αφού συμπληρώσει καταρχήν τα τρία πλήρη εξάμηνα από την 

πρώτη εγγραφή του στο ΔΠΜΣ.  

Οι σπουδές στο ΔΠΜΣ ολοκληρώνονται με την επιτυχή περάτωση των μαθημάτων, με τα 

οποία ο φοιτητής συγκεντρώνει κατ’ ελάχιστον 48 διδακτικές μονάδες ή 90 πιστωτικές 

μονάδες, που αναλύονται ως εξής:  

 36 δ.μ. ή 54 π.μ. από  υποχρεωτικά μαθήματα   

 6 δ.μ. ή 6 π.μ. από τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα,  

 6 δ.μ. ή 30 π.μ. από τη διπλωματική εργασία. 
 

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα μαθημάτων είναι το εξής:  
 
Α΄εξάμηνο Σπουδών 

Υποχρεωτικά μαθήματα και για τις 2 κατευθύνσεις: 



 58 

1. Ποσοτικές Μέθοδοι  

2. Τουριστική Οικονομική  

3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων  

4. Μάρκετινγκ στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία  

5. Κοινωνιολογία του Τουρισμού 

6. Γεωγραφία του Τουρισμού   

 

 Ένα μάθημα επιλογής από: 

1. Διοίκηση Υπηρεσιών στον Τουρισμό και φιλοξενία  

2. Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας  

3. Τουρισμός και Μεταφορές 

 

Β΄εξάμηνο Σπουδών 

Υποχρεωτικά μαθήματα και για τις 2 κατευθύνσεις: 

1. Τουριστική Ανάπτυξη και Πολιτική  
 

2. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό  
 

3. Ανάπτυξη και Διοίκηση Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού 
 

Κατεύθυνση «Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης» 

Υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης: 

1. Σχεδιασμός και Περιβαλλοντική Διαχείριση στον Τουρισμό  
 

2. Περιφερειακή Ανάπτυξη και Τουρισμός  
 

3. Ανθρωπολογία του Τουρισμού  
 

Μαθήματα επιλογής*: 

1. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών 
 

2. Το Πολιτισμικό Προϊόν στον Τουρισμό  
 

*Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν ένα από τα δύο μαθήματα. 

 

Κατεύθυνση «Διοίκηση Φιλοξενίας – Hospitality» 

 

Υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης: 
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1. Αρχές Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ξενοδοχειακών Μονάδων  
 

2. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων  
 

3. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν για Επιχειρήσεις Φιλοξενίας 
 

Μαθήματα επιλογής: 

1. Διοίκηση Λειτουργιών για Επιχειρήσεις Φιλοξενίας  
 

2. Στρατηγικό Μάνατζμεντ για Επιχειρήσεις Φιλοξενίας 
 

 

Ο αριθμός των Υποχρεωτικών μαθημάτων είναι 15 επί του συνόλου των 22 που προσφέρονται  

και στις δύο κατευθύνσεις, δηλαδή ποσοστό 68,2% στο σύνολο των υποχρεωτικών 

μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου. 

 

Ο αριθμός των Υποχρεωτικών Μαθημάτων Επιλογής είναι 3 επί του συνόλου 7 που 

προσφέρονται  και στις δύο κατευθύνσεις, δηλαδή ποσοστό 42,8% στο σύνολο των 

υποχρεωτικών μαθημάτων επιλογής για τη λήψη πτυχίου. 

 

Ο συνολικός αριθμός μαθημάτων (κατεύθυνσης και επιλογής) για την απόκτηση πτυχίου είναι 

14. 

Δεν προσφέρονται μαθήματα  από άλλα και  σε άλλα προγράμματα σπουδών. 

 

 

Κατανομή  χρόνου μεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, εργαστηρίων, άλλων 

δραστηριοτήτων 
(Στην υποενότητα αυτή θα πρέπει να αναφερθεί πως γίνεται η κατανομή χρόνου διδασκαλίας στα μαθήματα του 

Τμήματος. Εάν τα μαθήματα αποτελούνται μόνο από διαλέξεις – θεωρητική διδασκαλεία, αν περιλαμβάνουν 

ασκήσεις, φροντιστήρια, εργαστήρια, σεμινάρια κλπ ) 

 

Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε τρεις (3) διδακτικές μονάδες και τρεις (3) ώρες  διδασκαλίας ανά  

εβδομάδα. 

Το μάθημα «Ποσοτικές Μέθοδοι» περιλαμβάνει  Θεωρία και Εργαστήρια (SPSS). 

Οι ώρες θεωρητικής εβδομαδιαίας διδασκαλίας κάθε μαθήματος είναι τρεις (3). Επιπλέον των 

ωρών αυτών και για την κάλυ\ψη αναγκών εργαστηρίων, σεμιναρίων, πρακτικών ασκήσεων 

κ.λπ., μπορούν να προστεθούν και άλλες ώρες, ύστερα από απόφαση της Ε.Δ.Ε.  
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2.2.6 Συνεκτικότητα και  Λειτουργικότητα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» 

 

Προαπαιτούμενα μαθήματα 
(Στην υποενότητα αυτή αναφέρεται εάν  υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα στο Π.Μ.Σ, υπό την έννοια της 

ύπαρξης αναγκαστικής επιτυχούς εξέτασης μαθημάτων για να συνεχιστεί η παρακολούθηση κάποιων άλλων. 

Είναι λειτουργικό το σύστημα των προαπαιτούμενων μαθημάτων; ) 

 

Δεν υπάρχει σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων, δεδομένου ότι τόσο τα μαθήματα 

κορμού όσο και τα μαθήματα κατεύθυνσης είναι υποχρεωτικά. 

 

Υλη Μαθημάτων 
(Στην υποενότητα  αυτή αναφέρεται ο τρόπος οργάνωσης και συντονισμού της ύλης των μαθημάτων, εάν είναι 

ορθολογική η έκταση της, εάν παρατηρείται επικάλυψη μεταξύ μαθημάτων, εάν υπάρχουν κενά ύλης και που 

οφείλονται, εάν υπάρχει διαδικασία επανεκτίμησης, αναπροσαρμογής και επικαιροποίησης της ύλης των 

μαθημάτων.) 

 

Ο συντονισμός της ύλης πραγματοποιείται μέσα από τη στενή συνεργασία των 

διδασκόντων σε κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα και κατεύθυνση. Οι διδάσκοντες σε κάθε 

κατεύθυνση έχουν συχνή συνεργασία, τόσο ερευνητική όσο και διδακτική. Για την 

αποφυγή κενών, επικαλύψεων, κ.λπ., αξιοποιούνται δύο εργαλεία. Η αξιολόγηση του κάθε 

μαθήματος από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, όπου θέτονται σχετικά ερωτήματα και ο 

απολογισμός του κάθε διδάσκοντα. Η σύνθεση των παραπάνω οδηγεί στην επανεκτίμηση, 

αναπροσαρμογή και επικαιροποίηση της ύλης των μαθημάτων. 

 

 

2.2.7 Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών  του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» 
    

Διαδικασία Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών 

(Στην υποενότητα  αυτή περιγράφεται η διαδικασία, τα κριτήρια επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών,  και το 

ποσοστό αποδοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών). 

 

Στην προκηρύξεις των δυο μεταπτυχιακών προγραμμάτων που γίνονται κατά τους μήνες 

Απρίλιο-Μάϊο κάθε έτους αναφέρονται: 

 Οι κατευθύνσεις του ΠΜΣ που θα δεχθούν μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες 

 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών στη 

διαδικασία επιλογής.  

 Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν.  

 Οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών και η ακριβής διεύθυνση στην οποία 

πρέπει αυτά να υποβληθούν.  



 61 

 Οι διαδικασίες καθώς και τα κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών και 

φοιτητριών.  

 Σε περίπτωση διενέργειας εξετάσεων, τα μαθήματα και η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων 

στα οποία προβλέπεται να εξεταστούν οι υποψήφιοι κάθε κατεύθυνσης ή η ηλεκτρονική 

διεύθυνση του ιστοχώρου στον οποίο θα έχουν αναρτηθεί.  

 Άλλες παράμετροι που η Ε.Δ.Ε.  κρίνει αναγκαία για τη διευκόλυνση της διαδικασίας 

επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών.  

Η επιλογή των φοιτητών και φοιτητριών ακολουθεί τις διαδικασίες που προβλέπονται στο 

ΦΕΚ ίδρυσης των ΠΜΣ και περιγράφονται ακολούθως: 

1. Η Γραμματεία του Τμήματος παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, συντάσσει 

πίνακα υποψηφίων ανά κατεύθυνση και τον διαβιβάζει στις Επιτροπές Αξιολόγησης.  

2. Οι Επιτροπές Αξιολόγησης, αφού παραλάβουν από τη Γραμματεία τους πίνακες των 

υποψηφίων ανά κατεύθυνση, ελέγχουν τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί και 

συντάσσουν τους τελικούς πίνακες υποψηφίων για κάθε κατεύθυνση. Στη συνέχεια 

πραγματοποιούνται προσωπικές συνεντεύξεις των υποψηφίων. 

3. Μετά τη μελέτη των φακέλων υποψηφιότητας και των προσωπικών συνεντεύξεων, οι 

Επιτροπές Αξιολόγησης καταρτίζουν πίνακα επιτυχόντων και επιλαχόντων κατά 

φθίνουσα σειρά αξιολόγησης. Μετά την επικύρωση του από την ΕΔΕ, ο πίνακας 

αυτός αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων του Τμήματος, ενώ ειδοποιούνται οι 

επιτυχόντες να εγγραφούν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Υποψήφιος ο οποίος 

δε θα εγγραφεί στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα χάνει το δικαίωμα εγγραφής, 

εκτός αν επικαλεσθεί και τεκμηριώσει λόγους ανώτερης βίας ή ασθένειας. Στην 

περίπτωση αυτή η ΕΔΕ. κρίνει τους λόγους που επικαλείται ο υποψήφιος και 

αποφασίζει σχετικά. 

4. Πλέον του αριθμού των επιτυχόντων φοιτητών, γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ, ως 

υπεράριθμοι, πτυχιούχοι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ., εφόσον η υποτροφία τους είναι 

σχετική με το αντικείμενο μιας από τις λειτουργούσες κατευθύνσεις κατά το εξάμηνο 

εγγραφής. Οι υπότροφοι αυτοί εγγράφονται υποχρεωτικά στο πρώτο εξάμηνο 

σπουδών της συγκεκριμένης κατεύθυνσης.  

Ο νόμος Ν. 3685/2008, προβλέπει στο άρθρο 4 παρ.  1α:  

Στα ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων της 

αλλοδαπής. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται κυρίως με συνεκτίμηση την εξής 

κριτηρίων: το γενικό βαθμό του πτυχίου, τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που 

είναι σχετικά με τα μαθήματα του ΠΜΣ, την επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή 

προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο και την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του 

υποψηφίου». 
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Οι επιτροπές   βαθμολόγησαν  τους  υποψηφίους  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα  στο άρθρο 4 

του Ν 3685/2008,  κριτήρια αξιολόγησης και άλλα συμπληρωματικά,  που είναι τα εξής:  

- Να γνωρίζουν αποδεδειγμένα την αγγλική γλώσσα 

- Να μπορούν να έχουν πλήρη παρουσία στη Χίο και δυνατότητα να παρακολουθούν 

ανελλιπώς  τα μαθήματα , σεμινάρια, εργαστήρια, διαλέξεις κ.λ.π. 

   

 Επίσης,  συνεκτιμώνται τα παρακάτω: 

 Γενικός βαθμός πτυχίου 

 Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το πρόγραμμα 

μεταπτυχιακών σπουδών 

 Επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας και γνώση άλλης ξένης γλώσσας  

Άλλος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 

 Εργασιακή εμπειρία 

 Αποδεδειγμένη γνώση Η/Υ 

 Ερευνητική δραστηριότητα  

 Συστατικές επιστολές 

 Παρουσία κατά τη συνέντευξη  

 
Μέθοδος δημοσιοποίησης  
(Στην υποενότητα  αυτή παρουσιάζεται με ποιο τρόπο δημοσιοποιείται η διαδικασία, τα κριτήρια και τα 

αποτελέσματα της επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών. Επιπλέον καταγράφεται ο τρόπος με τον οποίο 

διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών.)  

 

Η διαδικασία, τα κριτήρια και τα αποτελέσματα της επιλογής φοιτητών Σπουδών, 

αναρτούνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος (http://www.ba.aegean.gr/). Επιπρόσθετα, οι 

προκηρύξεις θέσεων για το ΠΜΣ ανακοινώνονται σε έντυπα αλλά και ηλεκτρονικά μέσα και 

από το ίδιο το Τμήμα και από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

Ορίζεται Επιτροπή Μελών ΔΕΠ που επιλαμβάνεται της διαδικασίας. Η διαδικασία για το  

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική 

του Τουρισμού», τελεί υπό τον έλεγχο της Ε.Δ.Ε και οι προτάσεις της επιτροπής 

επικυρώνονται  από την Ε.Δ.Ε. 
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2.2.8 Διεθνής διάσταση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» 

 

Συμμετοχή Διδασκόντων από το εξωτερικό 
(Στην υποενότητα  αυτή αναφέρεται εάν υπάρχει συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό, απόλυτος αριθμός 

και ποσοστό. Εάν το τμήμα έχει καλέσει να συμμετάσχουν στη διδασκαλία των μαθημάτων διδάσκοντες από το 

εξωτερικό, σε ποια μαθήματα και σε τι ποσοστό του συγκεκριμένου μαθήματος συμμετείχαν ) 

 

Επιστήμονες του εξωτερικού καλούνται για διαλέξεις στα πλαίσια των συναφών 

μαθημάτων του ΠΜΣ. Πέραν αυτού, σε μόνιμη βάση υπάρχει ένας καθηγητής από το 

εξωτερικό ο κ. Σαβεριάδης Αλέξης, Διδάσκων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, ο 

οποίος έχει αναλάβει τη διδασκαλία του μαθήματος «Διοίκηση Λειτουργιών για Επιχειρήσεις 

Φιλοξενίας». Το αντίστοιχο ποσοστό είναι 7,14%. 

Επίσης, στο πλαίσιο του διδακτικού έργου προσκαλούνται κατά περίπτωση Καθηγητές από 

Πανεπιστήμια της Ελλάδος καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες με ειδίκευση στον Τουρισμό. 

Συγκεκριμένα, η Αναπλ. Καθηγήτρια κ. Βιτουλαδίτη Ουρανία και ο Καθηγητής κ. Χρήστου 

Ευάγγελος ήταν υπεύθυνοι του μαθήματος «Μάρκετινγκ στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία». 

Οι διδάκτορες του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων κ.κ. Αρβανίτης Π., Γκρίμπα Ε. . 

Γλύπτου Κ., Ζαγκότση Σ και Κωνστάντογλου Μ. και Μαυραγάνη Ε. πραγματοποίησαν 

διαλέξεις το πλαίσιο μαθημάτων του ΔΠΜΣ ΣΔΠΤ. Επίσης, οι Διδάσκοντες κ.κ 

Κουτσουράδης Χ., και Μαρινάκος Κ. προσεκλήθησαν για διαλέξεις. 

 

Επίσης, το χρονικό διάστημα από τις  16 έως τις 19 Μαρτίου 2016  πραγματοποιήθηκε στην 

Κύπρο, η 4η εκπαιδευτική εκδρομή στο εξωτερικό του Διατμηματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://tourism-pms.aegean.gr/index.php/el/)  

Στη διάρκεια της εκπαιδευτικής εκδρομής πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις: 

 Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

 Στο ξενοδοχείο Mediterranean και στο Σύνδεσμο Διευθυντών Ξενοδοχείων Κύπρου. 

 Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.  

 Στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού. 

 Στην εκπαιδευτική εκδρομή συμμετείχαν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Προγράμματος, ο 

Διευθυντής του,  Καθηγητής κ. Δ. Λαγός και αρκετοί διδάσκοντές του. 

Οι στόχοι της εκπαιδευτικής εκδρομής ήταν: 

 Η δημιουργία δεσμών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος με εκπαιδευτικά - 

ερευνητικά Ιδρύματα της Κύπρου. 

 Η παροχή πληροφόρησης για τις ακαδημαϊκές δραστηριότητες του Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος και τις ερευνητικές δράσεις του Εργαστηρίου Τουριστικών 

Ερευνών και Μελετών (http://etem.aegean.gr/index.php/gr/) 

http://tourism-pms.aegean.gr/index.php/el/
http://etem.aegean.gr/index.php/gr/
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 Η διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης κοινών ερευνητικών και εκπαιδευτικών 

δράσεων. 

 Η απόκτηση εμπειριών και γνώσεων σχετικά με την ξενοδοχειακή βιομηχανία της 

Κύπρου. 

 

Συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών 
(Στην υποενότητα αυτή αναφέρεται εάν υπάρχει συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών, απόλυτος αριθμός και 

ποσοστό) 

 

Γενικά, υπάρχει μικρή συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών. Για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 

δεν υπήρξαν αλλοδαποί φοιτητές. 

 

Συμφωνίες Διμερούς Συνεργασίας 
(Στην υποενότητα  αυτή αναφέρεται εάν υπάρχουν συμφωνίες διμερούς συνεργασίας με ιδρύματα και φορείς του 

εξωτερικού και ποιες ) 

 

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική 

του Τουρισμού» πραγματοποιείται σε συνεργασία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με 

τα Τμήματα Γεωγραφίας, Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Χίο. Τη διοικητική υποστήριξη του Μεταπτυχιακού έχει το 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό έχει συναφθεί Ειδικό Πρωτόκολλο 

Συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζόμενων τμημάτων και το οποίο έχει εγκριθεί από τη 

Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Δεν υπάρχουν σχετικές συμφωνίες με ιδρύματα και φορεις του εξωτερικού ειδικά για το 

ΠΜΣ. 

 

 

Προγράμματα Διεθνούς Εκπαιδευτικής Συνεργασίας  
(Στην υποενότητα αυτή αναφέρεται εάν υπάρχουν, ( πόσα και ποια) , προγράμματα διεθνούς εκπαιδευτικής 

συνεργασίας συμμετέχει το Π.Μ.Σ σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών  π.χ. ERASMUS, LEONARDO, 

TEMPUS, ALPHA) 

 

Μεταπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus. Συγκεκριμένα, το 

ακαδημαικό έτος 2015-2016, οι ακόλουθοι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατέθεσαν αίτηση 

συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus/Placement: 

- Λιάκου Ιωάννα (Μεταπτυχιακό του Τουρισμού) 

- Αλεξιάδου Αναστασία (Μεταπτυχιακό του Τουρισμού) 

- Ιωαννίδης Αθανάσιος (Μεταπτυχιακό του Τουρισμού) 
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- Φύκαρη Αθηνά (Μεταπτυχιακό του Τουρισμού) 

- Χαριτοπούλου Γρηγορία (Μεταπτυχιακό του Τουρισμού) 

 

Σχετικά με το Erasmus, υπάρχει συμφωνία ανταλλαγής φοιτητών με τα παρακάτω ιδρύματα: 

Fachhochschule Frankfurt am Main (Γερμανία) 

Katholische Universitat Eichstatt-Ingolstadt (Γερμανία) 

University of Applied Management (Γερμανία) 

West Coast University of Applied Sciences (Γερμανία) 

Universidad De Leon (Ισπανία) 

Universidad Rey Juan Carlos (Ισπανία) 

Universidad San Jorge (Ισπανία) 

Esic Business & Marketing School (Ισπανία) 

Universite de Picardie Jules Verne (Γαλλία) 

Ecole de Management de Normandie (Γαλλία) 

Dumlupinar University (Τουρκία) 

Ege University (Τουρκία) 

Adnan Menderes University (Τουρκία) 

Mugla Universitesi (Τουρκία) 

Sakarya University (Τουρκία) 

Dokuz Eylul Universitesi (Τουρκία) 

Dumlunipar University (Τουρκία) 

University of Nicosia (Κύπρος) 

University of Central Lancashire Cyprus (Κύπρος) 

Cyprus University of Technology (Κύπρος) 

Iscet (Πορτογαλία) 

Transylvania University of Brasov (Ρουμανία) 

Siauliai University (Λιθουανία) 

 

Εφαρμογή Διδακτικών Μονάδων ECTS 
(Στην υποενότητα  αυτή αναφέρεται  εάν εφαρμόζεται το σύστημα μεταφοράς διδακτικών μονάδων (ECTS) και 

εάν υπάρχουν και διανέμονται ενημερωτικά έντυπα εφαρμογής του συστήματος ECTS; 
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Εφαρμόζεται το σύστημα μεταφοράς διδακτικών μονάδων (ECTS) και διανέμονται 
ενημερωτικά έντυπα εφαρμογής του συστήματος ECTS  κατά περίπτωση. 
 

 

Διδασκαλία μαθημάτων σε ξένη γλώσσα 
(Στην υποενότητα  αυτή αναφέρεται  εάν υπάρχουν μαθήματα, πόσα και ποια, στα πλαίσια του Π.Π.Σ που 

διδάσκονται και σε ξένη γλώσσα. Επιπλέον αναφέρεται εάν χρησιμοποιείται στην γενικότερη εκπαιδευτική και 

ερευνητική διαδικασία, διαφάνειες, εργασίες κλπ, σχετικό υλικό σε ξένη γλώσσα ) 

 

Κατά κανόνα η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Παρέχεται η 

δυνατότητα διδασκαλίας και στην Αγγλική γλώσσα, ειδικά όταν πρόκειται για επιστήμονες 

του εξωτερικού. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιούνται στην γενικότερη εκπαιδευτική και 

ερευνητική διαδικασία, διαφάνειες, εργασίες κλπ, σχετικό υλικό σε ξένη γλώσσα. 

 

Διεθνείς Διακρίσεις του Π.Μ.Σ 
(Στην υποενότητα  αυτή αναφέρεται  εάν υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών και  ποιες) 

 
Δεν υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις. 
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2.2.9. Εξεταστικό Σύστημα  του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, 

Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» 

 
Τρόποι Αξιολόγησης Φοιτητών 
(Στην υποενότητα αυτή αναφέρεται εάν εφαρμόζονται πολλαπλοί, σε είδος και χρόνο, τρόποι αξιολόγησης 

φοιτητών και ποιοι.. Αναλύεται, εάν υπάρχει, η διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας και 

διευκρινίζεται ο τρόπος διασφάλισης  της διαφάνειας κατά την αξιολόγηση των φοιτητών).  
 

Εφαρμόζονται με επιτυχία διαδικασίες αξιολόγησης που περιλαμβάνουν εργασίες, 

εκπόνηση μελετών, τεστ πολλαπλών επιλογών και ενδιάμεση αξιολόγηση (πρόοδος), οι οποίες 

παρέχουν στους φοιτητές και φοιτήτριες την ευκαιρία να αξιολογηθούν όχι μόνο στις 

θεωρητικές γνώσεις αλλά να εξασκήσουν και το κριτικό τους πνεύμα, καθώς και τη 

δημιουργικότητα τους. Επιπρόσθετα, υπάρχει η ομαδική δραστηριότητα στην οποία 

ολιγομελείς ομάδες εξασκούν το συνεργατικό τους πνεύμα και υλοποιούν πρακτικές δράσεις 

και παρουσιάσεις.  

Η εξεταστική διαδικασία αξιολογείται στα πλαίσια της αξιολόγησης του διδακτικού έργου. 

Βασική πηγή δεδομένων αποτελούν τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη συμμετοχή στις 

εξετάσεις, την κατανομή της βαθμολογίας, κ.ά., όπως αυτά προκύπτουν από το φοιτητολόγιο. 

Τα στοιχεία αυτά τα επεξεργάζεται η επιτροπή αξιολόγησης και τα παρουσιάζει στη Γενική 

Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, στα πλαίσια της αξιολόγησης του Τμήματος. 

Επιπλέον, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές διαμέσου των εκπροσώπων τους είτε στη Γενική 

Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης είτε στην Ειδική Διατμηματική Επιτροπή εκφράζουν την άποψή 

τους, η οποία και συζητείται από τα μέλη των.  

Οι φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να ζητήσουν να σχολιάσουν το γραπτό με το διδάσκοντα. 

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται δημοσίως και σε πολλά μαθήματα εμφανίζεται αναλυτική 

λίστα με την επιμέρους βαθμολόγηση για κάθε θέμα, άσκηση, εργασία, κ.λπ.  

 
Προδιαγραφές Ποιότητας 
(Στην υποενότητα αυτή παρουσιάζεται εάν υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας για την 

πτυχιακή/διπλωματική εργασία και πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της πτυχιακής/ 

διπλωματικής εργασίας.) 

 

Η ποιότητα της μεταπτυχιακής εργασίας απαιτείται να βρίσκεται στο ανώτερο επίπεδο 

της επιστήμης. Το θέμα επιλέγεται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πρωτότυπο και να απαιτεί 

υψηλό βαθμό προσπάθειας. Η παρουσίαση της εργασίας θα πρέπει να είναι υψηλού επιπέδου 

και ο εξεταζόμενος πρέπει να απαντήσει με σαφήνεια σε όλες τις παρατηρήσεις και απορίες 

των μελών της τριμελούς επιτροπής. 

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής κατά τη διάρκεια του Γ' εξαμήνου είναι υποχρεωμένος να 

εκπονήσει Διπλωματική Εργασία, βάσει αναλυτικών οδηγιών που του έχουν κοινοποιηθεί. Το 

θέμα της Διπλωματικής Εργασίας επιλέγεται στις αρχές του Γ’ εξαμήνου από το φοιτητή ή τη 

φοιτήτρια σε συνεργασία με τον Επιβλέποντα. Ο Επιβλέπων ορίζεται από την ΕΔΕ και είναι 
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μέλος ΔΕΠ που του έχει ανατεθεί διδασκαλία μεταπτυχιακού μαθήματος. Για κάθε 

μεταπτυχιακό φοιτητή και φοιτήτρια, ο Επιβλέπων είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση 

της πορείας της Διπλωματικής Εργασίας υποστηρίζοντας την προσπάθεια του με την 

υπόδειξη συγκεκριμένων πηγών μελέτης και με τη γενικότερη συνεργασία σε σχετικά 

επιστημονικά θέματα. Η Διπλωματική Εργασία κατατίθεται στο τέλος του Γ' εξαμήνου στην 

Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει προηγουμένως οριστεί για το σκοπό αυτόν από την Ε.Δ.Ε και 

στην οποία, επιπλέον του Επιβλέποντα, συμμετέχουν άλλα δύο μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή 

άλλων τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή Ερευνητές Α’ ή Β’ ή Γ’ βαθμίδας 

αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή επιστήμονες 

αναγνωρισμένου κύρους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής κάτοχοι Διδακτορικών Διπλωμάτων. 

Η εξέταση της μεταπτυχιακής εργασίας, γίνεται σε τόπο και χώρο που ανακοινώνεται 

δημόσια από τη γραμματεία του Τμήματος, με τη δυνατότητα ελεύθερης παρακολούθησης 

από το κοινό. 

 

 

2.2.10. Χρηματοδότηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» 

(Στην ενότητα αυτή αναφέροντα οι πηγές χρηματοδότησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο 

τρόπος εξασφάλισης της βιωσιμότητάς του και ο τρόπος χρήσης των πόρων που διαθέτει).  

Η χρηματοδότηση των ΠΜΣ είναι αποκλειστικά από τα δίδακτρα των φοιτητών. Το ΠΜΣ 

υλικοτεχνικά και διοικητικά υποστηρίζονται και από το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.  

Το ΠΜΣ έχουν χαμηλό κόστος, καθώς ουδείς από τους διδάσκοντες που είναι μέλη ΔΕΠ δεν 

λαμβάνει αμοιβή για τη διδασκαλία του στο ΠΜΣ. Τα τρέχοντα έξοδα των ΠΜΣ καλύπτονται 

κυρίως από τα δίδακτρα των φοιτητών.  

Ο Ν.3685/2008 διέπει τα ΜΠΣ και ειδικότερα στο άρθρο 8 καθορίζεται η κατανομή των 

εσόδων των ΜΠΣ  από δίδακτρα ως εξής: 

 Το 65% για λειτουργικά έξοδα του προγράμματος και για αμοιβές - αποζημιώσεις του 

διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού για εργασία που υπερβαίνει τις 

κατά νόμο υποχρεώσεις τους, καθώς και για τη χορήγηση υποτροφιών σε 

μεταπτυχιακούς φοιτητές μετά από πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.Δ.Ε. Επίσης, 

αμοιβές εξωτερικών συνεργατών, Υποτροφίες, Αναλώσιμα, Μετακινήσεις, 

Εξοπλισμός  και λοιπά έξοδα. Κατόπιν απόφασης της Συγκλήτου τα μέλη ΔΕΠ του 

τμήματος δεν λαμβάνουν αμοιβή για τη διδασκαλία τους πέραν των κατά το νόμο 

υποχρεώσεών τους. 

 Το 25% για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του ιδρύματος που αφορούν το Π.Μ.Σ. 

(Αμοιβές Γραμματειακής και Διοικητικής Υποστήριξης, Εξοπλισμός και αναλώσιμα  

Εργαστηριών, Λοιπά έξοδα) 

 Το 10% κρατήσεις υπέρ του Ε.Λ.Ε. 
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Το ποσό των διδάκτρων ανερχόταν στις 3.500 ευρώ το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και το 

οποίο κατέβαλαν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ως εξής: 

 - 500 ευρώ με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 

 -1500 ευρώ στην αρχή του α΄εξαμήνου 

 - 1500 ευρώ στην αρχή του β΄εξαμήνου 

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε χρόνο προσφέρονται βραβεία επίδοσης στους πρωτεύσαντες 

φοιτητές της κάθε κατεύθυνσης.  

 

 Συγκεκριμένα το ακαδημαϊκό έτος 2015- 2016 δόθηκαν  στους  2 πρώτους 

αποφοιτήσαντες της κάθε κατεύθυνσης ( 1.000 € για τον πρωτεύσαντα και  500€ 

στον δεύτερο/η κατά σειρά επιτυχίας). 

 Το συνολικό ποσό των χρηματικών βραβείων ανερχόταν σε  3.000 € (1.500 € σε κάθε 

κατεύθυνση). 
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 

  

 

2.2.11  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ. 

 

Τμήματα ή Ιδρύματα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη 

Διοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ. 
(Στην ενότητα αυτή αναφέρονται τα Τμήματα ή Ιδρύματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών) 

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων – Μ.Β.Α» λειτουργεί 

στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Υ.Α. Β7/501/31.12.01, ΦΕΚ 1777 τ.β΄).  

Το Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στοχεύει στην επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών 

σε θέματα που άπτονται της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Το συνολικό πρόγραμμα 

μεταπτυχιακών σπουδών περιλαμβάνει τι παρακάτω τρεις κατευθύνσεις : 

- Διοίκηση Οργάνωση 

- Ελεγκτική Χρηματοοικονομική Ανάλυση 

- Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 

 

Η συνολική διάρκεια των σπουδών είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η διδασκαλία των 

μαθημάτων εκτείνεται σε δυο εξάμηνα, ενώ το τρίτο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση 

μεταπτυχιακής εργασίας. 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει: 

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προσφέρει σύνδεση με την αγορά εργασίας με : 

 Απασχόληση σε εταιρείες, ιδιωτικές και δημόσιες, καθώς και εργοστάσια τόσο στην 

Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

 Απασχόληση σε διάφορους οργανισμούς, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και 

αναπτυξιακούς φορείς της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 

 Εκδήλωση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 

 Δραστηριοποίηση στους τομείς της βασικής και (κυρίως) εφαρμοσμένης έρευνας.  

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στοχεύει: 

 Στην εκπαίδευση των μελλοντικών στελεχών της Ελλάδας και της Ευρώπης, τα οποία 

διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες, προκειμένου να διοικούν 

επιχειρήσεις, εργοστάσια και οργανισμούς. 
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 Στην προαγωγή της γνώσης και στην ανάπτυξη της έρευνας υψηλού επιπέδου στα 

ειδικά πεδία που περιγράφονται από τις κατευθύνσεις του προγράμματος στον 

ευρύτερο χώρο της Διοίκησης Επιχειρήσεων. 

 Στην σύνδεση του Πανεπιστημίου με τις Παραγωγικές Μονάδες της χώρας. 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών υλοποιείται αποκλειστικά από το Τμήμα. 

Διεύθυνση: Μιχαήλ Λιβανού 54, 821 00 Χίος  

Τηλέφωνο: 22710 35122, Fax: 22710 35129 

e-mail: mba@aegean.gr,  

Internet site:  http://mba.aegean.gr/ 

 

 

2.2.12. Ανταπόκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών  Σπουδών στη 

Διοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ. 

 

Στους στόχους του Τμήματος 
(Στην υποενότητα αυτή θα πρέπει να αναφερθεί εάν υπάρχει ανταπόκριση του Π.Μ.Σ στους στόχους του 

Τμήματος , εάν υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής και  εάν εφαρμόζονται αποτελεσματικά ) 

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων – Μ.Β.Α» έχει 

διαρθρωθεί με τρόπο, ώστε να είναι συνεπές με τους στόχους του Τμήματος και να υπακούει 

στα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα. Η ανταπόκρισή τους στους στόχους του Τμήματος 

αποτιμάται κατά την Εσωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος και ο έλεγχος πραγματοποιείται 

από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ) για το  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων – Μ.Β.Α» 

  

Στις απαιτήσεις της κοινωνίας 
(Στην υποενότητα αυτή θα πρέπει να αναφερθεί εάν υπάρχει ανταπόκριση του Π.Μ.Σ στις απαιτήσεις – ανάγκες 

της κοινωνίας σχετικά με το αντικείμενο που θεραπεύει , εάν υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης 

αυτής και  εάν εφαρμόζονται αποτελεσματικά ) 

 
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων – Μ.Β.Α» έχει 

συνεκτικότητα και λειτουργικότητα και βασίζεται στη διαπίστωση, ότι οι σύγχρονες 

επιχειρήσεις εκφράζουν τις ανάγκες της κοινωνίας και  αντιμετωπίζουν διαρκώς νέες 

προκλήσεις στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων τους. Οι προκλήσεις 

αυτές σχετίζονται άμεσα με τις επιπτώσεις της σταδιακής ολοκλήρωσης των αγορών και των 

οικονομιών κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Η ανάδειξη της κοινωνικής ευθύνης 

των επιχειρήσεων, τα ζητήματα της ηθικής στον επιχειρησιακό στίβο και η συνύπαρξη του 

ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον, είναι οι προκλήσεις του σήμερα.  
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Η πρόκληση ενός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι να ισορροπήσει μεταξύ της 

παραδοσιακής επιστήμης της διοίκησης, του προσφάτως διαμορφωμένου χώρου και των 

αλλαγών που έρχονται. Αυτό δημιουργεί την ανάγκη θέσπισης διαδικασιών ελέγχου και 

αξιολόγησης του προγράμματος σπουδών ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες 

απαιτήσεις της κοινωνίας 

 

Για την επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων 
(Στην υποενότητα  αυτή θα πρέπει να αναφερθεί εάν υπάρχει  ανταπόκριση του Π.Μ.Σ στις ανάγκες τις αγοράς 

εργασίας για την επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων, εάν υπάρχει αποτελεσματική διαδικασία 

παρακολούθησης της επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων και πώς χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματά της.)                           

 

Το Τμήμα πραγματοποίησε ειδική έρευνα για τους απόφοιτους του Τμήματος τη χρονική 

περίοδο Φεβρουάριος 2015 – Αυγούστος 2015. Τα αποτελέσματα της έρευνας υπάρχουν στο 

επισυναπτόμενο αρχείο και είναι ιδιαίτερα θετικά για το Τμήμα. 

 

 

2.2.13.  Δημοσιοποίηση  Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδών 

στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ. 

 
(Στην ενότητα αυτή  αναφέρονται οι τρόποι δημοσιοποίησης του Π.Μ.Σ, αν κυκλοφορεί σε έντυπη μορφή, αν 

δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, διανομή φυλλαδίων σε διάφορούς φορείς ,  κλπ ) 

 

Το ΠΜΣ του Τμήματος παρουσιάζεται αναλυτικά στον επίσημο Οδηγό Σπουδών του 

Τμήματος που διατίθεται σε κάθε ενδιαφερόμενο σε έντυπη μορφή. Επιπροσθέτως, 

παρουσιάζεται σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο του Τμήματος 

(http://www.ba.aegean.gr/), στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.  

 

2.2.14. Οργάνωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδών 

στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ. 
 

(Στην ενότητα αυτή περιγράφονται η οργανωτική δομή, ο τρόπος  διοίκησης και οι συντονιστικές επιτροπές του 

Π.ΜΣ) 

 

 

Η οργανωτική δομή του ΠΜΣ  αποτελείται από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης 

(ΓΣΕΕ), Τον Διευθυντή του Προγράμματος και τις θεσμοθετημένες επιτροπές. 

 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ ΜΒΑ απαρτιζόταν 

από τους:  Aρ. Σάμιτα,  Αναπλ. Καθηγητή, N. Κωνσταντόπουλο, Αναπλ. Καθηγητή, Μ. 

Βιδάλη, Αναπλ.. Καθηγητή και Στ. Ζούντα, Λέκτορα. 

 

2.2.15. Δομή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδών στη 

Διοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ. 
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Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  
Στην υποενότητα αυτή αναφέρεται η διάρθρωση των προσφερόμενων μαθημάτων του Π.Μ.Σ του Τμήματος κατά 

το ακαδημαϊκό έτος που αναφέρεται η έκθεση. Δηλαδή :  

Αριθμός των Υποχρεωτικών μαθημάτων, το ποσοστό τους στο σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων και το 

ποσοστό στο σύνολο των απαιτούμενων μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου. 

Αριθμός των Υποχρεωτικών Επιλογής μαθημάτων, το ποσοστό τους στο σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων 

και το ποσοστό στο σύνολο των απαιτούμενων μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου. 

Αριθμός των Μαθημάτων Επιλογής, το ποσοστό τους στο σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων και το 

ποσοστό στο σύνολο των απαιτούμενων μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου. 

Αριθμός μαθημάτων κορμού/ειδίκευσης /κατευθύνσεων, το ποσοστό τους, στο σύνολο των προσφερόμενων 

μαθημάτων, ποσοστό στο σύνολο απαιτούμενων μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου 

 Συνολικός Αριθμός Μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίου και οι Απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες για τη λήψη 

πτυχίου. 

Προσφερόμενα  μαθήματα  από άλλα και  σε άλλα προγράμματα σπουδών. (Πόσα και  Ποιά είναι αυτά) 

 

 

Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων και τα αντίστοιχα ποσοστά των υποχρεωτικών 

μαθημάτων και  Υποχρεωτικών κατεύθυνσης είναι:  

 5 Υποχρεωτικά (Υ), δηλ.  26,3 % επί του συνόλου των προσφερομένων μαθημάτων 

 14 Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (ΥΚ), δηλ. 73,7  % επί του συνόλου των προσφερομένων 

μαθημάτων 

 1 Διπλωματική Εργασία (υποχρεωτική), 

ήτοι σύνολο 19 μαθήματα  

 

Για την λήψη πτυχίου απαιτούνται 5 μαθήματα Υ και 5 μαθήματα ΥΚ (σύνολο 10 μαθήματα) 

καθώς και η διπλωματική εργασία, ήτοι  90 πιστωτικές μονάδες. 

 Το ποσοστό των  υποχρεωτικών μαθημάτων και Υποχρεωτικών κατεύθυνσης έχει ως 

ακολούθως: 

Υποχρεωτικά (Υ): 50% 

Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (ΥΚ):  50%  

Δεν προσφέρονται μαθήματα  από άλλα και  σε άλλα προγράμματα σπουδών.  

 

Κατανομή  χρόνου μεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, εργαστηρίων, άλλων 

δραστηριοτήτων 
(Στην υποενότητα αυτή θα πρέπει να αναφερθεί πως γίνεται η κατανομή χρόνου διδασκαλίας στα μαθήματα του 

Τμήματος. Εάν τα μαθήματα αποτελούνται μόνο από διαλέξεις – θεωρητική διδασκαλεία, αν περιλαμβάνουν 

ασκήσεις, φροντιστήρια, εργαστήρια, σεμινάρια κλπ ) 

 

Οι ώρες θεωρητικής εβδομαδιαίας διδασκαλίας κάθε μαθήματος είναι τρεις (3). Επιπλέον των 

ωρών αυτών και για την κάλυψη αναγκών εργαστηρίων, σεμιναρίων, πρακτικών ασκήσεων 

κ.λπ., μπορούν να προστεθούν και άλλες ώρες, ύστερα από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.  

 

2.2.16. Συνεκτικότητα και  Λειτουργικότητα του Προγράμματος 
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Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-

ΜΒΑ. 

 

Προαπαιτούμενα μαθήματα 
(Στην υποενότητα αυτή αναφέρεται εάν  υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα στο Π.Μ.Σ, υπό την έννοια της 

ύπαρξης αναγκαστικής επιτυχούς εξέτασης μαθημάτων για να συνεχιστεί η παρακολούθηση κάποιων άλλων. 

Είναι λειτουργικό το σύστημα των προαπαιτούμενων μαθημάτων; ) 

 

Δεν υπάρχει σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων, δεδομένου ότι τόσο τα μαθήματα 

κορμού όσο και τα μαθήματα κατεύθυνσης είναι υποχρεωτικά. 

 

Υλη Μαθημάτων 
(Στην υποενότητα  αυτή αναφέρεται ο τρόπος οργάνωσης και συντονισμού της ύλης των μαθημάτων, εάν είναι 

ορθολογική η έκταση της, εάν παρατηρείται επικάλυψη μεταξύ μαθημάτων, εάν υπάρχουν κενά ύλης και που 

οφείλονται, εάν υπάρχει διαδικασία επανεκτίμησης, αναπροσαρμογής και επικαιροποίησης της ύλης των 

μαθημάτων.) 

 

Ο συντονισμός της ύλης πραγματοποιείται μέσα από τη στενή συνεργασία των 

διδασκόντων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και σε κάθε κατεύθυνση. Οι διδάσκοντες σε κάθε 

κατεύθυνση έχουν συχνή συνεργασία, τόσο ερευνητική όσο και διδακτική. Για την 

αποφυγή κενών, επικαλύψεων, κ.λπ., αξιοποιούνται δύο εργαλεία. Η αξιολόγηση του κάθε 

μαθήματος από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, όπου τίθενται σχετικά ερωτήματα και ο 

απολογισμός του κάθε διδάσκοντα.  

Εξάλλου, ο συντονισμός της διδακτέας ύλης και η αποφυγή επικαλύψεων ελέγχεται από τη 

συντονιστική επιτροπή ΠΜΣ που αναφέρεται στη σελίδα 61. 

 

 

2.2.17. Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών Σπουδών στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων-ΜΒΑ. 
    

Διαδικασία Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών 

(Στην υποενότητα  αυτή περιγράφεται η διαδικασία, τα κριτήρια επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών,  και το 

ποσοστό αποδοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών). 

 

Στις προκηρύξεις των δυο μεταπτυχιακών προγραμμάτων που γίνονται κατά τους μήνες 

Απρίλιο-Μάϊο κάθε έτους αναφέρονται: 

 Οι κατευθύνσεις του  ΠΜΣ που θα δεχθούν μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες 

 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών στη 

διαδικασία επιλογής.  

 Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν.  

 Οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών και η ακριβής διεύθυνση στην οποία 

πρέπει αυτά να υποβληθούν.  
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 Οι διαδικασίες καθώς και τα κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών και 

φοιτητριών.  

 Σε περίπτωση διενέργειας εξετάσεων, τα μαθήματα και η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων 

στα οποία προβλέπεται να εξεταστούν οι υποψήφιοι κάθε κατεύθυνσης ή η ηλεκτρονική 

διεύθυνση του ιστοχώρου στον οποίο θα έχουν αναρτηθεί.  

 Άλλες παράμετροι που η Γ.Σ.Ε.Σ. κρίνει αναγκαία για τη διευκόλυνση της διαδικασίας 

επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών.  

Η επιλογή των φοιτητών και φοιτητριών για τα δύο ΠΜΣ ακολουθεί τις διαδικασίες που 

προβλέπονται στο ΦΕΚ ίδρυσης των ΠΜΣ και περιγράφονται ακολούθως: 

5. Η Γραμματεία του Τμήματος παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, συντάσσει 

πίνακα υποψηφίων ανά κατεύθυνση και τον διαβιβάζει στις Επιτροπές Αξιολόγησης.  

6. Οι Επιτροπές Αξιολόγησης, αφού παραλάβουν από τη Γραμματεία τους πίνακες των 

υποψηφίων ανά κατεύθυνση, ελέγχουν τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί και 

συντάσσουν τους τελικούς πίνακες υποψηφίων για κάθε κατεύθυνση. Στη συνέχεια 

πραγματοποιούνται προσωπικές συνεντεύξεις των υποψηφίων. 

7. Μετά τη μελέτη των φακέλων υποψηφιότητας και των προσωπικών συνεντεύξεων, οι 

Επιτροπές Αξιολόγησης καταρτίζουν πίνακα επιτυχόντων και επιλαχόντων κατά 

φθίνουσα σειρά αξιολόγησης. Μετά την επικύρωση του από την Γ.Σ.Ε.Σ, ο πίνακας 

αυτός αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων του Τμήματος, ενώ ειδοποιούνται οι 

επιτυχόντες να εγγραφούν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Υποψήφιος ο οποίος 

δε θα εγγραφεί στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα χάνει το δικαίωμα εγγραφής, 

εκτός αν επικαλεσθεί και τεκμηριώσει λόγους ανώτερης βίας ή ασθένειας. Στην 

περίπτωση αυτή η Γ.Σ.Ε.Σ. κρίνει τους λόγους που επικαλείται ο υποψήφιος και 

αποφασίζει σχετικά. 

8. Πλέον του αριθμού των επιτυχόντων φοιτητών, γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ, ως 

υπεράριθμοι, πτυχιούχοι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ., εφόσον η υποτροφία τους είναι 

σχετική με το αντικείμενο μιας από τις λειτουργούσες κατευθύνσεις κατά το εξάμηνο 

εγγραφής. Οι υπότροφοι αυτοί εγγράφονται υποχρεωτικά στο πρώτο εξάμηνο 

σπουδών της συγκεκριμένης κατεύθυνσης.  

Ο νόμος Ν. 3685/2008, προβλέπει στο άρθρο 4 παρ.  1α:  

Στα ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων της 

αλλοδαπής. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται κυρίως με συνεκτίμηση την εξής 

κριτηρίων: το γενικό βαθμό του πτυχίου, τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που 

είναι σχετικά με τα μαθήματα του ΠΜΣ, την επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή 

προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο και την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του 

υποψηφίου». 
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Οι επιτροπές   βαθμολόγησαν  τους  υποψηφίους  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα  στο άρθρο 4 

του Ν 3685/2008,  κριτήρια αξιολόγησης και άλλα συμπληρωματικά,  που είναι τα εξής:  

- Να γνωρίζουν αποδεδειγμένα την αγγλική γλώσσα 

- Να μπορούν να έχουν πλήρη παρουσία στη Χίο και δυνατότητα να παρακολουθούν 

ανελλιπώς  τα μαθήματα , σεμινάρια, εργαστήρια, διαλέξεις κ.λ.π. 

   Επίσης,  συνεκτιμώνται τα παρακάτω: 

 Γενικός βαθμός πτυχίου 

 Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το πρόγραμμα 

μεταπτυχιακών σπουδών 

 Επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας και γνώση άλλης ξένης γλώσσας  

 Άλλος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 

 Εργασιακή εμπειρία 

 Αποδεδειγμένη γνώση Η/Υ 

 Ερευνητική δραστηριότητα  

 Συστατικές επιστολές 

 Παρουσία κατά τη συνέντευξη  

 
Μέθοδος δημοσιοποίησης  
(Στην υποενότητα  αυτή παρουσιάζεται με ποιο τρόπο δημοσιοποιείται η διαδικασία, τα κριτήρια και τα 

αποτελέσματα της επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών. Επιπλέον καταγράφεται ο τρόπος με τον οποίο 

διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών.)  

 

Η διαδικασία, τα κριτήρια και τα αποτελέσματα της επιλογής φοιτητών και των δύο 

Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 

Μεταπτυχιακoύ (http:/mba.aegean.gr/). Επιπρόσθετα, οι προκηρύξεις θέσεων για τα ΠΜΣ 

ανακοινώνονται σε έντυπα αλλά και ηλεκτρονικά μέσα και από το ίδιο το Τμήμα και από το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

Ορίζεται Επιτροπή Μελών ΔΕΠ που επιλαμβάνεται της διαδικασίας. Η διαδικασία για το  

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ  τελεί υπό τον 

έλεγχο της ΓΣΕΣ και οι προτάσεις της επιτροπής επικυρώνονται από τη ΓΣΕΣ. 
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2.2.18. Διεθνής διάσταση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ. 

 

Συμμετοχή Διδασκόντων από το εξωτερικό 
(Στην υποενότητα  αυτή αναφέρεται εάν υπάρχει συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό, απόλυτος αριθμός 

και ποσοστό.. Εάν το τμήμα έχει καλέσει να συμμετάσχουν στη διδασκαλία των μαθημάτων διδάσκοντες από το 

εξωτερικό, σε ποια μαθήματα και σε τι ποσοστό του συγκεκριμένου μαθήματος συμμετείχαν ) 

 

Επιστήμονες του εξωτερικού καλούνται για διαλέξεις στα πλαίσια των συναφών μαθημάτων 

του ΠΜΣ.   Σημειώνεται ότι στο παρελθόν την ευθύνη διδασκαλίας και εξέτασης του 

γνωστικού αντικειμένου «Διοίκηση Μάρκετινγκ» είχε ο Καθηγητής του Minesota State 

University κ. Β. Τζαναβάρας. 

 

Συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών 
(Στην υποενότητα αυτή αναφέρεται εάν υπάρχει συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών, απόλυτος αριθμός και 

ποσοστό) 

 

Υπάρχει μικρή συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών. Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016   

υπήρχε ένας αλλοδαπός φοιτητής. 

 

Συμφωνίες Διμερούς Συνεργασίας 
(Στην υποενότητα  αυτή αναφέρεται εάν υπάρχουν συμφωνίες διμερούς συνεργασίας με ιδρύματα και φορείς του 

εξωτερικού και ποιες ) 

 

Δεν υπάρχουν σχετικές συμφωνίες ειδικά για τα ΠΜΣ. 

 

Προγράμματα Διεθνούς Εκπαιδευτικής Συνεργασίας  
(Στην υποενότητα αυτή αναφέρεται εάν υπάρχουν, ( πόσα και ποια) , προγράμματα διεθνούς εκπαιδευτικής 

συνεργασίας συμμετέχει το Π.Μ.Σ σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών  π.χ. ERASMUS, LEONARDO, 

TEMPUS, ALPHA) 

 

Στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι αναρτημένη η λίστα με όλες τις διμερείς 

συμφωνίες με ιδρύματα του εξωτερικού (http://erasmus.aegean.gr). Η λίστα αυτή 

εμπλουτίζεται διαρκώς και έχουν βελτιωθεί πολύ οι διαδικασίες σύναψης συμφωνίας με 

αποτέλεσμα να είναι δυνατή η δημιουργία νέας σύμβασης με ίδρυμα της αλλοδαπής σε 

λιγότερο από 3 μήνες. Στο Τμήμα ορίζεται τριμελής επιτροπή μελών ΔΕΠ υπεύθυνη για τα 

προγράμματα δια βίου μάθησης (ERASMUS), η οποία συνεχώς αναζητά εποικοδομητικές 

συνεργασίες με ιδρύματα της αλλοδαπής και προσφέρει στους φοιτητές και φοιτήτριες νέες 

ευκαιρίες απόκτησης εμπειριών και βελτίωσης της σταδιοδρομίας τους.  

Σχετικά με το Erasmus, υπάρχει συμφωνία ανταλλαγής φοιτητών με τα παρακάτω ιδρύματα: 
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1. Universita degli Studi di Milano - Biccoca (Ιταλία) 

2. Siauliai University (Λιθουανία) 

3. Transilvania University of Brasov (Ρουμανία) 

4. Dumlupinar University (Τουρκία) 

5. Ege University (Τουρκία) 

6. Adnan Mederes University (Τουρκία) 

7. Istanbul Kultur University (Τουρκία) 

8. Cyprus University of Technology (Κύπρος) 

9. Universidad de Leon (Ισπανία) 

10. Universidad Rey Juan Carlos (Ισπανία) 

11. Universidad San Jorge (Ισπανία) 

12. Esic Business and Marketing School (Ισπανία) 

13. Universite de Picardie Jules Verne (Γαλλία) 

14. Ecole de management de Normandie (Γαλλία) 

 

Εφαρμογή Διδακτικών Μονάδων ECTS 
(Στην υποενότητα  αυτή αναφέρεται  εάν εφαρμόζεται το σύστημα μεταφοράς διδακτικών μονάδων (ECTS) και 

εάν υπάρχουν και διανέμονται ενημερωτικά έντυπα εφαρμογής του συστήματος ECTS; 

 
Εφαρμόζεται το σύστημα μεταφοράς διδακτικών μονάδων (ECTS) και διανέμονται 
ενημερωτικά έντυπα εφαρμογής του συστήματος ECTS  κατά περίπτωση. 
 

 

Διδασκαλία μαθημάτων σε ξένη γλώσσα 
(Στην υποενότητα  αυτή αναφέρεται  εάν υπάρχουν μαθήματα, πόσα και ποια, στα πλαίσια του Π.Π.Σ που 

διδάσκονται και σε ξένη γλώσσα. Επιπλέον αναφέρεται εάν χρησιμοποιείται στην γενικότερη εκπαιδευτική και 

ερευνητική διαδικασία, διαφάνειες, εργασίες κλπ, σχετικό υλικό σε ξένη γλώσσα ) 

 

Κατά κανόνα η διασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Παρέχεται η 

δυνατότητα διδασκαλίας και στην Αγγλική γλώσσα, ειδικά όταν πρόκειται για επιστήμονες 

του εξωτερικού. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιούνται στην γενικότερη εκπαιδευτική και 

ερευνητική διαδικασία, διαφάνειες, εργασίες κλπ, σχετικό υλικό σε ξένη γλώσσα. 

Διεθνείς Διακρίσεις του Π.Μ.Σ 
(Στην υποενότητα  αυτή αναφέρεται  εάν υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών και  ποιες) 

 

Το ΠΜΣ  στη Διοίκηση Επιχειρήσεων -MBA περιλαμβάνεται, για τέταρτη συνεχή χρονιά, στις 

καταστάσεις της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Ινστιτούτων Εσωτερικού Ελέγχου (ECIIA 

University Network). Το ECIIA είναι το ευρωπαϊκό παράρτημα του Διεθνούς Ινστιτούτου 

Εσωτερικού Ελέγχου, του μεγαλύτερου επαγγελματικού φορέα στον κόσμο που ασχολείται με 

θέματα Εσωτερικού Ελέγχου και Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η σύνδεση που οδηγεί στο 

συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο είναι http://www.eciia.eu/university.  

 

 

http://www.eciia.eu/university
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2.2.19 .Εξεταστικό Σύστημα  του Προγράμματος Μεταπτυχιακών  Σπουδών Σπουδών 

στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ. 

 

Τρόποι Αξιολόγησης Φοιτητών 
(Στην υποενότητα αυτή αναφέρεται εάν εφαρμόζονται πολλαπλοί, σε είδος και χρόνο, τρόποι αξιολόγησης 

φοιτητών και ποιοι.. Αναλύεται, εάν υπάρχει, η διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας και 

διευκρινίζεται ο τρόπος διασφάλισης  της διαφάνειας κατά την αξιολόγηση των φοιτητών).  
 

Εφαρμόζονται με επιτυχία διαδικασίες αξιολόγησης που περιλαμβάνουν εργασίες, 

εκπόνηση μελετών, τεστ πολλαπλών επιλογών και ενδιάμεση αξιολόγηση (πρόοδος), οι οποίες 

παρέχουν στους φοιτητές και φοιτήτριες την ευκαιρία να αξιολογηθούν όχι μόνο στις 

θεωρητικές γνώσεις αλλά να εξασκήσουν και το κριτικό τους πνεύμα, καθώς και τη 

δημιουργικότητα τους. Επιπρόσθετα, υπάρχει η ομαδική δραστηριότητα στην οποία 

ολιγομελείς ομάδες εξασκούν το συνεργατικό τους πνεύμα και υλοποιούν πρακτικές δράσεις 

και παρουσιάσεις.  

Η εξεταστική διαδικασία αξιολογείται στα πλαίσια της αξιολόγησης του διδακτικού έργου. 

Βασική πηγή δεδομένων αποτελούν τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη συμμετοχή στις 

εξετάσεις, την κατανομή της βαθμολογίας, κ.ά., όπως αυτά προκύπτουν από το ηλεκτρονικό 

φοιτητολόγιο. Τα στοιχεία αυτά τα επεξεργάζεται η επιτροπή αξιολόγησης και τα παρουσιάζει 

στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, στα πλαίσια της αξιολόγησης του 

Τμήματος. Επιπλέον, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές διαμέσου των εκπροσώπων τους στη Γενική 

Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης εκφράζουν την άποψή τους, η οποία και συζητείται από τα μέλη 

των.  

Οι φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να ζητήσουν να σχολιάσουν το γραπτό με το διδάσκοντα. 

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται δημοσίως και σε πολλά μαθήματα εμφανίζεται αναλυτική 

λίστα με την επιμέρους βαθμολόγηση για κάθε θέμα, άσκηση, εργασία, κ.λπ.  

 

 
Προδιαγραφές Ποιότητας 
(Στην υποενότητα αυτή παρουσιάζεται εάν υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας για την 

πτυχιακή/διπλωματική εργασία και πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της πτυχιακής/ 

διπλωματικής εργασίας.) 

 

Η ποιότητα της μεταπτυχιακής εργασίας απαιτείται να βρίσκεται στο ανώτερο επίπεδο 

της επιστήμης. Το θέμα επιλέγεται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πρωτότυπο και να απαιτεί 

υψηλό βαθμό προσπάθειας. Η παρουσίαση της εργασίας θα πρέπει να είναι υψηλού επιπέδου 

και ο εξεταζόμενος πρέπει να απαντήσει με σαφήνεια σε όλες τις παρατηρήσεις και απορίες 

των μελών της τριμελούς επιτροπής. 

Στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων έχει αναρτηθεί οδηγός εκπόνησης 

της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, κατόπιν έγκρισης της ΓΣΕΣ.  Ο σκοπός της 

μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι να δοθεί  στο φοιτητή η δυνατότητα να 

αποδείξει την ικανότητα  αυτόνομης μελέτης και έρευνας ενός ενδιαφέροντος για τον ίδιο και 
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την επιστημονική κοινότητα εξειδικευμένου θέματος, συνδυάζοντας τις γνώσεις που 

απέκτησε και χρησιμοποιώντας επιστημονικές μεθόδους συλλογής, επεξεργασίας και 

ανάλυσης στοιχείων και σύνθεσης συμπερασμάτων. 

Αποτελεί μια σχετικά αυτόνομη εκπαιδευτική διαδικασία που καθοδηγείται από τον 

επιβλέποντα καθηγητή και εξετάζεται από την τριμελή επιτροπή.  Μπορεί να έχει θεωρητική 

διάσταση και να αφορά την περιγραφή της κατάστασης που βρίσκεται ένας επιστημονικός 

τομέας ή τον έλεγχο κάποιας επικρατούσας θεωρίας ή εμπειρική διάσταση με επαγωγική ή 

απαγωγική ερευνητική προσέγγιση και τη χρήση ποιοτικών ή ποσοτικών ερευνητικών 

μεθόδων. 

Το αντικείμενο της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να αφορά οποιοδήποτε 

γνωστικό αντικείμενο διδάσκεται στο ΠΜΣ. 

Ενδεικτικά θέματα διπλωματικών εργασιώνείναι: 

Ιστορική μελέτη κλάδου 

Στρατηγικός σχεδιασμός και επιχειρησιακά προγράμματα εταιρειών 

Έλεγχος θεωρητικών υποθέσεων – ανάπτυξη θεωριών 

Εξέταση δομής και τάσεων οικονομικού κλάδου 

Μελέτη περίπτωσης από πρωτογενή ή δευτερογενή στοιχεία. Aνάλυση σε: 

-  περιγραφή της περίπτωσης  

-  προσδιορισμός του προβλήματος  

-  διατύπωση εναλλακτικών λύσεων  

-  ανάλυση πλεονεκτημάτων – μειονεκτημάτων κάθε λύσης  

-  επιλογή της καταλληλότερης λύσης  

-  διατύπωση ενός προγράμματος δράσης  

-  εναλλακτικά σχέδια αντιμετώπισης απειλών από μη αναμενόμενες εξελίξεις του  μακρο-

περιβάλλοντος)  

-Μελέτη εφαρμοζόμενης πολιτικής σε κάποια ή κάποιες από τις επιχειρηματικές λειτουργίες 

συγκεκριμένης εταιρείας (π.χ. στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, στο Μάρκετινγκ, στα 

Χρηματοοικονομικά, κ.ά.) ή κάποιο επιμέρους στοιχείο τους (π.χ. τιμολογιακή πολιτική, 

πολιτική προβολής και επικοινωνίας, συστήματα υποκίνησης, προγραμματισμός, εκπαίδευση 

και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, κ.ά.π.)  

-Συγκριτική ανάλυση θεωριών, μοντέλων ή επιστημονικών μεθόδων 

 Σχεδιασμός υποδείγματος 

Ανάλυση τάσεων της αγοράς σε συγκεκριμένους κλάδους 
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 Εμπειρική έρευνα (περιγραφική ή ερμηνευτική, ποιοτική ή ποσοτική, επαγωγική ή 

απαγωγική).  Αναλυτικά: 

-  οριοθετήσεις εννοιών 

-  θεωρητικές προσεγγίσεις 

-  βιβλιογραφική έρευνα 

-  ανάλυση της αναγκαιότητας της έρευνας 

-  διατύπωση υποθέσεων 

-  καθορισμός στόχων της έρευνας 

-  προσδιορισμός των απαραίτητων πληροφοριών 

-  ακολουθούμενη μεθοδολογία 

-  συλλογή, επεξεργασία και ταξινόμηση στοιχείων 

-  ανάλυση, ερμηνεία και κριτική αξιολόγηση των ευρημάτων 

-  διατύπωση συμπερασμάτων - επίλογος 

 

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής κατά τη διάρκεια του Γ' εξαμήνου είναι υποχρεωμένος να 

εκπονήσει Διπλωματική Εργασία, βάσει αναλυτικών οδηγιών που του έχουν κοινοποιηθεί. Το 

θέμα της Διπλωματικής Εργασίας επιλέγεται στις αρχές του Γ’ εξαμήνου από το φοιτητή ή τη 

φοιτήτρια σε συνεργασία με τον Επιβλέποντα. Ο Επιβλέπων ορίζεται από την Γενική 

Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ) και είναι μέλος ΔΕΠ που του έχει ανατεθεί διδασκαλία 

μεταπτυχιακού μαθήματος. Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή και φοιτήτρια, ο Επιβλέπων είναι 

υπεύθυνος για την παρακολούθηση της πορείας της Διπλωματικής Εργασίας υποστηρίζοντας 

την προσπάθεια του με την υπόδειξη συγκεκριμένων πηγών μελέτης και με τη γενικότερη 

συνεργασία σε σχετικά επιστημονικά θέματα. Η Διπλωματική Εργασία κατατίθεται στο τέλος 

του Γ' εξαμήνου στην Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει προηγουμένως οριστεί για το σκοπό 

αυτόν από  την Γ.Σ.Ε.Σ. και στην οποία, επιπλέον του Επιβλέποντα, συμμετέχουν άλλα δύο 

μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή άλλων τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή Ερευνητές 

Α’ ή Β’ ή Γ’ βαθμίδας αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της 

αλλοδαπής ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής κάτοχοι 

Διδακτορικών Διπλωμάτων. Η εξέταση της μεταπτυχιακής εργασίας, γίνεται σε τόπο και 

χώρο που ανακοινώνεται δημόσια από τη γραμματεία του Τμήματος, με τη δυνατότητα 

ελεύθερης παρακολούθησης από το κοινό. 
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2.2.20. Χρηματοδότηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών  Σπουδών Σπουδών στη 

Διοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ. 

(Στην ενότητα αυτή αναφέρονται οι πηγές χρηματοδότησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο 

τρόπος εξασφάλισης της βιωσιμότητάς του και ο τρόπος χρήσης των πόρων που διαθέτει).  

 

Η χρηματοδότηση των ΠΜΣ είναι αποκλειστικά από τα δίδακτρα των φοιτητών. Τα ΠΜΣ 

υλικοτεχνικά και διοικητικά υποστηρίζονται και από το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.  

Τα ΠΜΣ έχουν χαμηλό κόστος, καθώς ουδείς από τους διδάσκοντες που είναι μέλη ΔΕΠ δεν 

λαμβάνει αμοιβή για τη διδασκαλία του στο ΠΜΣ. Τα τρέχοντα έξοδα των ΠΜΣ καλύπτονται 

κυρίως από τα δίδακτρα των φοιτητών.  

Ο Ν.3685/2008 διέπει τα ΜΠΣ και ειδικότερα στο άρθρο 8 καθορίζεται η κατανομή των 

εσόδων των ΜΠΣ  από δίδακτρα ως εξής: 

 Το 65% για λειτουργικά έξοδα του προγράμματος και για αμοιβές - αποζημιώσεις του 

διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού για εργασία που υπερβαίνει τις 

κατά νόμο υποχρεώσεις τους, καθώς και για τη χορήγηση υποτροφιών σε 

μεταπτυχιακούς φοιτητές μετά από πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. Επίσης, αμοιβές 

εξωτερικών συνεργατών, Υποτροφίες, Αναλώσιμα, Μετακινήσεις, Εξοπλισμός  και 

λοιπά έξοδα. Κατόπιν απόφασης της Συγκλήτου τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος δεν 

λαμβάνουν αμοιβή για τη διδασκαλία τους πέραν των κατά το νόμο προβλεπομένων. 

 Το 25% για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του ιδρύματος που αφορούν το Π.Μ.Σ. 

(Αμοιβές Γραμματειακής και Διοικητικής Υποστήριξης, Εξοπλισμός και αναλώσιμα  

Εργαστηριών, Λοιπά έξοδα) 

 Το 10% κρατήσεις υπέρ του Ε.Λ.Ε. 

Το ποσό των διδάκτρων ανερχόταν στις 4.500 ευρώ το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και το 

οποίο κατέβαλαν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ως εξής: 

-        1500  ευρώ στην αρχή του α΄ εξαμήνου 

-        1500 ευρώ στην αρχή του β΄ εξαμήνου 

-        1500  ευρώ στην αρχή του γ΄ εξαμήνου 

 για τις υποτροφίες για το 2013-14 ισχύει το παρακάτω 
 
Πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε χρόνο προσφέρονται στους αριστεύσαντες φοιτητές κάθε 

κατεύθυνσης βραβεία επίδοσης.  

 

Συγκεκριμένα το ακαδημαϊκό έτος 2015/16 δόθηκαν  στους  2 πρώτους αποφοιτήσαντες, 

για κάθε μια από τις 3 κατευθύνσεις, 1.000 € για τον πρωτεύσαντα και 500 € για το 

δεύτερο,  με την προϋπόθεση ότι είχε μέσο όρο βαθμολογίας άνω του «8.00» 

Το συνολικό ποσό των χρηματικών βραβείων ανερχόταν σε  3.500 € 
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2.3.  Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 

 

 
 

 (Στην ενότητα αυτή δίνεται μια σύντομη περιγραφή της δομής του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του 

Τμήματος)  

 

2.3.1.Ανταπόκριση Προγράμματος  Διδακτορικών Σπουδών 

Στους στόχους του Τμήματος 
(Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να αναφερθεί εάν υπάρχει ανταπόκριση του Π.Δ.Σ στους στόχους του Τμήματος , 

εάν υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής και  εάν εφαρμόζονται αποτελεσματικά ) 

 

Η επιτυχία του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών κρίνεται με βάση το ερευνητικό έργο 

που παράγεται κατά την εκπόνηση των διδακτορικών σπουδών, καθώς και από την εξέλιξη 

των αποφοίτων. Δεδομένου ότι ο αριθμός των αποφοίτων είναι περιορισμένος, δεν 

απαιτείται η οργάνωση εξειδικευμένου συστήματος παρακολούθησης της 

επαγγελματικής ή επιστημονικής πορείας των διδακτόρων του Τμήματος στην παρούσα 

φάση.  Πάντως,  το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ανταποκρίνεται πλήρως στους 

εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς στόχους του Τμήματος και δεν υφίσταται ανάγκη θέσπισης 

διαδικασιών ελέγχου αυτών. 

Επίσης, λόγω του μικρού αριθμού των υποψηφίων διδακτόρων δεν απαιτείται εξειδικευμένο 

σύστημα αξιολόγησης. Υπεύθυνη για την αξιολόγηση του προγράμματος είναι η ΓΣΕΣ. 

 

Στις απαιτήσεις της κοινωνίας 
 (Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να αναφερθεί εάν υπάρχει ανταπόκριση του Π.Δ.Σ στις απαιτήσεις – ανάγκες της 

κοινωνίας , εάν υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής και  εάν εφαρμόζονται αποτελεσματικά ) 

 

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών έχει συνεκτικότητα και λειτουργικότητα και 

βασίζεται στη διαπίστωση, ότι η σύγχρονη κοινωνία έχει αυξημένες ανάγκες για έρευνα και  

αντιμετωπίζει διαρκώς νέες προκλήσεις. Οι προκλήσεις αυτές σχετίζονται άμεσα με τις 

επιπτώσεις της σταδιακής ολοκλήρωσης - παγκοσμιοποίησης των αγορών και των 

οικονομιών κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών.  

Η πρόκληση ενός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών είναι να ισορροπήσει μεταξύ της 

παραδοσιακής επιστήμης της διοίκησης, του προσφάτως διαμορφωμένου χώρου και των 

αλλαγών που έρχονται. Αυτό δημιουργεί την ανάγκη θέσπισης διαδικασιών ελέγχου και 

αξιολόγησης του προγράμματος σπουδών ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες 

απαιτήσεις της κοινωνίας 
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Για την επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων 
(Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να αναφερθεί εάν υπάρχει  ανταπόκριση του Π.Δ.Σ στις ανάγκες τις αγοράς 

εργασίας για την επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων, εάν υπάρχει αποτελεσματική διαδικασία 

παρακολούθησης της επαγγελματικής πορείας όσων απέκτησαν Διδακτορικό δίπλωμα .                           

 

Λόγω του μικρού αριθμού των Διδακτόρων του Τμήματος δεν υφίσταται εξειδικευμένο 

σύστημα παρακολούθησης της πορείας τους, μετά τη λήψη του Διδακτορικού διπλώματος.  

Ωστόσο, το Τμήμα προετοιμάζεται για συστηματικότερη παρακολούθηση της εξέλιξης των 

αποφοίτων διδακτορικών Σπουδών. Για το σκοπό αυτό προετοιμάζει βάση δεδομένων με 

τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας των αποφοίτων διδακτόρων.  

 

 

2.3.2Δημοσιοποίηση  Προγράμματος Σπουδών 
(Στην ενότητα αυτή αναφέρονται οι τρόποι δημοσιοποίησης του Π.Δ.Σ, αν κυκλοφορεί σε έντυπη μορφή, αν 

δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, οργάνωση ενημερωτικών ημερίδων, διανομή φυλλαδίων σε 

διάφορούς φορείς  κλπ  ) 

 

Το πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ανακοινώνεται μέσα από την ιστοσελίδα του 

Τμήματος (http://www.ba.aegean.gr/), καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου (www.aegean.gr). Οι κενές θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες 

επίσης, ανακοινώνονται και σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ευρείας κυκλοφορίας. 

 

 

 

2.3.2. Δομή Προγράμματος  Διδακτορικών Σπουδών 
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα προσφερόμενα μαθήματα διδακτορικού κύκλου και ερευνητικής 

μεθοδολογίας 

 

 

Μαθήματα διδακτορικού κύκλου δεν προσφέρονται για τους Υ.Δ.  Προσφέρεται ένας κύκλος 

σεμιναρίων ερευνητικής μεθοδολογίας, τα οποία παρακολουθούν τόσο οι Υ.Δ. όσο και 

φοιτητές του ΠΜΣ. 

 

2.3.4.Επιλογή Υποψηφίων Διδακτόρων 

Διαδικασία επιλογής υποψηφίων Διδακτόρων 
(Στην υποενότητα αυτή περιγράφεται η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής υποψήφιων διδακτόρων, και το 

ποσοστό αποδοχής τους).  

 

Η διαδικασία επιλογής είναι απλή, καθώς κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλλει 

αίτηση προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. Μετά την εξέταση από τη Γραμματεία των τυπικών προσόντων, όπως 

αυτά ορίζονται από τη σχετική Νομοθεσία, η Γ.Σ.Ε.Σ. αποφασίζει να δεχθεί ή να απορρίψει 

την αίτηση. Στην πρώτη περίπτωση η Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζει άμεσα και την τριμελή συμβουλευτική 

επιτροπή του υποψηφίου διδάκτορα. 

http://www.aegean.gr/
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Ο υποψήφιος που ενδιαφέρεται για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υποβάλλει σχετική 

αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που είναι 

τα κάτωθι:  

1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα 

2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος  

3. Επικυρωμένο αντίγραφο Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών  

4. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας  προπτυχιακών μαθημάτων 

5. Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας μεταπτυχιακών μαθημάτων 

6. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας,  

7. Μία (1) Φωτογραφία,  

8. Δύο συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η μία τουλάχιστον να προέρχεται από 

καθηγητή, ο οποίος έχει διδάξει τον υποψήφιο. 

9. Αποδεικτικό Αγγλικής Γλώσσας.  

10. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, Διακρίσεις (εάν υπάρχουν),  

11. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν). 

Ο  υποψήφιος  μπορεί να καταθέσει και κάθε άλλο στοιχείο, που σύμφωνα με την γνώμη του, 

θα συμβάλει,  ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη  άποψη. 

Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, θα πρέπει να 

υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ. 

O υποψήφιος πρέπει μαζί με τα δικαιολογητικά του να υποβάλει και ένα συνοπτικό Σχέδιο 

Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής, το οποίο θα πρέπει να περιέχει: 

Α. Προτεινόμενο θέμα διδακτορικής διατριβής. 

Β. Περιγραφή του σκοπού της διδακτορικής διατριβής καθώς και των επιμέρους στόχων. 

Γ. Διαπίστωση του υπάρχοντος ερευνητικού κενού. 

Δ. Σκιαγράφηση της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί. 

Ε. Ενδεικτική βιβλιογραφία.   

 Η αίτηση του υποψηφίου διαβιβάζεται στη ΓΣΕΣ του τμήματος και ορίζεται τριμελής 

επιτροπή αξιολόγησης, η οποία αξιολογεί τον υποψήφιο με βάση το φάκελο υποψηφιότητάς 

του και κατόπιν προσωπικής συνέντευξης. 

Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι καλούνται σε δεύτερη φάση να υποβάλουν αναλυτική πρόταση, 

λαμβάνοντας υπόψη ότι:  

Γενικά, η πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής θα πρέπει να αναφέρεται σε 

σημαντικό ερευνητικό πρόβλημα, να παρουσιάζει επιστημονική πρωτοτυπία, να 

συμβάλλει στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, να εντάσσεται αρμονικά σε 
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κάποιο ευρύτερο σύνολο επιστημονικής θεωρίας και τα αποτελέσματα της να έχουν 

γενικευτικό χαρακτήρα. Τέλος θα πρέπει να στηρίζεται στην κατάλληλη 

επιστημονική μεθοδολογία συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων. 

Η πρόταση Διδακτορικής Διατριβής θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

1. Ανάλυση ειδικότερου αντικειμένου – οριοθέτηση εννοιών 

2. Βιβλιογραφική έρευνα και συνοπτική παρουσίαση σχετικής βιβλιογραφίας- 

αρθρογραφίας 

3. Εξέταση υπαρχόντων υποδειγμάτων – μοντέλων (εννοιολογικό πλαίσιο) 

4. Διαπίστωση ερευνητικού κενού – διατύπωση βασικών ερευνητικών 

υποθέσεων 

5. Προτεινόμενο ερευνητικό μοντέλο – εννοιολογικό πλαίσιο 

6. Ανάλυση ερευνητικής μεθοδολογίας 

7. Τρόποι επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων  

8. Ενδεικτική βιβλιογραφία – αρθρογραφία 

9. Χρονοδιάγραμμα 

Η επιτροπή αξιολόγησης καταθέτει σχετική εισήγηση στη ΓΣΕΣ  και εφόσον ο υποψήφιος  

πληροί τις προϋποθέσεις για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, ορίζεται το θέμα και η 

τριμελής συμβουλευτική επιτροπή του υποψηφίου. 

Το ποσοστό αποδοχής των υποψηφίων διδακτόρων εγγίζει το 75%, καθώς οι αιτούντες 

στη συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν εκ των προτέρων ενημερωθεί για τα κριτήρια και 

τις προϋποθέσεις εισαγωγής και έχουν αναζητήσει μέλη ΔΕΠ που ενδιαφέρονται και έχουν τη 

δυνατότητα να επιβλέψουν την εκπόνηση της διδακτορικής έρευνας στο τομέα 

ενδιαφέροντος του υποψηφίου. 

 
Μέθοδος δημοσιοποίησης  
(Στην υποενότητα αυτή παρουσιάζεται με ποιο τρόπο δημοσιοποιείται η διαδικασία, τα κριτήρια και τα 

αποτελέσματα  της επιλογής των υποψήφιων. Επιπλέον καταγράφεται ο τρόπος με τον οποίο διασφαλίζεται η 

αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων διδακτόρων.) 

 

Υπάρχει αναλυτικός κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος είναι 

μόνιμα αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος (http://www.ba.aegean.gr/) και ορίζει 

τη σχετική διαδικασία και τα κριτήρια αποδοχής των υποψηφίων διδακτόρων..  

Ορίζεται τριμελής επιτροπή αξιολόγησης η οποία εισηγείται σχετικά τη ΓΣΕΣ κατόπιν 

μελέτης του φακέλου υποψηφιότητας και προσωπικής συνέντευξης του υποψηφίου.  Η 

σχετική διαδικασία επιλογής των υποψηφίων διδακτόρων είναι διαφανής  

 
 

http://www.ba.aegean.gr/
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2.3.5 Θεματικές διδακτορικών διατριβών  

 
Στην ενότητα αυτή καταγράφονται οι θεματικές των διδακτορικών διατριβών, αναφέρονται εάν υπάρχουν 

κριτήρια  ποιότητας των  διδακτορικών  διατριβών , παρουσιάζονται  οι δημοσιεύσεις των υποψηφίων διδακτόρων 

κατά το ακαδημαϊκό έτος που αναφέρεται η ετήσια Ε.Ε.Α και ο βαθμός διαφάνειας της διαδικασίας ανάθεσης των 

διδακτορικών διατριβών 

 
Οι θεματικές των διδακτορικών διατριβών καθορίζονται από τους διδάσκοντες που 

προκηρύσσουν δημόσια το σχετικό θέμα. Η διαδικασία ανάθεσης των διδακτορικών 

διατριβών αποφασίζεται από τριμελή εξεταστική επιτροπή.  Τα κριτήρια  ποιότητας των  

διδακτορικών  διατριβών καθορίζονται αρχικά από την τριμελή επιτροπή και στη συνέχεια 

από την επταμελή. 

 

 

2.3.6. Οργάνωση Εκπαιδευτικών και ερευνητικών διαδικασιών για 
τους υποψήφιους διδάκτορες 

Οργάνωση εκπαιδευτικών και ερευνητικών διαδικασιών  
(Στην υποενότητα  αυτή αναλύεται η συμμετοχή των υποψηφίων διδακτόρων στο εκπαιδευτικό έργο και τις 

ερευνητικές διαδικασίες του Τμήματος).  

 

Οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος παράγουν ερευνητικό έργο με διεθνή αναγνώριση 

και συμμετέχουν στην εκπόνηση διεθνών ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων, όπως 

φαίνεται από τις διεθνής δημοσιεύσεις και τη συμμετοχή τους σε διεθνή συνέδρια. Επίσης, 

συμμετέχουν σε περιορισμένο βαθμό στο εκπαιδευτικό έργο του τμήματος. 

 

Οργάνωση Σεμιναρίων και Ομιλιών  
(Στην υποενότητα αυτή εξετάζεται εάν οργανώνεται σε τακτό χρονικό διάστημα, εβδομαδιαία, μηνιαία, γενικό 

σεμινάριο –ανοικτή διάλεξη , όπου καθηγητές και ερευνητές στο Τμήμα παρουσιάζουν την έρευνά  τους για 

ενημέρωση των συναδέλφων τους, αλλά και των φοιτητών.) 

 

Όλοι οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν την υποχρέωση να παρουσιάσουν σε ανοικτή διάλεξη τα 

αποτελέσματα της έρευνάς τους, τουλάχιστον μία φορά ανά έτος. Για το σκοπό αυτό 

διοργανώνεται από το Τμήμα Ημερίδα ή Διημερίδα, όπου οι υποψήφιοι διδάκτορες 

παρουσιάζουν το έργο τους στα μέλη ΔΕΠ και τους φοιτητές του Τμήματος. 

Δυνατότητα πρόσκλησης ομιλητών  
(Στην υποενότητα αυτή αναφέρεται εάν υπάρχει δυνατότητα πρόσκλησης ομιλητών από άλλα παν/μια και 

ερευνητικά κέντρα για να δώσουν  ομιλίες και να ενημερώσουν για το έργο τους).  

 

Το Τμήμα επισκέπτονται επιστήμονες του εσωτερικού και του εξωτερικού για να 

πραγματοποιήσουν ομιλίες ή να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις. 
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2.3.7 Διεθνής χαρακτήρας Προγράμματος  Διδακτορικών Σπουδών 

 

Συμμετοχή Διδασκόντων από το εξωτερικό 
(Στην υποενότητα αυτή αναφέρεται εάν υπάρχει συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό στις 7μελεις και 

3μελείς Επιτροπές, εάν υπάρχει αναφέρεται σε τι ποσοστό ) 

 

Μέχρι πρότινος, η Ελληνική νομοθεσία δεν επέτρεπε τη συμμετοχή μελών ΔΕΠ από την 

αλλοδαπή στις 7μελείς και 3μελείς επιτροπές. Με το νέο νόμο 3685/2008, η συμμετοχή είναι 

πλέον δυνατή και το Τμήμα έχει ήδη προσεγγίσει διδάσκοντες από το εξωτερικό για να 

αναλάβουν ενεργό ρόλο στην επίβλεψη διδακτορικών διατριβών, μέσω της συμμετοχής τους 

στις αντίστοιχες επιτροπές. 

 

Συμμετοχή αλλοδαπών υποψηφίων Διδακτόρων 
(Στην υποενότητα  αυτή αναφέρεται εάν υπάρχει συμμετοχή  υποψηφίων Διδακτόρων από την αλλοδαπή) 

 

Υπάρχει μικρή συμμετοχή αλλοδαπών υποψηφίων διδακτόρων, οι οποίοι μάλιστα έχουν 

ολοκληρώσει και υποστηρίξει με επιτυχία τη διδακτορική τους διατριβή και έχουν αποκτήσει 

το Διδακτορικό τους δίπλωμα. Για το ακαδ. Έτος 2013-14, δεν υπήρξε αλλοδαπός υποψήφιος 

διδάκτορας. 

 

Συμφωνίες με Ιδρύματα και φορείς του Εξωτερικού 
(Στην υποενότητα αυτή αναφέρονται εάν υπάρχουν συμφωνίες συνεργασίας με ιδρύματα ή και ερευνητικούς 

φορείς στο εξωτερικού  ) 

 

Όχι, ειδικά για το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών. 

 

Παροχή κινήτρων στους υποψήφιους Διδάκτορες 
(Στην υποενότητα αυτή αναφέρεται εάν το τμήμα παρέχει κίνητρα, ενθαρρύνει τη συμμετοχή των υποψηφίων 

διδακτόρων σε διάφορες επιστημονικές και άλλες δραστηριότητες. Δηλαδή η συμμετοχή τους σε διεθνή «Θερινά 

Προγράμματα» (summer schools), διεθνή ερευνητικά συνέδρια, υποβολή άρθρων σε έγκριτα περιοδικά, κλπ. ) 

 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ενίσχυση του κύρους της διδακτορικής διατριβής, οι 

υποψήφιοι διδάκτορες να είναι ενεργά μέλη μιας κοινωνίας υποψηφίων διδακτόρων που 

είναι ενεργή, ακαδημαϊκά και ερευνητικά. Τα θερινά και χειμερινά σχολεία προσφέρουν 

τη δυνατότητα εμπλουτισμού των γνώσεων κάθε υποψηφίου και τον φέρνουν σε επαφή με 

άλλους συναδέλφους για ανταλλαγή ιδεών και προβληματισμών.  

Από την άλλη πλευρά, τα διεθνή συνέδρια και περιοδικά αξιολογούν εμπράκτως το έργο 

κάθε διατριβής, παρέχοντας και ένα μέτρο επίδοσης και αποδοχής της έρευνας του 

υποψηφίου από το επιστημονικό κοινό. Επομένως, η συμμετοχή σε όλα τα παραπάνω 

κρίνεται άκρως επιτακτική και το Τμήμα προσπαθεί να συνδράμει όσο είναι δυνατό, είτε 

μέσω κονδυλίων από ερευνητικά προγράμματα, είτε μέσω ιδίων πόρων. 
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Συγκεκριμένα το ακαδ. έτος 2015-16  χρηματοδοτήθηκαν από το ΠΜΣ ΜΒΑ υποψήφιοι 

διδάκτορες για τη συμμετοχή τους σε συνέδρια, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 

 

Ονοματεπώνυμο Συνέδριο Εισήγηση 

Χριστίνα Βαδάση 14o ετήσιο συνέδριο του 

Συνδέσμου Επιστημόνων 

Χρηματοοικονομικής και 

Λογιστικής Ελλάδος 

(HFAA 2015),  18 – 19 

Δεκεμβρίου 2015, Αθήνα 

Internationalization in 

auditing research. 

 

Μπίθας Γεώργιος 4th International 

Conference on Strategic 

Innovative Marketing, 

Μύκονος, 24 – 27 

Σεπτεμβρίου 2015.  

 

E-Services Development in 

the Collaborative World. 

 

Βαρλάς Γεώργιος International Conference 

on Operations Research 

OR 2015,  Βιέννη, 1 – 4 

Σεπτεμβρίου 2015. 

 

Performance evaluation of a 

lost sales, push - pull 

production-inventory system 

under supply and demand 

uncertainty. 

 Τριανταφύλλου Γεώργιος  4ο διεθνές συνέδριο 
«Contemporary 
Marketing 
Issues», Ηράκλειο, 
Κρήτη,  24 – 
27.06.2016.   

 

Factors that determine the 

perceived value of wine and 

the consumers’ satisfaction 

level.  

Στέλλα Καρούλια  56ο τακτικό Επιστημονικό 

Συνέδριο της European 

Regional Science 

Association, Βιέννη, 23 – 

26.08.2016. 

The Evaluation of Tourism 

Satisfaction in Island 

Destinations: The Case of the 

Ionian Islands of Greece. 

Ευγενία Φρονιμάκη    28ο European Conference 

on Operations Research 

(EURO 2016), Poznan, 

Πολωνία, 03 – 06.07.2016. 

Defining the cost of 

producing an object by 

traditional and 3D 

manufacturing procedure. 

https://www.euro-online.org/conf/euro28/display_abstract?paperid=2430
https://www.euro-online.org/conf/euro28/display_abstract?paperid=2430
https://www.euro-online.org/conf/euro28/display_abstract?paperid=2430
https://www.euro-online.org/conf/euro28/display_abstract?paperid=2430
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Οίκουτα Μάζα Πατρίτσια 56ο τακτικό Επιστημονικό 

Συνέδριο της European 

Regional Science 

Association, Βιέννη, 23 – 

26.08.2016. 

Globalization, Integration & 

Inequalities in European 

Union. 

Χρήστος Κακαρούγκας Διεθνές Επιστημονικό 

Συνέδριο Τουρισμού που 

διοργανώνει το School of 

Hospitality and Tourism 

Management, University 

of Surrey, 19 – 22.07.2016. 

 

Weighting and evaluating 

the change of organizational 

culture in times of crisis. The 

case of luxury hotels in 

Athens. 

 

 

Συγγραφή Διατριβής σε ξένη γλώσσα 
(Στην υποενότητα αυτή αναφέρεται εάν υπάρχει  δυνατότητα εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής σε ξένη 

γλώσσα ) 

 

Η προγενέστερη νομοθεσία δεν επέτρεπε την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε γλώσσα 

πλην της Ελληνικής. Ο νέος νόμος 3685/2008 καθιστά κάτι τέτοιο πλέον εφικτό και το Τμήμα 

παρέχει αυτή τη δυνατότητα στους υποψήφιους διδάκτορες. Διδάκτορες του Τμήματος έχουν 

συγγράψει τη διδακτορική τους διατριβή στην Αγγλική γλώσσα. 

 

Διεθνείς Διακρίσεις του Π.Δ.Σ 
(Στην  υποενότητα  αυτή αναφέρονται εάν υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράμματος Διδακτορικών 

Σπουδών και  ποιες) 

 

Μέχρι σήμερα, δεν έχει υποπέσει στην αντίληψη του Τμήματος κάποια διεθνής διάκριση του 

Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών. Έχουν υπάρξει όμως πολλές περιπτώσεις ΥΔ στων 

οποίων τις δημοσιευόμενες εργασίες σε έγκυρα διεθνή περιοδικά εμφανίζονται αναφορές 

(citations) από άλλους ερευνητές κατά την διάρκεια του διδακτορικού τους. 

 

2.3.8 Εξεταστικό Σύστημα  

Διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων διδακτόρων  
(Στην υποενότητα  αυτή παρουσιάζεται ο τρόπος διαχρονικής παρακολούθησης της επίδοσης και της προόδου των 

υποψηφίων διδακτόρων και ο τρόπος διασφάλισης της διαφάνειας κατά τη διαδικασία αξιολόγησής τους. 

Εξετάζεται η εφαρμογή κοινών (μεταξύ των διδασκόντων) διαδικασιών αξιολόγησης των υποψηφίων διδακτόρων 

και η αποτελεσματικότητά τους, καθώς και η διαφάνεια της διαδικασίας εξέτασης της διδακτορικής διατριβής).  
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Οι  επιβλέποντες καθηγητές σε συνεργασία με τους υποψήφιους διδάκτορες συμπληρώνουν 

σε ετήσια βάση την έκθεση προόδου τους, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά τα 

επιστημονικά τους επιτεύγματα, οι δημοσιεύσεις τους και οι μελλοντικές εργασίες που 

απαιτούνται για την ολοκλήρωση των διδακτορικών τους διατριβών. Επίσης, οι υποψήφιοι 

διδάκτορες είναι υποχρεωμένοι να πραγματοποιήσουν μία τουλάχιστον δημόσια παρουσίαση 

ετησίως. Για το σκοπό αυτό διοργανώνεται ετησίως «Ημερίδα ή Διημερίδα Υποψηφίων 

Διδακτόρων», στην οποία συμμετέχουν όλοι οι ενεργοί υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος 

και την οποία παρακολουθούν τα μέλη ΔΕΠ και μεταπτυχιακοί και προχωρημένοι 

προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες. Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος ενημερώνεται για 

τα αποτελέσματα των παρουσιάσεων των υποψήφιων διδακτόρων από μέλος ΔΕΠ  που έχει 

οριστεί για το σκοπό αυτό. 

Όλοι οι διδάσκοντες που επιβλέπουν υποψήφιους διδάκτορες στο Τμήμα, εφαρμόζουν 

κοινές τακτικές αξιολόγησης/επίβλεψης της εκάστοτε διδακτορικής διατριβής. Τα 

κριτήρια αξιολόγησης (δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια και έγκριτα περιοδικά) είναι επίσης 

κοινά μεταξύ των διδασκόντων και έχουν όλα κοινό παράγοντα την διασφάλιση υψηλής 

αναγνωρισιμότητας των ερευνητικών αποτελεσμάτων της διδακτορικής διατριβής από τη 

διεθνή επιστημονική κοινότητα. 

Η ασφαλέστερη μέθοδος για την αξιολόγηση της διαδικασίας αξιολόγησης είναι το επίπεδο 

των δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών του υποψηφίου σε έγκριτα επιστημονικά 

περιοδικά και διεθνή συνέδρια με κρίση. Οι κριτές των εργασιών αυτών είναι ανεξάρτητοι 

επιστήμονες, μέλη άλλων ΑΕΙ του εξωτερικού ή της ημεδαπής, μέλη ερευνητικών ινστιτούτων 

και άλλων επιστημονικών φορέων. Η θετική αξιολόγηση και εν τέλει η αποδοχή μιας 

εργασίας, συνιστά αναγνώριση της πρωτότυπης μελέτης πάνω στη θεματική περιοχή και 

αυτομάτως εντάσσει τον υποψήφιο σε αναγνωρισμένη θέση στο επιστημονικό γίγνεσθαι. 

Τόσο στην ανάθεση όσο και στην εξέταση της διδακτορικής διατριβής, ο υποψήφιος πρέπει 

αρχικά να πληροί τα κριτήρια εισαγωγής, τα οποία αντικατοπτρίζονται στον πίνακα 

προσόντων που αποφασίζει η Γ.Σ.Ε.Σ. και στη συνέχεια να υποστηρίξει ενώπιον της 7μελούς 

επιτροπής τη διατριβή του, η οποία έχει συνοδευτεί από μια σειρά επιστημονικών εργασιών, 

που έχουν κριθεί από ανεξάρτητες επιτροπές επιστημόνων, εξασφαλίζοντας την πρωτοτυπία 

της κάθε διδακτορικής διατριβής. Επιπρόσθετα, η υποστήριξη αυτή λαμβάνει χώρα σε 

δημόσιο χώρο, ανοικτό για το ευρύ κοινό και σε χρονική στιγμή που έχει προ καιρού δημόσια 

ανακοινωθεί. 

Οι προδιαγραφές της ποιότητας μιας διδακτορικής διατριβής εξετάζονται από την 

επταμελή εξεταστική επιτροπή που έχει οριστεί και συνοψίζονται γενικά στα ακόλουθα: 

- Το θέμα πρέπει να αναφέρεται σε σημαντικό ερευνητικό – επιστημονικό πρόβλημα 

- Η διατριβή πρέπει να παρουσιάζει επιστημονική πρωτοτυπία και να συμβάλλει στην 

προαγωγή της επιστημονικής γνώσης 
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- Πρέπει να υπάρχει επαρκής επισκόπηση της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφία 

και αρθρογραφίας 

- Πρέπει να καταδεικνύεται άρτια γνώση και δυνατότητα κριτικής θεώρησης του 

ερευνώμενου αντικειμένου 

- Η έρευνα πρέπει να εντάσσεται αρμονικά σε κάποιο ευρύτερο σύνολο επιστημονικής 

θεωρίας και τα αποτελέσματά της να έχουν γενικευτικό χαρακτήρα 

- Πρέπει να έχει γίνει σωστή διατύπωση και έλεγχος των ερευνητικών υποθέσεων 

- Πρέπει να στηρίζεται στην κατάλληλη επιστημονική μεθοδολογία συλλογής, 

επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων 

- Τα πορίσματα πρέπει να συγκρίνονται με τα πορίσματα ανάλογων μελετών και 

ερευνών και 

- Πρέπει να οριοθετείται η συμβολή της διατριβής στην επιστήμη.   

Εξάλλου, οι παραπάνω προδιαγραφές ελέγχονται από τις δημοσιεύσεις πρωτότυπων 

εργασιών του κάθε υποψηφίου σε έγκριτα περιοδικά και διεθνή συνέδρια. Αν και ο 

απαιτούμενος αριθμός εργασιών ποικίλλει, η επικρατούσα τάση είναι να υπάρχουν 

τουλάχιστο δυο δημοσιευμένες εργασίες σε έγκριτα και έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και 

πολλαπλάσιες εργασίες σε διεθνή συνέδρια με αξιολόγηση από ανώνυμους κριτές.  

 

Σύνθεση των 7μελών και 3μελών επιτροπών  
(Στην υποενότητα  αυτή αναφέρεται αν υπάρχει συμμετοχή συναφών θεματικά ειδικών επιστημόνων από άλλα 

ΑΕΙ ή ερευνητικά Ιδρύματα στη σύνθεση των 7μελών και 3μελών επιτροπών). 

 

Όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, η υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής 

κάθε υποψηφίου, γίνεται ενώπιον της 7μελούς επιτροπής η οποία ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. και 

συνέρχεται έπειτα από την έγκριση της 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής   Ο χρόνος και 

ο τόπος παρουσίασης ανακοινώνεται επίσημα από τη Γραμματεία του Τμήματος και 

κοινοποιείται ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου. Κατά τη φάση της 

υποστήριξης, υπάρχει πάντοτε η παρουσία ευρύτερου κοινού, το οποίο παρακολουθεί 

ανοικτά όλη τη διαδικασία. 

Υπάρχει συμμετοχή ειδικών επιστημόνων από άλλα ΑΕΙ ή ερευνητικά ιδρύματα 

στη σύνθεση των 7μελών επιτροπών σε ποσοστό 100% των διδακτορικών διατριβών. 

Αναφορικά με τις 3μελείς επιτροπές, το ποσοστό αυτό είναι σαφώς μικρότερο αλλά ξεπερνά 

το 75%. Αυτό αυξάνει το κύρος των παρεχόμενων διδακτορικών διπλωμάτων και κάνει τις 

διαδικασίες αξιολόγησης πιο διαφανείς και αξιοκρατικές. 
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2.4.  Άλλες εκπαιδευτικές δομές Τμήματος  

(π.χ. διδασκαλείο Ρόδος) 

 

 

(Στην ενότητα αυτή αναφέρεται εάν στο Τμήμα λειτουργούν πρόσθετες εκπαιδευτικές δομές, ποιες είναι και 

δώστε μια σύντομη αναφορά για τη λειτουργία τους ) 

 

Δεν υφίστανται στο ΤΔΕ 
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2.5.  Συμπεράσματα 

 

 

 

(Στην ενότητα αυτή δίνονται κάποιες βασικές διαπιστώσεις – συμπεράσματα ανά πρόγραμμα σπουδών του 

Τμήματος.) 

 

Οι βασικές διαπιστώσεις – συμπεράσματα ανά πρόγραμμα σπουδών είναι οι ακόλουθες: 

 

Πρόγραμμα  Προπτυχιακών Σπουδών 

 Το ΠΠΣ ανταποκρίνεται πλήρως στους στόχους του Τμήματος και τις κοινωνικές 

απαιτήσεις. Επειδή, όμως, οι τελευταίες είναι ευμετάβλητες, απαιτούνται δράσεις 

διαρκούς αξιολόγησης.  

 Η δομή, η συνεκτικότητα και η λειτουργικότητα του Προγράμματος Προπτυχιακών 

Σπουδών είναι ικανοποιητικά στοιχεία και ελέγχονται διαρκώς μέσα από τη 

διαδικασία αξιολόγησης. 

 Η αποτελεσματικότητα του εξεταστικού συστήματος ελέγχεται με βάση τα στατιστικά 

στοιχεία του φοιτητολογίου, τον απολογισμό των διδασκόντων, αλλά και από τους 

ίδιους τους φοιτητές και φοιτήτριες, που έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν την 

άποψή τους μέσω των εκπροσώπων τους.  

  Η διεθνής διάσταση του ΠΠΣ προκύπτει από τις ανταλλαγές φοιτητών μέσω 

Erasmus και τις διαλέξεις από επιστήμονες του εξωτερικού. Απαιτείται να 

αναζητηθούν περαιτέρω δράσεις ενίσχυσης της διεθνούς διάστασης του ΠΠΣ. 

  Η πρακτική άσκηση των φοιτητών πραγματοποιείται χωρίς προβλήματα, είναι όμως 

μικρή η διάρκειά της. Οι παρούσες συνθήκες δεν επιτρέπουν άμεσα την αύξηση της 

διάρκειας της πρακτικής άσκησης.  

 

3.2 Προγράμματα  Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 

 Οι τίτλοι των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών ανταποκρίνονται πλήρως στο 

περιεχόμενο και τους στόχους των ΠΜΣ. 

 Το ΔΠΜΣ “Σχεδιασμός, πολιτική και Διοίκηση Τουρισμού” οργανώνεται από τέσσερα 

Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων το 

υποστηρίξει πλήρως. 
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 Τα ΠΜΣ ανταποκρίνονται πλήρως στους στόχους του Τμήματος και τις κοινωνικές 

απαιτήσεις. Επειδή, όμως, οι τελευταίες είναι ευμετάβλητες, απαιτούνται δράσεις 

διαρκούς αξιολόγησης.  

  Η δομή, η συνεκτικότητα και η λειτουργικότητα των Προγραμμάτων 

Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι στοιχεία που  ελέγχονται διαρκώς, μέσα από τη 

διαδικασία αξιολόγησης, από τη Ε.Δ.Ε. και τη Γ.Σ.Ε.Σ κατά περίπτωση. 

 Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με τρόπους που ανταποκρίνονται 

πλήρως στους στόχους και το χαρακτήρα των ΠΜΣ. Η αποτελεσματικότητα του 

εξεταστικού συστήματος ελέγχεται με βάση τα στατιστικά στοιχεία του 

φοιτητολογίου, τον απολογισμό των διδασκόντων, αλλά και από τους ίδιους τους 

φοιτητές και φοιτήτριες, που έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν την άποψή τους 

μέσω των εκπροσώπων τους. 

 Η διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι ανοικτή και διαφανής. Οι 

μέθοδοι αξιολόγησης των υποψηφίων ανταποκρίνονται πλήρως στους στόχους και το 

χαρακτήρα των ΠΜΣ. 

 Τα ΠΜΣ χρηματοδοτούνται από πόρους των φοιτητών, οι οποίοι προς το παρόν 

φαίνεται να επαρκούν. Για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των προγραμμάτων 

απαιτείται η εξεύρεση περισσότερων πηγών χρηματοδότησης. 

 Η διεθνής διάσταση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν είναι 

ικανοποιητική. Απαιτείται να αναζητηθούν περαιτέρω δράσεις ενίσχυσης της 

διεθνούς διάστασης των ΠΜΣ. 

 

3.3 Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 

 Η σταδιοδρομία των διδακτόρων του Τμήματος και το ερευνητικό τους έργο 

μαρτυρούν την εξαιρετική επιτυχία του προγράμματος διδακτορικών σπουδών. 

  Η αποτελεσματικότητα της δομής του προγράμματος διδακτορικών σπουδών 

παρακολουθείται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. 

  Το εξεταστικό σύστημα του προγράμματος διδακτορικών σπουδών είναι ανοικτό και 

διαφανές. 

 Η διαδικασία επιλογής του προγράμματος διδακτορικών σπουδών είναι ανοικτή και 

διαφανής. 

 Η οργάνωση σεμιναρίων και ομιλιών είναι ικανοποιητική. Ωστόσο, η απόσταση από 

τα μεγάλα αστικά κέντρα, καθώς και η γραφειοκρατική δομή της οικονομικής 

διαχείρισης δυσχεραίνουν τη διοργάνωση σεμιναρίων και ομιλιών με εξωτερικούς 

ομιλητές/εισηγητές. Εντούτοις, ο αριθμός των σχετικών εκδηλώσεων είναι 

ικανοποιητικός. Θα πρέπει όμως στο μέλλον να οργανωθούν υποχρεωτικά μαθήματα 
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επιστημονικής ερευνητικής μεθοδολογίας, των οποίων η επιτυχής παρακολούθηση θα 

είναι προϋπόθεση για την υποβολή της διατριβής. 

 Η διεθνή διάσταση του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών  είναι καλή. Οι 

υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος παράγουν ερευνητικό έργο με διεθνή 

αναγνώριση και συμμετέχουν στην εκπόνηση διεθνών ανταγωνιστικών ερευνητικών 

προγραμμάτων, όπως φαίνεται από τις διεθνής δημοσιεύσεις και τη συμμετοχή τους 

σε διεθνή συνέδρια. 
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3.Διδακτικό Έργο 
 

 
Η ενότητα αυτή αφορά το διδακτικό έργο τόσο του Προπτυχιακού, όσο του Μεταπτυχιακού2 και Διδακτορικού 

Προγράμματος Σπουδών. 

3.1Αποτελεσματικότητα Διδακτικού Προσωπικού και Ποιότητα Διδακτικής 

Διαδικασίας  
 

Ως προς το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 

(Σε αυτή την υποενότητα αυτή καταγράφεται:: Εάν υπάρχει και πώς εφαρμόζεται διαδικασία αξιολόγησης 

διδασκόντων από τους φοιτητές και πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσματα της, ο μέσος εβδομαδιαίος φόρτος 

διδακτικού έργου ανά διδάσκοντα κατά το ακαδημαϊκό έτος που αναφέρεται η Ετήσια Ε.Ε.Α, ποιες διδακτικές 

μέθοδοι διδασκαλίες αξιοποιούνται από το τμήμα, πχ  διαλέξεις, φροντιστηριακές ασκήσεις, ομαδικές – ατομικές 

εργασίες, χρήση ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού κλπ, αν υπάρχει διαδικασία επικαιροποίησης του 

περιεχομένου των μαθημάτων και των διδακτικών μεθόδων και εάν υπάρχουν θεσμοθετημένες από το Τμήμα 

υποτροφίες/βραβεία διδασκαλίας.)  

 

Οι διδάσκοντες/μάθημα αξιολογούνται σε εξαμηνιαία βάση από τους φοιτητές και τις 

φοιτήτριες μέσω ανωνύμων ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων που διαμορφώθηκαν από την 

ΑΔΙΠ.  

Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, προκειμένου τα αποτελέσματα να είναι αμερόληπτα 

και στατιστικώς αξιόπιστα, πραγματοποιείται από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του 

Τμήματος απογραφικά και όχι δειγματοληπτικά.  

Αξιολογούνται όλα τα προσφερόμενα από το Τμήμα μαθήματα και όλοι οι διδάσκοντες. Κάθε 

διδάσκων έχει πρόσβαση στα στοιχεία που τον αφορούν ενώ ο Πρόεδρος και η ΟΜΕΑ έχουν 

πρόσβαση στο σύνολο των διαθέσιμων πληροφοριών. Ατυχώς η ανταπόκριση των 

φοιτητών- τριών είναι πολύ περιορισμένη. Παρά τις προσπάθειες που 

καταβάλλονται να συμπληρωθούν περισσότερες απαντήσεις η συμμετοχή 

παραμένει μη αντιπροσωπευτική. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι ενδείξεις που 

συνάγονται μπορεί να είναι παραπλανητικές. (Επί παραδείγματι εμφανίζουν μια 

συστηματική πόλωση μεταξύ υπερβολικά αρνητικών και ευνοϊκών κρίσεων, ως εάν 

η συμμετοχή των φοιτητών-τριών να περιορίζεται κυρίως σε όσους-ες έχουν ειδικό 

κίνητρο να δηλώσουν τη γνώμη τους). Η επεξεργασία των ερωτηματολογίων α θα 

μπορούσε να δώσει πολύ ενδιαφέρουσες ενδείξεις και να οδηγήσει σε  συμπεράσματα 

                                                           
2 Στην περίπτωση που στο Τμήμα λειτουργούν παραπάνω από ένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών, η ενότητα που αφορά το κάθε φορά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα πρέπει να 

επαναλαμβάνεται για κάθε ένα από τα ΠΜΣ. 
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χρήσιμα για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και για το σχεδιασμό και την 

ανάπτυξη μελλοντικών μαθημάτων. Για να υλοποιηθεί όμως αυτός ο στόχος απαιτείται 

διοικητική υποστήριξη για τη συστηματική επεξεργασία των απαντήσεων και, βεβαίως, 

αυξημένη συμμετοχή – σημαντικά υψηλότερη από αυτήν που μέχρι σήμερα έχει καταγραφεί. 

Ο μέσος όρος διδασκαλίας για τα μέλη ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης και τους διδάσκοντες 

με βάση το ΠΔ47/80 με πλήρη σύμβαση, υπολογίζεται σε 7,5 ώρες. Οι ώρες αυτές αφορούν 

στις διαλέξεις και τα εργαστήρια και δεν περιλαμβάνουν την προετοιμασία, τη διόρθωση 

εργασιών, ασκήσεων, γραπτών κ.λπ. Για τα τελευταία δεν έχουν καταγραφεί σχετικά 

στοιχεία. 

Οι διδακτικές μέθοδοι διδασκαλίες που αξιοποιούνται από το τμήμα, είναι οι διαλέξεις, οι 

φροντιστηριακές ασκήσεις, οι ομαδικές – ατομικές εργασίες και η χρήση ηλεκτρονικού 

εκπαιδευτικού υλικού. Αυτό γίνεται κατά περίπτωση και εξαρτάται από τη φύση και τις 

ιδιαιτερότητες των μαθημάτων. 

Η διαδικασία επικαιροποίησης του περιεχομένου των μαθημάτων και των διδακτικών 

μεθόδων προκύπτει μέσω των ερωτηματολογίων και της εκπαιδευτικής ανάδρασης.  

Από το Τμήμα δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες υποτροφίες/βραβεία διδασκαλίας.  Ωστόσο, 

κάθε χρόνο χορηγούνται υποτροφίες στους φοιτητές από φορείς της τοπικής κοινωνίας, αλλά 

και από φυσικά πρόσωπα. 

 

Ως προς το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική 

Τουρισμού» 

(Στην υποενότητα αυτή καταγράφεται: : Εάν υπάρχει και πώς εφαρμόζεται διαδικασία αξιολόγησης διδασκόντων 

από τους φοιτητές του ΠΜΣ και πως αξιοποιούνται τα αποτελέσματα της, ο μέσος εβδομαδιαίος φόρτος 

διδακτικού έργου ανά διδάσκοντα κατά το ακαδημαϊκό έτος που αναφέρεται η Ετήσια Ε.Ε.Α, ποιες διδακτικές 

μέθοδοι διδασκαλίες αξιοποιούνται από το ΠΜΣ, διαλέξεις, φροντιστηριακές ασκήσεις, ομαδικές – ατομικές 

εργασίες, χρήση ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού κλπ, αν υπάρχει διαδικασία επικαιροποίησης του 

περιεχομένου των μαθημάτων και των διδακτικών μεθόδων, εάν υπάρχουν θεσμοθετημένες από το Τμήμα 

υποτροφίες/βραβεία διδασκαλίας, πόσα από τα μέλη του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος διδάσκουν στο 

ΠΜΣ, εάν συνεισφέρουν οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές στο διδακτικό έργο του Τμήματος κατά το ακαδημαϊκό έτος 

που αναφέρεται η Ετήσια Ε.Ε.Α) 

 

Η αξιολόγηση των διδασκόντων του ΠΜΣ γίνεται μέσω των ερωτηματολογίων της 

ΜΟΔΙΠ. 

Στο ΠΜΣ διδάσκουν 12 μέλη του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος (μέλη ΔΕΠ). Επίσης, 

δίδαξαν και 6 εξωτερικοί συνεργάτες. Οι διδάσκοντες του τμήματος καλύπτουν σχεδόν το 

σύνολο των γνωστικών αντικειμένων στα οποία παρέχουν εξειδίκευση. 

Το Τμήμα έχει θεσμοθετημένες υποτροφίες/βραβεία διδασκαλίας για κάθε  

Ακαδημαϊκό έτος.  
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Το ακαδημαικό έτος 2015-2016 δόθησαν οι ακόλουθες υποτροφίες – βραβεία στους 

διπλωματούχους: 

  
  
  
  
  
  

 
 
 

 

Το Τμήμα αξιοποιεί πλήθος διαφορετικών μεθόδων διδασκαλίας αναλόγως της φύσης του 

κάθε μαθήματος όπως προκύπτει από τον εξαμηνιαίο απολογισμό των διδασκόντων. Σε αυτές 

περιλαμβάνονται: διαλέξεις, εργασίες, εργαστηριακές ασκήσεις, φροντιστηριακές ασκήσεις, 

μελέτες περίπτωσης, ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) κ.ά. 

Όσον αφορά στην επικαιροποίηση του περιεχομένου των μαθημάτων, υλοποιείται από 

τους διδάσκοντες σε τακτά χρονικά διαστήματα.  

 

Ως προς το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων  - ΜΒΑ» 

(Στην υποενότητα αυτή καταγράφεται: : Εάν υπάρχει και πώς εφαρμόζεται διαδικασία αξιολόγησης διδασκόντων 

από τους φοιτητές του ΠΜΣ και πως αξιοποιούνται τα αποτελέσματα της, ο μέσος εβδομαδιαίος φόρτος 

διδακτικού έργου ανά διδάσκοντα κατά το ακαδημαϊκό έτος που αναφέρεται η Ετήσια Ε.Ε.Α, ποιες διδακτικές 

μέθοδοι διδασκαλίες αξιοποιούνται από το ΠΜΣ, διαλέξεις, φροντιστηριακές ασκήσεις, ομαδικές – ατομικές 

εργασίες, χρήση ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού κλπ, αν υπάρχει διαδικασία επικαιροποίησης του 

περιεχομένου των μαθημάτων και των διδακτικών μεθόδων, εάν υπάρχουν θεσμοθετημένες από το Τμήμα 

υποτροφίες/βραβεία διδασκαλίας, πόσα από τα μέλη του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος διδάσκουν στο 

ΠΜΣ, εάν συνεισφέρουν οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές στο διδακτικό έργο του Τμήματος κατά το ακαδημαϊκό έτος 

που αναφέρεται η Ετήσια Ε.Ε.Α) 

 

Η αξιολόγηση των διδασκόντων του ΠΜΣ γίνεται μέσω των ερωτηματολογίων της 

ΜΟΔΙΠ. 

Στο ΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων  - ΜΒΑ» διδάσκουν 10 μέλη του διδακτικού 

προσωπικού του Τμήματος (μέλη ΔΕΠ), καθώς και 1 μέλος ΕΕΔΙΠ και 4 εξωτερικού 

συνεργάτες.  Οι διδάσκοντες του τμήματος καλύπτουν σχεδόν το σύνολο των γνωστικών 

αντικειμένων στα οποία παρέχουν εξειδίκευση. 

Το Τμήμα έχει θεσμοθετημένες υποτροφίες/βραβεία διδασκαλίας για κάθε  

Ακαδημαϊκό έτος. 

Το ακαδημαικό έτος 2015-2016 δόθησαν οι ακόλουθες υποτροφίες – βραβεία στους 

διπλωματούχους: 

Κατεύθυνση «Διοίκηση Φιλοξενίας» Ποσό 

Παπαδοπούλου Δέσποινα 1.000 € 

Ψιμούλης Μόσχος 500 € 

Κατεύθυνση 
«Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης» 

Ποσό 

Αιμιλιανός Ευαγγελινός 1.000 € 

Λιόλιου Κωνσταντίνα 500 € 
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

Κωνσταντάς Γεώργιος   1.000  € Διοίκηση  

Παπαδογιαννάκη Αικατερίνη  1.000  € 

Ελεγκτική – Χρηματοοικονομική 

Ανάλυση 

Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης 1.000 € Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών 

Καραγιάννης Αθανάσιος     500 € Λογιστική – Ελεγκτική 

 

 

Το Τμήμα αξιοποιεί πλήθος διαφορετικών μεθόδων διδασκαλίας αναλόγως της φύσης του 

κάθε μαθήματος όπως προκύπτει από τον εξαμηνιαίο απολογισμό των διδασκόντων. Σε αυτές 

περιλαμβάνονται: διαλέξεις, εργασίες, εργαστηριακές ασκήσεις, φροντιστηριακές ασκήσεις, 

μελέτες περίπτωσης, ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) κ.ά. 

Όσον αφορά στην επικαιροποίηση του περιεχομένου των μαθημάτων, υλοποιείται από 

τους διδάσκοντες σε τακτά χρονικά διαστήματα.  

 

Ως προς το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 

 (Σε αυτήν την υποενότητα καταγράφεται: Εάν υπάρχει και πώς εφαρμόζεται διαδικασία αξιολόγησης 

διδασκόντων από τους υποψήφιους διδάκτορες και πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσματα της, ποιές συγκεκριμένες 

διδακτικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται, εάν υπάρχει διαδικασία επικαιροποίησης του περιεχομένου των μαθημάτων 

και των διδακτικών μεθόδων, εάν υπάρχουν θεσμοθετημένες από το Τμήμα υποτροφίες/βραβεία διδασκαλίας, εάν  

συνεισφέρουν στο διδακτικό έργο οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος και σε τί ποσοστό. 

 

Δεν υπάρχει σχετική διαδικασία αξιολόγησης των επιβλεπόντων καθηγητών από τους 

υποψήφιους διδάσκοντες. 

Η διαδικασία αξιολόγησης διδασκόντων από τους υποψήφιους διδάκτορες γίνεται μέσω 

των ερωτηματολογίων της ΑΔΙΠ. Το Τμήμα δεν έχει θεσμοθετημένες 

υποτροφίες/βραβεία διδασκαλίας για κάθε  Ακαδημαϊκό έτος. 

Οι υποψήφιοι διδάκτορες δεν συμμετείχαν στο διδακτικό έργο του Τμήματος κατά το 

ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. 

Το Τμήμα αξιοποιεί πλήθος διαφορετικών μεθόδων διδασκαλίας. Σε αυτές 

περιλαμβάνονται: διαλέξεις, εργασίες, εργαστηριακές ασκήσεις, φροντιστηριακές ασκήσεις, 

μελέτες περίπτωσης, ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) κ.ά.  

Στην περίπτωση των υποψηφίων διδακτόρων δεν παραδίδονται συστηματικά διαλέξεις, αλλά 

αξιοποιείται ο θεσμός των ετησίων ημερίδων προόδου αυτών για την παρουσίαση των 

ερευνητικών αποτελεσμάτων αυτών. 
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3.2Οργάνωση και Εφαρμογή Διδακτικού Έργου 

 

Ως προς το Πρόγραμμα Προπτυχιακών  Σπουδών 

(Σε αυτήν την υποενότητα καταγράφεται  εάν και πως γνωστοποιείται στους φοιτητές η ύλη των μαθημάτων στην 

αρχή του εξαμήνου, εάν περιγράφονται οι μαθησιακοί στόχοι των μαθημάτων και τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα , εάν υπάρχει διαδικασία μέτρησης της επίτευξης των μαθησιακών στόχων των μαθημάτων εάν 

τηρείται το ωρολόγιο πρόγραμμα, σε ποιο βαθμό και εάν είναι ορθολογική η οργάνωση και η δομή του. 

Αναφέρεται εάν έχουν οι διδάσκοντες ώρες γραφείου, εάν τις τηρούν και εάν αξιοποιούνται από τους φοιτητές. 

κατά το ακαδημαϊκό έτος που αφορά η Ετήσια Ε.Ε.Α, Πόσα (και ποιά) από τα βασικά εισαγωγικά μαθήματα 

διδάσκονται από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ των δύο ανώτερων βαθμίδων και πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του 

Τμήματος διδάσκουν μαθήματα που δεν εμπίπτουν στο στενό ή ευρύτερο γνωστικό τους πεδίο.) 

 

Στον Οδηγό Σπουδών που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του τμήματος καταγράφεται η 

ύλη κάθε μαθήματος και οι μαθησιακοί στόχοι. 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα είναι οργανωμένο και δομημένο κατάλληλα για να καλύπτονται 

οι εκπαιδευτικοί στόχοι. Αυτό τηρείται με ευθύνη του προέδρου του τμήματος. 

Πριν την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου οι διδάσκοντες δηλώνουν τις ώρες 

γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Η τήρηση του ωραρίου αυτού 

είναι υποχρεωτική και δεσμευτική για το διδάσκοντα με ευθύνη του Προέδρου και αποτελεί 

μέρος των εβδομαδιαίων διδακτικών υποχρεώσεών του.  

Παραπάνω παρουσιάστηκε πίνακας αναθέσεων, εγκεκριμένος από τη ΓΣ που δείχνει ανά 

εξάμηνο τα μαθήματα που ο κάθε καθηγητής διδάσκει. Ο πίνακας αυτός δείχνει τα βασικά 

εισαγωγικά μαθήματα που διδάσκονται από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ των δύο ανώτερων βαθμίδων 

και τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος που διδάσκουν μαθήματα που δεν 

εμπίπτουν στο στενό ή ευρύτερο γνωστικό τους πεδίο (αυτά είναι ελάχιστα). 

Ως προς το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική 

Τουρισμού» 

(Σε αυτήν υποενότητα καταγράφεται  εάν και πως γνωστοποιείται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές η ύλη  των 

μαθημάτων, εάν περιγράφονται οι μαθησιακοί στόχοι και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα , εάν υπάρχει 

διαδικασία μέτρησης της επίτευξης των μαθησιακών στόχων των μαθημάτων, εάν τηρείται το ωρολόγιο 

πρόγραμμα, σε ποιο βαθμό και εάν είναι ορθολογική η οργάνωση και η δομή του. Αναφέρεται εάν έχουν οι 

διδάσκοντες ώρες γραφείου, εάν τις τηρούν και εάν αξιοποιούνται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. κατά το 

ακαδημαϊκό έτος που αφορά η Ετήσια Ε.Ε.Α, πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος διδάσκουν 

μαθήματα που δεν εμπίπτουν στο στενό ή ευρύτερο γνωστικό τους πεδίο.) 

Στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος καταγράφεται η ύλη κάθε μαθήματος 

και οι μαθησιακοί στόχοι. 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα είναι οργανωμένο και δομημένο κατάλληλα για να καλύπτονται 

οι εκπαιδευτικοί στόχοι. Αυτό καταρτίζεται με φροντίδα του Διευθυντή του προγράμματος. 
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Πριν την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου οι διδάσκοντες δηλώνουν τις ώρες 

γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Η τήρηση του ωραρίου αυτού 

είναι υποχρεωτική και δεσμευτική για το διδάσκοντα με ευθύνη του Διευθυντή και αποτελεί 

μέρος των εβδομαδιαίων διδακτικών υποχρεώσεών του. 

Εκτός των τακτικών συνεργασιών μεταξύ διδασκόντων και φοιτητών στις καθορισμένες ώρες 

γραφείου, στο Τμήμα έχει καλλιεργηθεί η παράδοση της συστηματικής ευχέρειας στην 

επικοινωνία με διάφορα μέσα (ηλεκτρονική αλληλογραφία, διαπροσωπική ή τηλεφωνική 

συνεννόηση για συνεργασία εκτός των μαθημάτων). Οι δυνατότητες πρόσβασης των 

φοιτητών προς τους διδάσκοντες μπορεί, εν συνόλω, να θεωρηθούν  ανεπτυγμένες και πολύ 

ικανοποιητικές.   

Όλα τα μαθήματα που διδάσκονται εμπίπτουν στο στενό ή ευρύτερο γνωστικό πεδίο των 

καθηγητών. 

 

Ως προς το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων  - ΜΒΑ» 

(Σε αυτήν υποενότητα καταγράφεται  εάν και πως γνωστοποιείται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές η ύλη  των 

μαθημάτων, εάν περιγράφονται οι μαθησιακοί στόχοι και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα , εάν υπάρχει 

διαδικασία μέτρησης της επίτευξης των μαθησιακών στόχων των μαθημάτων, εάν τηρείται το ωρολόγιο 

πρόγραμμα, σε ποιο βαθμό και εάν είναι ορθολογική η οργάνωση και η δομή του. Αναφέρεται εάν έχουν οι 

διδάσκοντες ώρες γραφείου, εάν τις τηρούν και εάν αξιοποιούνται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. κατά το 

ακαδημαϊκό έτος που αφορά η Ετήσια Ε.Ε.Α, πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος διδάσκουν 

μαθήματα που δεν εμπίπτουν στο στενό ή ευρύτερο γνωστικό τους πεδίο.) 

Στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος καταγράφεται η ύλη κάθε μαθήματος 

και οι μαθησιακοί στόχοι. 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα είναι οργανωμένο και δομημένο κατάλληλα για να καλύπτονται 

οι εκπαιδευτικοί στόχοι. Αυτό καταρτίζεται με φροντίδα του Διευθυντή του προγράμματος. 

Πριν την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου οι διδάσκοντες δηλώνουν τις ώρες 

γραφείου για συνεργασία με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Η τήρηση του ωραρίου αυτού 

είναι υποχρεωτική και δεσμευτική για το διδάσκοντα με ευθύνη του Διευθυντή και αποτελεί 

μέρος των εβδομαδιαίων διδακτικών υποχρεώσεών του.  

Όλα τα μαθήματα που διδάσκονται εμπίπτουν στο στενό ή ευρύτερο γνωστικό πεδίο των 

καθηγητών. 

 

Ως προς το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 

(Σε αυτήν υποενότητα καταγράφεται: αν περιγράφονται οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος και τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα, αν υπάρχει διαδικασία μέτρησης της επίτευξης των μαθησιακών στόχων, εάν έχουν 

οι διδάσκοντες ώρες γραφείου, εάν τις τηρούν και εάν αξιοποιούνται από τους υποψήφιους διδάκτορες.  ) 
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Στο πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών δεν διδάσκονται μαθήματα και ως εκ τούτου δεν 

καταγράφονται μαθησιακοί στόχοι και σχετικά αποτελέσματα. Υπάρχει άλλη διαδικασία που 

καταγράφεται στη συνέχεια. 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα είναι οργανωμένο και δομημένο κατάλληλα για να καλύπτονται 

οι εκπαιδευτικοί στόχοι. Αυτό καταρτίζεται με φροντίδα του Διευθυντή του προγράμματος. 

Πριν την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου οι διδάσκοντες δηλώνουν τις ώρες 

γραφείου για συνεργασία με τους υποψήφιους διδάκτορες. Η τήρηση του ωραρίου αυτού 

είναι υποχρεωτική και δεσμευτική για το διδάσκοντα με ευθύνη του προέδρου και αποτελεί 

μέρος των εβδομαδιαίων διδακτικών υποχρεώσεών του.  

 

 

3.3.Αναλογία Διδασκόντων-Διδασκόμενων  

 

Ως προς το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών   

(Σε αυτήν υποενότητα καταγράφεται  ποια είναι η αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων στα μαθήματα και ποια 

στα εργαστήρια κατά το ακαδημαϊκό έτος που αφορά η ετήσια Ε.Ε.Α) 

 

Το Τμήμα έχει εγγεγραμμένους 1261 φοιτητές και διαθέτει 23 μέλη ΔΕΠ. Η αναλογία μελών 

ΔΕΠ με φοιτητές διαμορφώνεται στο 1/55 περίπου. Επιπλέον των 23 ΔΕΠ, το Τμήμα διέθετε 

το ακαδημαϊκό έτος  2015- 2016 και 2 ΕΕΔΙΠ. Οπότε η αναλογία διδασκόντων προς φοιτητές 

διαμορφώνεται σε 1/50.  

 

Ως προς το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και 

Πολιτική Τουρισμού»  

  

(Σε αυτήν υποενότητα καταγράφεται  ποια είναι η αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων στα μαθήματα του 

Π.Μ.Σ και ποια  στα εργαστήρια κατά το ακαδημαϊκό έτος που αφορά η ετήσια Ε.Ε.Α) 
  

 Παίρνοντας ως βάση το ισοδύναμο ενός διδάσκοντος με πλήρη ανάθεση ενός 

εξαμηνιαίου μαθήματος η συναγόμενη αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων στα 

μαθήματα του Π.Μ.Σ είναι στο χειμερινό εξάμηνο 11   διδάσκοντες  /  19 φοιτητές και 

στο εαρινό εξάμηνο 15 διδάσκοντες / 19 φοιτητές , δηλ. κατά μέσον όρο 67% - ενώ το 

πρόγραμμα υποστηρίζεται εκπαιδευτικά από 21 συνολικώς διδάσκοντες 

 Η αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων στο εργαστήριο SPSS του Π.Μ.Σ είναι:  1 

διδάσκων /19 φοιτητές, δηλ. 5,3%   

 

 

Ως προς το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων  - 

ΜΒΑ»  

(Σε αυτήν υποενότητα καταγράφεται  ποια είναι η αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων στα μαθήματα του 

Π.Μ.Σ και ποια  στα εργαστήρια κατά το ακαδημαϊκό έτος που αφορά η ετήσια Ε.Ε.Α) 

 



 104 

Παίρνοντας ως βάση το ισοδύναμο ενός διδάσκοντος με πλήρη ανάθεση ενός εξαμηνιαίου 

μαθήματος η συναγόμενη αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων στα μαθήματα του Π.Μ.Σ  

(με θέσεις πλήρους ή μερικής απασχόλησης) για το Χειμερινό εξάμηνο είναι  5   διδάσκοντες 

/ 39  φοιτητές, ήτοι 12,8%    και για το Εαρινό εξάμηνο   13  διδάσκοντες / 39 φοιτητές (ήτοι 

33,33%  κατά μέσον όρο),  ενώ το πρόγραμμα υποστηρίζεται εκπαιδευτικά από 15  συνολικώς 

διδάσκοντες   

 Η αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων στο εργαστήριο SPSS του Π.Μ.Σ είναι:  1 

διδάσκων /39 φοιτητές  

Ως προς το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών  
(Σε αυτήν υποενότητα καταγράφεται: η αναλογία διδασκόντων/υποψηφίων διδακτόρων) 

 

To ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 είχαμε 23 μέλη ΔΕΠ που μπορούσαν να επιβλέψουν 

διδακτορικά, οπότε έχουμε 23 ΔΕΠ/61 δηλ. ποσοστό 37% 

 

3.4.Εκπαιδευτικά βοηθήματα 

Ως προς το Πρόγραμμα Προπτυχιακών  Σπουδών 
(Σε αυτήν υποενότητα καταγράφεται: τα είδη και ο αριθμός βοηθημάτων (π.χ. βιβλία, σημειώσεις, υλικό σε 

ιστοσελίδες, κλπ) που διανέμονται στους φοιτητές, πότε και πως διατίθενται τα συγκεκριμένα βοηθήματα, εαν 

υπάρχει και πως εφαρμόζεται διαδικασία επικαιροποίησης των βοηθημάτων, ποιό ποσοστό  της διδασκόμενης 

ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα, εάν παρέχεται βιβλιογραφική υποστήριξη πέραν των διανεμόμενων 

συγγραμμάτων) 

 

 

Τα σχετικά συγγράμματα και βοηθήματα (είδη και αριθμός) που διανέμονται στους 

φοιτητές μέσω  του  συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» παρουσιάζονται στο παράρτημα της παρούσας 

έκθεσης. Αυτά διανέμονται μέσω συγκεκριμένων βιβλιοπωλείων ανά εξάμηνο και ύστερα από 

ανακοίνωση του προγράμματος «ΕΥΔΟΞΟΣ».  

 

Δεν υπάρχει οργανωμένη διαδικασία επικαιροποίησης των βοηθημάτων. Αυτό επαφίεται 

στους διδάσκοντες να κάνουν τις αλλαγές που εκείνοι κρίνουν αναγκαίες.  

 

Η  διδακτέα ύλη είναι προκαθορισμένη και καλύπτεται σε σημαντικό βαθμό από τα 

διανεμόμενα συγγράμματα. Επίσης, από τους διδάσκοντες στο πλαίσιο των διαλέξεων 

παρέχεται βιβλιογραφική υποστήριξη πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων. 

 

 

Ως προς το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική 

Τουρισμού» 

Σε αυτήν υποενότητα καταγράφεται: τα είδη και ο αριθμός βοηθημάτων (π.χ. βιβλία, σημειώσεις, υλικό σε 

ιστοσελίδες, κλπ) που διανέμονται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, πότε και πως διατίθενται τα συγκεκριμένα 

βοηθήματα, εάν  υπάρχει και πως εφαρμόζεται διαδικασία επικαιροποίησης των βοηθημάτων, ποιό ποσοστό  της 

διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα, εάν παρέχεται βιβλιογραφική υποστήριξη πέραν των 

διανεμόμενων συγγραμμάτων) 
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Σε κάθε μάθημα προτείνεται ο αριθμός των βοηθημάτων κ.λπ. που απαιτούνται για την 

κάλυψη της ύλης των διαλέξεων. Αυτά δεν προσφέρονται δωρεάν. Αγοράζονται από τους 

φοιτητές ή  δανείζονται από τη βιβλιοθήκη της Σχολής.  

 

Δεν υπάρχει οργανωμένη διαδικασία επικαιροποίησης των βοηθημάτων. Αυτό επαφίεται 

στους διδάσκοντες να κάνουν τις αλλαγές που εκείνοι κρίνουν αναγκαίες.  

Η  διδακτέα ύλη είναι προκαθορισμένη και καλύπτεται σε σημαντικό βαθμό από τα 

διανεμόμενα συγγράμματα. Επίσης, από τους διδάσκοντες στο πλαίσιο των διαλέξεων 

παρέχεται βιβλιογραφική υποστήριξη πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων. 

 

Ως προς το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων  - ΜΒΑ» 
Σε αυτήν υποενότητα καταγράφεται: τα είδη και ο αριθμός βοηθημάτων (π.χ. βιβλία, σημειώσεις, υλικό σε 

ιστοσελίδες, κλπ) που διανέμονται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, πότε και πως διατίθενται τα συγκεκριμένα 

βοηθήματα, εάν  υπάρχει και πως εφαρμόζεται διαδικασία επικαιροποίησης των βοηθημάτων, ποιό ποσοστό  της 

διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα, εάν παρέχεται βιβλιογραφική υποστήριξη πέραν των 

διανεμόμενων συγγραμμάτων) 

 

 

Σε κάθε μάθημα προτείνεται ο αριθμός των βοηθημάτων κ.λπ. που απαιτούνται για την 

κάλυψη της ύλης των διαλέξεων. Αυτά δεν προσφέρονται δωρεάν. Αγοράζονται από τους 

φοιτητές ή  δανείζονται από τη βιβλιοθήκη της σχολής. 

 

Δεν υπάρχει οργανωμένη διαδικασία επικαιροποίησης των βοηθημάτων. Αυτό επαφίεται 

στους διδάσκοντες να κάνουν τις αλλαγές που εκείνοι κρίνουν αναγκαίες.  

 

Η  διδακτέα ύλη είναι προκαθορισμένη και καλύπτεται σε σημαντικό βαθμό από τα 

προτεινόμενα συγγράμματα. Επίσης, από τους διδάσκοντες στο πλαίσιο των διαλέξεων 

παρέχεται βιβλιογραφική υποστήριξη πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων. 

 

Ως προς το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 
Σε αυτήν υποενότητα καταγράφεται: τα είδη και ο αριθμός βοηθημάτων (π.χ. βιβλία, σημειώσεις, υλικό σε 

ιστοσελίδες, κλπ) που διανέμονται στους υποψηφίους διδάκτορες, αν υπάρχει διαδικασία επικαιροποίησης των 

βοηθημάτων και πώς εφαρμόζεται) 
 

Δεν διανέμονται βοηθήματα στους υποψήφιους διδάκτορες. Κάθε επιβλέπων καθηγητής 

οργανώνει το ερευνητικό του πρόγραμμα σε συνεργασία με τον υποψήφιο διδάκτορα.  

 

Ωστόσο, ο κάθε επιβλέπων καθηγητής, εκτιμώντας τις μαθησιακές ανάγκες του κάθε 

υποψήφιου, προτείνει σειρά βοηθημάτων για να καλυφθούν συγκεκριμένες επιστημονικές 

περιοχές γνώσης. 

 

Δεν υπάρχει οργανωμένη διαδικασία επικαιροποίησης των βοηθημάτων. Αυτό 

επαφίεται στους διδάσκοντες να κάνουν τις αλλαγές που εκείνοι κρίνουν αναγκαίες. 
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3.5.Διαθέσιμα μέσα και υποδομές  

 

Ως προς το Πρόγραμμα Προπτυχιακών  Σπουδών 

(Σε αυτήν υποενότητα καταγράφονται:  

Ο αριθμός και η χωρητικότητα των αιθουσών διδασκαλίας και ο βαθμός χρήσης τους. Η επάρκεια, η 

καταλληλότητα και ποιότητα των αιθουσών διδασκαλίας καθώς και του υποστηρικτικού εξοπλισμού. 

Ο αριθμός και η χωρητικότητα των εκπαιδευτικών εργαστηρίων και ο βαθμός χρήσης τους. Η επάρκεια, η 

καταλληλότητα και ποιότητα των εκπαιδευτικών εργαστηρίων καθώς και του εργαστηριακού  εξοπλισμού, η 

επάρκεια αποθηκών (εργαστηριακού εξοπλισμού αντιδραστηρίων, κλπ). Αναφέρεται εάν είναι διαθέσιμα τα 

εκπαιδευτικά εργαστήρια  εκτός προγραμματισμένων ωρών. 

Ο αριθμός και η χωρητικότητα των Σπουδαστηρίων, ο βαθμός χρήσης τους, η επάρκεια, η καταλληλότητα και 

ποιότητα των χώρων 

Ο αριθμός και οι ειδικότητες του Προσωπικού Διοικητικής / Τεχνικής / Ερευνητικής Υποστήριξης. Αναφέρεται 

εάν υπάρχει επάρκεια ειδικοτήτων. 

 

Λόγω των περικοπών του Προϋπολογισμού η Σχολή Διοίκησης του Παν. Αιγαίου 

αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το μεγαλύτερο μέρος από μισθωμένες αίθουσες-κτίρια τα 

οποία χρησιμοποιούσαν αδελφά Τμήματα και μεταπτυχιακά προγράμματα. Στη Σχολή 

Επιστημών της Διοίκηση υπάρχουν πλέον τέσσερα κτηριακά συγκροτήματα με 11 

αίθουσες διδασκαλίας και 2 εργαστήρια (Υπολογιστικά Κέντρα η χωρητικότητα των οποίων 

έχει ως ακολούθως: 

1. Μιχάλειο κτίριο 

Μεγάλη Ισογείου 133 

Μικρή ισογείου 57 

Μικρή ορόφου 57 

Μεγάλη ορόφου 80 (τωρινό υπολογιστικό) 

Αμφιθέατρο 150 

Υπολογιστικό Κέντρο Α 48 

Υπολογιστικό Κέντρο Β 24 

  

2. Κουντουριώτου ΝΑΜΕ 

Ισόγειο Α 40 

Ισόγειο Β 50 

  

3. Κτίριο Κοραή 

Ισόγειο Α 42 

Ισόγειο Β 80 

  

4. Καρράδειο κτίριο 

Ισόγειο Α  35 

Ισόγειο Β  75 
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 Μεγάλο μέρος των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων στεγάζεται πλέον στο Μιχάλειο και το 

Καρράδειο κτίριο με αποτέλεσμα να καταγράφονται ήδη από το ακαδ. έτος 2012-13 αισθητοί 

και πιεστικοί περιορισμοί στις διατιθέμενες υποδομές. Το πρόβλημα εκδηλώνεται με τη 

μορφή της «συμφόρησης» σε ορισμένα μαθήματα με πολυπληθή ακροατήρια, κατά την 

περίοδο των εξετάσεων αλλά και οποτεδήποτε χρειαστεί για λόγους ανώτερης βίας να γίνει 

αναπλήρωση παραδόσεων σε ώρα και ημέρα άλλη εκτός των προγραμματισμένων. Η έλλειψη 

χώρων γίνεται τότε απολύτως πιεστική και, μερικές φορές, συνεπάγεται τον υπερβολικό 

συνωστισμό των φοιτητών ή την ακύρωση εκπαιδευτικών διαδικασιών (αντί της 

αναπλήρωσής τους) 

Για τις ανάγκες του Τμήματος χρησιμοποιούνται μόνο εγκαταστάσεις του 

Μιχαλείου και του Καρραδείου κτιρίου.  

  

Ο βαθμός χρήσης των παραπάνω αιθουσών είναι υψηλός, καθότι τόσο τα τρία τμήματα της 

Σχολής όσο και τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών χρησιμοποιούν τις αίθουσες για 

διδακτικούς ή εργαστηριακούς σκοπούς. Για την διευκόλυνση της χρήσης των αιθουσών 

υπάρχει υπεύθυνο άτομο που παρακολουθεί τη σχετική διαθεσιμότητα μέσω του 

συστήματος «ΔΑΦΝΗ», αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί ανά πάσα στιγμή να 

εισέλθει στο ηλεκτρονικό σύστημα και να δει τη σχετική διαθεσιμότητα. 

Η επάρκεια, η καταλληλότητα και ποιότητα των αιθουσών διδασκαλίας, καθώς και του 

υποστηρικτικού εξοπλισμού δεν είναι ικανοποιητική. Τα ίδιο ισχύει και για τα εκπαιδευτικά 

εργαστήρια και τον εργαστηριακό εξοπλισμό. 

Η γενική εικόνα δείχνει στενότητα των διαθέσιμων χώρων και περιορισμένη 

καταλληλότητα (ειδικά κατά τη διεξαγωγή εξετάσεων). Υπάρχει μεγάλη δυσκολία 

παρακολούθησης των παραδόσεων όταν το αμφιθέατρο είναι γεμάτο (. Τα ορεινά διαζώματα 

δεν έχουν επαρκή οπτική επαφή με τις προβαλλόμενες διαφάνειες και το σύστημα 

μικροφώνων είναι ανεπαρκές. 

Τέλος παρατηρούνται σοβαρές δυσχέρειες αναπλήρωσης διδακτικών ωρών που για κάποιο 

λόγο δεν μπορούν να υλοποιηθούν σύμφωνα με το αρχικό πρόγραμμα, λόγω της συμφόρησης 

των αιτημάτων.  

Τα τρία εργαστήρια (Υπολογιστικά Κέντρα) που υπάρχουν έχουν περιορισμένη 

χωρητικότητα και είναι διαθέσιμα και εκτός των προγραμματισμένων ωρών.  

Ο αριθμός και η χωρητικότητα των Εργαστηρίων, ο βαθμός χρήσης τους, η επάρκεια, η 

καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων δεν είναι ικανοποιητική. 

 

Δεν λειτουργούν Σπουδαστήρια 

Το Τμήμα δεν διαθέτει υπαλλήλους ΕΤΕΠ ή Προσωπικό Διοικητικής / Τεχνικής / 

Ερευνητικής Υποστήριξης.  
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Ως προς το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική 

Τουρισμού» 

(Σε αυτήν υποενότητα καταγράφονται:  

Ο αριθμός και η χωρητικότητα των αιθουσών διδασκαλίας, και ο βαθμός χρήσης τους. Η επάρκεια, η 

καταλληλότητα και ποιότητα των αιθουσών διδασκαλίας καθώς και του υποστηρικτικού εξοπλισμού. 

Ο αριθμός και η χωρητικότητα των εκπαιδευτικών εργαστηρίων, και ο βαθμός χρήσης τους. Η  επάρκεια, η 

καταλληλότητα και ποιότητα των εκπαιδευτικών εργαστηρίων καθώς και του εργαστηριακού   εξοπλισμού, η 

επάρκεια αποθηκών (εργαστηριακού εξοπλισμού αντιδραστηρίων, κλπ). Αναφέρεται εάν είναι διαθέσιμα τα 

εκπαιδευτικά εργαστήρια  εκτός προγραμματισμένων ωρών. 

Ο αριθμός και η χωρητικότητα των Σπουδαστηρίων, ο βαθμός χρήσης τους, η επάρκεια, η καταλληλότητα και 

ποιότητα των χώρων 

Ο αριθμός και οι ειδικότητες του Προσωπικού Διοικητικής / Τεχνικής / Ερευνητικής Υποστήριξης. Αναφέρεται 

εάν υπάρχει επάρκεια ειδικοτήτων. 

 
 

Χρησιμοποιούνται αίθουσες στο Μιχάλειο και το Καρράδειο κτίριο, με βάση τη 

διαθεσιμότητα του πληροφοριακού συστήματος «ΔΑΦΝΗ».  Σε κάθε αίθουσα υπάρχει 

υπολογιστικό σύστημα και βιντεοπροβολέας. 

Ο βαθμός χρήσης των παραπάνω αιθουσών είναι υψηλός, καθότι τόσο τα τρία τμήματα της 

Σχολής όσο και τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών χρησιμοποιούν τις αίθουσες για 

διδακτικούς ή εργαστηριακούς σκοπούς. 

Η επάρκεια, η καταλληλότητα και ποιότητα των αιθουσών διδασκαλίας, καθώς και του 

υποστηρικτικού εξοπλισμού δεν είναι ικανοποιητική. Τα ίδιο ισχύει και για τα εκπαιδευτικά 

εργαστήρια και τον εργαστηριακό εξοπλισμό. 

Τα τρία εργαστήρια (Υπολογιστικά Κέντα) που υπάρχουν έχουν περιορισμένη 

χωρητικότητα και είναι διαθέσιμα και εκτός των προγραμματισμένων ωρών.  

Ο αριθμός και η χωρητικότητα των Εργαστηρίων, ο βαθμός χρήσης τους, η επάρκεια, η 

καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων δεν είναι ικανοποιητική. 

Δεν λειτουργούν Σπουδαστήρια 

Το Τμήμα δεν διαθέτει υπαλλήλους ΕΤΕΠ ή Προσωπικό Διοικητικής / Τεχνικής / 

Ερευνητικής Υποστήριξης.  

Ως προς το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών  Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων  - ΜΒΑ» 

(Σε αυτήν υποενότητα καταγράφονται:  

Ο αριθμός και η χωρητικότητα των αιθουσών διδασκαλίας και ο βαθμός χρήσης τους,. Η επάρκεια, η 

καταλληλότητα και ποιότητα των αιθουσών διδασκαλίας καθώς και του υποστηρικτικού εξοπλισμού. 

Ο αριθμός και η χωρητικότητα των εκπαιδευτικών εργαστηρίων και ο βαθμός χρήσης τους. Η επάρκεια, η 

καταλληλότητα και ποιότητα των εκπαιδευτικών εργαστηρίων καθώς και του εργαστηριακού  εξοπλισμού, η 

επάρκεια αποθηκών (εργαστηριακού εξοπλισμού αντιδραστηρίων, κλπ). Αναφέρεται εάν είναι διαθέσιμα τα 

εκπαιδευτικά εργαστήρια  εκτός προγραμματισμένων ωρών. 

Ο αριθμός και η χωρητικότητα των Σπουδαστηρίων, ο βαθμός χρήσης τους, η επάρκεια, η καταλληλότητα και 

ποιότητα των χώρων 

Ο αριθμός και οι ειδικότητες του Προσωπικού Διοικητικής / Τεχνικής / Ερευνητικής Υποστήριξης. Αναφέρεται 

εάν υπάρχει επάρκεια ειδικοτήτων. 

 
 



 109 

Χρησιμοποιούνται αίθουσες στο Μιχάλειο και το Καρράδειο κτίριο, με βάση τη 

διαθεσιμότητα του πληροφοριακού συστήματος «ΔΑΦΝΗ». Σε κάθε αίθουσα υπάρχει 

υπολογιστικό σύστημα και βιντεοπροβολέας. 

Η επάρκεια, η καταλληλότητα και ποιότητα των αιθουσών διδασκαλίας, καθώς και του 

υποστηρικτικού εξοπλισμού δεν είναι ικανοποιητική.  

 Τα τρία εργαστήρια (Υπολογιστικά Κέντρα) που υπάρχουν έχουν περιορισμένη 

χωρητικότητα και είναι διαθέσιμα και εκτός των προγραμματισμένων ωρών. Η επάρκεια, η 

καταλληλότητα και ποιότητα των εκπαιδευτικών εργαστηρίων, καθώς και του 

υποστηρικτικού εξοπλισμού δεν είναι ικανοποιητική. 

 Ο αριθμός και η χωρητικότητα των Εργαστηρίων, ο βαθμός χρήσης τους, η επάρκεια, η 

καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων δεν είναι ικανοποιητική. 

Δεν λειτουργούν Σπουδαστήρια 

Το Τμήμα δεν διαθέτει υπαλλήλους ΕΤΕΠ. Η  γραμματεία του ΠΜΣ καλύπτεται 

διοικητικά από κοινού με τη γραμματεία του φοιτητών του ΠΠΣ.   
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3.6.Αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας 

 

Ως προς το Πρόγραμμα Προπτυχιακών  Σπουδών  

(Σε αυτήν υποενότητα καταγράφεται το ποσοστό των φοιτητών που συμμετέχουν στις εξετάσεις, τα ποσοστά 

επιτυχίας των φοιτητών στις εξετάσεις, ο μέσος βαθμός πτυχίου και η μέση διάρκεια σπουδών για τη λήψη 

πτυχίου) 

          Το ποσοστό των φοιτητών που συμμετέχουν στις εξετάσεις είναι: 72,5% 

         Τα ποσοστά επιτυχίας των φοιτητών στις εξετάσεις είναι κατά μέσον όρο: 49,35% 

         Ο μέσος βαθμός πτυχίου είναι: 6,73 

         Η μέση διάρκεια σπουδών για τη λήψη πτυχίου είναι: 5,2  χρόνια 

 

Ως προς το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και 

Πολιτική Τουρισμού»  

(Σε αυτήν υποενότητα καταγράφεται: το ποσοστό των μεταπτυχιακών φοιτητών που συμμετέχουν στις εξετάσεις, 

τα ποσοστά επιτυχίας των μεταπτυχιακών φοιτητών στις εξετάσεις, ο μέσος βαθμός πτυχίου και η μέση διάρκεια 

σπουδών για τη λήψη πτυχίου  

 Το ποσοστό των  μεταπτυχιακών φοιτητών που συμμετέχουν στις  εξετάσεις είναι: 

99% 

 Τα ποσοστά επιτυχίας των μεταπτυχιακών φοιτητών στις εξετάσεις είναι: 98 %  

 Ο μέσος βαθμός πτυχίου είναι:  7,93 

 Η μέση διάρκεια σπουδών για λήψη πτυχίου είναι: 2,4 έτη  

 

 

Ως προς το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων  - 

ΜΒΑ»  

(Σε αυτήν υποενότητα καταγράφεται: το ποσοστό των μεταπτυχιακών φοιτητών που συμμετέχουν στις εξετάσεις, 

τα ποσοστά επιτυχίας των μεταπτυχιακών φοιτητών στις εξετάσεις, ο μέσος βαθμός πτυχίου και η μέση διάρκεια 

σπουδών για τη λήψη πτυχίου  

 Το ποσοστό των  μεταπτυχιακών φοιτητών που συμμετέχουν στις  εξετάσεις είναι: 

100%  

 Τα ποσοστά επιτυχίας των μεταπτυχιακών φοιτητών στις εξετάσεις είναι: 98%  

 Ο μέσος βαθμός πτυχίου είναι:  7,65 
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 Η μέση διάρκεια σπουδών για λήψη πτυχίου είναι: 2,4 έτη  

 

 

Ως προς το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών  

(Σε αυτήν υποενότητα καταγράφεται: ο μέσος βαθμός πτυχίου και  η μέση διάρκεια σπουδών για τη λήψη 

πτυχίου. ) 

          Ο μέσος βαθμός πτυχίου είναι:  Άριστα 

 Η μέση διάρκεια σπουδών για λήψη πτυχίου είναι: 5.4 έτη  
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3.7. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών   
Σε αυτήν την  ενότητα καταγράφεται: ποιες από τις λειτουργίες του Τμήματος υποστηρίζονται από ΤΠΕ, ποιες 

από αυτές και πόσο χρησιμοποιούνται από τις διοικητικές υπηρεσίες, τους φοιτητές και το ακαδημαϊκό προσωπικό 

του Τμήματος, 

 

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ είναι πολύ σημαντική και διέπει το σύνολο των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων. Ο υπολογιστής και οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται ως: 

 Γνωστικό και αναπτυξιακό εργαλείο στη διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειμένων 

του Τμήματος, όπου είναι απαραίτητη η χρήση πληθώρας εργαλείων, ειδικά σε 

εργαστηριακό επίπεδο.  

 Εποπτικό μέσο για τις διαλέξεις των διδασκόντων.  

 Πηγή πληροφορίας, για την εκπόνηση ερευνητικών εργασιών και μελετών. 

 Μέσο επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, για την επικοινωνία των φοιτητών μεταξύ τους, 

αλλά και για την επικοινωνία τους με τον διδάσκοντα (μέσω e-mail και των 

επικοινωνιακών δυνατοτήτων που παρέχουν οι αίθουσες τηλεκπαίδευσης που είναι 

εγκατεστημένες σε όλες τις Πανεπιστημιακές μονάδες του Ιδρύματος). 

Επιπλέον, το Τμήμα χρησιμοποιεί: 

 Ψηφιακό Σύστημα Παρακολούθησης Φοιτητικών Θεμάτων. Όπου, μεταξύ των άλλων, 

είναι δυνατή η καταχώριση της βαθμολογίας, η δήλωση μαθημάτων, η κατάθεση 

αιτημάτων και ενημέρωση των φοιτητών μέσω Διαδικτύου, τηρώντας και τις προβλέψεις 

της νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων. 

 Ιστοσελίδες του Τμήματος, των Εργαστηρίων, κ.λπ. 

 

Ως προς το Πρόγραμμα Προπτυχιακών  Σπουδών 

(Σε αυτήν υποενότητα καταγράφεται εάν χρησιμοποιούνται και πώς ΤΠΕ στην παρουσίαση των μαθημάτων, στη 

διδασκαλία, στην εργαστηριακή εκπαίδευση, στην αξιολόγηση των φοιτητών, στην επικοινωνία των φοιτητών με 

τον διδάσκοντα.) 

 

Οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται σε ευρεία έκταση ως γνωστικό και αναπτυξιακό εργαλείο στη 

διδασκαλία των μαθημάτων (διαλέξεις), στην εργαστηριακή εκπαίδευση, στην αξιολόγηση, 

στην εκπόνηση μελετών και εργασιών και στην επικοινωνία των φοιτητών μεταξύ τους, αλλά 

και για την επικοινωνία τους με τον διδάσκοντα  
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Ως προς το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική 

Τουρισμού» 

(Σε αυτήν υποενότητα καταγράφεται  εάν χρησιμοποιούνται και πώς ΤΠΕ στην παρουσίαση των μαθημάτων, στη 

διδασκαλία, στην εργαστηριακή εκπαίδευση, στην αξιολόγηση των  μεταπτυχιακών φοιτητών, στην επικοινωνία 

των μεταπτυχιακών φοιτητών με τον διδάσκοντα.  

 

Οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται σε ευρεία έκταση ως γνωστικό και αναπτυξιακό εργαλείο στη 

διδασκαλία των μαθημάτων (διαλέξεις), στην εργαστηριακή εκπαίδευση, στην αξιολόγηση, 

στην εκπόνηση μελετών και εργασιών και στην επικοινωνία των φοιτητών μεταξύ τους, αλλά 

και για την επικοινωνία τους με τον διδάσκοντα  

 

Ως προς το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων  - ΜΒΑ» 

(Σε αυτήν υποενότητα καταγράφεται  εάν χρησιμοποιούνται και πώς ΤΠΕ στην παρουσίαση των μαθημάτων, στη 

διδασκαλία, στην εργαστηριακή εκπαίδευση, στην αξιολόγηση των  μεταπτυχιακών φοιτητών, στην επικοινωνία 

των μεταπτυχιακών φοιτητών με τον διδάσκοντα.  

 

Οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται σε ευρεία έκταση ως γνωστικό και αναπτυξιακό εργαλείο στη 

διδασκαλία των μαθημάτων (διαλέξεις), στην εργαστηριακή εκπαίδευση, στην αξιολόγηση, 

στην εκπόνηση μελετών και εργασιών και στην επικοινωνία των φοιτητών μεταξύ τους, αλλά 

και για την επικοινωνία τους με τον διδάσκοντα. 

 

Ως προς το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 

(Σε αυτήν υποενότητα καταγράφεται: εάν  χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην αξιολόγηση των υποψηφίων διδακτόρων 

και πώς, εάν  χρησιμοποιούνται ΤΠΕ στην επικοινωνία των υποψηφίων διδακτόρων με τον διδάσκοντα και πώς) 

 

Οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται σε ευρεία έκταση ως γνωστικό και αναπτυξιακό εργαλείο 

στην άντληση πληροφοριών (βιβλιογραφική αναζήτηση, επεξεργασία δεδομένων κ.λπ.), στην 

αξιολόγηση, στην εκπόνηση μελετών και στην επικοινωνία τους με τον διδάσκοντα.  
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3.8. Βαθμός σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα 

 
 

Στην ενότητα αυτή αναφέρεται ο τρόπος  με τον οποίο μεθοδεύεται η εκπαίδευση των φοιτητών,  στην ερευνητική 

διαδικασία  (π.χ αναζήτηση βιβλιογραφίας ) και εάν παρέχεται στους φοιτητές η δυνατότητα να συμμετέχουν σε 

ερευνητικά έργα. 

 

Στο πλαίσιο πολλών εκ των εργασιών που εκπονούν οι φοιτητές και φοιτήτριες κατά τη 

διάρκεια των σπουδών τους στο Τμήμα, και ειδικότερα για τις ανάγκες της πτυχιακής τους 

εργασίας, είναι απαραίτητη η αναζήτηση και χρήση βιβλιογραφίας και επιστημονικών 

άρθρων. Για το σκοπό αυτό παρέχεται από τους διδάσκοντες ενημέρωση για την αξιοποίηση 

της βιβλιοθήκης του Ιδρύματος, καθώς και συνεργαζόμενων ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών. 

Επιπλέον, συνιστάται η αναζήτηση άρθρων και ηλεκτρονικών πόρων μέσω Διαδικτύου.  

Σε αρκετούς από τους φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος, στο πλαίσιο εκπόνησης των 

διπλωματικών τους εργασιών, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε εθνικά και διεθνή 

ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα, στα οποία το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συμμετέχει ως 

εταίρος. 

Σοβαρή αδυναμία συνιστά η έλλειψη συνδρομών σε ηλεκτρονικές βάσεις διεθνών στατιστικών 

δεδομένων που θα επέτρεπαν ανάπτυξη της έρευνας σε οικονομικά θέματα 

 

 

3.9. Συνεργασίες με εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού  

 
 

Στην ενότητα αυτή αναφέρεται  εάν το Τμήμα συνεργάζεται με εκπαιδευτικά κέντρα του Εσωτερικού / 

Εξωτερικού, με ποια και πως κατά το ακαδημαϊκό έτος που αναφέρεται η Ετήσια Ε.Ε.Α.  

 

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος συνεργάζονται με άλλα Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι., στα οποία είτε 

πραγματοποιούν διαλέξεις, είτε διδάσκουν ολοκληρωμένους κύκλους μαθημάτων, κυρίως σε 

μεταπτυχιακό επίπεδο. Ενδεικτικά αναφέρουμε το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς και τα Α.Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης και 

Πειραιώς.   

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού με τα οποία 

συνεργάζεται το Τμήμα: 

 AACO (Arab Air Carriers Organisation) 

 ΑIEST (International Association of Scientific Experts in Tourism)  
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 ATLAS (Association for Tourism and Leisure Education) 

 ATRS (Air Transport Research Society) 

 BATER (Balkan Association for Tourism Education & Research) 

 EuroCHRIE (European Council on Hotel, Restaurant & Institutional Education) 

 German Aviation Research Society 

 IATA (International Air Transport Association) 

 I-CHRIE (International Council on Hotel, Restaurant & Institutional Education) 

 TTRA (Travel & Tourism Research Association)  

 WLRA (World Leisure Research Association) 

 Fairleigh Dickinson University, Η.Π.Α. 

 University of Surrey, Μεγάλη Βρετανία  

 University of Strathclyde , Μεγάλη Βρετανία  

 University of Hertfordshire, Μεγάλη Βρετανία  

 University of Nottingham, Μεγάλη Βρετανία  

 Free University of Bozen-Bolzano, Ιταλία 

  European Management Association  

  Regional Studies Association  

 

3.10. Κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών 

Σε αυτήν την ενότητα καταγράφεται: Πόσες και ποιές συμφωνίες έχουν συναφθεί για την ενίσχυση της 

κινητικότητας του διδακτικού προσωπικού ή/και των φοιτητών, Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του 

Τμήματος μετακινήθηκαν προς άλλα Ιδρύματα στο πλαίσιο ακαδημαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά το 

ακαδημαϊκό έτος που αναφέρεται η ετήσια Ε.Ε.Α. Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού άλλων Ιδρυμάτων 

μετακινήθηκαν προς το Τμήμα στο πλαίσιο ακαδημαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά το ακαδημαϊκό έτος 

που αναφέρεται η ετήσια Ε.Ε.Α. Τι ενέργειες για την προβολή και ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας για τα 

προγράμματα  κινητικότητας αναλαμβάνει το Τμήμα, αν οργανώνονται εκδηλώσεις για τους εισερχόμενους 

φοιτητές από άλλα Ιδρύματα, Πώς υποστηρίζονται οι εισερχόμενοι φοιτητές, Πόσα μαθήματα διδάσκονται σε 

ξένη γλώσσα για εισερχόμενους αλλοδαπούς σπουδαστές, αν υπάρχει πρόσθετη (από το Τμήμα ή/και το Ίδρυμα) 

οικονομική ενίσχυση των φοιτητών και των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού που λαμβάνουν μέρος στα 

προγράμματα κινητικότητας, Πώς ελέγχεται η ποιότητα (και όχι μόνον η ποσότητα) της κινητικότητας του 

ακαδημαϊκού προσωπικού, αν υπάρχουν διαδικασίες αναγνώρισης του εκπαιδευτικού έργου που 

πραγματοποιήθηκε σε άλλο Ίδρυμα)  

 

Το Τμήμα ευνοεί την κινητικότητα των μελών του στα πλαίσια ερευνητικών, ακαδημαϊκών 

και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων. Κυρίως μέσα από το πρόγραμμα LLP/Erasmus Socrates, 

χορηγούνται σε ετήσια βάση άδειες στα μέλη ΔΕΠ για να επισκέπτονται Πανεπιστήμια και 

Ερευνητικά Ιδρύματα της Αλλοδαπής. Το κάθε μέλος ΔΕΠ συντάσσει ένα λεπτομερές 

πρόγραμμα διαλέξεων-δραστηριοτήτων που θα πράξει στο ίδρυμα που θα το φιλοξενήσει 

πριν λάβει την άδεια μετάβασης από το Τμήμα. Ως απόρροια της κινητικότητας, έχουν 

προκύψει διμερείς συμβάσεις στα πλαίσια κινητικότητας μελών ΔΕΠ και φοιτητών με 
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διάφορα Ιδρύματα εγνωσμένης αξίας καθώς επίσης και συμφωνίες για από κοινού κατάθεση 

προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης. 

Τα πανεπιστήμια με τα οποία το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας 

είναι 182. Με βάση τον πίνακα των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων που έχει αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα του πανεπιστημίου το Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων έχει συνάψει 10 

συμφωνίες συνεργασίας.   

Το Τμήμα δεν χρηματοδοτεί μετακινήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ωστόσο, 

πλήθος μετακινήσεων γίνεται κυρίως για ερευνητικούς σκοπούς που χρηματοδοτούνται από 

τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. 

Το Τμήμα διατηρεί στοιχεία για τις μετακινήσεις που χρηματοδοτούνται πλήρως ή μερικώς 

από τους πόρους του Τμήματος.  

 

Τα προγράμματα κινητικότητας προβάλλονται μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας γίνεται μέσω της 

σχετικής ιστοσελίδας, αλλά και μέσω της επιτροπής που λειτουργεί στο τμήμα και τροφοδοτεί 

το όλο σύστημα της κινητικότητας φοιτητών και καθηγητών. 

Οι εισερχόμενοι φοιτητές υποστηρίζονται από την αρμόδια Επιτροπή  του τμήματος.  

Εκδηλώσεις για τους εισερχόμενους φοιτητές από άλλα Ιδρύματα δεν οργανώνονται, λόγω 

του μικρού αριθμού αυτών. 

Μαθήματα σε ξένη γλώσσα για τους εισερχόμενους φοιτητές από άλλα Ιδρύματα δεν 

πραγματοποιούνται. 

Δεν υπάρχει οικονομική ενίσχυση από το Τμήμα των φοιτητών και των μελών του 

ακαδημαϊκού προσωπικού που λαμβάνουν μέρος στα προγράμματα κινητικότητας. 

Δεν υπάρχει σύστημα ελέγχου της ποιότητας της κινητικότητας του ακαδημαϊκού 

προσωπικού και δεν έχουν θεσπιστεί διαδικασίες αναγνώρισης του εκπαιδευτικού έργου που 

πραγματοποιήθηκε σε άλλο Ίδρυμα. 

Ως προς το Πρόγραμμα Προπτυχιακών  Σπουδών 

(Σε αυτήν υποενότητα καταγράφεται: Πόσοι φοιτητές του Τμήματος μετακινήθηκαν προς άλλα Ιδρύματα στο 

πλαίσιο ακαδημαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά το ακαδημαϊκό έτος που αναφέρεται η ετήσια ΕΕΑ, 

Πόσοι φοιτητές άλλων Ιδρυμάτων μετακινήθηκαν προς το Τμήμα στο πλαίσιο ακαδημαϊκών/ερευνητικών 

δραστηριοτήτων κατά το ακαδημαϊκό έτος που αναφέρεται η ετήσια Ε.Ε.Α). 

 

 

 Δεν υπάρχει καμιά μετακίνηση προς άλλα Ιδρύματα ή από άλλα Ιδρύματα. 

Ως προς το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
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(Σε αυτήν υποενότητα καταγράφεται: Πόσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος μετακινήθηκαν προς άλλα 

Ιδρύματα στο πλαίσιο ακαδημαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά το ακαδημαϊκό έτος που αναφέρεται η 

ετήσια ΕΕΑ, Πόσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές άλλων Ιδρυμάτων μετακινήθηκαν προς το Τμήμα στο πλαίσιο 

ακαδημαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά το ακαδημαϊκό έτος που αναφέρεται η ετήσια Ε.Ε.Α) 

 

 Δεν υπάρχει καμιά μετακίνηση προς άλλα Ιδρύματα ή από άλλα Ιδρύματα. 

Ως προς το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 
(Σε αυτήν υποενότητα καταγράφεται: Πόσοι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος μετακινήθηκαν προς άλλα 

Ιδρύματα στο πλαίσιο ακαδημαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά το ακαδημαϊκό έτος που αναφέρεται η 

ετήσια ΕΕΑ, Πόσοι υποψήφιοι διδάκτορες άλλων Ιδρυμάτων μετακινήθηκαν προς το Τμήμα στο πλαίσιο 

ακαδημαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά το ακαδημαϊκό έτος που αναφέρεται η ετήσια Ε.Ε.Α) 

 

 Δεν υπάρχει καμιά μετακίνηση προς άλλα Ιδρύματα ή από άλλα Ιδρύματα. 

 

 

3.11 Συμπεράσματα 
 

Στην ενότητα αυτή αναφέρονται οι  διαπιστώσεις – συμπεράσματα  που προκύπτουν με βάση την αξιολόγηση του  

διδακτικού  έργου του Τμήματος 

Διδακτικό Έργο – Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 

 Οι μέθοδοι διδασκαλίας θεωρούνται σύγχρονες και αποτελεσματικές, το περιεχόμενο 

των μαθημάτων ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και στην εξέλιξη της 

επιστήμης, η απόδοση των φοιτητών και φοιτητριών θεωρείται ικανοποιητική. 

 Η οργάνωση του διδακτικού έργου και η εκτέλεσή του πραγματοποιείται χωρίς 

αξεπέραστες δυσχέρειες και είναι εν γένει αποδεκτή από τους φοιτητές. 

 Οι διδάσκοντες χρησιμοποιούν σύγχρονη βιβλιογραφία, την οποία συμπληρώνουν με 

δικές τους σημειώσεις, αλλά και με ηλεκτρονικές πηγές, καθώς και με την αξιοποίηση 

τεχνολογιών ηλεκτρονικής μάθησης.  

 Εντοπίζονται αδυναμίες όσον αφορά την ποιότητα των αιθουσών και των λοιπών 

κτιριακών εγκαταστάσεων. Το Τμήμα αδυνατεί να εκτιμήσει εάν οι αδυναμίες αυτές 

δύναται να ξεπεραστούν εντός της επόμενης πενταετίας. 

 Γίνεται πολύ καλή  αξιοποίηση των ΤΠΕ. 

 Η αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων κρίνεται ικανοποιητική και δεν μειώθηκε 

κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.  

 Ο βαθμός σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα είναι ικανοποιητικός. Η 

διασύνδεση αυτή γίνεται κυρίως στο επίπεδο των διπλωματικών εργασιών. 

 Δεν έχουν επιτευχθεί συνεργασίες με εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού και του 

εξωτερικού και με το κοινωνικό σύνολο σε ικανοποιητικό επίπεδο.  
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 Ο αριθμός των φοιτητών που μετακινείται δεν θεωρείται ικανοποιητικός. Το ίδιο 

ισχύει και για τα μέλη ΔΕΠ που λόγω των αυξημένων αναγκών του Τμήματος δεν 

έχουν πάντα τη δυνατότητα να κάνουν χρήση της εκπαιδευτικής τους άδειας. 

Εντούτοις, τα μέλη ΔΕΠ αξιοποιούν τις μικρής διάρκειας άδειες που δικαιούνται ώστε 

να συμμετέχουν σε διεθνή συνέδρια, να αναπτύσσουν διεθνείς ερευνητικές 

συνεργασίες, να προσφέρουν μαθήματα σε άλλα ιδρύματα, να πραγματοποιούν 

διαλέξεις, να συμμετέχουν σε επιτροπές, σε διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς κ.ά. 

 Οι υποδομές παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις. Το Τμήμα αδυνατεί να εκτιμήσει εάν 

αυτές οι ελλείψεις θα αντιμετωπιστούν κατά την επόμενη πενταετία. 

 

Διδακτικό έργο – Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης από τους φοιτητές δείχνουν ιδιαίτερα υψηλή 

αποτελεσματικότητα για το διδακτικό προσωπικό και πολύ καλή σχέση συνεργασίας 

με τους φοιτητές. 

 Οι μέθοδοι διδασκαλίας θεωρούνται σύγχρονες και αποτελεσματικές, το περιεχόμενο 

των μαθημάτων ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και στην εξέλιξη της 

επιστήμης, η απόδοση των φοιτητών θεωρείται ικανοποιητική. 

 Η οργάνωση του διδακτικού έργου και η εκτέλεσή του πραγματοποιείται χωρίς 

δυσχέρειες και είναι αποδεκτή από τους φοιτητές. 

 Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες δεν προσφέρονται δωρεάν 

συγγράμματα. Η ύλη των μαθημάτων καλύπτεται από πολλές πηγές (βιβλιοθήκη, 

σημειώσεις, επιστημονικά άρθρα, κ.ά.).  

 Οι υποδομές που διατίθενται για τα ΠΜΣ είναι επαρκείς τόσο ποιοτικά, όσο και 

ποιοτικά. Ενίσχυση του εξοπλισμού προγραμματίζεται για το άμεσο μέλλον. 

 Γίνεται ικανοποιητική αξιοποίηση των ΤΠΕ 

 Κάθε μάθημα διδάσκεται σε τμήματα που δεν ξεπερνούν τους είκοσι πέντε (25) 

φοιτητές και η συνεργασία φοιτητών και διδασκόντων είναι συνεχής και άμεση. 

 Η πλειονότητα των διπλωματικών εργασιών που δίδονται έχουν ερευνητικό 

χαρακτήρα.  
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4. Ερευνητικό  Έργο 
 

 

 
(Σε αυτήν  την ενότητα  καταγράφεται: Αν υπάρχει συγκεκριμένη ερευνητική πολιτική του Τμήματος και ποια 

είναι,  πώς παρακολουθείται η υλοποίηση της ερευνητικής πολιτικής του Τμήματος, πώς δημοσιοποιείται ο 

απολογισμός υλοποίησης της ερευνητικής πολιτικής του Τμήματος) 

 

Η πολιτική του Τμήματος για την έρευνα δεν έχει καταγραφεί σε σχετικό κείμενο. 

Εντούτοις, μπορούμε να διακρίνουμε ορισμένα βασικά στοιχεία πολιτικής που εφαρμόζει το 

Τμήμα και τα οποία περιλαμβάνουν: 

 Ίδρυση και υποστήριξη ερευνητικών εργαστηρίων και ερευνητικών ομάδων στα πλαίσια 

του Τμήματος. 

 Υποστήριξη των μελών ΔΕΠ στη διεκδίκηση ερευνητικών προγραμμάτων. 

 Υποστήριξη της διοργάνωσης συνεδρίων. 

 Υποστήριξη της παρουσίασης ερευνητικών αποτελεσμάτων από τα μέλη ΔΕΠ και τους 

Υποψήφιους Διδάκτορες του Τμήματος. 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει θέσει ως στόχο την ανάπτυξη στρατηγικής έρευνας σε 

ιδρυματικό επίπεδο. Η πολιτική έρευνας του Τμήματος θα ακολουθήσει τη στρατηγική του 

ιδρύματος και κατά συνέπεια θα πρέπει να αναθεωρηθεί εντός του επόμενου ακαδημαϊκού 

έτους. 

Το Τμήμα παρακολουθεί και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνητικών προσπαθειών 

(δημοσιεύσεις, οι ετεροαναφορές, οι εκδόσεις πρακτικών συνεδρίων, τα ερευνητικά και 

αναπτυξιακά έργα και κάθε άλλη ερευνητική δραστηριότητα όπως διοργάνωση συνεδρίων, 

συμμετοχή σε εκδοτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών κ.ά.) του ακαδημαϊκού 

προσωπικού του Τμήματος, μέσω του βιογραφικού τους σημειώματος που είναι αναρτημένο 

σε ιστότοπο του τμήματος.   

Η  υλοποίηση της ερευνητικής πολιτικής του Τμήματος παρακολουθείται από τα 

αρμόδια όργανα του τμήματος και ο απολογισμός υλοποίησης της ερευνητικής πολιτικής του 

Τμήματος δημοσιοποιείται μέσω του βιογραφικού τους σημειώματος που είναι αναρτημένο 

σε ιστότοπο του τμήματος.   

 

4.1. Προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο του Τμήματος 

(Σε αυτήν υποενότητα καταγράφεται: εάν παρέχονται κίνητρα για τη διεξαγωγή έρευνας στα μέλη της 

ακαδημαϊκής κοινότητας και ποια είναι αυτά , ο τρόπος  ενημέρωσης του ακαδημαϊκού προσωπικού για τις 

δυνατότητες χρηματοδότησης της έρευνας , ο τρόπος υποστήριξης της ερευνητικής διαδικασίας,  αν υπάρχουν 

θεσμοθετημένες από το Τμήμα υποτροφίες έρευνας, ο τρόπος που διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσματα στο 

εσωτερικό του Τμήματος, εκτός του Τμήματος, στην ελληνικής και διεθνή ακαδημαϊκή και επιστημονική 

κοινότητα., πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσματα στο τοπικό και εθνικό κοινωνικό περιβάλλον.) 



 120 

Τα κίνητρα για τη διεξαγωγή έρευνας στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας 

περιλαμβάνουν: 

 Χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών. 

 Χρηματοδότηση συμμετοχής σε συνέδρια, κυρίως μέσω των ΠΜΣ. 

 Χρηματοδότηση διοργάνωσης συνεδρίων. 

Τακτική και άρτια ενημέρωση παρέχεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Η ερευνητική διαδικασία υποστηρίζεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, η οποία παρέχει υποστήριξη στη σύνταξη και υποβολή προτάσεων, 

καθώς και στην παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων. Επιπλέον, το Τμήμα παρέχει 

εξοπλισμό και υποδομές στα πλαίσια των ερευνητικών του εργαστηρίων. 

 Χρηματοδοτική υποστήριξη για συμμετοχή σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια) στα μέλη της 

ακαδημαϊκής κοινότητας παρέχεται μόνο από τα δύο Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών. 

Το ακαδημαϊκό προσωπικό ενημερώνεται από την Επιτροπή Ερευνών του 

Πανεπιστημίου για τις δυνατότητες χρηματοδότησης της έρευνας σε διεθνή ανταγωνιστικά 

προγράμματα.  

Σχετική υποστήριξη υπάρχει από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου και τα 

υπάρχοντα εργαστήρια του τμήματος. 

Δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες από το Τμήμα υποτροφίες έρευνας. Οι υποψήφιοι 

διδάκτορες του Τμήματος απαλλάσσονται στο σύνολό τους από την πληρωμή διδάκτρων.  

Για τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στο εσωτερικό του Τμήματος 

αξιοποιούνται οι ιστοχώροι του Τμήματος και των ερευνητικών εργαστηρίων. Επιπλέον, 

διοργανώνονται παρουσιάσεις από τους Υποψήφιους Διδάκτορες του Τμήματος τουλάχιστον 

μία φορά ετησίως. Ακόμα, διαχέονται στην ελληνική και διεθνή ακαδημαϊκή και 

επιστημονική κοινότητα μέσω Ημερίδων, Συνεδρίων και ανακοινώσεων σε ιστοσελίδες και 

μέσω δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά. Επίσης, τα ερευνητικά αποτελέσματα διαχέονται 

στο τοπικό και εθνικό κοινωνικό περιβάλλον μέσω Ημερίδων, Συνεδρίων και ανακοινώσεων 

σε ιστοσελίδες. 

 

4.2. Ερευνητικά προγράμματα και έργα που εκτελούνται στο Τμήμα 

 
 

(Σε αυτήν υποενότητα καταγράφονται: τα ερευνητικά προγράμματα και οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν ή 

βρίσκονται σε εξέλιξη κατά το ακαδημαϊκός έτος που αναφέρεται η Ετήσια Ε.Ε.Α  το ποσοστό των μελών 

ΔΕΠ/ΕΠ που αναλαμβάνει ερευνητικές πρωτοβουλίες, εάν συμμετέχουν εξωτερικοί συνεργάτες ή/και 

μεταδιδακτορικοί ερευνητές στα ερευνητικά προγράμματα.) 

Ο αριθμός των έργων που έχουν εκπονηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη είναι ιδιαίτερα 

ικανοποιητικός, δείχνοντας μία σημαντική ερευνητική δυναμική. Αναλυτικά στοιχεία 
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βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος (http://www.ba.aegean.gr) και στις ιστοσελίδες 

των εργαστηρίων του Τμήματος που είναι προσβάσιμες μέσω της κεντρικής σελίδας. 

Το σύνολο των μελών ΔΕΠ αναλαμβάνει ερευνητικές πρωτοβουλίες. 

Στα ερευνητικά προγράμματα συμμετέχει ικανός αριθμός εξωτερικών συνεργατών 

και μεταδιδακτορικών ερευνητών. Αναλυτικότερα στοιχεία υπάρχουν στις ιστοσελίδες των 

εργαστηρίων του Τμήματος, καθώς και στις παρουσιάσεις των εργαστηρίων. 

 Στο  Εργαστήριο Τουριστικών Ερευνών (ΕΤΕΜ) πραγματοποιήθηκαν τα 

ακόλουθα έργα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-15.  

α/

α 

Κωδικό

ς έργου 

Τίτλος Έργου Προϋπολ

ογισμός 

σε ευρώ 

Διάρκεια Χρηματοδό

της 

Επιστημο

νικός 

Υπεύθυνο

ς 

1 3010 Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

βασικός παράγοντας για 

την οικονομική και 

κοινωνική ανάπτυξη του 

αιγαιοπελαγίτικου χώρου – 

Πολυνησιωτικότητα:  

 

 

 

Α) Δράση 2.2 «E-learning 

στην Οργάνωση και 

Διοίκηση Τουριστικών 

Επιχειρήσεων» 

Β) Δράση 6.3 : Ανάπτυξη 

ολοκληρωμένου 

προγράμματος έρευνας με 

αντικείμενο τη 

νησιωτικότητα- Ανάπτυξη 

θεματικών βάσεων 

δεδομένων  

Γ) Δράση 6.3: Μεταφορικό 

σύστημα και τουριστική 

ανάπτυξη στα νησιά του 

Αιγαίου- «Ανάπτυξη 

ολοκληρωμένου 

προγράμματος έρευνας με 

αντικείμενο τη 

νησιωτικότητα» 

6.226.787 

(συνολικά 

σε επίπεδο 

Πανεπιστη

μίου) 

Συνδυασμό

ς 

διδάκτρων 

και 

επιχορήγη

σης 

12.000 

 

 

30.000 

1-8-2011 

Έως  

30-9-2015 

ΕΠΔΒΜ  

 

 

 

 

 

 

Ε.Υ.: 

Σταυρινούδ

ης Θ.  

 

Ε.Υ.:  

Λαγός Δ.,  

 

 

Ε.Υ.: 

Πολυδωρο

πούλου - 

Παπαθεοδ

ώρου Α., 

Λεκάκου  

2 2422 ΘΑΛΗΣ-GRETIA: 

Ανάπτυξη Πράσινων 

432.387,18 

(συνολικά) 

1-11-2011 ΕΠΕΔΒΜ 

(ΕΚΤ-Π.Δ.Ε.) 

Ε.Υ.: 

Πολυδωρο

http://www.ba.aegean.gr/
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Μεταφορών στο νησιωτικό 

χώρο   

– 

συμμετοχή 

ΕΤΕΜ: 

50.459,07   

Έως  

30-9-2015 

πούλου Α. 

(έργου), 

Παπαθεοδ

ώρου, Α. 

(ΕΤΕΜ) 

3 3012-63 Διοίκηση Τουρισμού μετά 

την Κρίση - Μεσογειακή 

Προσέγγιση 

19.000 25-3-2015  

Έως 

25-9-2015 

Συνδυασμός 

διδάκτρων 

και 

επιχορήγησης 

Ε.Υ 

Παπαθεοδ

ώρου, Α. 

4 2566 Επικαιροποίηση γνώσεων 

αποφοίτων ΑΕΙ στην 

οργάνωση, διοίκηση 

τουριστικών επιχειρήσεων 

και στην προώθηση 

τουριστικών προορισμών 

78415,31 1-3-2014 έως 

31-12-2015 

ΕΠΔΒΜ Ε.Υ. 

Σταυρινούδ

ης, Θ. 

5 2535 Προσέλκυση Αεροπορικών 

Εταιρειών Χαμηλού 

Κόστους και Σχεδιασμός 

Στρατηγικής 

Διαπραγμάτευσης επ’ 

Ωφελεία της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου 

20.000 

ευρώ + 

ΦΠΑ 

3-12-2013  

Έως 

31-12-2015 

Περιφέρεια 

Ν. Αιγαίου 

Ε.Υ.: 

Παπαθεοδ

ώρου, Α. 

 

6 2575-1.1 Παρατηρητήριο Αειφόρου 

Τουρισμού για 

Προορισμούς» το οποίο 

υλοποιείται στο πλαίσιο του 

Έργου «Δημιουργία 

Μηχανισμών 

Επιστημονικής 

Παρακολούθησης 

Τουρισμού στην 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

130.000 

ευρώ 

03-2014 

 Έως 

 11-2015 

ΕΣΠΑ 

Περιφέρειας 

Νοτίου 

Αιγαίου 

Ε.Υ. 

Σπιλάνης, 

Γ. 

7 2729 Συνέδριο της Διεθνούς 

Ακαδημίας για τη Μελέτη 

του Τουρισμού 2015 

30.000 20-3-2015  

Έως 

20-9-2015 

Συνδυασμός 

διδάκτρων 

και 

επιχορήγησης 

Ε.Υ.: 

Παπαθεοδ

ώρου, Α. 

 

9 2615 Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα 

Κατάρτισης στο Επάγγελμα 

του Ξεναγού - Ρόδος 

28000 15-9-2014 

Έως 

15-12-2014 

Συνδυασμός 

διδάκτρων 

και 

επιχορήγησης 

Ε.Υ: 

Λαγός, Δ. 

 

 

Εργαστήριο Τουριστικών Ερευνών και Μελετών (ΕΤΕΜ) 

Παράρτημα Δ: Παρουσίαση των ερευνητικών εργαστηρίων του Τμήματος 
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Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

ΦΕΚ Ίδρυσης Εργαστηρίου Τεύχος Β, ΦΕΚ  1212/26.11.1998  

Διεύθυνση 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μιχάλων 8, 

82100 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση  http://etem.aegean.gr/  

Διευθυντής Εργαστηρίου Δρ. Θεόδωρος Α. Σταυρινούδης, Επίκουρος Καθηγητής  

E-mail  etem@aegean.gr 

Τηλέφωνο 22710 35162 

Fax 22710 35099 

 

α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Το Εργαστήριο Τουριστικών Ερευνών και Μελετών, ιδρύθηκε το 2000 και  ανήκει στο τμήμα 

Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και εδρεύει στην πόλη της Χίου.  

 

β. ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

Βασική αποστολή και σκοπός του ΕΤΕΜ είναι η κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών 

αναγκών τόσο του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Σχεδιασμός, Διοίκηση και 

Πολιτική του Τουρισμού» όσο και του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου, πάνω σε ζητήματα και δραστηριότητες του τουριστικού κλάδου. 

 

γ. ΣΤΟΧΟΙ 

Το ΕΤΕΜ στοχεύει στην κάλυψη των ακόλουθων τομέων ερευνητικού ενδιαφέροντος: 

 Τουριστική Ανάπτυξη  

 Περιβάλλον και Τουρισμός 

 Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών 

 Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων  

 Εναλλακτικές μορφές Τουρισμού 

 Τουριστικό Μάρκετινγκ  

 Δια-δικτυακή Εκπαίδευση στον Τουρισμό  

 Διοίκηση, Πολιτική  και Σχεδιασμός του Τουρισμού  

 Τουρισμός και Πολιτισμός 

 Τουριστική Οικονομία  

http://etem.aegean.gr/
mailto:etem@aegean.gr


 124 

 Ανθρωπολογία του Τουρισμού 

 Τοπική και Περιφερειακή Τουριστική Ανάπτυξη  

 Συνεργατικά Δίκτυα στον Τουρισμό 

 Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Τουρισμός  

 Πρωτοβουλίες και Δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Τουρισμό 

 Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση  

 Αειφορική Τουριστική Ανάπτυξη 

 Διοίκηση Φιλοξενίας 

 Μεταφορές στον Τουρισμό και Αερομεταφορές 

 Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τουρισμό 

 

Επιπλέον, το ΕΤΕΜ έχει ως στόχους: 

 Τη συνεργασία με Ελληνικούς και διεθνείς ακαδημαϊκούς οργανισμούς και ερευνητικά 

κέντρα με κοινά ενδιαφέροντα και δραστηριότητες. 

 Την επαφή και τη συνεργασία με επιστημονικό προσωπικό (ακαδημαϊκούς, ερευνητές, 

ειδικούς συμβούλους του τουρισμού κ.α.) εξειδικευμένο σε θέματα τουρισμού.  

 Τη διοργάνωση διεπιστημονικών διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων και 

επιστημονικών εκδηλώσεων που σχετίζονται με τον τουρισμό.  

 Τη συνεχή ενημέρωση και δημοσίευση των στόχων και των σκοπών του εργαστηρίου. 

 Την πρόσκληση και οργάνωση επισκέψεων διακεκριμένων Ελλήνων και ξένων 

επιστημόνων στο πλαίσιο των ερευνητικών και εκπαιδευτικών ενδιαφερόντων και 

αναγκών του ΕΤΕΜ.  

 Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιωτικούς φορείς, ιδρύματα και πάσης φύσεως οργανισμούς 

που καλύπτονται από το πεδίο δράσης του ΕΤΕΜ. 

 

δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

Το ερευνητικό προσωπικό του ΕΤΕΜ έχει συνάψει επαγγελματικές και ερευνητικές 

διατμηματικές συνεργασίες με διεθνείς και Ελληνικούς τουριστικούς φορείς και 

οργανισμούς. Ορισμένοι από αυτούς περιλαμβάνονται ενδεικτικά στους παρακάτω: 

 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 

 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  

 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

 Πάντειον Πανεπιστήμιο Αθηνών   

 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

 Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο                        

 Fairleigh Dickinson University, Η.Π.Α. 

 University of Surrey, Μεγάλη Βρετανία  
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 University of Strathclyde , Μεγάλη Βρετανία  

 University of Hertfordshire, Μεγάλη Βρετανία  

 University of Nottingham, Μεγάλη Βρετανία  

 Free University of Bozen-Bolzano, Ιταλία 

 Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης 

 Υπουργείο Ανάπτυξης 

 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και δημοσίων Έργων  

 Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 

 Σύλλογος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)  

 Σύνδεσμος εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (HATTA) 

 Σύνδεσμος Ελλήνων Επαγγελματιών Οργανωτών Συνεδρίων (HAPCO) 

 Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος  

 Ελληνική Αεροπορική Ένωση 

 Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) 

 Tourism Society, Μεγάλη Βρετανία  

 AACO (Arab Air Carriers Organisation) 

 ΑIEST (International Association of Scientific Experts in Tourism)  

 ATLAS (Association for Tourism and Leisure Education) 

 ATRS (Air Transport Research Society) 

 BATER (Balkan Association for Tourism Education & Research) 

 EuroCHRIE (European Council on Hotel, Restaurant & Institutional Education) 

 German Aviation Research Society 

 IATA (International Air Transport Association) 

 I-CHRIE (International Council on Hotel, Restaurant & Institutional Education) 

 TTRA (Travel & Tourism Research Association)  

 WLRA (World Leisure Research Association) 

 TRC (Tourism Research Center)  

 

ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 

Το ΕΤΕΜ εκδίδει το  επιστημονικό περιοδικό “TOURISMOS” - International Multidisciplinary 

Refereed Journal of Tourism (http://www.chios.aegean.gr/tourism/journal.htm) 

 

 

στ. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 

Το ΕΤΕΜ σε συνεργασία με το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου από το 2000 έχει διοργανώσει τα εξής συνέδρια:  

 5th International Scientific Conference: “Tourism Trends and Advances in the 21st 

Century”, May 30-June 2, 2013, Rhodes, Greece 
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 TRC Meeting 2013. 21-24 Μαρτίου 2013, Αθήνα. Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Modul 

University Vienna  

 4th International Scientific Conference "Planning for the future - Learning from the 

Past: Contemporary Development in Tourism, Travel & Hospitality", University of the 

Aegean, Rhodes Island, 3-5 April 2009. 

 24th EuroChrie Congress in Thessaloniki "In Search of Excellence for tomorrow's 

Tourism, Travel and Hospitality", EuroChrie and University of the Aegean, 

Thessaloniki, 25-28 October 2006. 

 2nd International Scientific Conference "Sustainable Tourism Development and the 

Environment", University of the Aegean, Chios Island, 2-5 October 2003 

 1st International Scientific Conference "Tourism on Islands and Specific 

Destinations", University of the Aegean, Chios Island, 14-16 December 2000 

 

 

ζ. ΜΕΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ  

 

α) Μέλη ΔΕΠ (9) 

 Πάρις Τσάρτας, Καθηγητής ΤΔΕ 

 Δημήτριος Λαγός, Καθηγητής ΤΔΕ 

 Ανδρέας Παπαθεοδώρου, Αν. Καθηγητής ΤΔΕ, Διευθυντής 

 Κωνσταντίνος Κούτσικος, Ε. Καθηγητής ΤΔΕ 

 Μιχαήλ Μπεκιάρης, Επ. Καθηγητής ΤΔΕ 

 Θεόδωρος Σταυρινούδης, Επ. Καθηγητής ΤΔΕ 

 Μαριάννα Σιγάλα, Αν. Καθηγήτρια ΤΔΕ 

 Ανδρέας Ανδρικόπουλος, Επ. Καθηγητής ΤΔΕ 

 Ελένη Γάκη, Λέκτορας ΤΔΕ 

 

β) Συνεργάτες (23) 

 Δρ Αθηνά Νέλλα 

 Δρ Ευανθία Μιχάλαινα 

 Δρ Ελένη Μαυραγάνη 

 Δρ Νικόλαος Παππάς 

 Δρ Γεωργία Ζούνη 

 Δρ Αριστείδης Γκούμας 

 Δρ Άννα Κυριακάκη 

 Δρ Σμαράγδα Ζαγκότση 

 Δρ Μαρία Ντουμή 

 Κυριακή Γλύπτου 

 Μαγδαληνή Βασιλείου 
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 Μαρίνα Ευθυμίου 

 Μαριέττα Φραγκογιάννη 

 Μιχαήλ Γεράνιος 

 Παναγιώτης Παναγόπουλος 

 Μιλτιάδης Φλωράς 

 Θηρεσία Καρπαθιωτάκη 

 Αλέξιος Κόντης 

 Σοφοκλής Σκούλτσος 

 Όλγα Καραγιάννη 

 Έλια Αποστολοπούλου 

 Μαρία Φλατσούση 

 Κωνσταντίνος Παναγόπουλος 

 Κυριακή Πνευματικούδη 

 Γεωργία Δεσποτάκη 
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ΠΙΝΑΚΕΣ (1 & 2) ΜΕ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΕΜ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΕΜ 

1.  2015 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου βασικός παράγοντας για την οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη του αιγαιοπελαγίτικου χώρου – Πολυνησιωτικότητα:  
Α) Δράση 2.2 «E-learning στην Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών 
Επιχειρήσεων» 
Β) Δράση 6.3 : Ανάπτυξη ολοκληρωμένου προγράμματος έρευνας με 
αντικείμενο τη νησιωτικότητα- Ανάπτυξη θεματικών βάσεων δεδομένων  
Γ) Δράση 6.3: Μεταφορικό σύστημα και τουριστική ανάπτυξη στα νησιά 
του Αιγαίου- «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου προγράμματος έρευνας με 
αντικείμενο τη νησιωτικότητα» 

2.  2015 ΘΑΛΗΣ-GRETIA: Ανάπτυξη Πράσινων Μεταφορών στο νησιωτικό χώρο   

3.  2015 
Θερινό σχολείο “Διοίκηση Τουρισμού μετά την Κρίση - Μεσογειακή 

Προσέγγιση” 

4.  2015 
Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση 

τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών 

5.  2015 

Προσέλκυση Αεροπορικών Εταιρειών Χαμηλού Κόστους και Σχεδιασμός 

Στρατηγικής Διαπραγμάτευσης επ’ Ωφελεία της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου 

6.  2015 

Παρατηρητήριο Αειφόρου Τουρισμού για Προορισμούς» το οποίο 

υλοποιείται στο πλαίσιο του Έργου «Δημιουργία Μηχανισμών 

Επιστημονικής Παρακολούθησης Τουρισμού στην Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου 

7.  2015 Συνέδριο της Διεθνούς Ακαδημίας για τη Μελέτη του Τουρισμού 2015 

8.  2014 
Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Κατάρτισης στο Επάγγελμα του Ξεναγού - 
Ρόδος 

9. 1 2013 Σεμινάρια από απόσταση Εκπαίδευσης στη Διοίκηση του Τουρισμού 
10.  2013 Θερινό σχολείο "Managing tourism in time of crisis" 

11.  2013 
Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση 
τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών 
(ΠΕΓΑ) 

12.  2012 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου βασικός παράγοντας για την οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη του αιγαιοπελαγίτικου χώρου – Πολυνησιωτικότητα:  
Α) Δράση 2.2 «E-learning στην Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών 
Επιχειρήσεων» 
Β) Δράση 6.3 : Ανάπτυξη ολοκληρωμένου προγράμματος έρευνας με 
αντικείμενο τη νησιωτικότητα- Ανάπτυξη θεματικών βάσεων δεδομένων  
Γ) Δράση 6.3: Μεταφορικό σύστημα και τουριστική ανάπτυξη στα νησιά 
του Αιγαίου- «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου προγράμματος έρευνας με 
αντικείμενο τη νησιωτικότητα» 

13.  2011 

Έργο: Sagittarius: Launching (g)local level heritage entrepreneurship: 
strategies and tools to unite forces, safeguard the place, mobilize cultural 
values, deliver the experience. Χρηματοδότηση από το South East Europe 
Transnational Collaboration Programme (E.U.) (υπό εκπόνηση έργο). 

14.  2011 
GRETIA: Ανάπτυξη Πράσινων Μεταφορών στο νησιωτικό χώρο  
(Ερευνητική Πρωτοβουλία ΘΑΛΗΣ) 

15.  2009 Euromed Heritage 4 - MARE NOSTRUM : A heritage trail along the 
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Phoenician maritime routes and historic port cities of the Mediterranean 
Sea 

16. 1
8 

2007-
2008 

Συμμετοχή σε Πρόγραμμα του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) της 
Κύπρου με τίτλο «Ψηφιακό Επιχειρηματικό Πλαίσιο για την Προώθηση 
Υπηρεσιών Οικολογικού και Πολιτιστικού Τουρισμού στην Κύπρο» 
αναφορικά με τμήμα του έργου που έχει αναληφθεί από την εταιρεία 
Business Architects Consultancy.  

17. 1
9 

2007-
2008 

Συμμετοχή σε Πρόγραμμα του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) της 
Κύπρου που έχει αναλάβει το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 
(ΕΚΚΕ) με τίτλο: «Δημιουργία Ψηφιακών Εφαρμογών και Εργαλείων για 
την Ανάπτυξη του Αθλητικού Τουρισμού στην Κύπρο».  

18. 2
0 

2007-
2008 

Κοινοτικό Πρόγραμμα SEMSON (South Eastern Mediterranean Spatial 
Observatory Network) του Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και 
Ανθρώπινου Δυναμικού (ΙΑΠΑΔ) του Παντείου Πανεπιστημίου.  

19. 2
1 

2007 – 
2008 

Ομάδα Εργασίας B1 για τη διερεύνηση του θεσμικού πλαισίου 
τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα, στα πλαίσια του 
Forum Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου 
Τουριστικής Ανάπτυξης. 

20. 2
2 

2006-
2008 

MESST Μεσογειακό πρότυπο για τον αειφόρο τουρισμό. INTERREG III B 
σε συνεργασία με ΔΕΤΑΠ Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ΕΟΤ, ΚΟΤ και 4 
διεθνείς εταίρους 

21. 2
3 

2006-
2007 

Συμμετοχή σε Πρόγραμμα του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) της 
Κύπρου που έχει αναλάβει το ΕΚΚΕ και το Cyprus College με τίτλο: 
«Επιμέτρηση και συγκριτική ανάλυση των κοινωνικών επιπτώσεων του 
Τουρισμού σε τοπικές κοινωνίες σε Κύπρο και Ελλάδα» 

22. 2
4 

2006-
2007 

Συμμετοχή σε Πρόγραμμα του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) της 
Κύπρου που έχει αναλάβει το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 
(ΕΚΚΕ) με τίτλο: Προσδιορισμός και ανάπτυξη μοντέλων διοίκησης 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων ξενοδοχειακών και επισιτιστικών 
επιχειρήσεων.  Αξιολόγηση της επαγγελματικής και ακαδημαϊκής 
κατάρτισης των εργαζομένων στην Κύπρο 

23. 2
5 

2006-
2007 

Πρόγραμμα Allways Tourism της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL που 
υλοποιείται σε συνεργασία με τον HATTA με συγχρηματοδότηση του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Υπουργείου Απασχόλησης & 
Κοιν. Προστασίας.   

24. 2
6 

2006-
2007 

Κοινοτικό Πρόγραμμα TEMPUS (Trans-European Mobility Scheme for 
University Studies) που υλοποιείται σε συνεργασία με το ΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης.  Το πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση της 
κινητικότητας των εργαζομένων στην Ευρώπη μέσα από κατάλληλες 
δράσεις στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

25. 2
7 

2006-
2007 

Κατασκευή της μεγαλύτερης μέχρι σήμερα βάσης δεδομένων για την 
ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα στο χρονικό πλαίσιο 1925-1999 και 
με δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης και επέκτασης. Φορέας: 
Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου.  

26. 2
8 

2006-
2007 

Ομάδα Εργασίας Α1 για τη διερεύνηση του θεσμικού πλαισίου 
τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα, στα πλαίσια του 
Forum Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου 
Τουριστικής Ανάπτυξης. 

27. 2
9 

2006-
2007 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα MEDOCC «Προώθηση της Αειφόρου 
Ανάπτυξης».  Μεσογειακό παρατηρητήριο για τον βιώσιμο τουρισμό 
INTERREG III B σε συνεργασία με Αναπτυξιακή Γρεβενών και 4 διεθνείς 
εταίρους 

28. 3
0 

2006-
2007 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Innovation for Sustainable Tourism and 
Services in the South Aegean – ISTOS” σε συνεργασία με το 
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου και τέσσερις διεθνείς 
εταίρους 

29. 3
1 

2006-
2007 

Ερευνητικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Μαστίχα Χίου και Καταναλωτές: 
Πολλαπλές και Αμφισβητούμενες Σημασίες, Πρακτικές και Ταυτότητες» 

30. 3
2 

2005-
2006 

Ερευνητικό πρόγραμμα, SINNER_GI (Strengthening International 
Research on Geographical Indications: from research foundation to 
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consistent policy), Co-ordinator: Bertil SYLVANDER, INRA, 
Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, FP6 

31. 3
3 

2004-
2007 

Διεθνές Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα TEMPUS – MEDA (CD-JEP-
31084-2003) μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Τμήμα Διοίκησης 
Επιχειρήσεων), του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης (Τμήμα Τουριστικών 
Επιχειρήσεων), του Polytechnic Institute of Beja (School of Technology 
and Marketing) της Πορτογαλίας, του Alexandria University (Faculty of 
Tourism and Hospitality) της Αιγύπτου, του Tishreen University (Faculty 
of Economics) της Συρίας, και του Lebanese University (Faculty of 
Tourism and Hotel Management) του Λιβάνου. Τίτλος προγράμματος: 
“Enhancing regional academic cooperation in the Mediterranean: 
development of postgraduate studies in tourism and hospitality”. 

32. 3
4 

2004 – 
2006 

Ερευνητικό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «HERMES» (Harnessing 
Employment, Regional Mobility and Entrepreneurship in Southeastern 
Europe) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και 
Ανθρώπινου Δυναμικού (ΙΑΠΑΔ) του Παντείου Πανεπιστημίου.  Το 
πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση της απασχόλησης, της 
περιφερειακής κινητικότητας και της επιχειρηματικότητας στην 
νοτιοανατολική Ευρώπη (Ελλάδα, Τουρκία, Βουλγαρία και Κύπρος). 

33. 3
5 

2004 – 
2006 

Πρόγραμμα «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» Ενίσχυση Έρευνας Ομάδων στα 
Πανεπιστήμια. Η γυναικεία εργασία στις ατομικές, οικογενειακές και 
συνεταιριστικές επιχειρήσεις στον Τουρισμό: Οι περιπτώσεις της 
Μυκόνου και της Λέσβου - Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

34. 3
6 

2003-
2006 

Διεθνές Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα TEMPUS – CARDS (CD-JEP-
17121-2002) μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Τμήμα Διοίκησης 
Επιχειρήσεων), του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης (Τμήμα Τουριστικών 
Επιχειρήσεων), του University of Strathclyde (Scottish Hotel School) της 
Μεγάλης Βρετανίας, του Lahti Polytechnic (School of Tourism & 
Hospitality Management) της Φιλανδίας, του University of Bitola (Faculty 
of Tourism) της Π.Γ.Δ.Μ., του University Fan Noli (Department of 
Marketing & Tourism) της Αλβανίας, του University of Novi Sad (Faculty 
of Νatural Sciences, Department of Geography & Tourism) της Σερβίας-
Μαυροβουνίου, και του University of Rijeka (Faculty of Tourism and 
Hospitality Management) της Κροατίας. Τίτλος προγράμματος: 
“Advanced regional cooperation in Southeastern Europe: development of 
postgraduate curriculum for tourism and hospitality studies”  

35. 3
7 

2003-
2006 

Διακρατικό ερευνητικό πρόγραμμα TEMPUS - PHARE (CD-JEP-17212-
2002) μεταξύ του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης (Τμήμα Τουριστικών 
Επιχειρήσεων), του Lahti Polytechnic (Department of Tourism & 
Hospitality) Finland, του University of Strathclyde (Scottish Hotel School) 
United Kingdom, του University of Bitola (Faculty of Tourism) 
F.Y.R.O.M., του University Fan Noli (Department of Marketing) Albania, 
του University of Novi Sad (Department of Geography & Tourism) Serbia 
& Montenegro, και του University of Rieka (Faculty of Tourism & 
Hospitality) Croatia. Θέμα: «Αναμόρφωση και αναβάθμιση 
μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στον τουρισμό και την διοίκηση 
φιλοξενίας».  

36. 3
8 

2003-
2006 

Ερευνητικό πρόγραμμα «Βιώσιμη Ανάπτυξη Νησιωτικού Χώρου», στο 
πλαίσιο του ΠΕΝΕΔ (ΓΓΕΤ) με συγχρηματοδότηση του Υπουργείου 
Αιγαίου και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Οινουσσών – Αιγαίου, 

37. 3
9 

2002 – 
2005 

Πρόγραμμα «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ» - Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

38. 4
0 

2003-
2004 

Διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα μελέτης της χρήσης και αξιοποίησης των 
τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφόρησης από μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, “The use of the Information Systems by Small Business. 
Project participants include academic and consultant professionals from: 
Austarlia, Germany, Brazil, Greece, UK, Canada, New Zealand, USA, 
Slovenia, Denmark, India, Norway, South Africa, Italy, UAE, Portugal, 
Israel, South Korea.  

39. 4 2002 – Πρόγραμμα : Democratic Participation in Urban Governance (DEMOS) - 
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1 2004 Πανεπιστήμιο Αιγαίου.  

40. 4
2 

2001-
2004 

Διεθνές Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα TEMPUS – CARDS (CD-JEP-
15007-2000) μεταξύ του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης (Τμήμα Τουριστικών 
Επιχειρήσεων), του Hame Polytechnic (Tourism Development 
Programme) της Φιλανδίας, του University of Strathclyde (Scottish Hotel 
School) της Μεγάλης Βρετανίας, του University of Bitola (Faculty of 
Tourism) της Π.Γ.Δ.Μ., του University Fan Noli (Department of 
Marketing) της Αλβανίας, του University Aleksander Xhuvani 
(Department of Economics) της Αλβανίας, και του University Ismail 
Qemal (Department of Marketing) της Αλβανίας. Τίτλος προγράμματος: 
“Enhancing regional cooperation in Southeastern Europe: curriculum 
updating and adoption for tertiary-level tourism and hospitality courses”. 

41. 4
3 

2002-
2004 

Ερευνητικό πρόγραμμα «QUALITEST: Μeasurement Tools and Methods 
Needed for Monitoring the Quality of Tourist Destinations and Services – 
Indicators & Benchmarking», Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

42. 4
4 

2002-
2003 

Ερευνητικό Πρόγραμμα με τίτλο: “Exploring the Digital Divide in Low 
Cost Air Travel” χρηματοδοτούμενο από το Πανεπιστήμιο του Strathclyde 
της Μεγάλης Βρετανίας. 

43. 4
5 

2002-
2003 

Διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα PHARE (98/MAC02/02/007, 
Component 5) "Vocational Training Improvement in the Border Region" 
στην Π.Γ.Δ.Μ., σε συνεργασία με την LDK Consultants, Engineers and 
Planners, Athens, Greece.  

44. 4
6 

2002-
2003 

Διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα PHARE (98/MAC02/02/007, 
Component 2) "Pelister Tourism Development Study" στην Π.Γ.Δ.Μ., σε 
συνεργασία με την LDK Consultants, Engineers and Planners, Athens, 
Greece.  

45. 4
7 

2002-
2003  

Περιφερειακό Πρόγραμμα Καινοτομιών Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
«ΝΑΙΑΣ» σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Λέσβου και την Περιφέρεια 
Βορείου Αιγαίου που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
το Υπουργείο Ανάπτυξης 

46. 4
8 

2000 – 
2003 

Πρόγραμμα : Ανάπτυξη ηγετικών και διοικητικών προσόντων ιδιοκτητών 
και στελεχών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (Κοινοτική 
Πρωτοβουλία LEONARDO DA VINCI) - Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

47. 4
9 

2001-
2003 

Διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα μελέτης της χρήσης και αξιοποίησης του 
Internet για την τουριστική εκπαίδευση, σε συνεργασία με το Border 
Technicon Polytecnic της Νότιας Αφρικής και του University of 
Strathclyde της Μεγάλης Βρετανίας.   

48. 5
0 

2001-
2002 

Διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το 
Conservational International, titled “Environmental practices in tourism 
hotspots: barriers of adoption and policy implications” και co-
coordinated από το Cornell University.  

49. 5
1 

1996 – 
2002 

Ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το ΥΠΕΘΟ του ΙΑΑΚ του 
ΕΚΚΕ σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο και το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας. Τίτλος: «Κοινωνικός και οικονομικός Άτλας της Ελλάδας»  

50. 5
2 

2000-
2001 

Διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα PHARE – Cross-Border Cooperation 
(OOSPF-13) “Integrated development of the village Malovishta in terms of 
tourism development and cultural & ecological preservation” στην 
Π.Γ.Δ.Μ. 

51. 5
3 

2000-
2001 

Ερευνητικό έργο «Ερευνα για τη δημιουργία δεικτών νησιωτικότητας – 
Δημιουργία βάσης δεδομένων Ελληνικών Νησιών», Υπουργείο Αιγαίου 

52. 5
4 

1999-
2001 

Ερευνητικό Πρόγραμμα «EMPOST-NET: Emerging Paradigm of 
Sustainable Tourism – A network perspective», Συντονιστής: 
International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE), 
Lund University, Χρηματοδότης Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ερευνητικό 
Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» 

53. 5
5 

2001-
2000 

Ερευνητικό πρόγραμμα Cultural Tourism Research Project του European 
Association for Tourism & Leisure Education (ATLAS) στα πλαίσια 
χρηματοδότησης από την ΧΧΙΙ Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Διεύθυνσης.  

54. 5
6 

2001 
«Πρόγραμμα Αξιοποίησης Περιουσίας Ελληνικού Οργανισμού 
Τουρισμού, Έργο:   Μελέτη  Νέων  Τεχνολογιών  στον  Τουρισμό»,   
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Κλαδική  μελέτη   που  εκπονήθηκε  για  λογαριασμό  της  FUJI  BANK  
και  αποτελεί  τμήμα  των παρεχόμενων προς την Ε.Τ.Α. Α.Ε  υπηρεσιών  
στο  πλαίσιο  της  αξιοποίησης  της  ακίνητης περιουσίας του Ε.Ο.Τ. 

55. 5
7 

1998 – 
2000 

Ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τον ΕΟΤ το οποίο 
πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΚΕ. Τίτλος: «Εσωτερικός τουρισμός: τάσεις 
και προοπτικές». 

56. 5
8 

1997 – 
2000 

Ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Τίτλος: 
«Συμβολή Προγραμμάτων Αστικού Τουρισμού στην Ανάπτυξη-
Ανάπλαση Ιστορικών Κέντρων: η περίπτωση της Αθήνας». 

57. 5
9 

1997 – 
2000 

Ερευνητικό πρόγραμμα. Τίτλος: «Οικογενειακές στρατηγικές 
απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης στον Τουριστικό Τομέα της Χίου». 

58. 6
0 

1997 - 
2000 

Ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται στα πλαίσια του 
ΕΠΕΑΚ. Τίτλος: «Προσδιορισμός των αναγκών των χρηστών του 
γραφείου διασύνδεσης-σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου του Αιγαίου». 

59. 6
1 

1996-
2000 

Εκπόνηση του «Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης Ν.Λέσβου», 
Χρηματοδότηση Υπουργείο Εσωτερικών, Πρόγραμμα ΕΑΠΤΑ 

60. 6
2 

1996 – 
2000 

Ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το ΥΠΕΧΩΔΕ του ΙΑΑΚ 
του ΕΚΚΕ σε συνεργασία με το τμήμα Αρχιτεκτονικής του ΕΜΠ. Τίτλος: 
«Παραθεριστική κατοικία στην Ελλάδα». 

61. 6
3 

1999 
Ερευνητικό έργο «Ανάπτυξη Νησιωτικού Χώρου», ΥΠΕΘΟ 

62. 6
4 

1998-
1999 

Ερευνητικό πρόγραμμα TEMPUS - PHARE (CME-03112-97) μεταξύ του 
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης (Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων), του Leeds 
Metropolitan University (Faculty of Cultural and Education Studies) της 
Μεγάλης Βρετανίας και του University of Bitola (Faculty of Tourism) της 
Π.Γ.Δ.Μ. 

63. 6
5 

1998-
1999 

DIME Project: «The diffusion and application of multimedia in the 
tourism and hospitality industries; its implications for employment”. 
Production of a report and of a field research work conducted at the 
University of Surrey for the DIME project (Defining Multimedia for 
Employment) funded under the ESF initiative (ADAPT programme – E.U. 
funded).  

64. 6
6 

1997 – 
1999 

Ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τον Οργανισμό 
Ρυμοτομικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας σε 
συνεργασία με τον Τομέα Πολεοδομίας - Χωροταξίας του ΕΜΠ. Τίτλος: 
«Διερεύνηση των δυνατοτήτων αειφορικής (βιώσιμης) ανάπτυξης και 
χωροθέτησης του Τομέα του Τουρισμού στην Αττική». 

65. 6
7 

1997-
1998 

Εκπόνηση έρευνας με θέμα «Για την εκπόνηση δεικτών που 
χαρακτηρίζουν την νησιωτικότητα», Υπουργείο Αιγαίου 

66. 6
8 

1995-
1998 

Ερευνητικό πρόγραμμα “Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη δημιουργία 
πλαισίου αναπτυξιακού σχεδιασμού σε μειονεκτικά νησιά του Αιγαίου”, 
Χρηματοδότης: Υπουργείο Αιγαίου 

67. 6
9 

1990 – 
1998 

Ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από τον ΕΟΤ και 
το ΕΚΚΕ. Τίτλος: «Ο τουρισμός ως παράγοντας κοινωνικής αλλαγής». 

68. 7
0 

1996-
1998 

Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα Regional Inovation Strategies (RIS) 
για την ανάπτυξη καινοτόμων ειδικών μορφών τουρισμού στην 
Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας την περίοδο 1996-1998, στα πλαίσια 
του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΙΠΑ)  του Παντείου Πανεπιστημίου 

69. 7
1 

1996-
1997 

Ερευνητικό και τεχνολογικό πρόγραμμα Ελλάδα-Γαλλίας (Πλάτων) με 
θέμα “Συγκριτική μελέτη των μικρονησιωτικών οικοσυστημάτων στη 
Γαλλία και στην Ελλάδα στο πλαίσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης των 
οικονομικών, ανθρώπινων και περιβαλλοντικών πόρων” σε συνεργασία με 
το Εργαστήριο Geosystemes του Πανεπιστημίου Bretagne Occidental, 
χρηματοδότηση ΓΓΕΤ 

70. 7
2 

1995-
1997 

Εκπόνηση έρευνας με θέμα «Σχέδιο Ολοκληρωμένης Τουριστικής 
Ανάπτυξης Ορεινής Επαρχίας Πλωμαρίου», Συμβούλιο Περιοχής 5ης 
Εδαφικής Περιφέρειας Λέσβου  

71. 7
3 

1996 
Έρευνα "Τουριστική εκπαίδευση και πρόσβαση στην αγορά εργασίας 
στην Ελλάδα", 1996 Φορέας: ΙΝΕ (Ινστιτούτο Εργασίας). 
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72. 7
4 

1992-
1995 

Δικτύου EURISLES (κοινοτικό πρόγραμμα RECITE) για τη δημιουργία 
πιλοτικής βάσης δεδομένων των νησιών της ΕΕ 

73. 7
5 

1991 – 
1994 

Ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο ανατέθηκε από το ΚΕΓΜΕ (κοινοτική 
πρωτοβουλία NOW) και χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. Τίτλος: 
«Αποτίμηση της λειτουργίας των γυναικείων αγροτουριστικών 
συνεταιρισμών». 

74. 7
6 

1991 – 
1994 

Ερευνητικό πρόγραμμα του Κέντρου Κοινωνικής Μορφολογίας και 
Κοινωνικής Πολιτικής της ΠΑΣΠΕ το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την 
Ε.Ε. και τη Γ.Γ. Ισότητας. Τίτλος: « Η γυναικεία απασχόληση στον 
τουριστικό τομέα: διερεύνηση της αγοράς εργασίας και επισήμανση 
προοπτικών». 

75. 7
7 

2002-
2003 

European Collaborative Research Project “Learning Destinations”. 
Participants of the project are: University of Strathclyde (project director), 
ETOUR, Sweden (Project Secretary), Centre for Regional and Tourism 
Research, Denmark, Finnish Network for Tourism Studies, Finland, 
Queen Margaret University College, Scotland, Karlstad University, 
Sweden (National project coordinators), Centre for Regional and Tourism 
Research, Denmark, Finnish Network for Tourism Studies, Finland, 
Lillehammer College, Norway, ETOUR, European Tourism Research 
Institute, Sweden, Dalarna College, Sweden. 

76. 7
8 

1998-
2000 

European Project “Competitiveness and employment promotion in the 
tourist agencies sector through the employees and the entrepreneurs 
adaptation in the new working requirements of the tourist field”.  

77. 7
9 

1998 
Ερευνητικό πρόγραμμα Aegean DOLPHIN (από απόσταση εκπαίδευση). 
Επεξεργασία εκπαιδευτικού υλικού, εκπαίδευση – επίβλεψη τμήματος 
των εκπαιδευομένων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

 ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

 

1.  2014 

Παρατηρητήριο Αειφόρου Τουρισμού για Προορισμούς» το οποίο 
υλοποιείται στο πλαίσιο του Έργου «Δημιουργία Μηχανισμών 
Επιστημονικής Παρακολούθησης Τουρισμού στην Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου» 

2.  2013 
Μελέτη με στόχο την προσέλκυση αεροπορικών εταιρειών χαμηλού 
κόστους και σχεδιασμός στρατηγικής διαπραγμάτευσης επ’ ωφελεία της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

3.  2012 

Μελέτη με στόχο την ανάπτυξη των περιγραφικών δεικτών, όπως αυτοί 
έχουν προσδιοριστεί από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο προσόντων και έχει 
εξειδικευθεί σε εθνικό επίπεδο (Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων) στον τομέα 
του τουρισμού και ειδικότερα στον κλάδο της υποδοχής και της 
φιλοξενίας 

4.  2011 

Έργο: «Προτάσεις για την αναδιοργάνωση της δομής και της 
λειτουργίας ενός Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού» που έχει αναλάβει να 
εκπονήσει το Εργαστήριο Τουριστικών Ερευνών και Μελετών (ΕΤΕΜ) 
και χρηματοδοτείται από τον ΕΟΤ  

5.  2011 

Έργο: «Ανάπτυξη Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού στην 
Ελλάδα» που έχει αναλάβει να εκπονήσει το Εργαστήριο Τουριστικών 
Ερευνών και Μελετών - ΕΤΕΜ και χρηματοδοτείται από την Εταιρεία 
CSF ΑΕ 

6.  2009 
Έργο: «Εκτίμηση Φέρουσας Ικανότητας Τουρισμού στη Νήσο Κω» που 
έχει αναλάβει να εκπονήσει το ΕΤΕΜ και χρηματοδοτείται από τη 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου. 

7.  2009 

Έργο: «Εκτίμηση φέρουσας ικανότητας τουρισμού στην παράλια 
περιοχή της Δ. Μαγνησίας και στον όρμο Νηές του Δήμου Σούρπης». 
Ανάδοχοι  Golfing Development Μελετητική Κατασκευαστική Ανώνυμη 
Εταιρεία – ΕΤΕΜ 

8.  2009 

Έργο: «Η σημασία του Τουρισμού για την ελληνική οικονομία / 
κοινωνία & προτάσεις πολιτικής για την τουριστική ανάπτυξη» που 
ανέλαβε να εκπονήσει το ΕΤΕΜ και χρηματοδοτήθηκε από τον 
Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων – ΣΕΤΕ 

9.  2009 
Έργο:  «Σχέδιο Τουριστικού Μάρκετινγκ για το Νομό Ευβοίας» που έχει 
αναλάβει να εκπονήσει το ΕΤΕΜ και χρηματοδοτείται από την 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας. 

10.  2009 

Έργο: «Ανάπτυξη του Οικοτουρισμού σε συνδυασμό με άλλες ειδικές 
μορφές τουρισμού στις περιοχές της Υπάτης και του Καϊάφα» που έχει 
αναλάβει να εκπονήσει το ΕΤΕΜ και χρηματοδοτείται από την Εταιρεία 
Τουριστικής Ανάπτυξης ΑΕ 

11.  2008 

Εγχειρίδιο με τίτλο: «Οδηγός αντιμετώπισης τοπικών περιβαλλοντικών 
προβλημάτων: Τουρισμός και Περιβάλλον», Συνεργασία με το 
Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία «Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση 
WWF – Ελλάς»  

12.  2008 

Καταστατική μελέτη του Αθηναϊκού Τουρισμού – από την προ 
ολυμπιακή στη μετά- ολυμπιακή περίοδο: Η επίδραση των  Ολυμπιακών 
Αγώνων και η υφιστάμενη κατάσταση, οι στρατηγικές προτεραιότητες,  
οι προοπτικές, οι προκλήσεις και οι επόμενες δράσεις για την πενταετία 
2008-2012 (ΕΤΕΜ- ΕΤΟΑΑ) 

13. 1 2008 

Συνεργασία του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το ΕΤΕΜ 
(Εργαστήριο Τουριστικών Ερευνών και Μελετών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου) για τη δημιουργία "Οδηγού καλής Πρακτικής" (Best practice) 
με τίτλο: "Τουρισμός Υπαίθρου και Τοπική Αυτοδιοίκηση", ο οποίος θα 
απευθύνεται στους Δήμαρχους, τους Συμβούλους των Δημοτικών 
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Επιτροπών Τουρισμού και τα στελέχη των Αναπτυξιακών Εταιριών των 
Δήμων. Σκοπός είναι η ενημέρωση των Δημοτικών Αρχόντων για τις 
δυνατότητες τοπικής ανάπτυξης μέσω του τουρισμού της υπαίθρου, 
καθώς και η διαμόρφωση πολιτικών και στρατηγικών στο πλαίσιο της Δ’ 
Προγραμματικής περιόδου. 

14. 2 2008 

Συνεργασία της Εταιρείας Τουριστικής και Οικονομικής Ανάπτυξης 
Αθηνών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Ε.Τ.Ο.Α.Α. Α.A.E. 
Ο.Τ.Α.) και του Πανεπιστημίου Αιγαίου/Ειδικός Λογαριασμός 
Κονδυλίων Έρευνας, για την εκπόνηση του έργου: Καταστατική Μελέτη 
Αθηναϊκού Τουρισμού – από την Προ-Ολυμπιακή στη Μετά-Ολυμπιακή 
Περίοδο: Η επίδραση των Ολυμπιακών Αγώνων στον Αθηναϊκό 
Τουρισμό και η υφιστάμενη κατάσταση, οι στρατηγικές προτεραιότητες, 
οι προοπτικές-προκλήσεις και οι επόμενες δράσεις για την επόμενη 
5ετία (2008 -2012).  

15. 3 2007 
Μελέτη «Δημιουργία Τουριστικού Παρατηρητηρίου στον Ν.Χίου», 

Χρηματοδότηση Ν.Α. Χίου, Ιανουάριος  

16. 4 2006 
Μελέτη «Δημιουργία Τουριστικού Παρατηρητηρίου στον Ν.Σάμου», 

Χρηματοδότηση Ν.Α. Σάμου, Ιανουάριος  

17. 5 2005 
Μελέτη «Marketing Plan  και σχέδιο δράσης τουριστικής προβολής της 

Περιφέρειας Β.Αιγαίου», Ανάδοχος Planet A.E, Χρηματοδότηση 
ΠΕΠ Β.Αιγαίου Αύγ. – Δεκεμ.  

18. 6 2004 - 2005 

Σ. Φωτίου, Α. Μέξα, Π. Τσάρτας, Κ. Παρπαΐρης, Α. Μιχαηλίδης, Α. 
Θεοχάρους, «Μελέτη υπολογισμού της Φέρουσας Ικανότητας και 
εκτίμησης δυνατότητας ανάπτυξης ολοκληρωμένου τουριστικού 
προϊόντος για τις περιοχές της υπαίθρου», Αναθέτουσα Αρχή: Γραφείο 
Προγραμματισμού Κύπρου 

19. 7 2004 
Σ. Φωτίου, Π. Τσάρτας, Β. Κουρκουτά, «Κατευθυντήριες γραμμές για τα 
σχέδια διαχείρισης επισκεπτών σε περιοχές εφαρμογής της Κ.Π. 
LEADER+». BAC A.E. – Υπηρεσία Διαχείρισης Κ.Π. LEADER+. Σελ. 142 

20. 8 2002-2003 
Γ. Ζαχαράτος, Π. Τσάρτας, Δ. Λαγός σε συνεργασία με ΟΜΑΣ Ε.Π.Ε., Α. 
Κοτζαμπόπουλο, Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας 
Πελοποννήσου. 

21. 9 2002-2003 
Γ. Ζαχαράτος, Π. Τσάρτας, Γ. Διονυσοπούλου σε συνεργασία με ΟΜΑΣ 
ΕΠΕ-ΕΤΑΜ, Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης. 

22. 1
0 

2002-2003 
Γ. Ζαχαράτος, Π. Τσάρτας, Γ. Σπιλάνης, Θ. Σταυρινούδης σε συνεργασία 
με SALFO, ENVIPLAN, Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου. 

23. 1
1 

2002 
Εκπόνηση μελέτης του ΕΟΤ σχετικής με την  τουριστική ανάπτυξη της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, Αθήνα. 

24. 1
2 

2001-2002 
Γ. Ζαχαράτος, Π. Τσάρτας, Σ. Ζαγκότση, Α. Κυριακάκη, Δ. Γκούβης κ.α. 
Μελέτη για την απασχόληση στον Τουρισμό (Υποκλάδοι Ξενοδοχείων, 
Πρακτορείων, Εστίασης), ΣΕΤΕ. 

25. 1
3 

2001 
Ζαχαράτος Γ., Τσάρτας Π., Λαγός Δ., Διονυσοπούλου Π, Θαλάσσιος 
τουρισμός, CSF AE.-Ε.Τ.Α. Α.Ε. 

26. 1
4 

2001 
Ζαχαράτος Γ., Τσάρτας Π., Λαγός Δ. Γκρίμπα Ε., Επαγγελματικός 
τουρισμός, CSF AE. -Ε.Τ.Α. Α.Ε. 

27. 1
5 

2001 
Ζαχαράτος Γ., Τσάρτας Π., Λαγός Δ. Χαμάκος Γ., Θεματικός τουρισμός, 
CSF AE. -Ε.Τ.Α. Α.Ε. 

28. 1
6 

2001 
Ζαχαράτος Γ., Τσάρτας Π., Λαγός Δ., Μάστορα Κ., Θερμαλιστικός – 
Ιαματικός τουρισμός, CSF AE. -Ε.Τ.Α. Α.Ε. 

29. 1
7 

2001 
Ζαχαράτος Γ., Τσάρτας Π., Λαγός Δ., Σταυρινούδης Θ, Τουρισμός 
Αλλοδαπών, CSF AE. -Ε.Τ.Α. Α.Ε. 

30. 1
8 

2001 
Ζαχαράτος Γ. , Τσάρτας Π., Λαγός Δ. Τσιλιμπώκος, Κ.Κυριακάκη Α., 
Γκούβης Δ., Εσωτερικός τουρισμός, CSF AE. -Ε.Τ.Α. Α.Ε. 

31. 1
9 

2001 
Τσάρτας Π., Λαγός Δ. Γκούβης Δ., Χειμερινός τουρισμός, CSF AE. -
Ε.Τ.Α. Α.Ε. 

32. 2
0 

2001 
Τσάρτας Π., Λαγός Δ., Ζαγκότση Σ., Πολιτιστικός τουρισμός, CSF AE. -
Ε.Τ.Α. Α.Ε. 

33. 2
1 

2001 
Τσάρτας Π., Λαγός Δ. Κυριακάκη Α., Οικοτουρισμός τουρισμός, CSF AE. 
-Ε.Τ.Α. Α.Ε. 
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34. 2
2 

2001 
Τσάρτας Π., Λαγός Δ., Τριχάς Ν.,Νέες τεχνολογίες και τουρισμός, CSF 
AE. -Ε.Τ.Α. Α.Ε. 

35. 2
3 

2000-2001 
Μελέτη του ΣΕΤΕ (Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων) 
«Μελέτη για την απασχόληση στον Τουρισμό και ιδιαίτερα στους 
υποκλάδους της Ξενοδοχείας  και Εστίασης Πρακτορείων». 

36. 2
4 

1999 
Π. Τσάρτας, Ι. Σταματιάδης, σε συνεργασία με Integration, Δυνατότητες 
απασχόλησης επαναπατριζόμενων Ποντίων γυναικών στον Τουριστικό 
Τομέα,  Κοινοτική Πρωτοβουλία HORIZON.  

37. 2
5 

1999 
Μελέτη "Διερεύνηση δυνατοτήτων αειφορικής (βιώσιμης) ανάπτυξης 
και χωροθέτησης του τομέα τουρισμού στην Αττική" ΟΡΣΑ-ΕΜΠ, 
Αθήνα, σελ.310. 

38. 2
6 

1999 
Διερεύνηση του τουριστικού εκπαιδευτικού συστήματος των Κρατικών 
Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων ΣΤΕ Φορέας ΣΤΕ 

39. 2
7 

1999 
Δ. Οικονόμου, Π. Τσάρτας σε συνεργασία με ΥΠΟΔΟΜΗ, Μελέτη 
Ανάπτυξης Ορεινής Πελοποννήσου, ΥΠΕΘΟ. 

40. 2
8 

1997-1999 
Πρωτογενή έρευνα "Τoυρισμός και τοπική παραγωγή στον Ν. Δωδ/σoυ". 
Φορέας: Αναπτυξιακή Δωδ/σου (ΑΝ.ΔΩ). 

41. 2
9 

1997 
Τ. Αδαμακόπουλος, Π. Τσάρτας, Δ. Καραγιάννης, κ.ά , Μελέτη 
ανάπτυξης ορεινού τουρισμού στο νομό Φωκίδας, Α και Β φάση, ΕΕΤΑΑ- 
Νομαρχία Φωκίδας, σελ. 270. 

42. 3
0 

1997 

Λ. Βασενχόβεν, Ηλ. Κορλιούρος, Π. Τσάρτας, Κ. Χατζημπίρος, κ.ά. 
Τοπική ανάπτυξη, ανάδειξη τοπικών πόρων και προστασία φυσικού και 
ιστορικού Περιβάλλοντος: η περιοχή της Βόνιτσας, Τοπικό αναπτυξιακό 
πρόγραμμα περιοχής Βόνιτσας, ΕΜΠ-Δήμος Βόνιτσας, σελ. 310. 

43. 3
1 

1997 
Γ. Ζαχαράτος, Δ. Κούτουλας, Β. Κατσίκη, Π. Τσάρτας, Αναλυτική 
Μελέτη για την Τουριστική Πολιτική της Νομαρχίας Αθηνών, σελ. 210. 

44. 3
2 
1995- 1996. 

Μελέτη της απονομής οικολογικού σήματος στις τουριστικές υπηρεσίες, 
Χρηματοδότης Ευρωπαϊκή Ενωση-ΥΠΕΧΩΔΕ-ΑΣΑΟΣ  

45. 3
3 

1995 

Γ. Ζαχαράτος, Γ. Δραγασάκης, Π. Τσάρτας, Ε. Μανώλογλου, Γ. 
Γούλατης, κ. ά., Διερεύνηση των δυνατοτήτων και μορφών τουριστικής 
συνεργασίας με τη Ρωσία και άλλες χώρες της πρώην ΕΣΣΔ, Κέντρο 
Έρευνας και Τεκμηρίωσης-Ιnfogroup, Αθήνα, σ. 283. 

46. 3
4 

1995 
Γ. Ζαχαράτος, Π. Κομίλης,  Π. Τσάρτας, Ρ. Καλοκάρδου, κ.ά., 
Τουριστική ανάπτυξη του νομού Αιτωλοακαρνανίας, ΤΕΔΚ νομού 
Αιτωλοακαρνανίας (κοινοτική πρωτοβουλία Euroform), σελ. 300. 

47. 3
5 

1994 -  1995 

Μελέτη “Αεροπορική σύνδεση Ελληνικών Νησιών” που εκπονήθηκε από 
το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Ανατολικής Μεσογείου για τις 
Μεταφορές (ΔΕΚΑΜΜ) για λογαριασμό της Συνδιάσκεψης 
Επιμελητηρίων Ελληνικών Νησιών. 

48. 3
6 

1994 

Γ. Ζαχαράτος, Π. Τσάρτας, Α. Κρητικός, κ.ά, Μελέτη σκοπιμότητας 
ίδρυσης Σχολής7Τουριστικής Εκπαίδευσης για την ανάδειξη στελεχών σε 
Βαλκανικές και Ανατολικές χώρες, 8ΟΤ- Ανάδοχος Planet Integration, 
Αθήνα, σελ. 197. 

49. 3
7 

1994 

Γ. Ζαχαράτος, Π. Τσάρτας, Α. Κρητικός, κ.ά, Σύγκριση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων και διαδικασιών πιστοποίησης προσόντων στις χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάδειξη επαγγελματικών ειδικοτήτων 
στον τομέα του τουρισμού, Διεύθυνση Εκπαίδευσης ΕΟΤ-Ανάδοχος 
Planet Integration, Αθήνα, σελ. 380. 

50. 3
8 

1994 

Γ. Ζαχαράτος, Π. Τσάρτας, Α. Κρητικός, κ.ά, Διερεύνηση σκοπιμότητας 
ίδρυσης ειδικών σχολών τουριστικής εκπαίδευσης (αγροτικός, ορεινός, 
θρησκευτικός, πολιτιστικός τουρισμός), Διεύθυνση Εκπαίδευσης ΕΟΤ-
Ανάδοχος Planet Integration, Αθήνα, σελ. 219. 

51. 3
9 

1993 
Π. Τσάρτας, Μ. Θανοπούλου, Αποτίμηση της λειτουργίας των 
γυναικείων αγροτουριστικών συνεταιρισμών, ΚΕΓΜΕ (πρόγραμμα 
Now), Αθήνα, σελ. 180. 

52. 4
0 

1993 

Α. Ανυφαντή, Σ. Βαρβαρέσος, Γ. Ζαχαράτος, Π. Κομίλης, Ρ. 
Καλοκάρδου, Μ. Χατζηνικολάου, Π. Τσάρτας, Χ. Πετρέας, Α. Χριστίδου, 
«Τουρισμός» Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, ΠΟΞ-ΕΛΑΝΕΤ, Αθήνα, 
σελ. 135. 
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53. 4
1 

1993 
Γ. Ζαχαράτος, Π. Τσάρτας, Δ. Τσιφόρος, κ.ά , Ειδική χωροτακτική 
μελέτη παράκτιας ζώνης Ιονίου πελάγους νομών Πρεβέζης και 
Θεσπρωτίας, Αθήνα, τομ. Α και Β, σελ. 540. 

54. 4
2 

1992 
Γ. Ζαχαράτος, Ρ. Καλοκάρδου, Τ. Κομίλης, Π. Τσάρτας, Ε. 
Χατζηνικολάου, Η χρονομεριστική μίσθωση στην Ευρώπη και την 
Ελλάδα, ΕΤΒΑ, Αθήνα, σελ. 500. 

55. 4
3 

1991 
Γ. Σπιλάνης, Π. Τσάρτας, Π. Μπουμπάρης, Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
Πολιτιστικού Τουρισμού στη Χίο, ECTARC-ΤΕΔΚ Χίου, Ελληνικά - 
Αγγλικά, σελ. 100. 

56. 4
4 

1991 
Τσεκούρας και συνεργάτες, Ρ. Καλοκάρδου, Κ. Κραντονέλλης, Π. 
Τσάρτας, Μεταβολή του προτύπου μαζικού τουρισμού: Νέες Μορφές 
Τουρισμού, ΕΤΒΑ, Αθήνα, σελ. 500. 

57. 4
5 

1990 

Μελέτη της εταιρείας συμβουλευτικών υπηρεσιών Planet σε συνεργασία 
με το ΕΤΕΜ αναφορικά με την εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου 
τουριστικής ανάπτυξης του Νομού Κέρκυρας για λογαριασμό του 
Κερκυραϊκού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΕΟΤ). 

58. 4
6 

1989-1990 
Μελέτη “Ανάπτυξη πολιτιστικού τουρισμού στη Χίο” που εκπονήθηκε 

για λογαριασμό της ΤΕΔΚ Χίου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
προγράμματος διαπεριφερειακής συνεργασίας PEE. 

 

 

 

4.3. Διαθέσιμες ερευνητικές υποδομές 

 

(Σε αυτήν υποενότητα καταγράφεται: Αριθμός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων, 

αν καλύπτουν οι διαθέσιμες υποδομές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας, ποιά 

ερευνητικά αντικείμενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιμες υποδομές, πόσο εντατική χρήση 

γίνεται των ερευνητικών υποδομών, πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδομές; και 

πώς χρηματοδοτείται η προμήθεια, συντήρηση και ανανέωση των ερευνητικών υποδομών.) 

 

Το Τμήμα διαθέτει λίγους χώρους, μικρής χωρητικότητας για χρήση των ερευνητικών 

εργαστηρίων.  

Οι χώροι που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων είναι 

ανεπαρκείς.  

Ο εργαστηριακός εξοπλισμός είναι ικανοποιητικός, χρήζει, όμως, διαρκούς ανανέωσης. Έχει 

υποβληθεί σχετική πρόταση προμηθείας εξοπλισμού μέσω  των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου. 

Οι διαθέσιμες υποδομές δεν καλύπτουν τις ανάγκες της ερευνητικής δραστηριότητας του 

προσωπικού του Τμήματος. Εντούτοις, έχει γίνει σημαντική προσπάθεια για την οργάνωση 

και αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στην έλλειψη 

συνδρομών για τη χρήση διεθνών βάσεων στατιστικών στοιχείων για οικονομικά θέματα, 

όπως ήδη προαναφέρθηκε. 

Ανεπάρκειες υποδομών παρατηρούνται σε όλα τα ερευνητικά εργαστήρια. 
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Κατά κύριο λόγο οι ερευνητικές υποδομές χρηματοδοτούνται από αντίστοιχα 

ερευνητικά προγράμματα. Επιπλέον, διατίθενται και πόροι μέσω του τακτικού 

προϋπολογισμού. 

Η χωρητικότητα των ερευνητικών εργαστηρίων είναι περιορισμένη, ως εκ τούτου δεν 

καλύπτουν τις διαθέσιμες υποδομές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας σε 

πλήρη έκταση. 

Γίνεται εντατική χρήση των ερευνητικών υποδομών. Δεν ανανεώνονται ούτε 

συντηρούνται συχνά οι ερευνητικές υποδομές, λόγω χρηματοδοτικής ανεπάρκειας. 

Ειδικότερα, η εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος υποστηρίζεται και 

συμπληρώνεται και από τα ακόλουθα εργαστήρια: 

1. Εργαστήριο Τουριστικών Ερευνών και Μελετών ( ΕΤΕΜ) 

 

Το Εργαστήριο Τουριστικών Ερευνών και Μελετών υπάγεται στο Τμήμα Διοίκησης 

Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου με έδρα την πόλη της Χίου. Η κύρια αποστολή του 

ΕΤΕΜ είναι η κάλυψη των Διδακτικών και Ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Διοίκησης 

Επιχειρήσεων, καθώς και των υπολοίπων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε θέματα 

τα οποία εμπίπτουν στο βασικό αντικείμενο δραστηριότητας του ΕΤΕΜ, τον Τουρισμό. 

Στόχοι Εργαστηρίου 

 Συνεργασία με κάθε μορφής Ερευνητικά Κέντρα και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της 

ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι τους συμπίπτουν με αυτούς 

του ΕΤΕΜ. 

 Συνεργασία με Επιστήμονες (Καθηγητές ΑΕΙ, Ερευνητές, Εκπαιδευτικούς, 

Εμπειρογνώμονες κ.α.) οι οποίοι έχουν ως ειδίκευση τον Τουρισμό, ενώ οι στόχοι των 

ερευνητικών εργασιών τους συμβαδίζουν με αυτούς του ΕΤΕΜ. 

 Διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων 

και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων οι οποίες σχετίζονται με το βασικό αντικείμενο 

του ΕΤΕΜ, τον Τουρισμό. 

 Πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων σχετικών με τους σκοπούς και τους 

στόχους του ΕΤΕΜ. 

 Πρόσκληση Ελλήνων και Ξένων ειδικών επιστημόνων στο πλαίσιο των Ερευνητικών και 

Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του ΕΤΕΜ. 

 

2. Εργαστήριο LOGISTICS και προτυποποίησης επιχειρησιακών συστημάτων. 

 

Το Εργαστήριο LOGISTICS και προτυποποίησης επιχειρησιακών συστημάτων ιδρύθηκε με 

στόχο την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στα γνωστικά 
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αντικείμενα: Στοχαστικά μοντέλα, μαρκοβιανές αλυσίδες, θεωρία δικτύων ουρών αναμονής, 

μαθηματικός προγραμματισμός, μέθοδοι βελτιστοποίησης, δίκτυα PETRI, ανάλυση 

διαταραχής, ποιοτικός έλεγχος, θεωρία αξιοπιστίας, προσομοίωση-ασφάλεια-ανάλυση και 

σχεδίαση συστημάτων, διαχείριση αλυσίδας προμηθειών, αγορών, αποθεμάτων, μεταφορών 

και διανομών.  

 

3. Εργαστήριο Εφαρμογής των Νέων τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών στην Πολυμορφική και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

(ΙΡΙΣ)  

 

Το Εργαστήριο ΙΡΙΣ έχει στόχο την έρευνα, μελέτη, παραγωγή και εφαρμογή μοντέλων, 

διαδικασιών και εργαλείων των Νέων τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τις 

ανάγκες της εξ αποστάσεως και πολυμορφικής εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και 

επιμόρφωσης. 

Στόχοι Εργαστηρίου 

 Κάλυψη, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών 

αναγκών του Τμήματος, σε θέματα χρήσης μεθόδων και εργαλείων των Νέων 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Πολυμορφική και τις εναλλακτικές 

μορφές εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

 Συνεργασία με κάθε μορφής Ερευνητικά Κέντρα και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της 

ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι τους συμπίπτουν με αυτούς 

του ΙΡΙΣ. 

 Διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων 

και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων οι οποίες σχετίζονται με το βασικό αντικείμενο 

του ΙΡΙΣ. 

 Ανάπτυξη και συντονισμός ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, είτε 

αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς, σε επιστημονικές περιοχές που 

εμπίπτουν στους στόχους του ΙΡΙΣ. 

 

4. Εργαστήριο Ποσοτικών Μεθόδων 

 

Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η υποστήριξη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του 

Τμήματος και η ανάπτυξη βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, στις επιστημονικές περιοχές 

των Ποσοτικών Μεθόδων, που περιλαμβάνουν τις επιστήμες της Στατιστικής, της 

Επιχειρησιακής Έρευνας και των Μαθηματικών. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται κυρίως με 

την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.  
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Ειδικότερα το Εργαστήριο δραστηριοποιείται ερευνητικά στα εξής αντικείμενα: 

Στατιστική Συμπερασματολογία, Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα, Ανάλυση Δεδομένων, 

Πολυμεταβλητή Ανάλυση Δεδομένων, Δημοσκοπήσεις, Δειγματοληψία, Στατιστική κατά 

Bayes, Μοντέλα Δομικών Εξισώσεων, Οικονομετρικά Μοντέλα, Στοχαστικά Μοντέλα, 

Χρονολογικές Σειρές, Μαρκοβιανές Αλυσίδες, Επιχειρησιακή Έρευνα, Υπολογιστικές μέθοδοι 

στατιστικής, Εξόρυξη Δεδομένων (Data Mining), Στατιστικός Ποιοτικός Έλεγχος, Ανάλυση 

Αξιοπιστίας και Επιβίωσης, Διαχείριση Επενδυτικών και Επιχειρηματικών Κινδύνων. 

Για την εκπλήρωση των στόχων του το Εργαστήριο προβαίνει σε: 

1. Συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδος και της 

Αλλοδαπής εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι τους συμπίπτουν, συμβαδίζουν και 

αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.  

2. Οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, σχολείων, διαλέξεων, καθώς και 

πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων. 

3. Συνεργασία με δημόσιους φορείς, οργανισμούς, ινστιτούτα και ιδιωτικές εταιρείες με 

σκοπό να συμβάλει στη μελέτη και τη λύση σημαντικών προβλημάτων τους.  

 

Το Εργαστήριο εξυπηρετεί:  

1. Την ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος και της επιστημονικής κοινότητας της 

χώρας μας στις περιοχές των Ποσοτικών Μεθόδων (Στατιστική, Επιχειρησιακή 

Έρευνα, Μαθηματικά).  

2. Τη διεκπεραίωση ερευνητικών προγραμμάτων, μελετών κ.λπ. η οποία θα συμβάλει 

στη ανάπτυξη της χώρας. 

3. Την απορρόφηση πόρων από την διεκδίκηση ανταγωνιστικών ερευνητικών 

προγραμμάτων. 
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Εργαστήριο Διοίκησης, Επικοινωνίας και Καινοτόμου Εκπαίδευσης» 

(Ε.Δ.Ε.Κ.Ε.) 


         

ΦΕΚ  Ίδρυσης:  1867/31.08.2015 τ. Β’ 

 

Το Εργαστήριο Διοίκησης, Επικοινωνίας και Καινοτόμου Εκπαίδευσης, «ΕΔΕΚΕ», 

εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της 

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών και της Οργανωσιακής 

Επικοινωνίας (ενδοεπιχειρησιακή επικοινωνία και επικοινωνία μεταξύ των 

Οργανισμών, Επιχειρήσεων, Ομάδων). 

 

Το Εργαστήριο Διοίκησης, Επικοινωνίας και Καινοτόμου Εκπαίδευσης, «ΕΔΕΚΕ», 

έχει ως αποστολή: 

1. Στην έρευνα αφενός της στρατηγικής διαχείρισης των επιχειρήσεων και 

οργανισμών στο πλαίσιο αντίξοων ή νεοεμφανιζόμενων καταστάσεων (όπως η 

οικονομική ύφεση, η ξαφνική ή διαρκής κρίση, η εισαγωγή και ανάπτυξη μιας 

επιχείρησης σε μια νέα – «αλλοδαπή» – αγοραία πραγματικότητα, κ.λπ.) και 

αφετέρου της οργανωσιακής επικοινωνίας με την ταυτόχρονη ανάληψη της 

ευθύνης στην εκπαίδευση των στελεχών των επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση 

των καταστάσεων αυτών. 

2. Στην έρευνα της στρατηγικής διαχείρισης των αλλαγών που αντιμετωπίζουν οι 

επιχειρήσεις και οργανισμοί και στην αποτελεσματική προετοιμασία των 

στελεχών των επιχειρήσεων και οργανισμών στην αντιμετώπιση των δομικών 

και λειτουργικών αλλαγών και των συγκρούσεων που αυτές οι αλλαγές 

διαμορφώνουν στο πλαίσιο των καθημερινών δραστηριοποιήσεων των 

επιχειρήσεων και οργανισμών. 

3. Στη συστηματική και κυρίως καινοτόμο εκπαίδευση – επιμόρφωση των 

προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Διοίκησης 

Επιχειρήσεων στα αποτελέσματα των ερευνών που διεξάγονται από τα μέλη του 

Εργαστηρίου Διοίκησης, Επικοινωνίας και Καινοτόμου Εκπαίδευσης, «ΕΔΕΚΕ», 

μέσα από την εφαρμογή εκπαιδευτικών – επιμορφωτικών τεχνικών όπως, την 

Ανάληψη Ρόλων, τη Βιωματική Μάθηση. 
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4. Στη συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα στους τομείς επιστημονικής και 

ερευνητικής ευθύνης του Εργαστηρίου, όπως αυτή ορίζεται αμέσως μετά.  

 

Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται κυρίως το Εργαστήριο Διοίκησης, 

Επικοινωνίας και Καινοτόμου Εκπαίδευσης, «ΕΔΕΚΕ», είναι τα ακόλουθα 

επιστημονικά αντικείμενα: Οργάνωση – Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών, 

Ανάπτυξη Επιχειρήσεων, Επικοινωνία, Οργανωσιακή Επικοινωνία, Διαχείριση 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Διαχείριση Κρίσεων, Διαχείριση Διενέξεων – Συγκρούσεων, 

Στρατηγικές Ενδο – Επιχειρησιακών και Δια – Επιχειρησιακών Διαπραγματεύσεων, 

Στρατηγικές Βελτίωσης της Απόδοσης των Εργαζομένων και των Εργασιακών 

Ομάδων, Διαχείριση Αλλαγών 

 

 

4.4. Επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών του διδακτικού προσωπικού 

του Τμήματος το ακαδημαϊκό έτος 
 

Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στο ερευνητικό – συγγραφικό έργο  του διδακτικού προσωπικού του 

Τμήματος κατά το ακαδημαϊκό έτος που αναφέρεται η ετήσια Ε.Ε.Α  Συγκεκριμένα  πρέπει να γίνει αναφορά: 

Στα βιβλία/ μονογραφίες που δημοσίευσαν τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος (Πόσο και ποια ) 

Στις  εργασίες (Πόσες και ποιες ) που δημοσίευσαν τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ  :Σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, Σε 

επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές, Σε Πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με κριτές,  Σε Πρακτικά 

επιστημονικών συνεδρίων χωρίς κριτές; 

Στα κεφάλαια που δημοσίευσαν τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος σε συλλογικούς τόμους (Πόσα και ποια). 

Σε  άλλες εργασίες (π.χ. βιβλιοκρισίες) δημοσίευσαν τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος (πόσες 

και ποιες) 

Στις  ανακοινώσεις  (πόσες και ποιες) σε επιστημονικά συνέδρια που δεν εκδίδουν Πρακτικά που έκαναν τα μέλη 

του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος : (α) Σε συνέδρια με κριτές, (β) Σε συνέδρια χωρίς κριτές  

 

Η καταγραφή των επιστημονικών δημοσιεύσεων για το έτος 2014-2015, όπως αυτή 

παρουσιάζεται αναλύτικά στο Παράρτημα A και περιληπτικά στον Πίνακα 15 του 

Παραρτήματος B, παρουσιάζει σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων, με δεδομένο ότι 

συνοδεύεται από ανάληψη σημαντικών ερευνητικών έργων από μέλη του Τμήματος.  

Στο πλαίσιο των επιστημονικών δημοσιεύσεων έχει αξία να αναδειχθεί η σχέση 

επιστημονικών δημοσιεύσεων (επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια κλπ.) που έγιναν κατόπιν 

κρίσης. 

Τέλος, σημαντική είναι η αναλογία του όγκου του δημοσιευμένου έργου των άρθρων με 

κρίση σε επιστημονικά περιοδικά και του δημοσιευμένου έργου  σε συνέδρια με υψηλή 

κρίση. 
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4.5. Βαθμός αναγνώρισης της έρευνας που γίνεται στο Τμήμα από τρίτους 
 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν τα δεδομένα σχετικά με την αναγνώριση από τρίτους που γίνεται στο 

Τμήμα . Συγκεκριμένα πρέπει να γίνει αναφορά :  

Στις   ετεροαναφορές (πόσες και ποιες ) που υπάρχουν σε δημοσιεύσεις μελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος 

Στις   βιβλιοκρισίες  για βιβλία μελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος που έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά 

(πόσες και ποιες) 

Στις συμμετοχές (πόσες) των μελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων  ανά 

ακαδημαϊκό έτος κατά την τελευταία πενταετία . Να γίνει διάκριση μεταξύ ελληνικών και διεθνών συνεδρίων. 

Στις  συμμετοχές των  μελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών ανά 

ακαδημαϊκό έτος κατά την τελευταία πενταετία  . Να γίνει διάκριση μεταξύ ελληνικών και διεθνών περιοδικών. 

Στις προσκλήσεις   (πόσες και ποιες) μελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος από άλλους ακαδημαϊκούς / ερευνητικούς 

φορείς για διαλέξεις/παρουσιάσεις κλπ. Που έγιναν ανά ακαδημαϊκό έτος κατά την τελευταία πενταετία  

Στα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος που έχουν διατελέσει κριτές σε επιστημονικά περιοδικά. Και σε ποια 

Σε  διπλώματα ευρεσιτεχνίας απονεμήθηκαν σε μέλη  ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος. (Πόσα και ποια ) 

 Αναφέρεται εάν υπάρχει  πρακτική αξιοποίηση (π.χ. βιομηχανικές εφαρμογές) των ερευνητικών αποτελεσμάτων 

των μελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος. 

 

Τα βιογραφικά των μελών ΔΕΠ είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του τμήματος. 

Όπως φαίνεται από την επισκόπηση αυτών (βλέπε και Πίνακα 16 του Παραρτήματος B), ο 

βαθμός διεθνούς και γενικής αναγνώρισης της έρευνας του ΤΔΕ υπήρξε αρκετά σημαντικός 

και για το τρέχον έτος 2014-2015. Ταυτόχρονα παρατηρείται χρονικό βάθος στις 

ετεροαναφορές, δεδομένου ότι καταγράφονται ετεροαναφορές στη διάρκεια του έτους 2014-

2015 σε εργασίες μελών ΔΕΠ που έχουν δημοσιευθεί αρκετά χρόνια πριν.   

Η αναγνώριση αυτή του επιστημονικού/ερευνητικού έργου των μελών του Τμήματος έχει 

οδηγήσει στην αυξημένη συμμετοχή των μελών του σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών 

περιοδικών, επιτροπές συνεδρίων καθώς και σε προσκλήσεις για διαλέξεις και στις 

προσκλήσεις προς μέλη του ΤΔΕ να λειτουργήσουν σαν κριτές σε διεθνή περιοδικά. Οι 

περισσότερες συμμετοχές των διδασκόντων του Τμήματος είναι σε συνέδρια με διεθνή 

χαρακτήρα, είτε αυτά έλαβαν χώρα στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό.  

 

 

4.6. Ερευνητικές συνεργασίες του Τμήματος 
 

Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να γίνει αναφορά εάν υπάρχουν ερευνητικές συνεργασίες του Τμήματος, με άλλες 

ακαδημαϊκές μονάδες του ιδρύματος, με φορείς και ιδρύματα του εσωτερικού, με φορείς και ιδρύματα του 

εξωτερικού και ποιες είναι.  

 

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος αναπτύσσουν συνεργασίες με πλήθος Ευρωπαϊκών και διεθνών 

εταιρειών, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, ερευνητικών κέντρων, κ.λπ. Αναλυτικά στοιχεία 

παρουσιάζονται στις δραστηριότητες των εργαστηρίων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 

Δ. 
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4.7. Διακρίσεις και βραβεία ερευνητικού έργου που έχουν απονεμηθεί σε 

μέλη του Τμήματος 

 

Βραβεία 

Στην ενότητα αυτή αναφέρονται τα βραβεία ή/και  τις  διακρίσεις που  έχουν απονεμηθεί σε μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του 

Τμήματος,  σε επίπεδο α) ακαδημαϊκής μονάδας, β) σε επίπεδο ιδρύματος, γ) σε εθνικό επίπεδο, δ)  σε διεθνές 

επίπεδο , κατά το ακαδημαϊκό έτος που αναφέρεται η ετήσια Ε.Ε.Α   

 

Δεν έχουν απονεμηθεί σχετικά βραβεία για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. 

 

Τιμητικοί Τίτλοι  

Στην ενότητα αυτή αναφέρονται οι  τιμητικοί τίτλοι (επίτιμοι διδάκτορες, επισκέπτες καθηγητές, ακαδημαϊκοί, 

αντεπιστέλλοντα μέλη ακαδημιών κλπ) που  έχουν απονεμηθεί από άλλα ιδρύματα σε μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του 

Τμήματος κατά το ακαδημαϊκό έτος που αναφέρεται η ετήσια Ε.Ε.Α   

Δεν έχουν απονεμηθεί σχετικοί τιμητικοί τίτλοι των μελών ΔΕΠ. 

 

4.8. Βαθμός συμμετοχής των φοιτητών στην έρευνα 

 
 

Σε αυτήν την υποενότητα καταγράφεται: πόσοι  προπτυχιακοί φοιτητές, πόσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές και πόσοι 

υποψήφιοι διδάκτορες  συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος;  

 

Από τους διδάσκοντες του Τμήματος αναφέρεται η συμμετοχή μικρού αριθμού 

μεταπτυχιακών φοιτητών και γίνεται εστίαση στη συμμετοχή υποψηφίων διδακτόρων. 

4.9. Συμπεράσματα 
 

Αναφέρετε τις διαπιστώσεις – συμπεράσματα  που προκύπτουν με βάση την αξιολόγηση του  ερευνητικού  έργου 

του Τμήματος 

 Τα αποτελέσματα της ερευνητικής προσπάθειας του Τμήματος είναι  ικανοποιητικά. 

Παραμένει, όμως, ως ζήτημα η καταγραφή συγκεκριμένης ερευνητικής πολιτικής. 

 Ο αριθμός των προγραμμάτων και της χρηματοδότησης τελευταία μειώνεται λόγω 

της γενικότερης χρηματοδοτικής στενότητας. 

 Αρκετοί διδάσκοντες στο Τμήμα διακρίνονται για το πλήθος και την ποιότητα του 

δημοσιευμένου έργου τους. 

 Το Τμήμα παρουσιάζει ανεπάρκεια σε διεθνείς διακρίσεις και σε τιμητικούς τίτλους. 

 Ο αριθμός των φοιτητών που συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα είναι μικρός. 
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5. Επιμορφωτικό Έργο 
 

 
(Σε αυτήν  την ενότητα  καταγράφεται: Αν υπάρχει οργανωμένο επιμορφωτικό έργο του Τμήματος και 

ποιο είναι αυτό,  πώς παρακολουθείται η υλοποίηση του από το Τμήμα, καθώς επίσης πώς 

δημοσιοποιείται ο απολογισμός υλοποίησης του επιμορφωτικού έργου του Τμήματος) 

Διαθέσιμες υποδομές και υπηρεσίες από το Τμήμα για την παραγωγή του συγκεκριμένου έργου 

Τέλος, διαπιστώσεις – συμπεράσματα  που προκύπτουν με βάση την αξιολόγηση του  έργου αυτού στο 

πλαίσιο του Τμήματος 

 

Δεν υπάρχει οργανωμένο επιμορφωτικό έργο του Τμήματος. Ωστόσο, οργανώνονται πλήθος 

Ημερίδων επιμορφωτικών σε θέματα τρέχουσας συγκυρίας, αλλά και γενικότερα. 

 

Το ακαδ. έτος  2015- 2016 πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες επιμορφωτικές διαλέξεις στους 

φοιτητές του ΜΒΑ. 

 Ημερίδα με θέμα:«Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στην περίοδο της κρίσης», 9 

Δεκεμβρίου  2015  (Εισηγητές: Αργυρός Στέλιος, τ. Πρόεδρος ΣΕΒ, τ. Μέλος 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & Λυμπερόπουλος Κωνσταντίνος, τ. Καθηγητής Παν/μίου 

Αιγαίου ) 

 Ημερίδα με θέμα« Η Τέχνη της Καινοτομίας και η Μαγεία της Οικονομίας», 24  

Φεβρουαρίου  2016   (Εισηγητές:  Ντίμης Μιχαηλίδης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε 

θέματα Καινοτομίας & Ευάγγελος Παπακωνταντίνου, Νομικός Σύμβουλος 

Επιχειρήσεων)  

 Ημερίδα με θέμα«Επενδύσεις, Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα» 20 

Απριλίου  2016 (Εισηγητές: Κανελλόπουλος Τάκης, Mέλος Δ.Σ. του ομίλου «Τιτάν» - 

Φίλιππας Νικόλαος, Καθηγητής Παν/μίου Πειραιά - Σάμιτας Αριστείδης, Αναπλ. 

Καθηγητής, Διευθυντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΜΒΑ & e-ΜΒΑ 

 Ημερίδα με θέμα«Σύγχρονα Θέματα Ναυτιλιακής Διοίκησης και Οικονομίας», 11 

Μαΐου 2016 (Εισηγητές: Κούστας Ιωάννης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος    

Danaos Shipping & Λεκάκου Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος 

Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών  

  

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι κάθε χρόνο πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις σε 

επιχειρήσεις για την ανάλυση των ιδιομορφιών των επιχειρηματικών λειτουργιών από 

στελέχη τους.  Το 2015-16, οι επισκέψεις αυτές  πραγματοποιήθηκαν στην Ελβετία, και οι 

μεταπυχιακοί φοιτητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν το επιστημονικό κέντρου Cern και 

να παρακολουθήσουν διαλέξεις από τα στελέχη του.  
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Η υλοποίηση του παρακολουθείται από το Τμήμα και δημοσιοποιείται ο απολογισμός 

υλοποίησης του επιμορφωτικού έργου του Τμήματος στη Γενική Συνέλευση. 

Υπάρχουν διαθέσιμες υποδομές και υπηρεσίες από το Τμήμα για την παραγωγή του 

επιμορφωτικού έργου. 

Γενική εκτίμηση είναι ότι το επιμορφωτικό έργο του Τμήματος είναι ικανοποιητικό, ωστόσο 

πρέπει να διευρυνθεί και να οργανωθεί σε καλύτερη βάση, με την οργάνωση ετησίων 

εξειδικευμένων σεμιναριακών μαθημάτων που να απευθύνονται σε πανελλαδική κλίματα, 

χρησιμοποιώντας τις σύγχρονες εξ αποστάσεως μεθόδους διδασκαλίας. 
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6. Κοινωνικό έργο 

 

 
(Σε αυτήν  την ενότητα  καταγράφεται: Αν υπάρχει οργανωμένο κοινωνικό έργο του Τμήματος και ποιο είναι 

αυτό,  πώς παρακολουθείται η υλοποίηση του από το Τμήμα, καθώς επίσης πώς δημοσιοποιείται ο απολογισμός 

υλοποίησης του κοινωνικού  έργου του Τμήματος) 

 

Η σύνδεση των σπουδών με το πραγματικό επιχειρηματικό και κοινωνικό περιβάλλον 

προωθείται μέσω των δράσεων που αναπτύσσει η Επιτροπή Σύνδεσης του Τμήματος με τις 

Επιχειρήσεις, η οποία δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του T.Δ.E. 

Η Επιτροπή Σύνδεσης λειτουργεί ως ο κύριος θεσμός που προωθεί τη σύνδεση και την 

επικοινωνία του Τμήματος με τις επιχειρήσεις, σε όλους τους εκπαιδευτικούς τομείς δράσης 

για τους οποίους απαιτείται συνεργασία των δύο μερών. 

Η επιτροπή αυτή αποτελείται από μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού της 

Σχολής, φοιτητές της Σχολής και εκπροσώπους των επιχειρηματικών φορέων της χώρας.  

Οι φορείς που εκπροσωπούνται είναι ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ), η Ένωση 

Ελληνικών Τραπεζών (ΕΕΤ), η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), η Πανελλήνια 

Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ), η Κεντρική Ένωση Δήμων 

και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ), η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών 

Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), το Κέντρο Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΚΕΔΕΟ), 

ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), το Επιμελητήριο Χίου (ΕΧ), και 

το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ). 

Η Επιτροπή Σύνδεσης, η οποία καλύπτει διάφορες δραστηριότητες,  αποτελεί μέρος της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής και αποσκοπεί στη βελτίωση του επιπέδου κατάρτισης 

των φοιτητών μέσω της άμεσης σύνδεσης θεωρίας και πρακτικής της διοίκησης και 

οργάνωσης των επιχειρήσεων. 

Οι βασικοί τομείς δραστηριότητας της Επιτροπής Σύνδεσης με τις επιχειρήσεις είναι οι 

ακόλουθοι: 

 Πρακτική άσκηση φοιτητών σε επιχειρήσεις. 

 Τακτικές διαλέξεις στελεχών επιχειρήσεων στη Σχολή. 

 Εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών σε  επιχειρήσεις. 

 Ανάλυση περιπτώσεων ελληνικών επιχειρήσεων. 

 Ημέρες Καριέρας. 

 Μεσοσταδιοδρομική εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων. 

 Σύνδεση των προγραμμάτων σπουδών της Σχολής με τις ανάγκες των ελληνικών 

επιχειρήσεων. 
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 Σύνδεση διπλωματικών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών με τις ανάγκες των 

ελληνικών επιχειρήσεων. 

 Συνεργασία της Σχολής με επιχειρήσεις σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα. 

 Διοργάνωση Στρογγυλών Τραπεζών, Ημερίδων και Συνεδρίων με θέμα τη σύνδεση της 

Σχολής με τις επιχειρήσεις. 
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7. Φοιτητική ζωή 
 

 
 

(Σε αυτήν  την ενότητα  καταγράφονται στοιχεία που αφορούν στα χαρακτηριστικά της φοιτητικής ζωής των 

φοιτητών του Τμήματος – εάν υπάρχει πρόγραμμα του Τμήματος που εστιάζει στην καταγραφή  της φοιτητικής 

ζωής, πώς παρακολουθείται η υλοποίηση του από το Τμήμα) 

 

Δεν υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα καταγραφής της φοιτητικής ζωής των 

φοιτητών του τμήματος. Ωστόσο, οι φοιτητές και φοιτήτριες έχουν ενεργή συμμετοχή στη ζωή 

του Τμήματος. Πλήθος επιστημονικών, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων 

διοργανώνονται είτε αυτόνομα από το φοιτητικό σύλλογο είτε με τη συνεργασία του 

φοιτητικού συλλόγου και του Τμήματος. Επίσης, η συμμετοχή εκπροσώπων των 

φοιτητών στα συλλογικά όργανα του Τμήματος είναι ιδιαίτερα εποικοδομητική.   

Οι δύο κύριοι συλλογικοί φορείς των φοιτητών που δραστηριοποιούνται είναι: 

1. Φοιτητικός Σύλλογος 

Ο Σύλλογος Φοιτητών του Τ.Δ.Ε ιδρύθηκε το 1985 από τους πρώτους φοιτητές και φέρει το 

όνομα του Δ. Γληνού. Σκοπός του είναι ο εντοπισμός και η επίλυση των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο 

του Συλλόγου ορίζεται κάθε χρονιά μέσα από τη διεξαγωγή των φοιτητικών εκλογών και 

σύμφωνα με το καταστατικό του. Απαρτίζεται από 11 μέλη τα οποία εκπροσωπούν τους 

φοιτητές, εκτός των άλλων δραστηριοτήτων και υποχρεώσεών τους, σε διάφορα συλλογικά 

όργανα, όπως τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου, τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, την 

Ε.Φ.Ε.Ε. (Εθνική Φοιτητική Ένωση Ελλάδας) κ.α.  

Ο Σύλλογος διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις, μέσα από τις διάφορες ομάδες, όπως: 

μπάσκετ, θεάτρου, μουσικής, ποδοσφαίρου, χορευτικού κ.α. Η ομάδα του μουσικού 

συμμετέχει από το 1998 σταθερά κάθε έτος στην παγκόσμια συνάντηση μουσικών στη 

Γαλλία. Η ομάδα του μπάσκετ είναι νεοσύστατη με φιλοδοξίες συμμετοχής στην 

Πανεπιστημιάδα καθώς και το τοπικό πρωτάθλημα.  

Προϋπόθεση για την συμμετοχή στις παραπάνω δραστηριότητες είναι η εγγραφή στο 

Φοιτητικό Σύλλογο.   

Ανώτατο όργανο του συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση των φοιτητών, στην οποία έχουν 

δικαίωμα ψήφου όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο Φοιτητικό Σύλλογο. Μέσα από τη Γενική 

Συνέλευση οι φοιτητές πληροφορούνται για τα θέματα που τους απασχολούν (π.χ. επίπεδο 

σπουδών, διευκολύνσεις της διαμονής στη Χίο). Κάθε Γενική Συνέλευση ανακοινώνεται με 

αφισοκόλληση μέσα στο Μιχάλειο κτίριο. 
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Ο Φοιτητικός Σύλλογος είναι συνεχώς στη διάθεση όλων των φοιτητών, για οποιοδήποτε θέμα 

τους απασχολεί. Το γραφείο του Συλλόγου Δ. Γληνός βρίσκεται στο Μιχάλειο κτίριο 

(αμφιθέατρο). 

2. Τοπική Επιτροπή A.I.Ε.S.E.C 

Η AIESEC είναι ο μεγαλύτερος παγκόσμιος φοιτητικός οργανισμός, αποτελεί το διεθνές 

δίκτυο πολλαπλών ευκαιριών για νέους για να ανακαλύψουν και να αναπτύξουν τις 

ικανότητες και τις δυνατότητές τους, με σκοπό να έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Η 

AIESEC είναι μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός  και διοικείται 

αποκλειστικά από φοιτητές και πρόσφατους πτυχιούχους, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε 

νέους ανθρώπους να αναπτύξουν τις ηγετικές τους ικανότητες. Επίσης τα μέλη του 

οργανισμού, έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν, να συνεργαστούν και να διασκεδάσουν με 

φοιτητές από όλο τον κόσμο, συμμετέχοντας, είτε σε συνέδρια, τα οποία διοργανώνονται από 

τα ίδια τα μέλη της AIESEC, είτε στο πρόγραμμα ανταλλαγής της AIESEC, μέσω του οποίου 

μπορούν να ζήσουν και να εργαστούν σε μια από τις 102 χώρες του δικτύου της από 2 μήνες 

μέχρι 1,5 χρόνο. Η τοπική επιτροπή στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου υπάρχει από το 1994, 

παρέχοντας έτσι την ευκαιρία στους φοιτητές του πανεπιστημίου να ασχοληθούν με επίκαιρα 

κοινωνικά και επιχειρηματικά θέματα, τα οποία αποτελούν πάθος πολλών από τους νέους της 

εποχής μας, και έχουν άμεση επίδραση στο κοινωνικό περιβάλλον. Τα μέλη της AIESEC 

μπορούν να ενημερωθούν γύρω από αυτά τα θέματα, αλλά και να ενημερώσουν, μέσω της 

συμμετοχής ή και της συνδιοργάνωσης δραστηριοτήτων.  

http://www.aiesec.gr/


 151 

 

8. Διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές 
 

 

8.1.Υποδομές των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών 

 
Στελέχωση και Οργάνωση  Γραμματείας  
α) Στην ενότητα αυτή αναφέρεται πώς είναι στελεχωμένη και οργανωμένη η Γραμματεία του Τμήματος και των 

Τομέων,  

 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διαθέτει Περιφερειακές Διευθύνσεις σε κάθε νησί. Έτσι, οι 

υπηρεσίες του Τμήματος συνεργάζονται με την Περιφερειακή Διεύθυνση Χίου, καθώς και με 

τις υπηρεσίες που αυτή προσφέρει, όπως η βιβλιοθήκη, η υπηρεσία πληροφορικής, η τεχνική 

υπηρεσία, η διοικητική υπηρεσία, η οικονομική υπηρεσία κ.λπ.  

Το Τμήμα διαθέτει 4 στελεχη (1 μόνιμο υπάλληλο, 2 αορίστου χρόνου και 1 άτομο με 

σύμβαση έργου), οι οποίοι στελεχώνουν τη Γραμματεία. Διακρίνονται τρεις τομείς 

δραστηριοτήτων: (α) ΠΠΣ, (β) ΠΜΣ και Υποψήφιοι Διδάκτορες, (γ) Θέματα Γ.Σ., 

Γ.Σ.Ε.Σ. και άλλων οργάνων και επιτροπών του Τμήματος. 

 

Βιβλιοθήκη 
β) Στην ενότητα αυτή αναφέρεται ποια είναι η οργάνωση και το ωράριο λειτουργίας της βιβλιοθήκης 

 
Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί ως αυτοτελής και αποκεντρωμένη 

υπηρεσία του Ιδρύματος και αποτελείται από την Κεντρική Υπηρεσία και έξι Παραρτήματα 

(Παράρτημα Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου, Ρόδου, Σύρου και Λήμνου). Παρά τη γεωγραφική αυτή 

διασπορά, αποτελεί μια ενιαία υπηρεσία με κοινή πολιτική σε θέματα βιβλιοθηκονομίας, 

επεξεργασίας υλικού, στρατηγικής, σχεδιασμού και ανάπτυξης. 

Η δομή της ακολουθεί τη δομή του Πανεπιστημίου και οι δραστηριότητές της οργανώνονται 

σε δύο επίπεδα: Επίπεδο Διεύθυνσης (Κεντρική Υπηρεσία) και Επίπεδο Τμημάτων 

(Παραρτήματα) 

Η συλλογή του Παραρτήματος Χίου αποτελείται από 31.000 τόμους βιβλίων και 97 

συνδρομές ελληνικών και ξενόγλωσσων επιστημονικών περιοδικών. Στις βασικές αυτές 

κατηγορίες προστίθεται η συλλογή του οπτικοακουστικού υλικού, οι εκδόσεις της Εθνικής 

Στατιστικής Υπηρεσίας,  οι διπλωματικές / μεταπτυχιακές εργασίες  και οι διδακτορικές 

διατριβές. 

Η Βιβλιοθήκη οργανώνει το υλικό της βασιζόμενη σε διεθνή καθιερωμένα πρότυπα όπως: 

Δεκαδικό Σύστημα Ταξινόμησης Dewey DDC, Αγγλοαμερικάνικους κανόνες 

καταλογογράφησης AACR2 και  θεματικές επικεφαλίδες της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου, 

υποστηριζόμενη από το αυτοματοποιημένο πρόγραμμα  βιβλιοθήκης  «Advance». 
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Παρεχόμενες υπηρεσίες: Δανεισμός, διαδανεισμός (μεταξύ Παραρτημάτων 

Πανεπιστημίου Αιγαίου καθώς και άλλων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών), παραγγελία άρθρων 

(Ε.Κ.Τ.), ενημέρωση - εξυπηρέτηση χρηστών, φωτοτύπηση. 

Το Παράρτημά μας συστεγάζεται με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Μιχάλειο κτίριο 

και αποτελείται από τρεις (3) ορόφους.  

Ισόγειο: χώρος εξυπηρέτησης χρηστών και παροχής υπηρεσιών (βιβλιογραφική αναζήτηση, 

δανεισμός και επιστροφή βιβλίων, εκθετήρια με τρέχοντα περιοδικά και εφημερίδες, 

φωτοτυπικά μηχανήματα για τους χρήστες). 

Πρώτος όροφος:  αναγνωστήριο, πληροφοριακό υλικό, εκδόσεις ΕΣΥΕ, εργασίες φοιτητών, 

μέρος συλλογής των βιβλίων.  

Υπόγειο: κύριος όγκος του υλικού, αρχείο με παλιά τεύχη ελληνικών και ξενόγλωσσων 

περιοδικών. 

Η συλλογή  καλύπτει τις ανάγκες τόσο των τριών προπτυχιακών τμημάτων όσο και των 

τεσσάρων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών. Η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική και 

δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών της έχουν όλα τα μέλη – κάτοχοι της κάρτας βιβλιοθήκης 

σύμφωνα με τον εσωτερικό της κανονισμό.  

Λειτουργεί καθημερινά από 7.30 έως 15.30 και με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους 

αποφασίζεται η παράταση του ωραρίου κατά τις απογευματινές ώρες, ανάλογα με τις 

ανάγκες του κοινού και το διαθέσιμο προσωπικό. 

Σοβαρή αδυναμία αποτελεί η έλλειψη στελεχικού δυνιμου ικανού να στηρίξει την 

ολοήμερη λειτουργία της βιβλιοθήκης και πάντως τη διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας 

της,  σε όλα τα απογεύματα ή/και το Σάββατο. 

 

Μέσω της ιστοσελίδας  www.lib.aegean.gr υπάρχει πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως: 

Πλάτων, Γκρίζα Βιβλιογραφία, Ψηφιακή Χαρτοθήκη, Βάσεις Δεδομένων  (παρέχουν 

πληροφορίες παραπομπών και περιλήψεις ή συνόψεις τεκμηρίων ), Ηλεκτρονικά Περιοδικά 

(Heallink). 

Επιπλέον στα πλαίσια του «Τριγώνου Ναυτιλιακών Βιβλιοθηκών» η Βιβλιοθήκη μας 

συνεργάζεται με το Ευγενίδειο Ίδρυμα καθώς και τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Λασκαρίδη. 

 
Υπηρεσίες Πληροφορικής 
 γ) (Στην ενότητα αυτή αναφέρεται  ποια είναι η οργάνωση των Υπηρεσιών Πληροφορικής) 

 

http://www.lib.aegean.gr/
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Το Τμήμα έχει αναπτύξει με ιδία μέσα σημαντική υποδομή για την εσωτερική του οργάνωση, 

που περιλαμβάνει: 

 Σύστημα ηλεκτρονικής παρακαολούθησης Φοιτητικών Θεμάτων, όπου, μεταξύ των 

άλλων, γίνεται καταχώρηση της βαθμολογίας και ενημέρωση των φοιτητών μέσω 

διαδικτύου. 

  Ιστοσελίδες του Τμήματος, των Εργαστηρίων, κ.λπ. 

Η πρόσβαση στις ΤΠΕ είναι απολύτως ικανοποιητική. 

 

 

Επάρκεια Υποδομών 

 
δ) Επάρκεια Υποδομών (Επάρκεια και ποιότητα των τεκμηρίων της βιβλιοθήκης, Επάρκεια και ποιότητα 

κοινόχρηστου τεχνικού εξοπλισμού, Επάρκεια και ποιότητα χώρων και εξοπλισμού σπουδαστηρίων, Επάρκεια και 

ποιότητα γραφείων διδασκόντων, Επάρκεια και ποιότητα χώρων Γραμματείας Τμήματος και Τομέων, Επάρκεια 

και ποιότητα χώρων συνεδριάσεων, Επάρκεια και ποιότητα άλλων χώρων -διδασκαλεία, πειραματικά σχολεία, 

μουσεία, αρχεία, αγροκτήματα, εκθεσιακοί χώροι κλπ-, Επάρκεια και ποιότητα υποδομών ΑΜΕΑ. 
 

 Η Επάρκεια και ποιότητα των τεκμηρίων (υλικό) της βιβλιοθήκης είναι 

ικανοποιητική.  

 Ο κοινόχρηστός τεχνικός εξοπλισμός κρίνεται επαρκής.. 

Η επάρκεια και ποιότητα χώρων των γραφείων των διδασκόντων δεν είναι ικανοποιητική.Τα 

εν λόγω γραφεία είναι μικρά. Ορισμένα εξ αυτών είναι ιδιαίτερα προβληματικά  και χρειάζονται 

δραστικές παρεμβάσεις συντήρησης και ανακαίνισης (σε κουφώματα, σοβάδες, ελαιοχρωματισμούς, 

στο σύστημα θέρμανσης-ψύξης-αερισμού κοκ. Τυπικά προβλήματα αποτελούν η διάβρωση απο 

υγρασία, οι διαρροές βρόχινου νερού σε καταιγίδες, η πτώση επιχρισμάτων, η σκόνη, ο ανεπαρκής 

κλιματισμός, η στενότητα χώρων) 

 

 Δεν λειτουργούν Σπουδαστήρια. 

 Ο χώρος της γραμματείας είναι επαρκής, αλλά οι χώροι αποθήκευσης αρχείων είναι 

ελλιπέστατοι. 

 Οι χώροι συνεδριάσεων είναι περιορισμένοι και χαμηλής ποιότητας. 

 Η επάρκεια και ποιότητα των άλλων χώρων δεν είναι ικανοποιητική. Λείπουν χώροι 

συνεργασίας των φοιτητών και αίθουσες εργασίας για την αξιοποίηση των 

κενών μεταξύ των μαθημάτων.  

 Επίσης λείπουν κάθε είδους χώροι συνάθροισης και κοινωνικοποίησης εντός 

πανεπιστημίου, με αποτέλεσμα η προσφυγή στην καφετέρια να είναι σχεδόν 

αναγκαστική για επαναλαμβανόμενα διαστήματα της ημέρας. 
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 Οι υφιστάμενες υποδομές δε μπορούν να υποστηρίξουν ΑΜΕΑ με κινητικά 

προβλήματα. 

 

ε) Η διαδικασία πρόσβαση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας σε υποδομές και 

εξοπλισμό του Ιδρύματος 

Δεν υπάρχει καταγραμμένη διαδικασία πρόσβασης των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας 

σε υποδομές και εξοπλισμό του Ιδρύματος. Ωστόσο, όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής 

Κοινότητας μπορούν να έχουν σχετική πρόσβαση στον υφιστάμενο εξοπλισμό. 

 

 

8.2.Χρήση υποδομών, εξοπλισμού και οικονομικών πόρων 
Στην ενότητα αυτή αναφέρεται εάν προβλέπεται διαδικασία σύνταξης και εκτέλεσης προϋπολογισμού του 

Τμήματος, διαδικασία κατανομής πόρων, διαδικασία απολογισμού και πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζονται αυτές 

οι διαδικασίες; 

Το τμήμα υποβάλλει τον προϋπολογισμό του στη Σχολή, σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες 

της Διοίκησης του Ιδρύματος. Η Σχολή συγκεντρωτικά υποβάλλει τον προϋπολογισμό προς 

έγκριση από τις αρμόδιες Ακαδημαϊκές Αρχές.  

Η διαδικασία σύνταξης και εκτέλεσης προϋπολογισμού του Τμήματος, η διαδικασία 

κατανομής των πόρων και η διαδικασία απολογισμού, καθορίζονται από το Πρυτανικό 

Συμβούλιο και παρακολουθούνται ως προς την αποτελεσματικότητα από τον Κοσμήτορα της 

Σχολής. 

 

 

8.3.Υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας 
 

Ο θεσμός του Συμβούλου καθηγητή 
Στην υποενότητα αυτή καταγράφεται ο τρόπος  με τον οποίο εφαρμόζεται ο θεσμός του Σύμβουλου καθηγητή. 

 

Ο θεσμός του Συμβούλου Καθηγητή αξιοποιείται μόνο  σε  ad hoc βάση  από τους 

φοιτητές και φοιτήτριες. Αυτό αποδίδεται στο γεγονός ότι το σύνολο σχεδόν του διδακτικού 

προσωπικού, είναι πολύ προσιτό στους φοιτητές εντός και εκτός προγραμματισμένων ωρών 

υποδοχής (γραφείου). Κατά συνέπεια ο κάθε φοιτητής/φοιτήτρια έχει τη δυνατότητα να 

επιλέξει τον ή τους διδάσκοντες που προτιμά κατά περίπτωση και να τους αξιοποιεί, ατύπως, 

ως συμβούλους. 

 
Υποστήριξη φοιτητών  
Στην υποενότητα αυτή καταγράφεται  εάν υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των εργαζόμενων φοιτητών και πόσο 

αποτελεσματική είναι η λειτουργία της, υπηρεσία υποστήριξης των περισσότερο αδύναμων φοιτητών και εκείνων 
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που δεν ολοκληρώνουν εμπρόθεσμα τις σπουδές τους, και εάν υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική του Τμήματος για 

την ομαλή ένταξη των νεοεισερχόμενων στο Τμήμα φοιτητών. 

Αναφερθείτε στον  τρόπο με τον οποίο υποστηρίζονται ειδικά οι αλλοδαποί φοιτητές που μετακινούνται προς το 

Τμήμα 

 

Δεν υπάρχει ειδική υποστήριξη για εργαζόμενους φοιτητές. 

Δεν υφίσταται σχετική υπηρεσία για τους αδύναμους φοιτητές. 

Στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους οργανώνεται ειδική εκδήλωση υποδοχής των 

πρωτοετών. Στη διάρκεια της εκδήλωσης ενημερώνονται για το Τμήμα και γνωρίζουν το 

προσωπικό του Τμήματος, ώστε να δημιουργηθούν τα κατάλληλα κανάλια επικοινωνίας. Οι 

πρωτοετείς λαμβάνουν πλούσιο ενημερωτικό υλικό που τους παρέχει όλες τις πληροφορίες 

που χρειάζονται. Ιδιαίτερα σημαντικός για την προσαρμογή των πρωτοετών είναι και ο ρόλος 

του φοιτητικού συλλόγου, ο οποίος έχει παρουσία και ενημερώνει τους πρωτοετείς από την 

ημέρα των εγγραφών, αλλά και αργότερα τους παρέχει συνεχή υποστήριξη. 

Οι αλλοδαποί φοιτητές και φοιτήτριες εντάσσονται στο πρόγραμμα Erasmus και 

υποστηρίζονται τόσο από τη φοιτητική μέριμνα όσο και από την Επιτροπή Erasmus του 

Τμήματος. 

 

Υποτροφίες  
Στην υποενότητα αυτή καταγράφεται  εάν παρέχονται υποτροφίες στους άριστους φοιτητές ή σε ειδικές 

κατηγορίες φοιτητών (πέραν των υποτροφιών του ΙΚΥ) 

 

Παρέχονται υποτροφίες από το Τμήμα (κυρίως στο πλαίσιο των ΠΜΣ), καθώς και από 

χορηγούς. 

 

 

 

8.4.Συμπεράσματα 
 

Στην ενότητα αυτή αναφέρονται οι γενικές διαπιστώσεις – συμπεράσματα αναφορικά με τις διοικητικές υπηρεσίες 

και υποδομές 

 

Το επίπεδο των διοικητικών υπηρεσιών που προσφέρονται κρίνεται γενικά ικανοποιητικό. 

Όμως, η περαιτέρω βελτίωσή του θα απαιτούσε την αντιμετώπιση του προβλήματος 

υποστελέχωσης που παρατηρείται. 

Η λειτουργία των φοιτητικών εστιών αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά το επίπεδο των 

παρεχόμενων υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας. 

Ο βαθμός αξιοποίησης νέων τεχνολογιών από τις διάφορες υπηρεσίες του Τμήματος (πλην 

εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου) είναι ικανοποιητικός. 
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Το Τμήμα αξιοποιεί σε ικανοποιητικό επίπεδο τις τεχνολογίες πληροφορικής και 

επικοινωνιών.  

Ο βαθμός διαφάνειας και την αποτελεσματικότητα στη χρήση υποδομών και εξοπλισμού είναι 

ικανοποιητικός. Σημαντική είναι η αδυναμία υποστήριξης των φοιτητών- τριών με κινητικά 

προβλήματα. 
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9. Σχέσεις με κοινωνικούς /πολιτιστικούς /παραγωγικούς (ΚΠΠ) 

φορείς 

 
 

 

9.1. Συνεργασίες του Τμήματος με ΚΠΠ φορείς 
 

Έργα συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς 
Στην ενότητα αυτή καταγράφονται ποια έργα συνεργασίας με Κ.Π.Π φορείς εκτελούνται ή εκτελέστηκαν στο 

Τμήμα το ακαδημαϊκό έτος.  Στις συνεργασίες αυτές αναφέρεται ο αριθμός των  μελών ΔΕΠ/ΕΠ του τμήματος 

που συμμετείχαν, ο αριθμός των  προπτυχιακών, μεταπτυχιακών  φοιτητών και των  υποψήφιων διδακτόρων. 

 

Το Τμήμα δεν διαθέτει αναλυτικά στοιχεία, καθώς η πλειοψηφία των συνεργασιών 

διεκπεραιώνεται διαμέσου της Επιτροπής Ερευνών του Ιδρύματος. Συνεργασίες με ΚΠΠ 

φορείς πραγματοποιούνται κυρίως στα πλαίσια μελετητικών έργων, όπου τα εργαστήρια του 

Τμήματος συνεργάζονται με ΚΠΠ φορείς είτε για να συγκροτήσουν κοινές ομάδες έργου είτε 

για να προσφέρουν έργο σε ΚΠΠ φορείς.  

Η πλειονότητα, όμως, των συνεργασιών αυτών αφορά ΚΠΠ φορείς εκτός της Νήσου Χίου, 

όπου έχει την έδρα του το Τμήμα. Υφίσταται μικρός αριθμός συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς 

του Ν. Χίου. 

 

Ικανότητα , τεχνογνωσία, εξοπλισμός τμήματος για ανάπτυξη συνεργασιών με ΚΠΠ 

φορείς. 
Στην ενότητα αυτή καταγράφονται εάν υπάρχουν μηχανισμοί, διαδικασίες για την ανάπτυξη συνεργασιών, εάν το 

τμήμα διαθέτει πιστοποιημένα εργαστήρια για παροχή υπηρεσιών, εάν αξιοποιούνται οι εργαστηριακές υποδομές 

του τμήματος στις συνεργασίες με ΚΠΠ φορείς. 

 

Βασικός μηχανισμός είναι το γραφείο διασύνδεσης του Πανεπιστημίου. Η λειτουργία του 

κρίνεται ικανοποιητική, θα μπορούσε, όμως, να βελτιωθεί περαιτέρω. Το Τμήμα 

αναγνωρίζοντας την ανάγκη για βελτίωση των συνεργασιών του με τους φορείς της Χίου έχει 

ξεκινήσει μία προσπάθεια για την ανάπτυξη ενός οργανωμένου μηχανισμού διαρκούς 

συνεργασίας. Για το λόγο αυτό έχει ιδρύσει την Επιτροπή Σύνδεσης του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου με τη Χιακή κοινωνία. Στην Επιτροπή συμμετέχουν οι πρόεδροι των τμημάτων, 

εκπρόσωποι των φοιτητών, εκπρόσωποι τοπικών φορέων της Χίου και έχει ως σκοπό την 

προβολή του Τμήματος και την ανάπτυξη των σχέσεών του με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και 

παραγωγικούς φορείς της Χίου, κυρίως, αλλά και σε εθνικό επίπεδο, όπου αυτό είναι εφικτό. 

Στο πλαίσιο της Επιτροπής έχει εγκριθεί από την Κοσμητεία πρόγραμμα δράσης, όπου το 

Τμήμα προγραμματίζει την πραγματοποίηση ημερίδων εργασίας με τοπικούς φορείς.  

Παράλληλα, το Τμήμα προγραμματίζει κάθε έτος σειρά ανοικτών διαλέξεων που 

απευθύνονται στην τοπική κοινότητα. 
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Για την έρευνα, η ανάπτυξη τέτοιων συνεργασιών από τα μέλη ΔΕΠ είναι εξατομικευμένη ή 

ανά εργαστήριο. Μέσω προκηρύξεων για ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα, το Τμήμα 

συνεργάζεται και με την Περιφέρεια Β. Αιγαίου, με το Δήμο Χίου, με σκοπό την παροχή 

υπηρεσιών σε θέματα διοίκησης των επιχειρήσεων.  

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος αντιμετωπίζουν ιδιαιτέρως θετικά την προοπτική περαιτέρω 

ανάπτυξης των σχέσεων. 

Προς το παρόν δεν υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης των υφιστάμενων εργαστηριακών 

υποδομών από ΚΠΠ φορείς, κυρίως διότι οι σχετικές υποδομές δεν έχουν αναπτυχθεί σε 

ικανοποιητικό βαθμό.  

 

Ανάπτυξη και ενίσχυση συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς 
Στην ενότητα αυτή καταγράφονται εάν τα αποτελέσματα των έργων συνεργασίας ανακοινώνονται σε ειδικά 

περιοδικά ή στον τύπο. Αναφέρετε εάν το Τμήμα οργανώνει ή συμμετέχει  σε εκδηλώσεις με σκοπό την 

ενημέρωση ΚΠΠ φορέων σχετικά με τους σκοπούς, το αντικείμενο και το παραγόμενο έργο του Τμήματος; 

 

Τα αποτελέσματα έργων συνεργασίας ανακοινώνονται κυρίως από τους ιστότοπους των 

φορέων που συμμετέχουν και του Τμήματος, αλλά και από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. 

Επίσης, σχετικά άρθρα δημοσιεύονται στην εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

(«ΑΙΓΑΙΟ.edu», http://www3.aegean.gr/newspaper/). 

Όπως προαναφέρθηκε, διοργανώνονται κυρίως Ημερίδες στις οποίες οι τοπικοί φορείς 

ενημερώνονται για τις δράσεις των Μεταπτυχιακών προγραμμάτων. 

Υπάρχει στενή συνεργασία με αποφοίτους που στελεχώνουν ΚΠΠ φορείς, οι οποίοι 

ενημερώνουν κυρίως τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος για προκηρύξεις ερευνητικών έργων ή 

μελετών στα οποία μπορεί να συνδράμει το Τμήμα. 

 

9.2. Βαθμός σύνδεσης της συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς με την εκπαιδευτική 

διαδικασία 

 
 

Στην ενότητα αυτή καταγράφεται  εάν εντάσσονται στην εκπαιδευτική διαδικασία  οι εκπαιδευτικές επισκέψεις 

των φοιτητών σε ΚΠΠ χώρους στην εκπαιδευτική διαδικασία, εάν  οργανώνονται ομιλίες / διαλέξεις στελεχών 

ΚΠΠ φορέων, εάν απασχολούνται στελέχη ΚΠΠ φορέων ως διδάσκοντες 

 

Σχετικές δράσεις έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των ΠΜΣ του Τμήματος. 

Οργανώνονται διαλέξεις στελεχών ΚΠΠ φορέων σε εβδομαδιαία βάση. 

Στελέχη ΚΠΠ διδάσκουν στο Τμήμα ή διατελούν συνεργάτες του Τμήματος. 
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9.3. Συμβολή του Τμήματος στην τοπική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη 

 
 

Στην ενότητα αυτή καταγράφεται η συμβολή του Τμήματος στην τοπική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη. 

Δηλαδή εάν είναι σταθερές και βιώσιμες οι υπάρχουσες συνεργασίες, εάν συνάπτονται προγραμματικές 

συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος και ΚΠΠ φορέων, εάν εκπροσωπείται το Τμήμα  σε τοπικούς , 

περιφερειακούς οργανισμούς και αναπτυξιακά όργανα, εάν  συμμετέχει ενεργά το Τμήμα στην εκπόνηση τοπικών 

/περιφερειακών σχεδίων ανάπτυξης, εάν υπάρχει διάδραση ή/και συνεργασία του Τμήματος με το περιβάλλον του, 

ιδίως με αντίστοιχα Τμήματα άλλων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, εάν το Τμήμα αναπτύσσει και  διατηρεί 

σχέσεις με την τοπική και περιφερειακή κοινωνία, καθώς και με την τοπική, περιφερειακή ή/και εθνική 

οικονομική υποδομή, Επιπλέον καταγράφεται ο τρόπος που   συμμετέχει το Τμήμα στα μείζονα περιφερειακά, 

εθνικά και διεθνή ερευνητικά και ακαδημαϊκά δίκτυα, εάν το Τμήμα διοργανώνει ή/και συμμετέχει στη 

διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων που απευθύνονται στο άμεσο κοινωνικό περιβάλλον. 

 

Το Τμήμα συμβάλλει θετικά στην προώθηση των στόχων της περιφερειακής και 

εθνικής ανάπτυξης. Πέραν της οικονομικής αξίας που δημιουργείται σε τοπικό επίπεδο από 

την παρουσία των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας (φοιτητές – καθηγητές – προσωπικό), 

υπάρχει εμπλοκή και στο αναπτυξιακό γίγνεσθαι. 

Υπάρχει προγραμματική συμφωνία του Πανεπιστημίου με την Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση, όπου το τμήμα έχει τη δυνατότητα να την εξειδικεύσει περαιτέρω στους 

επιστημονικούς τομείς που ενδιαφέρεται. 

Υπάρχει εκπροσώπηση του Τμήματος μέσω της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης στην 

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και στην Επιτροπή Τουρισμού του Δήμου Χίου. 

Το Τμήμα συνεργάζεται με ικανό αριθμό άλλων Τμημάτων, καθώς και ερευνητικών κέντρων, 

κυρίως μέσω της εκπόνησης ερευνητικών προγραμμάτων και αναπτυξιακών έργων. 

Το Τμήμα διατηρεί άριστες σχέσεις με την τοπική Χιακή κοινωνία. Οι ιδιαίτερες 

συνθήκες που επικρατούν σε μια ακριτική περιοχή αντιμετωπίζονται με ενεργές δράσεις 

φοιτητών, μελών ΔΕΠ και τοπικών φορέων, ώστε και οι κάτοικοι να συνεχίζουν να ζουν 

αρμονικά, αλλά και οι φοιτητές να μπορούν να βρίσκουν πολιτιστικές και αθλητικές διεξόδους 

στην ακαδημαϊκή τους ζωή.  

Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει επενδύσει σε παραδοσιακά κτήρια, αναδεικνύοντας 

την πολιτιστική κληρονομιά του Νησιού. 

Το Τμήμα διοργανώνει πλήθος από ημερίδες, Συνέδρια και άλλες ενημερωτικές 

εκδηλώσεις πολιτιστικού ενδιαφέροντος.  
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10.Συμπεράσματα και προτάσεις βελτίωσης 
 

 
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται συγκεντρωτικά  τα συμπεράσματα, αναλύονται τα θετικά και αρνητικά σημεία 

όπως αυτά προκύπτουν από την Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος, ενώ επιπλέον 

διατυπώνονται προτάσεις βελτίωσης σε σχέση με: 

 

10.1. Αξιολόγηση των Προγραμμάτων Σπουδών 

Με βάση την αξιολόγηση του προπτυχιακού και των δύο μεταπτυχιακών προγραμμάτων 

σπουδών καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα: 

 Τα προγράμματα σπουδών είναι σύγχρονα και ανταποκρίνονται στους στόχους του 

Τμήματος. Η δομή των ΠΜΣ έχει αλλάξει σε σημαντικό βαθμό, έτσι ώστε να γίνονται 

περισσότερο ευέλικτα και αποτελεσματικά.  

 Οι διαδικασίες επιλογής και αξιολόγησης των φοιτητών είναι διαφανείς και αρκετά 

αποτελεσματικές. 

 Οι διαδικασίες αναθεώρησης των προγραμμάτων σπουδών είναι ανοικτές και διαφανείς. 

 Ο διεθνής χαρακτήρας των προγραμμάτων σπουδών και ιδιαίτερα των ΠΜΣ χρειάζεται 

περαιτέρω ενίσχυση. 

 Η μακροπρόθεσμη οικονομική βιωσιμότητα των ΠΜΣ δεν διασφαλίζεται επαρκώς από 

τους υφιστάμενους πόρους. Το ζήτημα αυτό, αν και δεν χαρακτηρίζεται ως επείγον, 

απασχολεί το Τμήμα. 

 Οι διαδικασίες αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων είναι επαρκείς 

όσον αφορά την εσωτερική αξιολόγηση από τους φοιτητές και τους διδάσκοντες.  

 Οι ελλείψεις αφορούν στην παρακολούθηση της εξέλιξης των αποφοίτων. Σημαντικό 

βήμα στην αντιμετώπισή τους, όμως, αποτελεί η ανάπτυξη βάσης δεδομένων με στοιχεία 

που αφορούν τους αποφοίτους, η προσπάθειας ίδρυση συλλόγου αποφοίτων και η 

ανάπτυξη ιστοσελίδας των αποφοίτων. Επιπλέον, σχετικές δράσεις θα αναπτυχθούν από 

τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 Θα ήταν χρήσιμη η αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών από εξωτερικούς 

επιστήμονες υψηλού κύρους που θα επιλέξει το Τμήμα. 

 

10.2. Αξιολόγηση του Διδακτικού έργου 

 Η απόδοση και αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας είναι ικανοποιητικές.  
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 Το γεγονός ότι οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης και επικοινωνίας με τους 

διδάσκοντες αποτελεί τη  βάση για την καλλιέργεια πολύ καλών σχέσεων σχέσεις των 

διδασκόντων με τους φοιτητές και φοιτήτριες. 

 Οι υποδομές παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις. Το Τμήμα αδυνατεί να εκτιμήσει εάν 

αυτές οι ελλείψεις θα αντιμετωπιστούν κατά την επόμενη πενταετία. 

 Δυο μέλη ΔΕΠ είχαν εκλεγεί και ανέμεναν επί μακρόν το διορισμό τους, μέχρι τις αρχές 

του 2014  

 

10.3. Αξιολόγηση του Ερευνητικού έργου 

 Το ερευνητικό έργο του Τμήματος είναι ιδιαίτερα σημαντικό και τυγχάνει σημαντικής 

διεθνούς αναγνώρισης. 

 Οι υποδομές έρευνας κυρίως όσον αφορά τους εργαστηριακούς χώρους παρουσιάζουν 

ιδιαίτερες ελλείψεις οι οποίες αναμένεται μερικώς να καλυφθούν τα επόμενα έτη. 

 Εντούτοις, καταβάλλεται σημαντική προσπάθεια για τη βέλτιστη αξιοποίηση των 

υφιστάμενων πόρων.  

 

10.4. Αξιολόγηση του Επιμορφωτικού έργου 

Το επιμορφωτικό έργο του Τμήματος είναι ικανοποιητικό. Πλήθος σεμιναρίων, διαλέξεων 

κλπ. πραγματοποιούνται σε τοπικό επίπεδο και σε μια ευρεία γκάμα ενδιαφερόντων. Όμως, 

πρέπει να διευρυνθεί σε καλύτερη βάση, με την οργάνωση ετησίων εξειδικευμένων 

σεμιναριακών μαθημάτων που να απευθύνονται σε πανελλαδική κλίματα, χρησιμοποιώντας 

τις σύγχρονες εξ αποστάσεως μεθόδους διδασκαλίας. 

 

10.5. Αξιολόγηση του Κοινωνικού έργου 

Το Τμήμα συνεργάζεται με παραγωγικούς φορείς μέσω του θεσμού της πρακτικής άσκησης 

των φοιτητών, αλλά και σε διάφορα έργα και μελέτες που υλοποιούνται μέσω της Επιτροπής 

Ερευνών. Επίσης, με τη διοργάνωση δραστηριοτήτων που στοχεύουν στη στενότερη σύνδεση 

του Πανεπιστημίου με τις επιχειρήσεις, όπως διαλέξεις στελεχών επιχειρήσεων στο Τμήμα και 

εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών σε επιχειρήσεις . 

Άλλη μορφή συνεργασίας αποτελεί η υλοποίηση και υποστήριξη ερευνητικών έργων, είτε 

Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών, στα οποία το Τμήμα έχει ενεργή δράση και συμμετοχή σε διάφορα 

πακέτα εργασίας, μέσα από τα οποία προκύπτουν συνεργασίες με ΚΠΠ της χώρας ή ακόμη 

και του εξωτερικού.  
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10.6. Αξιολόγηση σχετικά με τη Φοιτητική ζωή στο πλαίσιο του Τμήματος 

Η φοιτητική ζωή στην Πανεπιστημιακή Μονάδα της Χίου είναι ικανοποιητική. Οι φοιτητές 

και φοιτήτριες έχουν ενεργή συμμετοχή στη ζωή του Τμήματος. Πλήθος επιστημονικών, 

πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων διοργανώνονται είτε αυτόνομα από το φοιτητικό 

σύλλογο είτε με τη συνεργασία του φοιτητικού συλλόγου και του Τμήματος. Επίσης, η 

συμμετοχή εκπροσώπων των φοιτητών στα συλλογικά όργανα του Τμήματος είναι ιδιαίτερα 

εποικοδομητική. 

 

10.7. Αξιολόγηση Διοικητικών υπηρεσιών και υποδομών του Τμήματος 

Καταβάλλεται ιδιαίτερα σημαντική προσπάθεια για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς 

τους φοιτητές και τους διδάσκοντες του Τμήματος. Η προσπάθεια αυτή έχει επικεντρωθεί 

στην ανάπτυξη σχετικών συστημάτων διοίκησης επιχειρήσεων. Όμως, περαιτέρω βελτίωση 

των υπηρεσιών αυτών απαιτεί καλύτερη στελέχωση και ανάπτυξη υποδομών. Στον τομέα των 

κτηριακών υποδομών παρουσιάζονται και οι σημαντικότερες ελλείψεις.  

Ο εξοπλισμός είναι ικανοποιητικός, αλλά οι κτιριακές υποδομές είναι εξαιρετικά ανεπαρκείς. 

Το ζήτημα αυτό είναι κρίσιμη παράμετρος για την ποιότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών. Κρίσιμη επίσης παραμένει η αναγκαιότητα βελτίωσης των υποδομών που θα 

επιτρέψουν την πρόσβαση σε άτομα με κινητικά προβλήματα.  

 

10.8. Αξιολόγηση σχέσεων με κοινωνικούς / πολιτιστικούς  παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς 

 

Το Τμήμα διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με φορείς και λοιπές τοπικές 

οργανώσεις. 

Η Επιτροπής Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου με τη Χιακή Κοινωνία παρέχει επιπλέον 

δυνατότητες συνεργασίας με ΚΠΠ.  

Από την εσωτερική αξιολόγηση του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους είχε διαπιστωθεί η  

ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες του Τμήματος για περισσότερη σύσφιξη των σχέσεων 

του με τους ΚΠΠ φορείς. Στο πλαίσιο αυτό Επιτροπής Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου με τη 

Χιακή Κοινωνία προγραμματίζει την ανάπτυξη συγκεκριμένων μηχανισμών συνεργασίας. 
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Κυριότερα θετικά και αρνητικά σημεία του Τμήματος, όπως αυτά προκύπτουν 

μέσα από την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 

 

Στα θετικά σημεία του Τμήματος περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: 

- Το σύγχρονο Πρόγραμμα Σπουδών, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό 

επίπεδο.  

- Η καλή επικοινωνία και συνεργασία των μελών ΔΕΠ με τους φοιτητές. 

- Η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με τους τοπικούς ΚΠΠ φορείς. 

 

Στις αδυναμίες του Τμήματος περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: 

- Η έλλειψη υποδομών, κυρίως όσον αφορά τις κτηριακές εγκαταστάσεις και τα άτομα με 

κινητικά προβλήματα. 

- Το συνεχώς μεταβαλλόμενο θεσμικό και οικονομικό πλαίσιο. 

 

Ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων και ενδεχόμενους κινδύνους από τα 

αρνητικά σημεία 

 

Ορισμένες από τις ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σημείων του Τμήματος είναι οι 

ακόλουθες: 

- Η δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την καλύτερη προβολή 

του Τμήματος. 

- Η προσέλκυση νέων ερευνητών με προοπτικές εξέλιξης για τη στελέχωση του διδακτικού 

και ερευνητικού προσωπικού.  

Στους κινδύνους που ενδεχομένως να αντιμετωπίσει στο μέλλον το Τμήμα περιλαμβάνονται, 

μεταξύ άλλων, οι εξής: 

- Η απρόβλεπτη μεταβολή του θεσμικού και του οικονομικού πλαισίου λειτουργίας. 

- Η παρεμπόδιση της ανάπτυξης του Τμήματος, λόγω της αδυναμίας ανάπτυξης των 

κτιριακών υποδομών του. 
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Προτεινόμενα Σχέδια βελτίωσης 

Βραχυπρόθεσμο σχέδιο δράσης από το Τμήμα για την άρση των αρνητικών και 

την ενίσχυση των θετικών σημείων.  

 

Το βραχυπρόθεσμο σχέδιο δράσης περιλαμβάνει τους παρακάτω άξονες: 

- Η ολοκλήρωση και η Εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης του Τμήματος. 

- Η εφαρμογή Σχεδίου Προώθησης (Marketing Plan). 

- Η ένταξή της στο πλαίσιο του συστήματος διασφάλισης ποιότητας που αναπτύσσεται σε 

ιδρυματικό επίπεδο. 

- Η ανάπτυξη διαδικτυακής υποδομής σε ιδρυματικό επίπεδο. για αποθήκευση των 

δεδομένων από τη συμπλήρωση των δελτίων που γίνεται ηλεκτρονικά. 

-  Η βελτίωση της ηλεκτρονικής μορφής φόρμας των Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης 

Διδασκόντων και Μαθημάτων του Τμήματος με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού 

διαμόρφωσης στατιστικών. Η ενθάρρυνση της μαζικής συμμετοχής των φοιτητών στη 

διαδικασία της αξιολόγησης του διδακτικού έργου και πρόσληψη συνεργάτη για την 

επεξεργασία των απαντήσεων στα ερωτηματολόγια  

-   Ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής εξαμηνιαίου απολογισμού διδασκόντων.  

-  Ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής ερευνητικού και διδακτικού έργου των διδασκόντων.  

 

Μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης από το Τμήμα για την άρση των αρνητικών και την 

ενίσχυση των θετικών σημείων.  

 

Το μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης του Τμήματος περιλαμβάνει κυρίως την ανάπτυξη των 

κτηριακών υποδομών και εγκαταστάσεων. 

 

Προτάσεις προς δράση από τη Διοίκηση του Ιδρύματος. 

Το Πανεπιστήμιο έχει επιμεληθεί μελέτης που αφορά την ανάπτυξη κτηριακών 

εγκαταστάσεων για την Περιφερειακή Μονάδα της Χίου στην περιοχή «Ταμπάκικα». Η 

ολοκληρωμένη γεωτεχνική έρευνα και χαρτογράφιση των γεωτερχικών συνθηκών στο 

οικόπεδο «Καραμαούνα» στην περιοχή «Ταμπάκικα» Χίου που εκπονήθηκε από το 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  δεν έδωσε λύση οικονομικά εφικτή στο 

χρονίζον θέμα της ίδρυσης πανεπιστημιούπολης στην περιοχή «Ταμπάκικα».  Το κτιριολογικό 

θέμα είναι επιτακτική ανάγκη. 
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Προτάσεις προς δράση από την Πολιτεία. 

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Τμήμα είναι αντιπροσωπευτικά των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν τα περιφερειακά Πανεπιστήμια και κατά συνέπεια απαιτούν δράσεις 

συνολικής αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών. Στις απαιτούμενες δράσεις 

περιλαμβάνονται: 

- Η χρηματοδότηση επενδύσεων σε υποδομές. 

- Η υποστήριξη της εγκατάστασης και διαβίωσης των μελών ΔΕΠ στις παραμεθόριες 

περιοχές. 

- Η ενίσχυση της κινητικότητας του προσωπικού και των φοιτητών των περιφερειακών 

Πανεπιστημίων. 

- Η ενίσχυση του αυτόνομου και αυτοδιοίκητου χαρακτήρα των ΑΕΙ, καθώς και η 

αντιμετώπιση των γραφειοκρατικών εμποδίων που αντιμετωπίζει η λειτουργία και η 

ανάπτυξη των ΑΕΙ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 166 

Παράρτημα Α: Κατάλογος Δημοσιεύσεων Μελών Διδακτικού 

Προσωπικού του Τμήματος 
Στην ενότητα αυτή παρατίθενται σε αλφαβητική σειρά οι επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών ΔΕΠ του 

Τμήματος κατά το ακαδημαϊκό έτος που αναφέρεται η Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 

Οι δημοσιεύσεις των μελών ΔΕΠ είναι αναρτημενες στην ιστοσελίσα του τμήματος 

 

 

Παράρτημα Β:  Δείκτες Αξιολόγησης 

 

 

 

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται οι πίνακες που συμπλήρωσε το Τμήμα, σύμφωνα με τα 

Υποδείγματα της Α.ΔΙ.Π. Οι πίνακες συμπληρώνονται για το ακαδημαϊκό έτος που αφορά η 

Ετήσια Έκθεση  Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος. 

 

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

Αριθμός προσφερόμενων κατευθύνσεων: [3] 

Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων: [3] 

 

 

Σχετικός 

πίνακας 

Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 

# 1 Συνολικός αριθμός μελών ΔΕΠ 24 

# 1 Λοιπό προσωπικό 2 

# 2 Συνολικός αριθμός προπτυχιακών φοιτητών σε 

κανονικά έτη φοίτησης (ν + 2) 

889 

# 3 Προσφερόμενες από το Τμήμα θέσεις  στις 

πανελλαδικές 

300  

# 3 Συνολικός αριθμός νεοεισερχομένων φοιτητών  300 

# 7 Αριθμός αποφοίτων  78 

# 6 Μ.Ο. βαθμού πτυχίου 6,75 

# 4 Προσφερόμενες από το Τμήμα Θέσεις ΠΜΣ ΜΒΑ 48 

Τουρισμός 40 

# 4 Αριθμός αιτήσεων  για ΠΜΣ ΜΒΑ 43 
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Τουρισμός 36 

# 12.1 Συνολικός αριθμός μαθημάτων για την 

απόκτηση πτυχίου 

46 & Πτυχιακή εργασία 

# 12.1 Σύνολο υποχρεωτικών μαθημάτων (Υ) & (ΥΚ) 40 

# 12.1 Συνολικός αριθμός προσφερόμενων μαθημάτων 

επιλογής 

40 

# 15 Συνολικός αριθμός δημοσιεύσεων ΔΕΠ  

# 16 Αναγνώριση ερευνητικού έργου (σύνολο)  

# 17 Διεθνείς συμμετοχές  
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Πίνακας 1.   Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος 

 

  2015-2016 

  Α Θ 

Καθηγητές Σύνολο 4 - 

 Από εξέλιξη 2 - 

 Νέες προσλήψεις - - 

 Συνταξιοδοτήσεις 1 - 

 Παραιτήσεις - - 

Αναπληρωτές Καθηγητές Σύνολο 7 2 

 Από εξέλιξη 1 - 

 Νέες προσλήψεις 1 - 

 Συνταξιοδοτήσεις - - 

 Παραιτήσεις - - 

Επίκουροι Καθηγητές Σύνολο 5 3 

 Από εξέλιξη - - 

 Νέες προσλήψεις - - 

 Συνταξιοδοτήσεις - - 

 Παραιτήσεις - - 

Λέκτορες Σύνολο 1 1 

 Νέες προσλήψεις - - 

 Συνταξιοδοτήσεις - - 

 Παραιτήσεις - - 
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Μέλη ΕΕΠ Σύνολο 2 - 

Διδάσκοντες επί συμβάσει* Σύνολο - - 

Τεχνικό προσωπικό 

εργαστηρίων 

Σύνολο  - - 

Διοικητικό προσωπικό Σύνολο - 3 
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Πίνακας 2.   Εξέλιξη του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών του Τμήματος σε 

όλα τα έτη σπουδών 

 

 2015-2016 

Προπτυχιακοί 1292 

Μεταπτυχιακοί (ΜΔΕ) ΜΒΑ 81 

Τουρισμός 64 

Διδακτορικοί 61 

 

 

Πίνακας 3. Εξέλιξη του αριθμού των νέο-εισερχομένων προπτυχιακών φοιτητών 

του Τμήματος 

 

 

Εισαχθέντες με: 2015-2016 

Εισαγωγικές εξετάσεις 183 

Μετεγγραφές (εισροές προς το Τμήμα) 1 

Μετεγγραφές (εκροές προς άλλα 

Τμήματα)** 

118 

Κατατακτήριες εξετάσεις 

(Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ) 

7 

Άλλες κατηγορίες 8 

Σύνολο** 312 

Αλλοδαποί φοιτητές 

(εκτός προγραμμάτων ανταλλαγών) 
 2 
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Πίνακας 4(α). Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)* 

 

Τίτλος ΠΜΣ:   «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΜΒΑ»

 Κανονική διάρκεια σπουδών (μήνες): 18 

 

 2015-2016 

Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β) 43 

 (α) Πτυχιούχοι του Τμήματος 12 

(β) Πτυχιούχοι άλλων 

Τμημάτων 

31 

Συνολικός αριθμός προσφερόμενων 

θέσεων  

48 

Συνολικός αριθμός εγγραφέντων  39 

Συνολικός αριθμός 

αποφοιτησάντων  

20 

Αλλοδαποί φοιτητές 

(εκτός προγραμμάτων ανταλλαγών) 

1 

 

 

Πίνακας 4(β). Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)* 

 

Τίτλος ΠΜΣ:   «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Σχεδιασμό, Διοίκηση και Πολιτική 

του Τουρισμού» Κανονική διάρκεια σπουδών (μήνες): 18 

 

 2015-2016 

Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β) 36 

 (α) Πτυχιούχοι του Τμήματος 2 

(β) Πτυχιούχοι άλλων 

Τμημάτων 

34 

Συνολικός αριθμός προσφερόμενων 

θέσεων  

40 

Συνολικός αριθμός εγγραφέντων  22 
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Συνολικός αριθμός 

αποφοιτησάντων  

11 

Αλλοδαποί φοιτητές 

(εκτός προγραμμάτων ανταλλαγών) 

- 

 

 

Πίνακας 5. Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων* του 

Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών 

 

 2014-2015 

Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α+β) 12 

 (α) Πτυχιούχοι του Τμήματος 3 

(β) Πτυχιούχοι άλλων 

Τμημάτων 

9 

Συνολικός αριθμός προσφερόμενων 

θέσεων 

- 

Συνολικός αριθμός εγγραφέντων 

υποψηφίων 

12 

Απόφοιτοι 7 

Μέση διάρκεια σπουδών αποφοίτων 6,29 έτη 
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Πίνακας 6. Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 

 

 
Συνολικός 

αριθμός 

αποφοιτησάντω

ν 

Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών και %  

επί του συνόλου των αποφοιτησάντων) 

Μέσος όρος Βαθμολογίας  

(στο σύνολο των αποφοίτων) 

Έτος 

Αποφοίτησης 
5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 

2015-2016 78 2 57 18 1 6,75 

 

Πίνακας 7. Εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και διάρκεια σπουδών 

 

 Α π ο φ ο ι τ ή σ α ν τ ε ς  

Δ ι ά ρ κ ε ι α  Σ π ο υ δ ώ ν  ( σ ε  έ τ η )  

   

  

 

Έτος αποφοίτησης Κ3 Κ+1 Κ+2 Κ+3 Κ+4 Κ+5 Κ+6 

 

K+6 και πλέον 
Δεν έχουν 

αποφοιτήσει 

(καθυστερούντες) 

 

Σύνολο 

2015-2016* 22 26 15 8 4 1 0 2 604 682 

 

*Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 

Πίνακας 8. Επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 

                                                           
3 Όπου Κ = Κανονική διάρκεια σπουδών (σε έτη) στο Τμήμα  (π.χ. αν η κανονική διάρκεια σπουδών είναι 4 έτη, τότε Κ=4 έτη, Κ+1=5 έτη, Κ+2=6 έτη,..., 

Κ+6=10 έτη). 
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Συνολικός 

αριθμός 

αποφοιτησάντων 

Χρονικό διάστημα επαγγελματικής ένταξης μετά την 

αποφοίτηση (σε μήνες) 

Έτος 

Αποφοίτησης 

6 12 24 

Μη ενταχθέντες 

– συνέχεια 

σπουδών 

2015-2016 78 - - - - 
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Πίνακας 9. Συμμετοχή σε  Διαπανεπιστημιακά ή Διατμηματικά  Προγράμματα 

Προπτυχιακών Σπουδών 

 

  2014-2015 

Φοιτητές του Τμήματος που 

φοίτησαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε 

άλλο Τμήμα 

Εσωτερικού 
- 

Εξωτε- 

ρικού 

Ευρ.** - 

Άλλα - 

Επισκέπτες φοιτητές άλλων 

Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων στο Τμήμα  

Εσωτερικού - 

Εξωτε- 

ρικού 

Ευρ.** - 

Άλλα - 

Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού 

του Τμήματος που δίδαξαν σε 

άλλο Α.Ε.Ι. ή σε άλλο Τμήμα 

Εσωτερικού - 

Εξωτε- 

ρικού 

Ευρ.** - 

Άλλα - 

Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού 

άλλων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων που 

δίδαξαν στο Τμήμα 

Εσωτερικού 
- 

Εξωτε- 

ρικού 

Ευρ.** - 

Άλλα - 

Σύνολο  - 

 

** Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών. 

 

 

Πίνακας 10. Επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων των Προγραμμάτων 

Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 

 

Συνολικός 

αριθμός 

αποφοιτησάντων 

ΠΜΣ 

Χρονικό διάστημα επαγγελματικής ένταξης μετά την 

αποφοίτηση (σε μήνες)** 

Έτος 

Αποφοίτησης 

6 12 24 

Μη ενταχθέντες 

– συνέχεια 

σπουδών 

2015-2016 20 

11 Τουρισμός 
- - - - 

 

** Οι στήλες συμπληρώνονται με το πλήθος των αποφοίτων ΠΜΣ, των οποίων η 

επαγγελματική ένταξη πραγματοποιήθηκε εντός του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος 

μετά την αποφοίτησή τους. 
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Πίνακας 11. Συμμετοχή σε  Διαπανεπιστημιακά ή Διατμηματικά  Προγράμματα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 

  2014-2015 

Φοιτητές του Τμήματος που 

φοίτησαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε 

άλλο Τμήμα 

Εσωτερικού 
- 

Εξωτε- 

ρικού 

Ευρ.** - 

Άλλα - 

Επισκέπτες φοιτητές άλλων 

Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων στο Τμήμα  

Εσωτερικού - 

Εξωτε- 

ρικού 

Ευρ.** - 

Άλλα - 

Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού 

του Τμήματος που δίδαξαν σε 

άλλο Α.Ε.Ι. ή σε άλλο Τμήμα 

Εσωτερικού - 

Εξωτε- 

ρικού 

Ευρ.** - 

Άλλα - 

Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού 

άλλων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων που 

δίδαξαν στο Τμήμα 

Εσωτερικού 
- 

Εξωτε- 

ρικού 

Ευρ.** - 

Άλλα - 

Σύνολο  - 

 

** Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών. 
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Πίνακας  12.1 Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος 2015-2016)1 

Εξάμηνο 

Σπουδών 

Μαθήματα2 Προγράμματος Σπουδών 

(ανά εξάμηνο) 

Κ
ω

δ
ικ

ό
ς 

Μ
α

θ
ή

μ
α

τ
ο

ς 

Π
ισ

τ
. 

Μ
ο
ν
ά

δ
ες

 

E
C

T
S

 

Κ
α

τ
η

γ
ο

ρ
ία

 

μ
α

θ
ή

μ
α

τ
ο
ς3

 Υποβάθρου (Υ) 

Επιστ. Περιοχής (ΕΠ) 

Γενικών Γνώσεων (ΓΓ) 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

(ΑΔ) 

Ω
ρ

ες
 δ

ιδ
α

σ
κ

α
λ
ία

ς 

α
ν
ά

 ε
β

δ
ο

μ
ά

δ
α

 

Σε ποιο 

εξάμηνο 

σπουδών 

αντιστοιχεί; 

(1ο, 2ο κλπ.) 

Προαπαιτούμενα 

μαθήματα4 
Ιστότοπος5 

Σελίδα Οδηγού 

Σπουδών6 

1ο MAΘΗΜΑΤΙΚΑ 

1
1

5
7
 

5
 Υ
  3
 

    

1ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

1
0

0
1
 

5
 Υ
  3
 

    

1ο 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 

1
0

1
7
 

5
 Υ
  3
 

    

1ο 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α 

1
0

5
8
 

5
 Υ
  3
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1ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

1
0

7
5
 

5
 Υ
  3
 

    

1ο ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α΄ 

1
0

2
2
 

5
 Υ
  3
 

    

1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 
1

0
5
2
 

- Υ
  3
 

    

2ο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Α΄ 

1
1

2
2
 

5
 Υ
  3
 

    

2ο ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Α΄ 

1
0

0
2
 

5
 Υ
  3
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2ο 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Ι 

Γ
Ε

5
7
1

3
 

5
 Υ
  3
 

    

2ο ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 

1
1

2
4
 

5
 Υ
  3
 

    

2ο ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Β΄ 
1

0
2
3
 

5
 Υ
  3
 

    

2ο 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β΄ 

1
0

5
9
 

5
 Υ
  3
 

    

2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 

1
0

5
2
 

- Υ
  3
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3ο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Β΄ 

1
1

2
3
 

5
 Υ
  3
 

    

3ο ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Β΄ 

1
0

0
3
 

5
 Υ
  3
 

    

3ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ 
1

1
2
5
 

5
 Υ
  3
 

    

3ο 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Ι 

1
0

2
5
 

5
 Υ
  3
 

    

3ο ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ Α΄ 

1
0

2
4
 

5
 Υ
  3
 

    



 181 

3ο 
ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α΄ 

1
0

5
4
 

5
 Υ
  3
 

    

3ο 
ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β΄ 

1
0

5
5
 

5
 Υ
  3
 

    

4ο 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

1
0

6
7
 

5
 Υ
  3
 

    

4ο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

Γ
Ε

2
0
4

1
 

5
 Υ
  3
 

    

4ο ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

1
0

0
6
 

5
 Υ
  3
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4ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

Γ
Ε

2
0
4

0
 

5
 Υ
  3
 

    

4ο 

ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1
1

3
1
 

5
 Υ
  3
 

    

4ο 
ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α΄  

1
0

5
4
 

5
 Υ
  3
 

    

4ο 
ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β΄ 

1
0

5
5
 

5
 Υ
  3
 

    

5ο 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

1
0

7
6
 

5
 Υ
  3
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5ο 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΔΙΚΑΙΟ 

1
0

0
8
 

5
 Υ
  3
 

    

5ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 

1
0

7
4
 

5
 Υ
  3
 

    

6ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
1

0
7
1
 

5
 Υ
  3
 

    

6ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

1
0

1
6
 

5
 Υ
  3
 

    

6ο ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

1
0

0
4
 

5
 Υ
  3
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7ο 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

1
0

8
5
 

5
 Υ
  3
 

    

7ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS 

Γ
Ε

 4
7
3

9
 

5
 Υ
  3
 

    

7ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Γ

Ε
4

7
4

8
 

5
 Υ
  3
 

    

8ο 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΙΙ 

Γ
Ε

4
0
0

1
 

5
 Υ
  3
 

    

ΧΕΙΜ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 

1
0

6
4
 

5
 

Υ
Κ

 

 3
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ΧΕΙΜ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

1
1

2
9
 

5
 

Υ
Κ

 

 3
 

    

ΧΕΙΜ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

1
0

9
6
 

5
 

Υ
Κ

 

 3
 

    

ΧΕΙΜ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
1

1
3
0
 

5
 

Υ
Κ

 

 3
 

    

ΧΕΙΜ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

Γ
Ε

 5
7
0

5
 

5
 

Υ
Κ

 
 3

 

    

ΧΕΙΜ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΙ 

Γ
Ε

 5
7
1

4
 

5
 

Υ
Κ

 

 3
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ΧΕΙΜ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

1
1

0
7
 

5
 

Υ
Κ

 

 3
 

    

ΧΕΙΜ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  

1
0

7
8
 

5
 

Υ
Κ

 

 3
 

    

ΧΕΙΜ 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

1
1

3
8
 

5
 

Υ
Κ

 

 3
 

    

ΧΕΙΜ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Ο
Ι3

1
0

0
 

5
 

Κ
Ε

Υ
 

 5
 

    

ΧΕΙΜ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Γ
Ε

 4
7
4

2
 

5
 

Κ
Ε

Υ
 

 5
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ΧΕΙΜ 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Γ
Ε

 4
6
5

2
 

5
 

Κ
Ε

Υ
 

 3
 

    

ΧΕΙΜ 
ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΡΕΥΝΩΝ 

1
1

2
7
 

5
 

Κ
Ε

Υ
 

 3
 

    

ΧΕΙΜ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 
Γ

Ε
4

7
4

0
 

5
 

Κ
Ε

Υ
 

 3
 

    

ΧΕΙΜ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Γ
Ε

 1
1
7

6
 

5
 

Κ
Ε

Υ
 

 3
 

    

ΧΕΙΜ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

Ο
Ι3

4
0

0
 

5
 

Κ
Ε

Υ
 

 3
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ΧΕΙΜ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  

Ο
Ι3

5
0

0
 

5
 

Κ
Ε

Υ
 

 3
 

    

ΧΕΙΜ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Γ
Ε

4
5
3

3
 

5
 

Κ
Ε

Υ
 

      

ΧΕΙΜ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
Γ

Ε
2

0
3

9
 

5
 

Κ
Ε

Υ
 

 3
 

    

ΧΕΙΜ 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Γ
Ε

4
7
3

8
 

5
 

Κ
Ε

Υ
 

 3
 

    

ΧΕΙΜ 

ΠΑΡΑΓΩΓΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Ο
Ι 

3
7

0
0
 

5
 

Κ
Ε

Υ
 

 3
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ΧΕΙΜ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

1
1

3
7
 

5
 

Κ
Ε

Υ
 

 3
 

    

ΧΕΙΜ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

1
1

1
9
 

5
 

Κ
Ε

Υ
 

 3
 

    

ΧΕΙΜ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
1

1
4
3
 

5
 

Κ
Ε

Υ
 

 3
 

    

ΧΕΙΜ 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

Γ
Ε

4
7
4

7
 

5
 

Κ
Ε

Υ
 

 3
 

    

ΧΕΙΜ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

Γ
Ε

2
0
3

5
 

5
 

Κ
Ε

Υ
 

 3
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ΧΕΙΜ 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Γ
Ε

 5
7
0

9
 

5
 

Κ
Ε

Υ
 

 3
 

    

ΧΕΙΜ 

ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Γ
Ε

 5
7
1

0
 

5
 

Κ
Ε

Υ
 

 3
 

    

ΧΕΙΜ 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Γ
Ε

 5
7
1

1
 

5
 

Κ
Ε

Υ
 

 3
 

    

ΧΕΙΜ ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 

Γ
Ε

4
7
4

6
 

5
 

Κ
Ε

Υ
 

 3
 

    

ΕΑΡ ΧΡΗΜΑ- ΠΙΣΤΗ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

1
1

3
2
 

5
 

Υ
Κ

 

 3
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ΕΑΡ 
ΔΙΕΘΝΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

1
1

3
3
 

5
 

Υ
Κ

 

 3
 

    

ΕΑΡ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

1
1

3
6
 

5
 

Υ
Κ

 

 3
 

    

ΕΑΡ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
1

1
6
5
 

5
 

Υ
Κ

 

 3
 

    

ΕΑΡ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Γ
Ε

3
0
7

0
 

5
 

Υ
Κ

 
 3

 

    

ΕΑΡ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΠΟΡΩΝ 

1
1

2
6
 

5
 

Υ
Κ

 

 3
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ΕΑΡ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

1
0

6
0
 

5
 

Υ
Κ

 

 3
 

    

ΕΑΡ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Γ
Ε

 5
7
0

4
 

5
 

Υ
Κ

 

 3
 

    

ΕΑΡ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

Γ
Ε

 5
7
1

2
 

5
 

Υ
Κ

 

 3
 

    

ΕΑΡ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ 

1
0

9
7
 

5
 

Κ
Ε

Υ
 

 3
 

    

ΕΑΡ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

1
1

4
1
 

5
 

Κ
Ε

Υ
 

 3
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ΕΑΡ 
ΘΕΩΡΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 

Γ
Ε

5
7
0

6
 

5
 

Κ
Ε

Υ
 

 3
 

    

ΕΑΡ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 

1
1

4
0
 

5
 

Κ
Ε

Υ
 

 3
 

    

ΕΑΡ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
Δ

Ε
2

6
0
1
 

5
 

Κ
Ε

Υ
 

 3
 

    

ΕΑΡ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

1
0

8
6
 

5
 

Κ
Ε

Υ
 

 3
 

    

ΕΑΡ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Γ
Ε

4
7
4

3
 

5
 

Κ
Ε

Υ
 

 3
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ΕΑΡ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ Β΄ 

1
1

1
4
 

5
 

Κ
Ε

Υ
 

 3
 

    

ΕΑΡ 
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

1
1

0
9
 

5
 

Κ
Ε

Υ
 

 3
 

    

ΕΑΡ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΜΙΛΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Ο
Ι3

2
0

0
 

5
 

Κ
Ε

Υ
 

 3
 

    

ΕΑΡ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΣ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

1
1

6
1
 

5
 

Κ
Ε

Υ
 

 3
 

    

ΕΑΡ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1
1

0
8
 

5
 

Κ
Ε

Υ
 

 3
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ΕΑΡ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

1
0

6
2
 

5
 

Κ
Ε

Υ
 

 3
 

    

ΕΑΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

Γ
Ε

0
4
0

1
 

5
 

Κ
Ε

Υ
 

 3
 

    

ΕΑΡ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Γ

Ε
5

7
0

3
 

5
 

Κ
Ε

Υ
 

 3
 

    

ΕΑΡ 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Γ
Ε

2
0
3

7
 

5
 

Κ
Ε

Υ
 

 3
 

    

ΕΑΡ 
ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ 

ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Ο
Ι3

6
0

0
 

5
 

Κ
Ε

Υ
 

 3
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ΕΑΡ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

Γ
Ε

2
0
3

9
 

5
 

Κ
Ε

Υ
 

 3
 

    

ΕΑΡ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Γ
Ε

5
7
0

8
 

5
 

Κ
Ε

Υ
 

 5
 

    

ΕΑΡ ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 
Γ

Ε
 4

7
4

6
 

5
 

Κ
Ε

Υ
 

 5
 

    

 

 

 

 

Πίνακας 12.2. Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος 2015-2016)1  
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Εξάμηνο 

σπουδών. 

Μαθήματα2 

Προγράμματος 

Σπουδών (ανά εξάμηνο) 

 Κ
ω

δ
ικ

ό
ς 

 

Μ
α

θ
ή

μ
α

τ
ο

ς Υπεύθυνος Διδάσκων 

και Συνεργάτες 

 

(ονοματεπώνυμο και 

βαθμίδα) 

Διαλέξεις (Δ), 

Φροντιστήριο (Φ) 

Εργαστηριο (Ε) & 

αντίστοιχες 

ώρες/εβδ. 

Πολλαπλή 

Βιβλιογραφία 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Χρήση 

εκπαιδ. 

μέσων 

(Ναι/Όχι) 

Επάρκεια 

Εκπαιδευτι

κών Μέσων 

(Ναι/Όχι3) 

Αριθμός 

φοιτητών που 

ενεγράφησαν 

στο μάθημα 

(Τρεις 

εξεταστικές) 

Αριθμός 

Φοιτητών που 

συμμετείχαν στις 

εξετάσεις 

(Τρεις 

Εξεταστικές) 

Αριθμός Φοιτητών 

που πέρασε 

επιτυχώς στην 

κανονική ή 

επαναληπτική 

εξέταση 

Αξιολογήθηκε 

από τους 

Φοιτητές;4 

1ο MAΘΗΜΑΤΙΚΑ 
1

1
5
7
 Μ. ΜΑΥΡΗ 

    
514,13,352 319,5,115 160,2,53 

 

1ο 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

1
0

0
1
 Δ.ΛΑΓΟΣ 

    
729,28,455 567,18,229 263,12,115 

 

1ο 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΣΚΕΨΗ 1
0

1
7
 Ι.Ν.ΚΟΥΦΟΔΟΝΤΗ

Σ     
338,3,260 199,1,102 

77,1,55  

1ο 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α 1
0

5
8
  Θ. ΣΤΥΡΙΝΟΥΔΗΣ 

    
331,5,191 228,1,64 

140,1,40  

1ο 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

1
0

7
5
 Μ.ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ 

    
320,4,223 198,1,64 96,1,79 

 

1ο ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α΄ 

1
0

2
2
 Ε. ΡΟΓΔΑΚΗ- 

ΣΤ.ΖΟΥΝΤΑ     
343,4,257 220,0,92 

86,0,47  

1ο 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

ΑΓΓΛΙΚΩΝ 

1
0

5
2
 Γ. ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ- 

Γ. ΣΟΥΚΑΣ     
71,32,42 43,9,4 

36,1,2  

2ο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Α΄ 

1
1

2
2
 Ε. ΓΑΚΗ 

    
21,461,337 7,271,99 7,124,55 

 

2ο 
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚ

Η Α΄ 

1
0

0
2
 Α. ΓΚΟΤΣΙΑΣ 

    
5,368,260 1,271,132 1,109,21 

 

2ο 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Ι Γ
Ε

5
7
1

3
 

Κ. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ-  
    

11,478,309 2,363,176 
2,169,36  

2ο ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 

1
1

2
4
 Μ.ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ 

    
3,242,138 0,172,63 0,104,37 

 

2ο ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Β΄ 

1
0

2
3
 

Ε. ΡΟΓΔΑΚΗ- Σ.     
3,343,270 2,191,119 2,73,55 

 



 198 

ΖΟΥΝΤΑ 

2ο 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β΄ 1
0

5
9
 Ι.Ν.ΚΟΥΦΟΔΟΝΤΗ

Σ     
11,337,211 6,230,91 

4,126,28 

 

2ο 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

ΑΓΓΛΙΚΩΝ 

1
0

5
2
 Γ. ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ- 

Γ. ΣΟΥΚΑΣ     
71,32,42 43,9,4 

36,1,2 

 

3ο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Β΄ 
1

1
2
3
  Ε. ΓΑΚΗ 

    
341,12,236 180,7,66 99,7,44 

 

3ο 
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚ

Η Β΄ 

1
0

0
3
 Α. 

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ     
294,13,231 166,4,98 

59,4,21 

 

3ο 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ 

ΔΙΚΑΙΟ 

1
1

2
5
 Μ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ  

    
325,17,235 237,11,127 89,2,48 

 

3ο 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Ι 1
0

2
5
  Α. ΚΑΚΟΥΡΗΣ 

    
269,6,127 170,1,26 

142,0,22 

 

3ο ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ Α΄ 

1
0

2
4
 Ε. ΡΟΓΔΑΚΗ- Σ. 

ΖΟΥΝΤΑ      
257,8,208 163,3,76 

46,3,44 

 

3ο 

ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α΄ 1
0

5
4
 Γ. ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ 

Γ. ΣΟΥΚΑΣ     
455,339,418 268,137,122 

69,50,33 

 

3ο 

ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β΄ 1
0

5
5
 Γ. ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ 

Γ. ΣΟΥΚΑΣ     
301,369,387 114,158,127 

64,58,22 

 

4ο 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜ

ΙΚΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

1
0

6
7
 Α. 

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ     
18,304,254 6,163,109 

2,50,40 

 

4ο 
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚ

Η Γ
Ε

2

0
4

1
  Α. ΓΚΟΤΣΙΑΣ 

    
85,596,432 57,443,241 6,166,63 

 

4ο ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

1
0

0
6
 Σ.ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ 

    
3,229,134 1,139,46 1,95,29 
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4ο 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟ Γ
Ε

2

0
4

0
 Θ. ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ 

    
18,397,335 5,264,175 5,67,57 

 

4ο 

ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜ

ΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1
1

3
1
 Μ. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ 

    
11,299,216 5,151,119 

4,83,82 

 

4ο 

ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α΄  1
0

5
4
 Γ. ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ 

Γ. ΣΟΥΚΑΣ     
455,339,418 268,157,122 

69,50,33 

 

4ο 

ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β΄ 1
0

5
5
 Γ. ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ 

Γ. ΣΟΥΚΑΣ     
301,369,387 114,158,127 

64,58,22 

 

5ο 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1
0

7
6
 Ι.Ν.ΚΟΥΦΟΔΟΝΤΗ

Σ     
217,7,76 149,4,12 

137,4,12 

 

5ο 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΔΙΚΑΙΟ 1
0

0
8
 Σ.ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ 

    
201,10,169 207,4,71 

129,4,53 

 

5ο 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 

1
0

7
4
 Α. ΣΑΜΙΤΑΣ 

    
210,7,217 161,3,69 92,2,1 

 

6ο 
ΔΙΕΘΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

1
0

7
1
 Ε. ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ 

    
25,334,273 12,153,127 3,61,56 

 

6ο 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ 

ΕΡΕΥΝΑ 

1
0

1
6
 Μ. ΜΑΥΡΗ 

    
13,268,183 3,153,76 1,85,39 

 

6ο 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

1
0

0
4
 Ε. ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ 

    
123,571,409 88,355,239 31,162,53 

 

7ο 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1
0

8
5
 Κ. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ 

    
445,37,215 351,23,129 

217,13,65 

 

7ο 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

LOGISTICS Γ
Ε

 

4
7

3
9
 Μ. ΒΙΔΑΛΗΣ 

    
168,8,145 42,1,4 23,0,0 

 

7ο 
ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Γ
Ε

4
7
4

8
 

Μ. ΝΤΟΥΜΗ 
    

276,25,203 
129,10,76 70,3,38 

 

8ο 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΙΙ Γ
Ε

4
0
0

1
 

Μ.ΒΙΔΑΛΗΣ 
    

40,281,188 
15,159,52 7,96,30 
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ΧΕΙΜ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 

1
0

6
4
 Ε. ΡΟΓΔΑΚΗ – Μ. 

ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ     
68,7,47 

28,5,14 16,5,6 

 

ΧΕΙΜ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

1
1

2
9
 

Ε. ΡΟΓΔΑΚΗ – Μ. 

ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ     
120,20,99 

34,1,10 21,1,7 

 

ΧΕΙΜ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

1
0

9
6
  ΣΤ. ΖΟΥΝΤΑ 

    
55,5,39 30,3,17 13,3,12 

 

ΧΕΙΜ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

1
1

3
0
  Α. 

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ     
64,6,57 

12,0,2 7,0,1 

 

ΧΕΙΜ 
ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

Γ
Ε

 5
7
0

5
 Α. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ-Μ. 

ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ-Μ. 

ΝΤΟΥΜΗ 
    

211,21,43 

183,11,24 157,11,19 

 

ΧΕΙΜ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΙ Γ
Ε

 

5
7

1
4
  Κ. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ 

    
16,0,13 

10,0,5 3,0,0 

 

ΧΕΙΜ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

1
1

0
7
 Θ. ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ 

    
119,15,64 89,7,19 54,2,10 

 

ΧΕΙΜ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  

1
0

7
8
  Π. ΤΣΑΡΤΑΣ – Δ. 

ΛΑΓΟΣ     
100,13,61 

62,5,19 37,2,17 

 

ΧΕΙΜ 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 

ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

1
1

3
8
 Π. ΤΣΑΡΤΑΣ – Α. 

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ     
127,13,67 

80,5,14 57,3,9 

 

ΧΕΙΜ 
ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

ΠΡΟΤΥΠΑ Ο
Ι3

1
0

0
 ΔΕ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ 

    
- - - 

 

ΧΕΙΜ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ
Ε

 

4
7

4
2
 Κ. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ 

    
28,2,26 

2,1,0 1,1,0 

 

ΧΕΙΜ 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚ

ΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ
Ε

 

4
6

5
2
 Μ. ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ 

    
86,8,48 

50,3,9 36,3,6 

 

ΧΕΙΜ 

ΜΕΘΟΔΟΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΡΕΥΝΩΝ 1
1

2
7
 Μ. ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ 

    
132,11,67 

80,3,10 62,3,9 
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ΧΕΙΜ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 

Γ
Ε

4

7
4

0
 Α. ΚΑΚΟΥΡΗΣ 

    
26,0,24 3,0,0 2,0,0 

 

ΧΕΙΜ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Γ
Ε

 

1
1

7
6
  ΣΤ. 

ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ     
112,9,49 

76,6,10 57,6,5 

 

ΧΕΙΜ 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ο
Ι3

4
0

0
  Α. ΓΚΟΤΣΙΑΣ 

   
 7,0,7 0,0,0 0,0,0 

 

ΧΕΙΜ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  Ο
Ι3

5
0

0
 ΔΕ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ 

    
- - - 

 

ΧΕΙΜ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΩΣ ΞΕΝΗ 

ΓΛΩΣΣΑ 

Γ
Ε

4
5
3

3
  Π. 

ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛ

ΟΥ 
    

8,3,9 

0,0,0 0,0,0 

 

ΧΕΙΜ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

Γ
Ε

2

0
3

9
 Ε. ΓΑΚΗ 

    
113,65,82 92,5,27 86,5,27 

 

ΧΕΙΜ 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ
Ε

4
7
3

8
 

Μ. ΒΙΔΑΛΗΣ 
    

9,0,9 
0,0,0 0,0,0 

 

ΧΕΙΜ 

ΠΑΡΑΓΩΓΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜ

ΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Ο
Ι 

3
7

0
0
 Α. 

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ     
2,0,1 

1,0,0 1,0,0 

 

ΧΕΙΜ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

1
1

3
7
  Μ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 

    
66,12,45 25,1,1 20,1,0 

 

ΧΕΙΜ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

1
1

1
9
 Α. ΓΚΟΤΣΙΑΣ 

    
36,2,32 11,0,1 4,0,0 

 

ΧΕΙΜ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

1
1

4
3
 Α. ΓΚΟΤΣΙΑΣ 

    
47,12,43 7,1,0 3,1,0 

 

ΧΕΙΜ 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗΣ Γ
Ε

4
7
4

7
 

Μ. ΜΑΥΡΗ  
    

79,8,36 
53,2,6 43,1,6 

 

ΧΕΙΜ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Γ
Ε

2
0
3

5
 

Μ. ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ 
    

166,13,94 
88,2,8 71,2,8 

 

ΧΕΙΜ 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ
Ε

 

5
7

0
9
 ΔΕ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ 

    
- 

- - 
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ΧΕΙΜ 

ΑΡΧΕΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Υ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Γ
Ε

 5
7
1

0
  Ι. ΚΟΥΦΟΔΟΝΤΗΣ 

– ΕΥ. ΜΕΝΝΗΣ     
11,0,7 

7,0,0 4,0,0 

 

ΧΕΙΜ 

ΕΞΕΛΙΞΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γ
Ε

 5
7
1

1
 

 Ι. ΚΟΥΦΟΔΟΝΤΗΣ 
    

11,0,4 
7,0,1 7,0,1 

 

ΕΑΡ 
ΧΡΗΜΑ- ΠΙΣΤΗ-

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
1

1
3
2
  Α. ΣΑΜΙΤΑΣ 

    
7,64,63 1,24,16 1,3,4 

 

ΕΑΡ 

ΔΙΕΘΝΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜ

ΙΚΗ 1
1

3
3
 Α. 

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ     
4,63,45 

0,29,10 0,19,4 

 

ΕΑΡ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

1
1

3
6
 Μ.ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ 
    

3,49,26 
3,28,7 1,24,2 

 

ΕΑΡ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

1
1

6
5
 Α. ΚΑΚΟΥΡΗΣ 

    
1,32,10 0,23,3 0,21,2 

 

ΕΑΡ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γ
Ε

3
0
7

0
 

Μ.ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 
    

17,89,39 11,59,19 4,50,7 
 

ΕΑΡ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΠΟΡΩΝ 1
1

2
6
 Δ. ΛΑΓΟΣ - 

Μ.ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ      
116,186,66 

71,148,39 54,121,8 

 

ΕΑΡ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1
0

6
0
 Α.ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ 

    
12,125,96 2,78,46 1,33,21 

 

ΕΑΡ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ Γ
Ε

 

5
7

0
4
 Π. ΤΣΑΡΤΑΣ - 

Α.ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ     
1,9,9 0,0,1 0,0,1 

 

ΕΑΡ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟ Γ
Ε

 5
7
1

2
 Δ. ΛΑΓΟΣ - Π. 

ΤΣΑΡΤΑΣ      
0,60,29 0,42,14 0,31,9 

 

ΕΑΡ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ 

1
0

9
7
 ΕΥ. ΞΥΔΕΑΣ 

    
2,18,13 0,6,1 0,6,0 
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ΕΑΡ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1
1

4
1
 Μ. ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ 

    
-,62,36 

-,27,1 -,26,1 

 

ΕΑΡ 

ΘΕΩΡΙΑ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ Γ
Ε

5
7
0

6
 

Μ. ΝΤΟΥΜΗ 
    

5,68,45 1,29,15 1,23,8 
 

ΕΑΡ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 

1
1

4
0
 Μ.ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ 

    
24,169,92 4,91,14 3,81,14 

 

ΕΑΡ 
ΔΙΕΘΝΕΣ 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Δ
Ε

2

6
0

1
 ΕΥ. ΧΟΡΤΑΤΣΙΑΝΗ 

    
23,86,69 4,28,6 4,21,6 

 

ΕΑΡ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

1
0

8
6
 Μ. ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ 

    
26,172,91 6,94,15 3,83,10 

 

ΕΑΡ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Γ
Ε

4
7
4

3
 

 Ι. ΚΟΥΦΟΔΟΝΤΗΣ 
    

2,41,31 0,10,1 0,10,1 
 

ΕΑΡ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ Β΄ 

1
1

1
4
 Ε. ΡΟΓΔΑΚΗ- ΣΤ. 

ΖΟΥΝΤΑ     
6,49,42 2,22,15 2,7,7 

 

ΕΑΡ 

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1
1

0
9
 Γ. ΒΑΛΙΡΗΣ 

    
6,36,32 0,5,0 0,5,0 

 

ΕΑΡ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΜΙΛΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο
Ι3

2
0

0
 Ε. ΡΟΓΔΑΚΗ- 

    
1,36,32 0,22,9 0,14,9 

 

ΕΑΡ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ 

ΦΥΣΙΚΟΣ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

1
1

6
1
 Α. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ 

    
12,74,53 3,38,5 1,24,2 

 

ΕΑΡ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

1
1

0
8
 Γ. ΒΑΛΙΡΗΣ 

    
3,55,46 0,14,2 0,10,2 

 

ΕΑΡ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1
0

6
2
 Α. ΓΚΟΤΣΙΑΣ 

    
2,15,15 0,5,1 0,2,0 

 

ΕΑΡ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

Γ
Ε

0
4
0

1
  ΣΤ. 

ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ     
14,53,34 2,21,0 2,21,0 
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ΕΑΡ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ Γ
Ε

5

7
0

3
 Ε. ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ 

    
15,68,65 4,22,15 1,7,7 

 

ΕΑΡ 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Γ
Ε

2
0
3

7
 Π. 

ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛ

ΟΥ 
    

5,41,32 

0,10,0 0,10,0 

 

ΕΑΡ 

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ 

ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ο
Ι3

6
0

0
 

Ε. ΓΑΚΗ 
    

2,20,12 0,9,2 0,9,2 
 

ΕΑΡ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

Γ
Ε

2

0
3

9
 Ε. ΓΑΚΗ  

    
113,65,82 92,5,27 86,5,27 

 

ΕΑΡ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤ

ΗΤΑ 

Γ
Ε

5
7
0

8
 Ε. ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ – 

Α. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ  
    

1,42,31 0,16,3 0,4,2 
 

ΕΑΡ 
ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Γ
Ε

 

4
7

4
6
 Μ. ΝΤΟΥΜΗ  

    
9,43,45 0,1,0 0,1,0 
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Πίνακας 13.1 (α) Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος 2015-2016)4  

Τίτλος ΠΜΣ:    «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΜΒΑ» 

α.α. 
Μάθημα5 

 
Κ

ω
δ

ικ
ό

ς 

Μ
α

θ
ή

μ
α

τ
ο

ς 
Ιστότοπος6 

Σελίδα 

Οδηγού 

Σπουδών7 

Υπεύθυνος Διδάσκων  και 

Συνεργάτες 

(ονοματεπώνυμο & βαθμίδα) 

Υποχρεωτικό 

(Υ) 

Κατ'επιλογήν 

(Ε) 

Ελεύθερης 

Επιλογής 

(ΕΕ) 

Διαλέξεις 

(Δ), 

Φροντιστή- 

ριο (Φ) 

Εργαστη- 

ριο (Ε) 

Σε ποιο 

εξάμηνο 

διδάχθηκε;8 

 

(Εαρ.-Χειμ.) 

Αριθμός 

φοιτητών που 

ενεγράφησαν 

στο μάθημα 

Αριθμός 

Φοιτητών 

που 

συμμετειχαν 

στις 

εξετάσεις 

Αριθμός 

Φοιτητών 

που πέρασε 

επιτυχώς στην 

κανονική ή 

επαναληπτική 

εξέταση 

Αξιολογήθηκε 

από τους 

Φοιτητές;9 

1  Διοίκηση Ανθρώπινου 

Δυναμικού 

ΟΔ0001   Γεροντογιάννης Διονύσιος, 

Εξωτερικός Συνεργάτης 

(Υ)  Εαρινό 17 17 17 
 

2 Οργανωσιακή Συμπεριφορά, 

Επικοινωνία και Ψυχολογία 

ΟΔ0002   Γεροντογιάννης Διονύσιος, 

Εξωτερικός Συνεργάτης 

(Υ)  Εαρινό 17 17 17 
 

3 Διοίκηση Καινοτομίας ΔΙ0003   Κούτσικος Κων/νος, 

Επίκουρος Καθηγητής 

(Υ)  Εαρινό 23 23 23 
 

4  Δίκαιο των Επιχειρήσεων ΔΙ0004    Ρουμελιώτης Μιχαήλ, 

Επίκουρος Καθηγητής  

(Υ)  Εαρινό 17 17 17 
 

5  Χρηματοοικονομική 

Ανάλυση 

ΛΓ0012   Ανδρικόπουλος Ανδρέας, 

Επίκουρος Καθηγητής 

(Υ)  Εαρινό  14 14 14 
 

                                                           
4  Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ. 

5 Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου). 
6 Σημειώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση του μαθήματος, αν υπάρχει. 
7 Σημειώστε τη σελίδα του Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει), όπου περιγράφονται οι στόχοι, η ύλη και ο τρόπος διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος. 
8 Σημειώστε με την υποδεικνυόμενη συντομογραφία σε ποιο από τα δύο εξάμηνα (ή και στα δύο) της Εσωτερικής Αξιολόγησης διδάχθηκε το συγκεκριμένο μάθημα. 
9 Αν η απάντηση είναι θετική, σημειώστε τον αριθμό των φοιτητών που συμπλήρωσαν τα ερωτηματόλογια γι’αυτό το μάθημα. Αν το μάθημα ΔΕΝ αξιολογήθηκε. Αφήστε το 

πεδίο κενό. Επίσης, περιγράψτε στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια και τους τρόπους αξιολόγησης της διδασκαλίας (προσθέστε στοιχεία της απόδοσης των 

φοιτητών, στοιχεία που δείχνουν τον βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών, με βάση π.χ το ερωτηματολόγιο κατά την αποφοίτηση ή τα αποτελέσματα αξιολόγησης μαθημάτων 

από τους φοιτητές ή άλλα δεδομένα που αποδεικνύουν την επιτυχία του μαθήματος, καθώς και τυχόν δυσκολίες). 
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6 Λογιστική ΛΓ0001   Μπεκιάρης Μιχαήλ,  

Αναπληρ. Καθηγητής 

(Υ)  Χειμερινό 39 39 39 
 

7 Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΚΟ0005   Σάμιτας Αριστείδης, Αναπληρ. 

Καθηγητής 

(Υ)  Χειμερινό 39 39 39 
 

8 Εσωτερικός Έλεγχος ΛΓ0010   Μπεκιάρης Μιχαήλ,  

Αναπληρ.  Καθηγητής 

(Υ)  Εαρινό  14 14 14 
 

9 Εξωτερικός Έλεγχος ΛΓ0011   Κουτούπης Ανδρέας, 

Εξωτερικός Συνεργάτης 

(Υ)  Εαρινό  14 14 14 
 

10 Διοικητική Λογιστική ΛΓ0005   Ζούντα Στέλλα, Λέκτορας (Υ)  Εαρινό  14 14 14 
 

11 Οικονομική της Επιχείρησης ΛΓ0007    Παππάς Αναστάσιος, 

Εξωτερικός Συνεργάτης 

(Υ)  Εαρινό  14 14 14 
 

12  Διοίκηση Επιχειρησιακών 

Λειτουργιών 

ΚΕ0001    Κακούρης Ανδρέας,  

Επίκουρος Καθηγητής 

(Υ)  Χειμερινό 39 39 39 
 

13 Στατιστική και Θεωρία 

Αποφάσεων 

ΠΡ0001    Γάκη Ελένη, Επίκ. 

Καθηγήτρια – Καρούλια 

Στέλλα,  Εξ. Συνεργάτης 

(Υ) Εργαστήριο 

SPSS 

Χειμερινό 39 39 39 

 

14 Διοίκηση Μάρκετινγκ ΠΡ0003   Σαλαμούρα Μαρία,  ΕΔΙΠ (Υ)  Χειμερινό 39 39 39 
 

15   Στρατηγική των 

Επιχειρήσεων 

ΟΔ0003   Κίνιας Ιωάννης, Εξωτερικός 

Συνεργάτης 

(Υ)  Εαρινό 17 17 17 
 

16  Επιχειρηματικότητα  

ΚΕ0002 

  Σάμιτας Αριστείδης, Αναπληρ. 

Καθηγητής 

(Υ)  Εαρινό 6 6 6 
 

17 Επιχειρησιακή Έρευνα  ΠΡ0014   Μαύρη Μαρία, 

Επίκ.Καθηγήτρια 

(Υ)  Εαρινό 6 6 6 
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18 Διοίκηση Επιχειρήσεων και 

Οργανισμών 

ΚΟ0004   Κίνιας Ιωάννης, Εξωτερικός 

Συνεργάτης 

(Υ)  Εαρινό 6 6 6 

 

19 Διοίκηση  Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας 

ΠΡ0013   Βιδάλης Μιχαήλ, , Επίκ. 

Καθηγητής 

(Υ)  Εαρινό 6 6 6 
 

 

 

Πίνακας 13.1 (β) Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος 2015-2016)10  

 

Τίτλος ΠΜΣ:    «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Σχεδιασμό, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» 

α.α. 
Μάθημα11 

 

Κ
ω

δ
ικ

ό
ς 

Μ
α

θ
ή

μ
α

τ
ο

ς 

Ιστότοπος12 

Σελίδα 

Οδηγού 

Σπουδών13 

Υπεύθυνος Διδάσκων  και 

Συνεργάτες 

(ονοματεπώνυμο & βαθμίδα) 

Υποχρεωτικό 

(Υ) 

Κατ'επιλογήν 

(Ε) 

Ελεύθερης 

Επιλογής (ΕΕ) 

Διαλέξεις 

(Δ), 

Φροντιστή- 

ριο (Φ) 

Εργαστη- 

ριο (Ε) 

Σε ποιο 

εξάμηνο 

διδάχθηκε;14 

 

(Εαρ.-Χειμ.) 

Αριθμός 

φοιτητών που 

ενεγράφησαν 

στο μάθημα 

Αριθμός 

Φοιτητών 

που 

συμμετειχαν 

στις 

εξετάσεις 

Αριθμός 

Φοιτητών 

που πέρασε 

επιτυχώς στην 

κανονική ή 

επαναληπτική 

εξέταση 

Αξιολογήθηκε 

από τους 

Φοιτητές;15 

                                                           
10  Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ. 

11 Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου). 
12 Σημειώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση του μαθήματος, αν υπάρχει. 
13 Σημειώστε τη σελίδα του Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει), όπου περιγράφονται οι στόχοι, η ύλη και ο τρόπος διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος. 
14 Σημειώστε με την υποδεικνυόμενη συντομογραφία σε ποιο από τα δύο εξάμηνα (ή και στα δύο) της Εσωτερικής Αξιολόγησης διδάχθηκε το συγκεκριμένο μάθημα. 
15 Αν η απάντηση είναι θετική, σημειώστε τον αριθμό των φοιτητών που συμπλήρωσαν τα ερωτηματόλογια γι’αυτό το μάθημα. Αν το μάθημα ΔΕΝ αξιολογήθηκε. Αφήστε 

το πεδίο κενό. Επίσης, περιγράψτε στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια και τους τρόπους αξιολόγησης της διδασκαλίας (προσθέστε στοιχεία της απόδοσης 

των φοιτητών, στοιχεία που δείχνουν τον βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών, με βάση π.χ το ερωτηματολόγιο κατά την αποφοίτηση ή τα αποτελέσματα αξιολόγησης 

μαθημάτων από τους φοιτητές ή άλλα δεδομένα που αποδεικνύουν την επιτυχία του μαθήματος, καθώς και τυχόν δυσκολίες). 
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1 Ποσοτικές Μέθοδοι 

ΤΡ0031 
  

Ντουμή Μ Επικ. 

Καθηγήτρια, Καρούλια 

Στ..Εξωτερικός Συνεργάτης 

Υποχρεωτικό 

Διαλέξεις και 

Εργαστήριο 
Χειμ. 

    

2 Τουριστική Οικονομική 

ΤΡ0001 

  

Λαγός Δ, Αναπλ. 

Καθηγητής, Τσάρτας Π. 

Καθηγηττής, Διακομιχάλης 

Μ., Εξ. Συνεργάτης 

Υποχρεωτικό 

Διαλέξεις 
Χειμ. 

    

3 Διοίκηση Υπηρεσιών στον 

Τουρισμό και τη Φιλοξενία ΤΡ0065   

Κυριακάκη Α,  Επικ. 

Καθηγήτρια 

Επιλογής Διαλέξεις 
Χειμ. 

    

4 Κοινωνιολογία του 

Τουρισμού 

ΤΡ0002 
  

Τσάρτας Π., Καθηγτητής, 

Κυριακάκη Α, Επικ. 

Καθηγήτρια 

Υποχρεωτικό Διαλέξεις 

Χειμ. 
    

5 Τεχνολογίες Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας στον Τουρισμό ΤΡ0043   

Κούτσικος Κ., Κουφοδόντης 

Ι., Επικ. Καθηγητές 

Υποχρεωτικό Διαλέξεις Εαρ. 

    

6 Μάρκετινγκ στον Τουρισμο 

και τη Φιλοξενία 

ΤΡ0041 
  

Χρήστου Ε., Βιτουλαδίτη Ο., 

Ε. Μαυραγάννη Εξωτερικοί 

συνεργάτες 

Υποχρεωτικό Διαλέξεις Χειμ. 

    

7 Τουριστική Ανάπτυξη και 

Πολιτική ΤΡ0032   Τσάρτας Π.,  Καθηγητής 

Υποχρεωτικό Διαλέξεις Εαρ. 

    

8 Γεωγραφία του Τουρισμού 

ΤΡ0004 
  

Τερκενλή Θ, Καθηγήτρια 

Κωνστάντογλου Μ. Εξ. 

Συνεργάτης 

 

Υποχρωτικό 

Διαλέξεις 

Χειμ. 
    

9 Ανθρωπολογία του 

Τουρισμού ΤΡ0003   Νάζου Δ. Εξ. Συνεργάτης 

Υποχρεωτικό Διαλέξεις 
Εαρ. 

    

10 Σχεδιασμός και 

Περιβαλλοντική Διαχείριση 
ΤΡ0008 

  
Λαγός Δ. Αναπλ. 

Καθηγητής- Παρπαιρης Α. , 

Υποχρεωτικό Διαλέξεις Εαρ. 
    

http://www.chios.aegean.gr/tourism/sdpt/courses_posotikes.php
http://www.chios.aegean.gr/tourism/sdpt/courses_gewgrafia.php
http://www.chios.aegean.gr/tourism/sdpt/courses_an8rwpologia.php
http://www.chios.aegean.gr/tourism/sdpt/courses_an8rwpologia.php
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στον Τουρισμό Κουτσουράδης Α., 

Μαρινάκος Κ., Εξ. 

Συνεργάτες 

11 Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας 

ΤΡ0029   

Στογιαννίδου Μ. Επικ. 

Καθηγήτρια 

Επιλογής Διαλέξεις 
Χειμ. 

    

12 Ανάπτυξη και Διοίκηση 

Ειδικών και Εναλλακτικών 

Μορφών Τουρισμού ΤΡ0052 
  

Κυριακάκη Α.,Επικ. 

Καθηγήτρια, Μοίρα Π. Εξ. 

Συνεργάτης 

Υποχρεωτικό Διαλέξεις 

Εαρ. 
    

13 Περιφερειακή Ανάπτυξη και 

Τουρισμός 

ΤΡ0049 
  

Σπιλάνης Ι., Αναπλ. 

Καθηγητής, Γλύπτου Κ., Εξ. 

Συνεργάτης 

Υποχρεωτικό Διαλέξεις Εαρ. 

    

14 Διοίκηση Λειτουργιών για 

Επιχειρήσεις Φιλοξενίας ΤΡ0057   

Σαβεριάδης Α., Εξ. 

Συνεργάτης 

Επιλογής Διαλέξεις Χειμ. 

    

15 Στρατηγικό Μάνατζμεντ για 

Επιχειρήσεις Φιλοξενίας ΤΡ0063   

Σταυρινούδης Θ., Επικ. 

Καθηγητής,  

Επιλογής Διαλέξεις Χειμ. 

    

16 Ηλεκτρονικό Επιχειρείν & 

Εμπόριο για Επιχειρήσεις 

Φιλοξενίας ΤΡ0059 
  

Κουφοδόντης Ι., Επικ. 

Καθηγητής, Μεννής Ε., 

Επικ. Καθηγητής 

Υποχρεωτικό  Διαλέξεις Εαρ. 

    

17 Αρχές Χρηματοοικονομικής 

Διοίκησης Ξενοδοχειακών 

Επιχειρήσεων 

ΤΡ0060 

  

Σάμιτας Α., Αναπλ. 

Καθηγητής, Μπεκιάρης Μ. , 

Επικ. Καθηγητής, 

Ανδρικόπουλος Α., Επικ. 

Καθηγητής 

Υποχρεωτικό Διαλέξεις Εαρ. 

    

18 Διοίκηση Ανθρώπινου 

Δυναμικού Ξενοδοχειακών 

Επιχειρήσεων ΤΡ0062 
  

Σταυρινούδης Θ. ,Επικ. 

Καθηγητής 

Υποχρεωτικό Διαλέξεις Εαρ. 
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19 Τουρισμός και Μεταφορές ΤΡ0055 
  

- Επιλογής Διαλέξεις Χειμ. 
   

Δεν 

προσφέρθηκε 

20 Γεωγραφικά Συστήματα 

Πληροφοριών 

ΤΡ0039 
  

Κουκούλας Σ., Επικ. 

Καθηγητής, Καβρουδάκης 

Δ., Εξ. Συνεργάτης 

Επιλογής Διαλέξεις Εαρ. 

    

21 Το Πολιτισμικό Προϊόν στον 

Τουρισμό: από την Παραγωγή 

έως την Κατανάλωσή του ΤΡ0033 
  

Νάζου Δ., Εξ. Συνεργάτης 

Επιλογής Διαλέξεις Εαρ. 

    

22 Διοίκηση Τουριστικών 

Επιχειρήσεων ΤΡ0054   

Σταυρινούδης Θ. Επικ. 

Καθηγητής 

Υποχρεωτικό Διαλέξεις Χειμ. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chios.aegean.gr/tourism/sdpt/courses_transport.php
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Πίνακας 13.2 (α) Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος 2015-2016) 

Τίτλος ΠΜΣ:         «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΜΒΑ» 

α.α Μάθημα16 

Κ
ω

δ
ικ

ό
ς 

Μ
α

θ
ή

μ
α

τ
ο
ς 

Ωρες 

διδασκαλίας 

ανά 

εβδομάδα 

Περιλαμβάνονται 

ώρες 

εργαστηρίου ή 

άσκησης17; 

Διδακτ. 

Μονάδες 

Πρόσθετη 

Βιβλιογραφία18 

(Ναι/Όχι) 

Σε ποιο 

εξάμηνο 

των 

σπουδών 

αντιστοιχεί; 

(1ο, 2ο 

κλπ.) 

Τυχόν 

προαπαιτούμενα 

μαθήματα19 

Χρήση 

εκπαιδ. 

μέσων 

(Ναι/Όχι) 

Επάρκεια 

Εκπαιδευτικών 

Μέσων 

(Ναι/Όχι20) 

1 

 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 

Ο
Δ

0
0

0
1
 

3  3 ΝΑΙ 2ο  ΝΑΙ  

2 

Οργανωσιακή Συμπεριφορά, 

Επικοινωνία και Ψυχολογία 

Ο
Δ

0
0

0
2
 

3  3 ΝΑΙ 

2ο 

 ΝΑΙ  

3 Διοίκηση Καινοτομίας 

Δ
Ι0

0
0
3
 

3  3 ΝΑΙ 

2ο 

 ΝΑΙ  

                                                           
16 Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου) 
17 Σε περίπτωση θετικής απάντησης, σημειώστε των αριθμό των ωρών εργαστηρίου. 
18 Πέραν των δωρεάν διανεμομένων συγγραμμάτων. 
19 Σημειώστε τον αύξοντα αριθμό του ή των προαπαιτούμενων μαθημάτων, αν υπάρχουν. 
20 Υπάρχουν επαρκή εκπαιδευτικά μέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισμικά; Αν η απάντηση είναι αρνητική, 
δώστε σύντομη αναφορά των ελλείψεων. 
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4  Δίκαιο των Επιχειρήσεων 

Δ
Ι0

0
0
4
 

3  3 ΝΑΙ 

2ο 

 ΝΑΙ  

5  Χρηματοοικονομική Ανάλυση 

Λ
Γ

0
0

1
2
 

3  3 ΝΑΙ 

2ο 

 ΝΑΙ  

6 Λογιστική 

Λ
Γ

0
0

0
1
 

3  3 ΝΑΙ 

1ο 

 ΝΑΙ  

7 Χρηματοοικονομική Διοίκηση 

Κ
Ο

0
0

0
5
 

3  3 ΝΑΙ 

1ο 

 ΝΑΙ  

8 Εσωτερικός Έλεγχος 

Λ
Γ

0
0

1
0
 

3  3 ΝΑΙ 

2ο 

 ΝΑΙ  

9 Εξωτερικός Έλεγχος 

Λ
Γ

0
0

1
1
 

3  3 ΝΑΙ 

2ο 

 ΝΑΙ  

10 Διοικητική Λογιστική 

Λ
Γ

0
0

0
5

 

3  3 ΝΑΙ 

2ο 

 ΝΑΙ  
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11 Οικονομική της Επιχείρησης 

Λ
Γ

0
0

0
7
 

3  3 ΝΑΙ 2ο  ΝΑΙ  

12 

 Διοίκηση Επιχειρησιακών 

Λειτουργιών 

Κ
Ε

0
0

0
1
 

3  3 ΝΑΙ 

1ο 

 ΝΑΙ  

13 
Στατιστική και Θεωρία 

Αποφάσεων 

Π
Ρ

0
0

0
1
 

3 1 3 ΝΑΙ 

1ο 

 ΝΑΙ  

14 Διοίκηση Μάρκετινγκ 

Π
Ρ

0
0

0
3
 

3  3 ΝΑΙ 

1ο 

 ΝΑΙ  

15   Στρατηγική των Επιχειρήσεων 

Ο
Δ

 0
0

0
3
 

3  3 ΝΑΙ 2ο  ΝΑΙ  

16 

 Επιχειρηματικότητα 

Κ
Ε

0
0

0
2
 

3  3 ΝΑΙ 

2ο 

 ΝΑΙ  

17 

Επιχειρησιακή Έρευνα  

Π
Ρ

0
0

1
4
 

3  3 ΝΑΙ 

2ο 

 ΝΑΙ  
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18 

Διοίκηση Επιχειρήσεων και 

Οργανισμών 

Κ
Ο

0
0

0
4
 

3  3 ΝΑΙ 

2ο 

 ΝΑΙ  

19 

Διοίκηση  Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

Π
Ρ

0
0

1
3
 

3  3 ΝΑΙ 

2ο 

 ΝΑΙ  

 

Πίνακας 13.2 (β) Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ακαδημ. έτος 2015-2016) 

 

Τίτλος ΠΜΣ:         «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Σχεδιασμό, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» 

α.α Μάθημα21 

Κ
ω

δ
ικ

ό
ς 

Μ
α

θ
ή

μ
α

τ
ο

ς Ωρες 

διδασκαλίας 

ανά 

εβδομάδα 

Περιλαμβάνονται 

ώρες 

εργαστηρίου ή 

άσκησης22; 

Διδακτ. 

Μονάδες 

Πρόσθετη 

Βιβλιογραφία23 

(Ναι/Όχι) 

Σε ποιο 

εξάμηνο των 

σπουδών 

αντιστοιχεί; 

(1ο, 2ο κλπ.) 

Τυχόν 

προαπαιτούμενα 

μαθήματα24 

Χρήση 

εκπαιδ. 

μέσων 

(Ναι/Όχι) 

Επάρκεια 

Εκπαιδευτικών 

Μέσων 

(Ναι/Όχι25) 

1 Ποσοτικές Μέθοδοι 

Τ
Ρ

0
0
3

1
 

3 Ναι 3 Ναι 1ο  Όχι Ναι Ναι 

                                                           
21 Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου) 
22 Σε περίπτωση θετικής απάντησης, σημειώστε των αριθμό των ωρών εργαστηρίου. 
23 Πέραν των δωρεάν διανεμομένων συγγραμμάτων. 
24 Σημειώστε τον αύξοντα αριθμό του ή των προαπαιτούμενων μαθημάτων, αν υπάρχουν. 
25 Υπάρχουν επαρκή εκπαιδευτικά μέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισμικά; Αν η απάντηση είναι αρνητική, δώστε σύντομη αναφορά των 

ελλείψεων. 

http://www.chios.aegean.gr/tourism/sdpt/courses_posotikes.php
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2 Τουριστική Οικονομική 

Τ
Ρ

0
0
0

1
 

3 Όχι 3 Ναι 1ο Όχι Ναι Ναι 

3 
Διοίκηση Υπηρεσιών στον Τουρισμό 

και τη Φιλοξενία 

Τ
Ρ

0
0
6

5
 

3 Όχι 3 Ναι 1ο Όχι Ναι Ναι 

4 Κοινωνιολογία του Τουρισμού 

Τ
Ρ

0
0
0

2
 

3 Όχι 3 Ναι 1ο Όχι Ναι Ναι 

5 
Τεχνολογίες Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας στον Τουρισμό 

Τ
Ρ

0
0
4

3
 

3 Όχι 3 Ναι 2ο Όχι Ναι Ναι 

6 
Μάρκετινγκ στον Τουρισμο και τη 

Φιλοξενία 

Τ
Ρ

0
0
4

1
 

3 Όχι 3 Ναι 1ο Όχι Ναι Ναι 

7 Τουριστική Ανάπτυξη και Πολιτική 

Τ
Ρ

0
0
3

2
 

3 Όχι 3 Ναι 2ο Όχι Ναι Ναι 

8 Γεωγραφία του Τουρισμού 

Τ
Ρ

0
0
0

4
 

3 Όχι 3 Ναι 1ο Όχι Ναι Ναι 

http://www.chios.aegean.gr/tourism/sdpt/courses_gewgrafia.php
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9 Ανθρωπολογία του Τουρισμού 

Τ
Ρ

0
0
0

3
 

3 Όχι 3 Ναι 2ο Όχι Ναι Ναι 

10 
Σχεδιασμός και Περιβαλλοντική 

Διαχείριση στον Τουρισμό 

Τ
Ρ

0
0
0

8
 

3 Όχι 3 Ναι 2ο Όχι Ναι Ναι 

11 Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας 

Τ
Ρ

0
0
2

9
 

3 Όχι 3 Ναι 1ο Όχι Ναι Ναι 

12 
Ανάπτυξη και Διοίκηση Ειδικών και 

Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού 

Τ
Ρ

0
0
5

2
 

3 Όχι 3 Ναι 2ο Όχι Ναι Ναι 

13 
Περιφερειακή Ανάπτυξη και 

Τουρισμός 

Τ
Ρ

0
0
4

9
 

3 Όχι 3 Ναι 2ο Όχι Ναι Ναι 

14 
Διοίκηση Λειτουργιών για 

Επιχειρήσεις Φιλοξενίας 

Τ
Ρ

0
0
5

7
 

3 Όχι 3 Ναι 2ο Όχι Ναι Ναι 

15 
Στρατηγικό Μάνατζμεντ για 

Επιχειρήσεις Φιλοξενίας 

Τ
Ρ

0
0
6

3
 

3 Όχι 3 Ναι 2ο Όχι Ναι Ναι 

http://www.chios.aegean.gr/tourism/sdpt/courses_an8rwpologia.php
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16 
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν & Εμπόριο 

για Επιχειρήσεις Φιλοξενίας 

Τ
Ρ

0
0
5

9
 

3 Όχι 3 Ναι 2ο Όχι Ναι Ναι 

17 
Αρχές Χρηματοοικονομικής Διοίκησης 

Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 

Τ
Ρ

0
0
6

0
 

3 Όχι 3 Ναι 2ο Όχι Ναι Ναι 

18 
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 

Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 

Τ
Ρ

0
0
6

2
 

3 Όχι 3 Ναι 2ο Όχι Ναι Ναι 

19 Τουρισμός και Μεταφορές 

Τ
Ρ

0
0
5

5
 

3 
Δεν 

προσφέρθηκε 
      

20 
Γεωγραφικά Συστήματα 

Πληροφοριών 

Τ
Ρ

0
0
3

9
 

3 Όχι 3 Ναι 2ο Όχι Ναι Ναι 

21 

Το Πολιτισμικό Προϊόν στον 

Τουρισμό: από την Παραγωγή έως την 

Κατανάλωσή του 

Τ
Ρ

0
0
3

3
 

3 Όχι 3 Ναι 2ο Όχι Ναι Ναι 

22 Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων 

Τ
Ρ

0
0
5

4
 

3 Όχι 3 Ναι 1ο Όχι Ναι Ναι 

http://www.chios.aegean.gr/tourism/sdpt/courses_transport.php
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Πίνακας 14(α). Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των 

αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΜΔΕ) 

 

 

 
Συνολικός 

αριθμός 

αποφοιτησάντω

ν 

Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών και %  

επί του συνόλου των αποφοιτησάντων) 
Μέσος όρος 

Βαθμολογίας  

(στο σύνολο των 

αποφοίτων) 

Έτος 

Αποφοίτησης 
5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 

2015-2016 20 5% 10% 70% 15% 7,72 

 

 

 

Πίνακας 14(β). Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των 

αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΜΔΕ) 

 

Τίτλος ΠΜΣ:         «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Σχεδιασμό, Διοίκηση και 

Πολιτική του Τουρισμού»  

 

 

Συνολικός 

αριθμός 

αποφοιτησάντων 

Κατανομή Βαθμών (αριθμός 

φοιτητών και % επί του συνόλου 

των αποφοιτησάντων) 
Μέσος όρος 

Βαθμολογίας  

(στο σύνολο των 

απόφοιτων) 

Έτος 

Αποφοίτησης 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 

2015-2016 11 0 0% 81,8% 18,1% 7,93 
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Πίνακας 15. Αριθμός Επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών Δ.Ε.Π. του 

Τμήματος 

 

 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ Η Θ Ι 

Ακαδ. Έτος 2013 - 2014 9 45 1 85 4 26 1 15 23 2 

 

 

Επεξηγήσεις: 

Α = Βιβλία/μονογραφίες 

Β = Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές 

Γ = Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές 

Δ = Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές 

Ε = Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές  

ΣΤ  = Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους 

Ζ = Συλλογικοί τόμοι στους οποίους επιστημονικός εκδότης είναι μέλος Δ.Ε.Π. 

του Τμήματος  

Η = Άλλες εργασίες 

Θ = Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που δεν εκδίδουν 

πρακτικά 

Ι = Βιβλιοκρισίες που συντάχθηκαν από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος 

 

 

 

Πίνακας 16.   Αναγνώριση του ερευνητικού έργου του Τμήματος 

 

 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 

Ακαδ. Έτος 2013 - 2014 1211 65 22 57 19 27 - 

 

 

Επεξηγήσεις: 

Α = Ετεροαναφορές 

Β = Αναφορές του ειδικού/επιστημονικού τύπου 

Γ = Βιβλιοκρισίες τρίτων για δημοσιεύσεις μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος 

Δ = Συμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων 
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Ε = Συμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών 

ΣΤ = Προσκλήσεις για διαλέξεις 

Ζ = Διπλώματα ευρεσιτεχνίας 

 

Πίνακας 17. Διεθνής Ερευνητική/Ακαδημαϊκή Παρουσία Τμήματος 

 

  2014-2015 

Αριθμός συμμετοχών σε διεθνή 

ανταγωνιστικά ερευνητικά 

προγράμματα 

Ως 

συντονιστές 
10 

Ως 

συνεργάτες 

(partners) 

21 

Αριθμός μελών ΔΕΠ με 

χρηματοδότηση από διεθνείς 

φορείς ή διεθνή προγράμματα 

έρευνας 

 2 

Αριθμός μελών ΔΕΠ με διοικητικές 

θέσεις σε διεθνείς 

ακαδημαϊκούς/ερευνητικούς 

οργανισμούς ή επιστημονικές 

εταιρείες 

 2 
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Πρόγραμμα Σπουδών 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2014-
2015 

Μάθημα [1052]: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

Μάθημα [1054]: ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α' 

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

Μάθημα [1055]: ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β' 

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

Μάθημα [1060]: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [23088]: Διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων, Λαλούμης 

Δημήτρης, Ρούπας Βασίλης Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [11820]: Τουρισμός, Doswell Roger Λεπτομέρειες  
3.  
o Βιβλίο [7316]: Μάνατζμεντ Εταιρικές Λειτουργίες, Ελένη Σαλαβού , 

Ολίβια Κυριακίδου Λεπτομέρειες  

Παράρτημα Γ:  Κατάσταση συγγραμμάτων μέσω συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ 

 

 

 

https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:23088/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:11820/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:7316/0
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Μάθημα [1062]: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [29888]: Δημόσιες επιχειρήσεις, Μπαμπανάσης 

Στέργιος,Γκότσιας Απόστολος Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [23084]: Δημόσιες επιχειρήσεις, Θεωρητική και εφαρμοσμένη 

προσέγγιση, Ευθύμογλου Πρόδρομος Γ., Ξεπαπαδέας Αναστάσιος Π. 
Λεπτομέρειες  

Μάθημα [1064]: ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [22771354]: Συγχρονα Θέματα Ελεγκτικής και Εσωτερικού 

Ελέγχου, Νεγκάκης Χρ.,Ταχυνάκης Παν. Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [2030]: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ, ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λεπτομέρειες  
3.  
o Βιβλίο [5433]: ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ Λεπτομέρειες  

Μάθημα [1078]: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [11821]: Τουριστική οικονομική, Λαγός Δημήτρης Γ. 

Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [2895]: PACKAGE TOUR, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ 

Λεπτομέρειες  
3.  
o Βιβλίο [32998969]: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, Στέλιος 

Βαρβαρέσος Λεπτομέρειες  

https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:29888/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:23084/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:22771354/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:2030/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:5433/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:11821/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:2895/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:32998969/0
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Μάθημα [1086]: ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [12687654]: Συμπεριφορά καταναλωτή και στρατηγική 

μάρκετινγκ, Σιώμκος Γεώργιος Ι. Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [32997528]: Συμπεριφορά Καταναλωτή, Γεώργιος Μπάλτας και 

Πολίνα Παπασταθοπούλου Λεπτομέρειες  

Μάθημα [1096]: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [13656]: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, RAY H. GARRISON, ERIC 

W. NOREEN Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [16361]: Διοικητική Λογιστική, Φίλιος Βασίλειος Φ. 

Λεπτομέρειες  

Μάθημα [1097]: ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ 

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [22702304]: Οικονομετρία, Αρχές και Εφαρμογές, Gujarati 

Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [161413]: Οικονομετρία, Χάλκος Γεώργιος Λεπτομέρειες  

Μάθημα [1107]: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [16597]: Τουριστικό και Ταξιδιωτικό Μάρκετινγκ, Morrison 

Alastair M. Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [11822]: Τουριστικό μάρκετινγκ για βιώσιμη ανάπτυξη, 

Middleton Victor T. C.,Hawkins Rebecca Λεπτομέρειες  

https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:12687654/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:32997528/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:13656/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:16361/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:22702304/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:161413/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:16597/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:11822/0
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Μάθημα [1108]: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

Μάθημα [1109]: ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

Μάθημα [1114]: ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ Β' 

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [5431]: ΑΡΧΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΙ, ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΡΡΟΣ Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [22844]: Θεωρία κόστους, Τόμος ΙΙ, Πάγγειος Ιωάννης Κ. 

Λεπτομέρειες  

Μάθημα [1119]: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [33154892]: Εισαγωγή στην Οικονομική των Μεταφορών, 

Ευάγγελος Σαμπράκος Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [16519]: Οικονομική των Μεταφορών, Boyer Kenneth D. 

Λεπτομέρειες  

Μάθημα [1126]: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [41964719]: Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Danid A. DeCenzo, 

Stephen P. Robbins, Susan L. Verhulst Λεπτομέρειες  
2.  

https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:5431/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:22844/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:33154892/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:16519/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:41964719/0
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o Βιβλίο [3606]: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ, 
ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΝΑΝΣΥ, ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Λεπτομέρειες  

3.  
o Βιβλίο [11508]: Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στις σύγχρονες 

οργανώσεις, Ιορδάνογλου Δήμητρα Λεπτομέρειες  
4.  
o Βιβλίο [186]: MANAGEMENT ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ, 

ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Λεπτομέρειες  
5.  
o Βιβλίο [6664]: Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Διοίκηση Προσωπικού, 

Κ. Τζωρτζάκης, Κ. Τερζίδης Λεπτομέρειες  
6.  
o Βιβλίο [32998939]: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΧΥΤΗΡΗΣ 

Σ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λεπτομέρειες  
7.  
o Βιβλίο [33074366]: Αρχές Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Παπακωνσταντίνου Γιώργος, Αναστασίου Σοφία Λεπτομέρειες  

Μάθημα [1127]: ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [31510]: Η έρευνα με ερωτηματολόγιο, Javeau Claude 

Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [12648598]: Η κοινωνιολογική έρευνα, Νότα Κυριαζή 

Λεπτομέρειες  

Μάθημα [1129]: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [50659858]: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΝΕΓΚΑΚΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ Λεπτομέρειες  

2.  
o Βιβλίο [7299]: Λογιστική Εταιριών, Δ. Γκίνογλου Λεπτομέρειες  
3.  
o Βιβλίο [22877]: Λογιστική εταιριών, Σαρσέντης Βασίλειος 

Ν.,Παπαναστασάτος Αναστάσιος Σ. Λεπτομέρειες  

https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:3606/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:11508/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:186/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:6664/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:32998939/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:33074366/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:31510/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:12648598/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:50659858/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:7299/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:22877/0
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Μάθημα [1130]: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [41954671]: Επενδύσεις, Bodie Zvi, Kane Alex, Marcus Alan J. 

Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [41957435]: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ, 

ΠΟΥΦΙΝΑΣ ΘΩΜΑΣ - ΦΛΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Λεπτομέρειες  
3.  
o Βιβλίο [12307057]: Εισαγωγή στα παράγωγα χρηματοοικονομικά 

προϊόντα, Αγγελόπουλος Παναγιώτης Χ. Λεπτομέρειες  
4.  
o Βιβλίο [43350]: ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΟ EVIEWS, ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Διονύσης 
Θ. Φίλιππας Λεπτομέρειες  

Μάθημα [1132]: ΧΡΗΜΑ ΠΙΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [41954863]: Εισαγωγή στην Τραπεζική Οικονομική και τις 

Κεφαλαιαγορές, Συριόπουλος Κωνσταντίνος, Παπαδάμου Στέφανος 
Λεπτομέρειες  

2.  
o Βιβλίο [7657869]: Χρήμα, πίστη, τράπεζες. Μια ευρωπαική 

προσέγγιση, Howells Peter, Bain Keith Λεπτομέρειες  
3.  
o Βιβλίο [38992]: Τραπεζική και η κρίση του 2008, Πετράκης 

Παναγιώτης Λεπτομέρειες  

Μάθημα [1133]: ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [12999126]: Κυβερνήσεις, χρηματαγορές και μακροοικονομία, 

Άγγελος Αντζουλάτος Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [22709]: Διεθνής μακροοικονομική και χρηματοοικονομική, 

Λεβεντάκης Ιωάννης Α. Λεπτομέρειες  
3.  

https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:41954671/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:41957435/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:12307057/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:43350/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:41954863/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:7657869/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:38992/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:12999126/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:22709/0
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o Βιβλίο [29471]: Τα οικονομικά της νομισματικής ένωσης, Grauwe Paul 
de Λεπτομέρειες  

4.  
o Βιβλίο [29909]: Διεθνές χρήμα, Grauwe Paul de Λεπτομέρειες  

Μάθημα [1136]: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [23063]: Marketing Plans, Αυλωνίτης Γεώργιος Ι., 

Παπασταθοπούλου Πολυξένη Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [50661000]: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΣΙΩΜΚΟΣ Γ. 

Λεπτομέρειες  

Μάθημα [1137]: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [25160]: Τουριστικό δίκαιο, Ψυχομάνης Σπύρος Δ. 

Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [12566334]: Τουριστικό Δίκαιο, Μυλωνόπουλος Δημήτρης 

Λεπτομέρειες  

Μάθημα [1138]: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [30188]: Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις στον τουρισμό, Holden 

Andrew Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [8400]: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΛΥΤΡΑΣ Ν. 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Λεπτομέρειες  

Μάθημα [1140]: ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:29471/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:29909/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:23063/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:50661000/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:25160/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:12566334/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:30188/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:8400/0
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1.  
o Βιβλίο [50661002]: ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ, ΣΙΩΜΚΟΣ Γ.-ΜΑΥΡΟΣ Δ. 

Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [22896]: Μέθοδοι έρευνας αγοράς, Σταθακόπουλος Βλάσης 

Λεπτομέρειες  

 

Πρόσθετο Διδακτικό Υλικό: 

 Βιβλίο [320136]: Στρατηγικές διεθνούς και εξαγωγικού μάρκετινγκ, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ, 
ΜΑΡΙΑ ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ Λεπτομέρειες 

Μάθημα [1141]: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [17203]: Διαφήμιση, Ζώτος Γεώργιος Χ. Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [41957367]: Αποτελεσματική Διαφήμιση, C. Arens, W.Arens, 

M.Weigold, D.Scheafer Λεπτομέρειες  

 

Πρόσθετο Διδακτικό Υλικό: 

 Βιβλίο [320136]: Στρατηγικές διεθνούς και εξαγωγικού μάρκετινγκ, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ, 
ΜΑΡΙΑ ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ Λεπτομέρειες 

Μάθημα [1143]: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [11661]: Μέγας Αλέξανδρος, Bose Partha Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [11607]: Η φύση των διαπραγματεύσεων, Lewicki Roy 

J.,Saunders David M.,Minton John W. Λεπτομέρειες  

https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:50661002/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:22896/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:320136/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:17203/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:41957367/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:320136/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:11661/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:11607/0
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Μάθημα [1161]: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [11480]: Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και περιβάλλον, 

Κοκκώσης Χάρης,Τσάρτας Πάρις Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [3105]: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΝΙΚΟΣ ΒΑΓΙΟΝΗΣ, 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΜΙΛΗΣ Λεπτομέρειες  

Μάθημα [1165]: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [10502]: Διοίκηση ολικής ποιότητας, Δερβιτσιώτης Κώστας Ν. 

Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [8426]: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, 

ΖΑΛΙΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ,ΔΟΥΝΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Λεπτομέρειες  
3.  
o Βιβλίο [22823]: Η ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα 

προϊόντα, Ζαβλανός Μύρων Μ. Λεπτομέρειες  

Μάθημα [ΓΕ0401]: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [12689214]: Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Ρόκας Νικόλαος 

Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [34383]: Βιομηχανική ιδιοκτησία, Αντωνόπουλος Βασίλειος Ζ. 

Λεπτομέρειες  

Μάθημα [ΓΕ1176]: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  

https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:11480/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:3105/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:10502/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:8426/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:22823/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:12689214/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:34383/0
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o Βιβλίο [34443]: Εγχειρίδιο τραπεζικού δικαίου, Ψυχομάνης Σπύρος Δ. 
Λεπτομέρειες  

2.  
o Βιβλίο [5685]: Χρηματιστηριακό και Τραπεζικό Δίκαιο, 

Γεωργακόπουλος Λεωνίδας Λεπτομέρειες  

Μάθημα [ΓΕ2035]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [12220]: Βασικές αρχές γνωστικής ψυχολογίας, Eysenck 

Michael W. Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [32311]: Κοινωνική ψυχολογία, Hogg Michael, Vaughan 

Graham Λεπτομέρειες  
3.  
o Βιβλίο [31701]: Κοινωνική ψυχολογία, Κοκκινάκη Φλώρα 

Λεπτομέρειες  
4.  
o Βιβλίο [7657863]: Το άτομο, το ζευγάρι, η οικογένεια, De Singly 

Francois Λεπτομέρειες  

Μάθημα [ΓΕ2036]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

Μάθημα [ΓΕ2037]: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [24255]: Πώς να συντάξετε μια επιστημονική εργασία, Bell 

Judith Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [31508]: Η επιστημονική μελέτη, Howard Keith, Sharp John A. 

Λεπτομέρειες  

Μάθημα [ΓΕ2039]: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

Εξάμηνο 0 - Ετήσιο 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:34443/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:5685/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:12220/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:32311/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:31701/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:7657863/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:24255/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:31508/0
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Μάθημα [ΓΕ2043]: ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

Μάθημα [ΓΕ2051]: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ 

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

Μάθημα [ΓΕ3070]: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [32998952]: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ, 

ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΙΑΝΝΗΣ Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [22762502]: Business Ethics Now, Ghillyer Λεπτομέρειες  
3.  
o Βιβλίο [183504]: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Βαξεβανίδου Μαρία 

Λεπτομέρειες  
4.  
o Βιβλίο [41955606]: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΗ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
& ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ, ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ 
ΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΠΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Λεπτομέρειες  

Μάθημα [ΓΕ4533]: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΩΣ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ) 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [3246]: Τα ελληνικά για προχωρημένους. Γ΄ κύκλος, 

Παναγοπούλου, Ε., Ά. Χατζηπαναγιωτίδη Λεπτομέρειες  

Μάθημα [ΓΕ4652]: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  

https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:32998952/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:22762502/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:183504/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:41955606/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:3246/0
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o Βιβλίο [8350]: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Λεπτομέρειες  

2.  
o Βιβλίο [12776380]: Τραπεζικό Μάρκετινγκ, Πέτρος Τομάρας 

Λεπτομέρειες  
3.  
o Βιβλίο [8348]: Η ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ 

ΠΕΛΑΤΗ, ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λεπτομέρειες  

Μάθημα [ΓΕ4738]: ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [22777604]: Simulation with ARENA, Kelton David et. Al 

Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [41958885]: Τεχνικές Προσομοίωσης, 2η Έκδοση, Ρουμελιώτης 

Μάνος- Σουραβλάς Σταύρος Λεπτομέρειες  
3.  
o Βιβλίο [21919]: Προσομοίωση και εφαρμογές, Σφακιανάκης Μιχάλης 

Λεπτομέρειες  

Μάθημα [ΓΕ4740]: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [11499]: Διαχείριση έργου - project management, Burke Rory 

Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [13644]: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ, HARVEY MAYLOR 

Λεπτομέρειες  

Μάθημα [ΓΕ4742]: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [12285]: Εισαγωγή στην τεχνολογία πληροφοριακών 

συστημάτων, Malaga Ross A. Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [4663]: DOES IT MATTER, CARR NICHOLAS Λεπτομέρειες  

https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:8350/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:12776380/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:8348/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:22777604/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:41958885/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:21919/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:11499/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:13644/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:12285/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:4663/0
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Μάθημα [ΓΕ4743]: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [3394]: Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη 

Σύγχρονη Επιχείρηση, Αντώνης Δημητριάδης, Χρήστος Κοίλιας, 
Αθανάσιος Κώστας Λεπτομέρειες  

2.  
o Βιβλίο [12866558]: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ 

ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, 
ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λεπτομέρειες  

Μάθημα [ΓΕ4746]: ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

Μάθημα [ΓΕ4747]: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [50659326]: Επιχειρησιακή Έρευνα, Παντελής, Υψηλάντης 

Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [12518838]: ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΜΟΣ Β΄, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Λεπτομέρειες  

3.  
o Βιβλίο [41955482]: Διοικητική επιστήμη, Anderson David R., Sweeney 

Dennis J., Williams Thomas A., Martin Kipp Λεπτομέρειες  
4.  
o Βιβλίο [13572]: SCHAUM'S ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, RICHARD 

BRONSON, GOVINDASAMI NAADIMUTHU Λεπτομέρειες  

Μάθημα [ΓΕ5703]: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [11621]: Θεωρίες περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης, 

Λαγός Δημήτρης Γ. Λεπτομέρειες  

https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:3394/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:12866558/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:50659326/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:12518838/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:41955482/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:13572/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:11621/0
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2.  
o Βιβλίο [309]: ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Λεπτομέρειες  

Μάθημα [ΓΕ5704]: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [11864]: Ελληνική τουριστική ανάπτυξη, Τσάρτας Πάρις Α. 

Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [11480]: Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και περιβάλλον, 

Κοκκώσης Χάρης,Τσάρτας Πάρις Λεπτομέρειες  

Μάθημα [ΓΕ5705]: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [41954712]: Μάνατζμεντ και Οργανωσιακή Συμπεριφορά, 

Mullins Laurie J. Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [12508382]: Οργανωσιακή συμπεριφορά, Robbins Stephen P., 

Judge Timothy A. Λεπτομέρειες  
3.  
o Βιβλίο [41960514]: Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά, 

Greenberg Jerald , Baron Α. Robert, Αντωνίου Αλέξανδρος-Σταμάτιος 
(επιμ. - μετ.) Λεπτομέρειες  

4.  
o Βιβλίο [12257495]: Οργανωσιακή Ψυχολογία και Συμπεριφορά, 

Μαρία Βακόλα,Ιωάννης Νικολάου Λεπτομέρειες  
5.  
o Βιβλίο [50659975]: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ, Μπουραντάς Δημήτρης 

Λεπτομέρειες  
6.  
o Βιβλίο [32998934]: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΧΥΤΗΡΗΣ Σ. 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λεπτομέρειες  

Μάθημα [ΓΕ5706]: ΘΕΩΡΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:309/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:11864/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:11480/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:41954712/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:12508382/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:41960514/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:12257495/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:50659975/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:32998934/0
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1.  
o Βιβλίο [22727935]: Παίγνια και αποφάσεις - Νέα αναθεωρημένη 

έκδοση, Μαγείρου Ευάγγελος Φ. Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [31325]: Εισαγωγή στη θεωρία παιγνίων, Gibbons Robert 

Λεπτομέρειες  
3.  
o Βιβλίο [23089]: Διοικητική επιστήμη - Λήψη επιχειρηματικών 

αποφάσεων στην κοινωνία της πληροφορίας, Πραστάκος Γρηγόρης 
Π. Λεπτομέρειες  

4.  
o Βιβλίο [5014]: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, 

Νικόλαος Ματσατσίνης Λεπτομέρειες  

Μάθημα [ΓΕ5707]: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΙ 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [42030444]: LEAN STARTUP, ERIC RIES Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [11600]: Η στρατηγική διαχείριση της τεχνολογίας και της 

καινοτομίας, White Margaret A.,Bruton Garry D. Λεπτομέρειες  

Μάθημα [ΓΕ5708]: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [41955378]: Επιχειρηματικότητα και μικρές Επιχειρήσεις, 

David Deakins, Mark Freel Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [41955510]: Δημιουργία Νεοφυών Επιχειρήσεων, Spinelli 

Stephen, Adams Rob, Παπαδάκης Βασίλειος Λεπτομέρειες  
3.  
o Βιβλίο [12508181]: Επιχειρηματικότητα για μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις, Storey David, Greene Francis, Χασσίδ Ιωσήφ, Φαφαλιού 
Ειρήνη Λεπτομέρειες  

4.  
o Βιβλίο [41964142]: Διεθνής Επιχειρηματικότητα και Επενδύσεις: 

Σύγχρονο Ελληνικό Επιχειρηματικό περιβάλλον, Μπιτζένης 
Αριστείδης Π. Λεπτομέρειες  

5.  
o Βιβλίο [22678923]: Γυναικεία Επιχειρηματικότητα, Κατερίνα Σαρρή, 

Άννα Τριχοπούλου Λεπτομέρειες  
6.  

https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:22727935/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:31325/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:23089/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:5014/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:42030444/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:11600/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:41955378/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:41955510/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:12508181/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:41964142/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:22678923/0
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o Βιβλίο [33062]: Η Επιχειρηματικότητα, Πετράκης Παναγιώτης 
Λεπτομέρειες  

7.  
o Βιβλίο [41955379]: Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, Ο. Κυριακίδου, Ε. 

Σαλαβού Λεπτομέρειες  

Μάθημα [ΓΕ5709]: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

Μάθημα [ΓΕ5710]: ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [12534245]: Οδηγός Ελληνικού Microsoft Office 2010, Steve 

Schwartz Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [12277684]: ΕΛΛΗΝΙΚΟ MICROSOFT OFFICE 2010 

PROFESSIONAL, ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ, JOYCE COX, JOAN LAMBERT, 
CURTIS FRYE Λεπτομέρειες  

Μάθημα [ΓΕ5711]: ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [11600]: Η στρατηγική διαχείριση της τεχνολογίας και της 

καινοτομίας, White Margaret A.,Bruton Garry D. Λεπτομέρειες  

Μάθημα [ΓΕ5712]: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [30188]: Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις στον τουρισμό, Holden 

Andrew Λεπτομέρειες  

https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:33062/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:41955379/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:12534245/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:12277684/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:11600/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:30188/0
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Μάθημα [ΔΕ2601]: ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [22767967]: Διεθνές Μάρκετινγκ, Πανηγυράκης Γεώργιος Γ. 

Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [7361]: Σύγχρονες Στρατηγικές Μάρκετινγκ και e-learning, Γ. 

Αυλωνίτης, Κ. Λυμπερόπουλος, Β. Τζαναβάρας Λεπτομέρειες  

Μάθημα [ΟΙ3100]: ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [16867]: Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα με απλά λόγια και οι 

διαφορές τους από τα ελληνικά, Δημήτρης Ντζανάτος Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [25108]: Διεθνή λογιστικά πρότυπα IAS, Γεωργίου Άθως 

Λεπτομέρειες  

Μάθημα [ΟΙ3200]: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΜΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [3710]: Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΣΥΝΕΝΩΣΕΩΝ, ΧΕΒΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [7176]: Λογιστική Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, 

Δ. Γκίνογλου, Π. Ταχυνάκης Λεπτομέρειες  

Μάθημα [ΟΙ3400]: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [33074386]: Επιχειρησιακή Οικονομική, Salvatore Dominick, 

Πέκκα - Οικονόμου Βικτωρία (επιμέλεια) Λεπτομέρειες  
2.  

https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:22767967/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:7361/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:16867/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:25108/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:3710/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:7176/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:33074386/0
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o Βιβλίο [2703]: MANAGERIAL ECONOMICS ΤΟΜΟΣ Α΄, 
MANSFIELD EDWIN (Μετάφραση ΜΠΗΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) 
Λεπτομέρειες  

3.  
o Βιβλίο [22941]: Οικονομική των επιχειρήσεων, Θωμαδάκης Σταύρος 

Β., Αλεξάκης Παναγιώτης Λεπτομέρειες  

Μάθημα [ΟΙ3500]: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [11479]: Βιομηχανική οργάνωση, Cabral Luis M. B. 

Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [16309]: Βιομηχανική Οργάνωση - Τόμος Ι, Waldman Don E., 

Jensen Elizabeth J. Λεπτομέρειες  

Μάθημα [ΟΙ3600]: ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Εξάμηνο 0 - Εαρινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [30216]: Μέθοδοι περιφερειακής ανάλυσης, 

Παπαδασκαλόπουλος Αθανάσιος Δ. Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [11742]: Περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα, Πετράκος 

Γιώργος,Ψυχάρης Γιάννης Λεπτομέρειες  
3.  
o Βιβλίο [7648530]: Περιφερειακή ανάπτυξη, Σεραφείμ Πολύζος 

Λεπτομέρειες  

Μάθημα [ΟΙ3700]: ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Εξάμηνο 0 - Χειμερινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [41957435]: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ, 

ΠΟΥΦΙΝΑΣ ΘΩΜΑΣ - ΦΛΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [12307057]: Εισαγωγή στα παράγωγα χρηματοοικονομικά 

προϊόντα, Αγγελόπουλος Παναγιώτης Χ. Λεπτομέρειες  
3.  

https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:2703/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:22941/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:11479/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:16309/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:30216/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:11742/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:7648530/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:41957435/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:12307057/0
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o Βιβλίο [31068]: Αγορές και προϊόντα παραγώγων, Μυλωνάς Νικόλαος 
Θ. Λεπτομέρειες  

4.  
o Βιβλίο [43350]: ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΟ EVIEWS, ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Διονύσης 
Θ. Φίλιππας Λεπτομέρειες  

Μάθημα [1001]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [14947]: Εισαγωγή στην οικονομική, Arnold Roger A. 

Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [32997689]: Αρχές οικονομικής, Parkin Michael, Powell 

Melanie, Matthews Kent Λεπτομέρειες  

Μάθημα [1017]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [50656335]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, BEHROUZ FOROUZAN Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [41955480]: Εισαγωγή στην πληροφορική, Evans Alan, Martin 

Kendall, Poatsy Mary Anne Λεπτομέρειες  
3.  
o Βιβλίο [50658777]: Εισαγωγή στην Πληροφορική, 10η Έκδ, Beekman 

Ben,Beekman George Λεπτομέρειες  

Μάθημα [1022]: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α' 

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [30201]: Λογιστική, Meigs Walter B.,Meigs Robert F. 

Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [2977]: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, 

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΕΥΘΥΜΟΓΛΟΥ Λεπτομέρειες  

https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:31068/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:43350/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:14947/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:32997689/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:50656335/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:41955480/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:50658777/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:30201/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:2977/0
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Μάθημα [1058]: ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α' 

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [12508562]: Διοίκηση επιχειρήσεων, Robbins Stephen P., 

Decenzo David A., Coulter Mary Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [12537646]: Διοίκηση - Management, ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 

Λεπτομέρειες  
3.  
o Βιβλίο [50659975]: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ, Μπουραντάς Δημήτρης 

Λεπτομέρειες  
4.  
o Βιβλίο [11532]: Εισαγωγή στο μάνατζμεντ, Williams Kate,Johnson Bob 

Λεπτομέρειες  
5.  
o Βιβλίο [11729]: Ολοκληρωμένο μάνατζμεντ, Κέφης Βασίλειος Ν. 

Λεπτομέρειες  
6.  
o Βιβλίο [13256962]: Εισαγωγή στο Management, Schermerhorn J. 

Λεπτομέρειες  
7.  
o Βιβλίο [12593158]: Μάνατζμεντ τομ.Α+Β, John Slocum, Susan Jackson, 

Don Hellriegel Λεπτομέρειες  
8.  
o Βιβλίο [7316]: Μάνατζμεντ Εταιρικές Λειτουργίες, Ελένη Σαλαβού , 

Ολίβια Κυριακίδου Λεπτομέρειες  

Μάθημα [1075]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [13256966]: Marketing: Μια Στρατηγική Προσέγγιση, Perreault 

W. Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [22768833]: Εισαγωγή στο μάρκετινγκ, Μάλλιαρης Πέτρος Γ. 

Λεπτομέρειες  

Μάθημα [1157]: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Εξάμηνο 1 - Χειμερινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:12508562/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:12537646/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:50659975/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:11532/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:11729/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:13256962/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:12593158/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:7316/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:13256966/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:22768833/0
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1.  
o Βιβλίο [32998962]: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, Μαρία Μαύρη 

Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [22689021]: ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΕ ΕΝΑΝ ΤΟΜΟ), 

FINNEY R.L., WEIR M.D., GIORDANO F.R. Λεπτομέρειες  

Μάθημα [1002]: ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Α' 

Εξάμηνο 2 - Εαρινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [31792]: Μικροοικονομική, Besanko David A., Braeutigam 

Ronald R. Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [15090]: Μικροοικονομική, Katz Michael L.,Rosen Harvey S. 

Λεπτομέρειες  

Μάθημα [1023]: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Β' 

Εξάμηνο 2 - Εαρινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [50659634]: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Ανάλυση - 

Ερμηνεία, Δημήτρης Σταματόπουλος, Γιάννης Σταματόπουλος, 
Πάρης Σταματόπουλος Λεπτομέρειες  

2.  
o Βιβλίο [33074497]: Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Δ. 

Βασιλείου, Ν. Ηρειώτης Λεπτομέρειες  

Μάθημα [1059]: ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β' 

Εξάμηνο 2 - Εαρινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [11600]: Η στρατηγική διαχείριση της τεχνολογίας και της 

καινοτομίας, White Margaret A.,Bruton Garry D. Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [11807]: Το επιχειρηματικό όραμα σε Business Plan, Κέφης 

Βασίλειος Ν.,Παπαζαχαρίου Πέτρος Λεπτομέρειες  
3.  
o Βιβλίο [10596]: Επιχειρηματικότητα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

παροχής υπηρεσιών, Κριεμάδης Αθανάσιος Λεπτομέρειες  
4.  

https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:32998962/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:22689021/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:31792/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:15090/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:50659634/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:33074497/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:11600/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:11807/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:10596/0
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o Βιβλίο [32998194]: Καινοτομία και αλλαγή στο επιχειρείν, Ελένη Ε. 
Σαλαβού Λεπτομέρειες  

Μάθημα [1122]: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Α' 

Εξάμηνο 2 - Εαρινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [146152]: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΟΣ Α, ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 

ΔΗΜΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [41965021]: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΟΣ Α', ΣΤ' ΕΚΔΟΣΗ, 

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Λεπτομέρειες  

Μάθημα [1124]: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 

Εξάμηνο 2 - Εαρινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [31709]: Κοινωνιολογία, Giddens Anthony Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [41955464]: Κοινωνιολογία - Νέα αναθεωρημένη έκδοση, 

Hughes Michael, Kroehler Carolyn J. Λεπτομέρειες  

Μάθημα [ΓΕ5713]: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Ι 

Εξάμηνο 2 - Εαρινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [12493914]: Ανάπτυξη Επιχειρησιακών Μοντέλων, Alexander 

Osterwalder, Yves Pigneur Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [32998194]: Καινοτομία και αλλαγή στο επιχειρείν, Ελένη Ε. 

Σαλαβού Λεπτομέρειες  

Μάθημα [1003]: ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Β' 

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [31792]: Μικροοικονομική, Besanko David A., Braeutigam 

Ronald R. Λεπτομέρειες  

https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:32998194/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:146152/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:41965021/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:31709/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:41955464/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:12493914/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:32998194/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:31792/0
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2.  
o Βιβλίο [15090]: Μικροοικονομική, Katz Michael L.,Rosen Harvey S. 

Λεπτομέρειες  
3.  
o Βιβλίο [50659267]: Μικροοικονομική, Acemoglu Daron, Laibson 

David, List John Λεπτομέρειες  
4.  
o Βιβλίο [32340]: Μικροοικονομική - Ενιαίο, Gravelle Hugh, Rees Ray, 

Βαρουφάκης Γιάνης (επιμ.) Λεπτομέρειες  

Μάθημα [1024]: ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ Α' 

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [33133218]: Κοστολόγηση και κοστολογική οργάνωση, 

Βαρβάκης Κ. Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [12647462]: ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ, Κεχράς Γιάννης Λεπτομέρειες  

Μάθημα [1025]: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Ι 

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [32998978]: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, 

Ανδρέας Κακούρης Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [22722]: Διοίκηση παραγωγής και υπηρεσιών, Ιωάννου 

Γεώργιος Λεπτομέρειες  
3.  
o Βιβλίο [13655]: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, NIGEL SLACK, STUART CHAMBERS, ROBERT 
JOHNSTON Λεπτομέρειες  

Μάθημα [1123]: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Β' 

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

Μάθημα [1125]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Εξάμηνο 3 - Χειμερινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:15090/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:50659267/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:32340/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:33133218/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:12647462/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:32998978/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:22722/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:13655/0
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1.  
o Βιβλίο [50660579]: Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο, τ. Α', 

ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [22808736]: Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός Νόμος (στη 

δημοτική), Κριτική έκδοση, ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Λεπτομέρειες  

Μάθημα [1006]: ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Εξάμηνο 4 - Εαρινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [22768779]: Βασικές έννοιες αστικού δικαίου, Αγαλλοπούλου 

Πηνελόπη Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [34395]: Αστικό δίκαιο, Παπαστερίου Δημήτριος Η. 

Λεπτομέρειες  

Μάθημα [1067]: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Εξάμηνο 4 - Εαρινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [32997967]: Αρχές Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων, 

Brealey Richard, Myers Stewart, Allen Franklin Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [23184]: Χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρήσεων, Ξανθάκης 

Μανώλης, Αλεξάκης Χρήστος Λεπτομέρειες  
3.  
o Βιβλίο [7383]: Χρηματοοικονομική Διοίκηση Θεωρία και Πρακτική, Δ. 

Βασιλείου, Ν. Ηρειώτης Λεπτομέρειες  

Μάθημα [1131]: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Εξάμηνο 4 - Εαρινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [41959727]: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [23054]: Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών 

καταστάσεων, Νιάρχος Νικήτας Α. Λεπτομέρειες  
3.  

https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:50660579/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:22808736/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:22768779/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:34395/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:32997967/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:23184/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:7383/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:41959727/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:23054/0
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o Βιβλίο [33095195]: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΚΑΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λεπτομέρειες  

Μάθημα [ΓΕ2040]: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

Εξάμηνο 4 - Εαρινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [11671]: Μια εισαγωγή στον τουρισμό, Lickorish Leonard 

J.,Jenkins Carson L. Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [29968]: Εισαγωγή στον τουρισμό, Page Stephen J. 

Λεπτομέρειες  

Μάθημα [ΓΕ2041]: ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

Εξάμηνο 4 - Εαρινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [15082]: Μακροοικονομική, Krugman Paul R.,Wells Robin 

Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [7648535]: ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ANDREW B. ABEL, BEN 

S. BERNANKE, DEAN CROUSHORE Λεπτομέρειες  
3.  
o Βιβλίο [34057]: Αρχές της Μακροοικονομικής, Stiglitz J.E., Walsh C.E. 

Λεπτομέρειες  

Μάθημα [1008]: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [12626503]: Δίκαιο εμπορικών εταιριών, Παπαγιάννης Ιωάννης 

Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [22769267]: ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΡΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Λεπτομέρειες  
3.  
o Βιβλίο [22769268]: ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ, ΡΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λεπτομέρειες  
4.  
o Βιβλίο [10518]: Εισαγωγή στο δίκαιο των αξιόγραφων, 

Τριανταφυλλάκης Γεώργιος Δ. Λεπτομέρειες  

https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:33095195/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:11671/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:29968/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:15082/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:7648535/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:34057/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:12626503/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:22769267/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:22769268/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:10518/0
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Μάθημα [1074]: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [41954671]: Επενδύσεις, Bodie Zvi, Kane Alex, Marcus Alan J. 

Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [32997967]: Αρχές Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων, 

Brealey Richard, Myers Stewart, Allen Franklin Λεπτομέρειες  

Μάθημα [1076]: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Εξάμηνο 5 - Χειμερινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [41962586]: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 

KENNETH C. LAUDON, JANE P. LAUDON Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [32997790]: Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, Wallace 

Patricia Λεπτομέρειες  

Μάθημα [1004]: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Εξάμηνο 6 - Εαρινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [31530]: Η ιστορία της οικονομικής σκέψης - Ενιαίο, Screpanti 

Ernesto, Zamagni Stefano Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [11624]: Ιστορία οικονομικών θεωριών, Rubin Isaak Ilych 

Λεπτομέρειες  

Μάθημα [1016]: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Εξάμηνο 6 - Εαρινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [50659326]: Επιχειρησιακή Έρευνα, Παντελής, Υψηλάντης 

Λεπτομέρειες  
2.  

https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:41954671/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:32997967/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:41962586/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:32997790/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:31530/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:11624/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:50659326/0
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o Βιβλίο [12518837]: ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΜΟΣ Α΄, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Λεπτομέρειες  

3.  
o Βιβλίο [18548903]: Επιχειρησιακή Έρευνα, Hamdy Taha Λεπτομέρειες  
4.  
o Βιβλίο [11260]: Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα, Βασιλείου 

Παναγιώτης - Χρήστος, Τσάντας Νίκος Λεπτομέρειες  

Μάθημα [1071]: ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

Εξάμηνο 6 - Εαρινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [50659308]: Διεθνής οικονομική, Krugman Paul, Obstfeld 

Maurice, Melitz Marc Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [6313]: Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, Γ.Μ. Αγιομυργιανάκης, 

Μ. Βλάσσης, H. Thomson Λεπτομέρειες  

Μάθημα [1085]: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [12508233]: Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων, 

Johnson Gerry, Scholes Kevan, Whittington Richard Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [22766755]: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΜΟΣ Α΄, 

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Λεπτομέρειες  

Μάθημα [ΓΕ4739]: ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS  

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [13758]: ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ (LOGISTICS): ΜΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΙΔΑΛΗΣ Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [13645]: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ, DAVID 

A. TAYLOR Λεπτομέρειες  
3.  
o Βιβλίο [11845]: Logistics και διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, 

Christopher Martin Λεπτομέρειες  

https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:12518837/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:18548903/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:11260/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:50659308/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:6313/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:12508233/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:22766755/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:13758/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:13645/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:11845/0
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Μάθημα [ΓΕ4748]: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Εξάμηνο 7 - Χειμερινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [33133182]: Ανάλυση δεδομένων με το IBM SPSS STATISTICS 

21, Γναρδέλλης Χ. Λεπτομέρειες  
2.  
o Βιβλίο [22717289]: Στατιστική επιχειρήσεων με εφαρμογές σε SPSS και 

LISREL, Δημητριάδης Ευστάθιος Λεπτομέρειες  
3.  
o Βιβλίο [13877]: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ SPSS 16, DENNIS HOWITT, 

DUNCAN CRAMER Λεπτομέρειες  

Μάθημα [ΓΕ4001]: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΙΙ 

Εξάμηνο 8 - Εαρινό 

Επιλογές Συγγραμμάτων: 

1.  
o Βιβλίο [13655]: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, NIGEL SLACK, STUART CHAMBERS, ROBERT 
JOHNSTON Λεπτομέρειες  

2.  
o Βιβλίο [13758]: ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ (LOGISTICS): ΜΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΙΔΑΛΗΣ Λεπτομέρειες  
3.  

Βιβλίο [32998978]: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, Ανδρέας 

Κακούρης Λεπτομέρειες 

https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:33133182/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:22717289/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:13877/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:13655/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:13758/0
https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:32998978/0
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Εργαστήριο Τουριστικών Ερευνών και Μελετών (ΕΤΕΜ) 

Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

ΦΕΚ Ίδρυσης Εργαστηρίου Τεύχος Β, ΦΕΚ  1212/26.11.1998  

Διεύθυνση 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μιχάλων 8, 

82100 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση  http://etem.aegean.gr/  

Διευθυντής Εργαστηρίου Δρ Ανδρέας Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής 

E-mail  etem@aegean.gr 

Τηλέφωνο 22710 35321, 35322 

Fax 22710  35399  

 

α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Το Εργαστήριο Τουριστικών Ερευνών και Μελετών, ιδρύθηκε το 2000 και  ανήκει στο τμήμα 

Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και εδρεύει στην πόλη της Χίου.  

 

β. ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

Βασική αποστολή και σκοπός του ΕΤΕΜ είναι η κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών 

αναγκών τόσο του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Σχεδιασμός, Διοίκηση και 

Πολιτική του Τουρισμού» όσο και του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου, πάνω σε ζητήματα και δραστηριότητες του τουριστικού κλάδου. 

 

γ. ΣΤΟΧΟΙ 

Το ΕΤΕΜ στοχεύει στην κάλυψη των ακόλουθων τομέων ερευνητικού ενδιαφέροντος: 

 Τουριστική Ανάπτυξη  

 Περιβάλλον και Τουρισμός 

Παράρτημα Δ: Παρουσίαση των ερευνητικών εργαστηρίων του Τμήματος 

 

 

http://etem.aegean.gr/
mailto:etem@aegean.gr
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 Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών 

 Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων  

 Εναλλακτικές μορφές Τουρισμού 

 Τουριστικό Μάρκετινγκ  

 Δια-δικτυακή Εκπαίδευση στον Τουρισμό  

 Διοίκηση, Πολιτική  και Σχεδιασμός του Τουρισμού  

 Τουρισμός και Πολιτισμός 

 Τουριστική Οικονομία  

 Ανθρωπολογία του Τουρισμού 

 Τοπική και Περιφερειακή Τουριστική Ανάπτυξη  

 Συνεργατικά Δίκτυα στον Τουρισμό 

 Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Τουρισμός  

 Πρωτοβουλίες και Δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Τουρισμό 

 Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση  

 Αειφορική Τουριστική Ανάπτυξη 

 Διοίκηση Φιλοξενίας 

 Μεταφορές στον Τουρισμό και Αερομεταφορές 

 Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τουρισμό 

 

Επιπλέον, το ΕΤΕΜ έχει ως στόχους: 

 Τη συνεργασία με Ελληνικούς και διεθνείς ακαδημαϊκούς οργανισμούς και ερευνητικά 

κέντρα με κοινά ενδιαφέροντα και δραστηριότητες. 

 Την επαφή και τη συνεργασία με επιστημονικό προσωπικό (ακαδημαϊκούς, ερευνητές, 

ειδικούς συμβούλους του τουρισμού κ.α.) εξειδικευμένο σε θέματα τουρισμού.  

 Τη διοργάνωση διεπιστημονικών διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων και 

επιστημονικών εκδηλώσεων που σχετίζονται με τον τουρισμό.  

 Τη συνεχή ενημέρωση και δημοσίευση των στόχων και των σκοπών του εργαστηρίου. 

 Την πρόσκληση και οργάνωση επισκέψεων διακεκριμένων Ελλήνων και ξένων 

επιστημόνων στο πλαίσιο των ερευνητικών και εκπαιδευτικών ενδιαφερόντων και 

αναγκών του ΕΤΕΜ.  

 Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιωτικούς φορείς, ιδρύματα και πάσης φύσεως οργανισμούς 

που καλύπτονται από το πεδίο δράσης του ΕΤΕΜ. 

 

δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

Το ερευνητικό προσωπικό του ΕΤΕΜ έχει συνάψει επαγγελματικές και ερευνητικές 

διατμηματικές συνεργασίες με διεθνείς και Ελληνικούς τουριστικούς φορείς και 

οργανισμούς. Ορισμένοι από αυτούς περιλαμβάνονται ενδεικτικά στους παρακάτω: 
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 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 

 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  

 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

 Πάντειον Πανεπιστήμιο Αθηνών   

 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

 Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο                        

 Fairleigh Dickinson University, Η.Π.Α. 

 University of Surrey, Μεγάλη Βρετανία  

 University of Strathclyde , Μεγάλη Βρετανία  

 University of Hertfordshire, Μεγάλη Βρετανία  

 University of Nottingham, Μεγάλη Βρετανία  

 Free University of Bozen-Bolzano, Ιταλία 

 Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης 

 Υπουργείο Ανάπτυξης 

 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και δημοσίων Έργων  

 Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 

 Σύλλογος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)  

 Σύνδεσμος εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (HATTA) 

 Σύνδεσμος Ελλήνων Επαγγελματιών Οργανωτών Συνεδρίων (HAPCO) 

 Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος  

 Ελληνική Αεροπορική Ένωση 

 Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) 

 Tourism Society, Μεγάλη Βρετανία  

 AACO (Arab Air Carriers Organisation) 

 ΑIEST (International Association of Scientific Experts in Tourism)  

 ATLAS (Association for Tourism and Leisure Education) 

 ATRS (Air Transport Research Society) 

 BATER (Balkan Association for Tourism Education & Research) 

 EuroCHRIE (European Council on Hotel, Restaurant & Institutional Education) 

 German Aviation Research Society 

 IATA (International Air Transport Association) 

 I-CHRIE (International Council on Hotel, Restaurant & Institutional Education) 

 TTRA (Travel & Tourism Research Association)  

 WLRA (World Leisure Research Association) 

 TRC (Tourism Research Center)  

 

ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 
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Το ΕΤΕΜ εκδίδει το  επιστημονικό περιοδικό “TOURISMOS” - International Multidisciplinary 

Refereed Journal of Tourism (http://www.chios.aegean.gr/tourism/journal.htm) 

 

 

στ. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 

Το ΕΤΕΜ σε συνεργασία με το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου από το 2000 έχει διοργανώσει τα εξής συνέδρια:  

 5th International Scientific Conference: “Tourism Trends and Advances in the 21st 

Century”, May 30-June 2, 2013, Rhodes, Greece 

 TRC Meeting 2013. 21-24 Μαρτίου 2013, Αθήνα. Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Modul 

University Vienna  

 4th International Scientific Conference "Planning for the future - Learning from the 

Past: Contemporary Development in Tourism, Travel & Hospitality", University of the 

Aegean, Rhodes Island, 3-5 April 2009. 

 24th EuroChrie Congress in Thessaloniki "In Search of Excellence for tomorrow's 

Tourism, Travel and Hospitality", EuroChrie and University of the Aegean, 

Thessaloniki, 25-28 October 2006. 

 2nd International Scientific Conference "Sustainable Tourism Development and the 

Environment", University of the Aegean, Chios Island, 2-5 October 2003 

 1st International Scientific Conference "Tourism on Islands and Specific 

Destinations", University of the Aegean, Chios Island, 14-16 December 2000 

 

 

ζ. ΜΕΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ  

 

α) Μέλη ΔΕΠ (9) 

 Πάρις Τσάρτας, Καθηγητής ΤΔΕ 

 Δημήτριος Λαγός, Καθηγητής ΤΔΕ 

 Ανδρέας Παπαθεοδώρου, Αν. Καθηγητής ΤΔΕ, Διευθυντής 

 Κωνσταντίνος Κούτσικος, Ε. Καθηγητής ΤΔΕ 

 Μιχαήλ Μπεκιάρης, Επ. Καθηγητής ΤΔΕ 

 Θεόδωρος Σταυρινούδης, Επ. Καθηγητής ΤΔΕ 

 Μαριάννα Σιγάλα, Επ. Καθηγήτρια ΤΔΕ 

 Ανδρέας Ανδρικόπουλος, Λέκτορας ΤΔΕ 

 Ελένη Γάκη, Λέκτορας ΤΔΕ 

 

β) Συνεργάτες (23) 

 Δρ Αθηνά Νέλλα 

 Δρ Ευανθία Μιχάλαινα 

 Δρ Ελένη Μαυραγάνη 
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 Δρ Νικόλαος Παππάς 

 Δρ Γεωργία Ζούνη 

 Δρ Αριστείδης Γκούμας 

 Δρ Άννα Κυριακάκη 

 Δρ Σμαράγδα Ζαγκότση 

 Κυριακή Γλύπτου 

 Μαγδαληνή Βασιλείου 

 Μαρίνα Ευθυμίου 

 Μαριέττα Φραγκογιάννη 

 Μιχαήλ Γεράνιος 

 Παναγιώτης Παναγόπουλος 

 Μιλτιάδης Φλωράς 

 Θηρεσία Καρπαθιωτάκη 

 Αλέξιος Κόντης 

 Σοφοκλής Σκούλτσος 

 Όλγα Καραγιάννη 

 Έλια Αποστολοπούλου 

 Μαρία Φλατσούση 

 Κωνσταντίνος Παναγόπουλος 

 Κυριακή Πνευματικούδη 
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ΠΙΝΑΚΕΣ (1 & 2) ΜΕ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΕΜ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΕΜ 

78. 1 2013 Σεμινάρια από απόσταση Εκπαίδευσης στη Διοίκηση του Τουρισμού 

79.  2013 Θερινό σχολείο "Managing tourism in time of crisis" 

80.  2013 
Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση 
τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών 
προορισμών (ΠΕΓΑ) 

81.  2012 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου βασικός παράγοντας για την οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη του αιγαιοπελαγίτικου χώρου – 
Πολυνησιωτικότητα:  
Α) Δράση 2.2 «E-learning στην Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών 
Επιχειρήσεων» 
Β) Δράση 6.3 : Ανάπτυξη ολοκληρωμένου προγράμματος έρευνας με 
αντικείμενο τη νησιωτικότητα- Ανάπτυξη θεματικών βάσεων δεδομένων  
Γ) Δράση 6.3: Μεταφορικό σύστημα και τουριστική ανάπτυξη στα νησιά 
του Αιγαίου- «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου προγράμματος έρευνας με 
αντικείμενο τη νησιωτικότητα» 

82.  2011 

Έργο: Sagittarius: Launching (g)local level heritage entrepreneurship: 
strategies and tools to unite forces, safeguard the place, mobilize 
cultural values, deliver the experience. Χρηματοδότηση από το South 
East Europe Transnational Collaboration Programme (E.U.) (υπό 
εκπόνηση έργο). 

83.  2011 
GRETIA: Ανάπτυξη Πράσινων Μεταφορών στο νησιωτικό χώρο  
(Ερευνητική Πρωτοβουλία ΘΑΛΗΣ) 

84.  2009 
Euromed Heritage 4 - MARE NOSTRUM : A heritage trail along the 
Phoenician maritime routes and historic port cities of the Mediterranean 
Sea 

85. 1
8 

2007-
2008 

Συμμετοχή σε Πρόγραμμα του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) της 
Κύπρου με τίτλο «Ψηφιακό Επιχειρηματικό Πλαίσιο για την Προώθηση 
Υπηρεσιών Οικολογικού και Πολιτιστικού Τουρισμού στην Κύπρο» 
αναφορικά με τμήμα του έργου που έχει αναληφθεί από την εταιρεία 
Business Architects Consultancy.  

86. 1
9 

2007-
2008 

Συμμετοχή σε Πρόγραμμα του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) της 
Κύπρου που έχει αναλάβει το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 
(ΕΚΚΕ) με τίτλο: «Δημιουργία Ψηφιακών Εφαρμογών και Εργαλείων για 
την Ανάπτυξη του Αθλητικού Τουρισμού στην Κύπρο».  

87. 2
0 

2007-
2008 

Κοινοτικό Πρόγραμμα SEMSON (South Eastern Mediterranean Spatial 
Observatory Network) του Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και 
Ανθρώπινου Δυναμικού (ΙΑΠΑΔ) του Παντείου Πανεπιστημίου.  

88. 2
1 

2007 – 
2008 

Ομάδα Εργασίας B1 για τη διερεύνηση του θεσμικού πλαισίου 
τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα, στα πλαίσια του 
Forum Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου 
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Τουριστικής Ανάπτυξης. 

89. 2
2 

2006-
2008 

MESST Μεσογειακό πρότυπο για τον αειφόρο τουρισμό. INTERREG III B 
σε συνεργασία με ΔΕΤΑΠ Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ΕΟΤ, ΚΟΤ και 4 
διεθνείς εταίρους 

90. 2
3 

2006-
2007 

Συμμετοχή σε Πρόγραμμα του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) της 
Κύπρου που έχει αναλάβει το ΕΚΚΕ και το Cyprus College με τίτλο: 
«Επιμέτρηση και συγκριτική ανάλυση των κοινωνικών επιπτώσεων του 
Τουρισμού σε τοπικές κοινωνίες σε Κύπρο και Ελλάδα» 

91. 2
4 

2006-
2007 

Συμμετοχή σε Πρόγραμμα του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) της 
Κύπρου που έχει αναλάβει το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 
(ΕΚΚΕ) με τίτλο: Προσδιορισμός και ανάπτυξη μοντέλων διοίκησης 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων ξενοδοχειακών και επισιτιστικών 
επιχειρήσεων.  Αξιολόγηση της επαγγελματικής και ακαδημαϊκής 
κατάρτισης των εργαζομένων στην Κύπρο 

92. 2
5 

2006-
2007 

Πρόγραμμα Allways Tourism της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL που 
υλοποιείται σε συνεργασία με τον HATTA με συγχρηματοδότηση του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Υπουργείου Απασχόλησης & 
Κοιν. Προστασίας.   

93. 2
6 

2006-
2007 

Κοινοτικό Πρόγραμμα TEMPUS (Trans-European Mobility Scheme for 
University Studies) που υλοποιείται σε συνεργασία με το ΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης.  Το πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση της 
κινητικότητας των εργαζομένων στην Ευρώπη μέσα από κατάλληλες 
δράσεις στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

94. 2
7 

2006-
2007 

Κατασκευή της μεγαλύτερης μέχρι σήμερα βάσης δεδομένων για την 
ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα στο χρονικό πλαίσιο 1925-1999 
και με δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης και επέκτασης. Φορέας: 
Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου.  

95. 2
8 

2006-
2007 

Ομάδα Εργασίας Α1 για τη διερεύνηση του θεσμικού πλαισίου 
τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα, στα πλαίσια του 
Forum Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου 
Τουριστικής Ανάπτυξης. 

96. 2
9 

2006-
2007 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα MEDOCC «Προώθηση της Αειφόρου 
Ανάπτυξης».  Μεσογειακό παρατηρητήριο για τον βιώσιμο τουρισμό 
INTERREG III B σε συνεργασία με Αναπτυξιακή Γρεβενών και 4 διεθνείς 
εταίρους 

97. 3
0 

2006-
2007 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Innovation for Sustainable Tourism and 
Services in the South Aegean – ISTOS” σε συνεργασία με το 
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου και τέσσερις διεθνείς 
εταίρους 

98. 3
1 

2006-
2007 

Ερευνητικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Μαστίχα Χίου και Καταναλωτές: 
Πολλαπλές και Αμφισβητούμενες Σημασίες, Πρακτικές και Ταυτότητες» 

99. 3
2 

2005-
2006 

Ερευνητικό πρόγραμμα, SINNER_GI (Strengthening International 
Research on Geographical Indications: from research foundation to 
consistent policy), Co-ordinator: Bertil SYLVANDER, INRA, 
Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, FP6 

100. 3
3 

2004-
2007 

Διεθνές Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα TEMPUS – MEDA (CD-JEP-
31084-2003) μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Τμήμα Διοίκησης 
Επιχειρήσεων), του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης (Τμήμα Τουριστικών 
Επιχειρήσεων), του Polytechnic Institute of Beja (School of Technology 
and Marketing) της Πορτογαλίας, του Alexandria University (Faculty of 
Tourism and Hospitality) της Αιγύπτου, του Tishreen University (Faculty 
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of Economics) της Συρίας, και του Lebanese University (Faculty of 
Tourism and Hotel Management) του Λιβάνου. Τίτλος προγράμματος: 
“Enhancing regional academic cooperation in the Mediterranean: 
development of postgraduate studies in tourism and hospitality”. 

101. 3
4 

2004 – 
2006 

Ερευνητικό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «HERMES» (Harnessing 
Employment, Regional Mobility and Entrepreneurship in Southeastern 
Europe) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και 
Ανθρώπινου Δυναμικού (ΙΑΠΑΔ) του Παντείου Πανεπιστημίου.  Το 
πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση της απασχόλησης, της 
περιφερειακής κινητικότητας και της επιχειρηματικότητας στην 
νοτιοανατολική Ευρώπη (Ελλάδα, Τουρκία, Βουλγαρία και Κύπρος). 

102. 3
5 

2004 – 
2006 

Πρόγραμμα «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» Ενίσχυση Έρευνας Ομάδων στα 
Πανεπιστήμια. Η γυναικεία εργασία στις ατομικές, οικογενειακές και 
συνεταιριστικές επιχειρήσεις στον Τουρισμό: Οι περιπτώσεις της 
Μυκόνου και της Λέσβου - Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

103. 3
6 

2003-
2006 

Διεθνές Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα TEMPUS – CARDS (CD-JEP-
17121-2002) μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Τμήμα Διοίκησης 
Επιχειρήσεων), του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης (Τμήμα Τουριστικών 
Επιχειρήσεων), του University of Strathclyde (Scottish Hotel School) της 
Μεγάλης Βρετανίας, του Lahti Polytechnic (School of Tourism & 
Hospitality Management) της Φιλανδίας, του University of Bitola 
(Faculty of Tourism) της Π.Γ.Δ.Μ., του University Fan Noli (Department 
of Marketing & Tourism) της Αλβανίας, του University of Novi Sad 
(Faculty of Νatural Sciences, Department of Geography & Tourism) της 
Σερβίας-Μαυροβουνίου, και του University of Rijeka (Faculty of Tourism 
and Hospitality Management) της Κροατίας. Τίτλος προγράμματος: 
“Advanced regional cooperation in Southeastern Europe: development 
of postgraduate curriculum for tourism and hospitality studies”  

104. 3
7 

2003-
2006 

Διακρατικό ερευνητικό πρόγραμμα TEMPUS - PHARE (CD-JEP-17212-
2002) μεταξύ του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης (Τμήμα Τουριστικών 
Επιχειρήσεων), του Lahti Polytechnic (Department of Tourism & 
Hospitality) Finland, του University of Strathclyde (Scottish Hotel School) 
United Kingdom, του University of Bitola (Faculty of Tourism) F.Y.R.O.M., 
του University Fan Noli (Department of Marketing) Albania, του 
University of Novi Sad (Department of Geography & Tourism) Serbia & 
Montenegro, και του University of Rieka (Faculty of Tourism & 
Hospitality) Croatia. Θέμα: «Αναμόρφωση και αναβάθμιση 
μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στον τουρισμό και την 
διοίκηση φιλοξενίας».  

105. 3
8 

2003-
2006 

Ερευνητικό πρόγραμμα «Βιώσιμη Ανάπτυξη Νησιωτικού Χώρου», στο 
πλαίσιο του ΠΕΝΕΔ (ΓΓΕΤ) με συγχρηματοδότηση του Υπουργείου 
Αιγαίου και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Οινουσσών – Αιγαίου, 

106. 3
9 

2002 – 
2005 

Πρόγραμμα «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
ΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ» - Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

107. 4
0 

2003-
2004 

Διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα μελέτης της χρήσης και αξιοποίησης 
των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφόρησης από μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις, “The use of the Information Systems by Small 
Business. Project participants include academic and consultant 
professionals from: Austarlia, Germany, Brazil, Greece, UK, Canada, New 
Zealand, USA, Slovenia, Denmark, India, Norway, South Africa, Italy, UAE, 
Portugal, Israel, South Korea.  
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108. 4
1 

2002 – 
2004 

Πρόγραμμα : Democratic Participation in Urban Governance (DEMOS) - 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου.  

109. 4
2 

2001-
2004 

Διεθνές Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα TEMPUS – CARDS (CD-JEP-
15007-2000) μεταξύ του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης (Τμήμα Τουριστικών 
Επιχειρήσεων), του Hame Polytechnic (Tourism Development 
Programme) της Φιλανδίας, του University of Strathclyde (Scottish Hotel 
School) της Μεγάλης Βρετανίας, του University of Bitola (Faculty of 
Tourism) της Π.Γ.Δ.Μ., του University Fan Noli (Department of 
Marketing) της Αλβανίας, του University Aleksander Xhuvani 
(Department of Economics) της Αλβανίας, και του University Ismail 
Qemal (Department of Marketing) της Αλβανίας. Τίτλος προγράμματος: 
“Enhancing regional cooperation in Southeastern Europe: curriculum 
updating and adoption for tertiary-level tourism and hospitality 
courses”. 

110. 4
3 

2002-
2004 

Ερευνητικό πρόγραμμα «QUALITEST: Μeasurement Tools and Methods 
Needed for Monitoring the Quality of Tourist Destinations and Services – 
Indicators & Benchmarking», Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

111. 4
4 

2002-
2003 

Ερευνητικό Πρόγραμμα με τίτλο: “Exploring the Digital Divide in Low 
Cost Air Travel” χρηματοδοτούμενο από το Πανεπιστήμιο του 
Strathclyde της Μεγάλης Βρετανίας. 

112. 4
5 

2002-
2003 

Διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα PHARE (98/MAC02/02/007, Component 
5) "Vocational Training Improvement in the Border Region" στην 
Π.Γ.Δ.Μ., σε συνεργασία με την LDK Consultants, Engineers and 
Planners, Athens, Greece.  

113. 4
6 

2002-
2003 

Διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα PHARE (98/MAC02/02/007, Component 
2) "Pelister Tourism Development Study" στην Π.Γ.Δ.Μ., σε συνεργασία 
με την LDK Consultants, Engineers and Planners, Athens, Greece.  

114. 4
7 

2002-
2003  

Περιφερειακό Πρόγραμμα Καινοτομιών Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
«ΝΑΙΑΣ» σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Λέσβου και την Περιφέρεια 
Βορείου Αιγαίου που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
το Υπουργείο Ανάπτυξης 

115. 4
8 

2000 – 
2003 

Πρόγραμμα : Ανάπτυξη ηγετικών και διοικητικών προσόντων 
ιδιοκτητών και στελεχών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (Κοινοτική 
Πρωτοβουλία LEONARDO DA VINCI) - Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

116. 4
9 

2001-
2003 

Διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα μελέτης της χρήσης και αξιοποίησης 
του Internet για την τουριστική εκπαίδευση, σε συνεργασία με το 
Border Technicon Polytecnic της Νότιας Αφρικής και του University of 
Strathclyde της Μεγάλης Βρετανίας.   

117. 5
0 

2001-
2002 

Διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το 
Conservational International, titled “Environmental practices in tourism 
hotspots: barriers of adoption and policy implications” και co-
coordinated από το Cornell University.  

118. 5
1 

1996 – 
2002 

Ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το ΥΠΕΘΟ του ΙΑΑΚ 
του ΕΚΚΕ σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο και το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας. Τίτλος: «Κοινωνικός και οικονομικός Άτλας της Ελλάδας»  

119. 5
2 

2000-
2001 

Διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα PHARE – Cross-Border Cooperation 
(OOSPF-13) “Integrated development of the village Malovishta in terms 
of tourism development and cultural & ecological preservation” στην 
Π.Γ.Δ.Μ. 

120. 5
3 

2000-
2001 

Ερευνητικό έργο «Ερευνα για τη δημιουργία δεικτών νησιωτικότητας – 
Δημιουργία βάσης δεδομένων Ελληνικών Νησιών», Υπουργείο Αιγαίου 
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121. 5
4 

1999-
2001 

Ερευνητικό Πρόγραμμα «EMPOST-NET: Emerging Paradigm of 
Sustainable Tourism – A network perspective», Συντονιστής: 
International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE), 
Lund University, Χρηματοδότης Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ερευνητικό 
Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» 

122. 5
5 

2001-
2000 

Ερευνητικό πρόγραμμα Cultural Tourism Research Project του European 
Association for Tourism & Leisure Education (ATLAS) στα πλαίσια 
χρηματοδότησης από την ΧΧΙΙ Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Διεύθυνσης.  

123. 5
6 

2001 

«Πρόγραμμα Αξιοποίησης Περιουσίας Ελληνικού Οργανισμού 
Τουρισμού, Έργο:   Μελέτη  Νέων  Τεχνολογιών  στον  Τουρισμό»,   
Κλαδική  μελέτη   που  εκπονήθηκε  για  λογαριασμό  της  FUJI  BANK  
και  αποτελεί  τμήμα  των παρεχόμενων προς την Ε.Τ.Α. Α.Ε  υπηρεσιών  
στο  πλαίσιο  της  αξιοποίησης  της  ακίνητης περιουσίας του Ε.Ο.Τ. 

124. 5
7 

1998 – 
2000 

Ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τον ΕΟΤ το οποίο 
πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΚΕ. Τίτλος: «Εσωτερικός τουρισμός: τάσεις 
και προοπτικές». 

125. 5
8 

1997 – 
2000 

Ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Τίτλος: 
«Συμβολή Προγραμμάτων Αστικού Τουρισμού στην Ανάπτυξη-
Ανάπλαση Ιστορικών Κέντρων: η περίπτωση της Αθήνας». 

126. 5
9 

1997 – 
2000 

Ερευνητικό πρόγραμμα. Τίτλος: «Οικογενειακές στρατηγικές 
απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης στον Τουριστικό Τομέα της Χίου». 

127. 6
0 

1997 - 
2000 

Ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται στα πλαίσια του 
ΕΠΕΑΚ. Τίτλος: «Προσδιορισμός των αναγκών των χρηστών του 
γραφείου διασύνδεσης-σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου του 
Αιγαίου». 

128. 6
1 

1996-
2000 

Εκπόνηση του «Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης Ν.Λέσβου», 
Χρηματοδότηση Υπουργείο Εσωτερικών, Πρόγραμμα ΕΑΠΤΑ 

129. 6
2 

1996 – 
2000 

Ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το ΥΠΕΧΩΔΕ του ΙΑΑΚ 
του ΕΚΚΕ σε συνεργασία με το τμήμα Αρχιτεκτονικής του ΕΜΠ. Τίτλος: 
«Παραθεριστική κατοικία στην Ελλάδα». 

130. 6
3 

1999 
Ερευνητικό έργο «Ανάπτυξη Νησιωτικού Χώρου», ΥΠΕΘΟ 

131. 6
4 

1998-
1999 

Ερευνητικό πρόγραμμα TEMPUS - PHARE (CME-03112-97) μεταξύ του 
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης (Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων), του Leeds 
Metropolitan University (Faculty of Cultural and Education Studies) της 
Μεγάλης Βρετανίας και του University of Bitola (Faculty of Tourism) της 
Π.Γ.Δ.Μ. 

132. 6
5 

1998-
1999 

DIME Project: «The diffusion and application of multimedia in the 
tourism and hospitality industries; its implications for employment”. 
Production of a report and of a field research work conducted at the 
University of Surrey for the DIME project (Defining Multimedia for 
Employment) funded under the ESF initiative (ADAPT programme – E.U. 
funded).  

133. 6
6 

1997 – 
1999 

Ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τον Οργανισμό 
Ρυμοτομικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας σε 
συνεργασία με τον Τομέα Πολεοδομίας - Χωροταξίας του ΕΜΠ. Τίτλος: 
«Διερεύνηση των δυνατοτήτων αειφορικής (βιώσιμης) ανάπτυξης και 
χωροθέτησης του Τομέα του Τουρισμού στην Αττική». 

134. 6
7 

1997-
1998 

Εκπόνηση έρευνας με θέμα «Για την εκπόνηση δεικτών που 
χαρακτηρίζουν την νησιωτικότητα», Υπουργείο Αιγαίου 

135. 61995- Ερευνητικό πρόγραμμα “Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη δημιουργία 
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8 1998 πλαισίου αναπτυξιακού σχεδιασμού σε μειονεκτικά νησιά του Αιγαίου”, 
Χρηματοδότης: Υπουργείο Αιγαίου 

136. 6
9 

1990 – 
1998 

Ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από τον ΕΟΤ και 
το ΕΚΚΕ. Τίτλος: «Ο τουρισμός ως παράγοντας κοινωνικής αλλαγής». 

137. 7
0 

1996-
1998 

Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα Regional Inovation Strategies (RIS) 
για την ανάπτυξη καινοτόμων ειδικών μορφών τουρισμού στην 
Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας την περίοδο 1996-1998, στα πλαίσια 
του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΙΠΑ)  του Παντείου Πανεπιστημίου 

138. 7
1 

1996-
1997 

Ερευνητικό και τεχνολογικό πρόγραμμα Ελλάδα-Γαλλίας (Πλάτων) με 
θέμα “Συγκριτική μελέτη των μικρονησιωτικών οικοσυστημάτων στη 
Γαλλία και στην Ελλάδα στο πλαίσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης των 
οικονομικών, ανθρώπινων και περιβαλλοντικών πόρων” σε συνεργασία 
με το Εργαστήριο Geosystemes του Πανεπιστημίου Bretagne Occidental, 
χρηματοδότηση ΓΓΕΤ 

139. 7
2 

1995-
1997 

Εκπόνηση έρευνας με θέμα «Σχέδιο Ολοκληρωμένης Τουριστικής 
Ανάπτυξης Ορεινής Επαρχίας Πλωμαρίου», Συμβούλιο Περιοχής 5ης 
Εδαφικής Περιφέρειας Λέσβου  

140. 7
3 

1996 
Έρευνα "Τουριστική εκπαίδευση και πρόσβαση στην αγορά εργασίας 
στην Ελλάδα", 1996 Φορέας: ΙΝΕ (Ινστιτούτο Εργασίας). 
 

141. 7
4 

1992-
1995 

Δικτύου EURISLES (κοινοτικό πρόγραμμα RECITE) για τη δημιουργία 
πιλοτικής βάσης δεδομένων των νησιών της ΕΕ 

142. 7
5 

1991 – 
1994 

Ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο ανατέθηκε από το ΚΕΓΜΕ (κοινοτική 
πρωτοβουλία NOW) και χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. Τίτλος: 
«Αποτίμηση της λειτουργίας των γυναικείων αγροτουριστικών 
συνεταιρισμών». 

143. 7
6 

1991 – 
1994 

Ερευνητικό πρόγραμμα του Κέντρου Κοινωνικής Μορφολογίας και 
Κοινωνικής Πολιτικής της ΠΑΣΠΕ το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την 
Ε.Ε. και τη Γ.Γ. Ισότητας. Τίτλος: « Η γυναικεία απασχόληση στον 
τουριστικό τομέα: διερεύνηση της αγοράς εργασίας και επισήμανση 
προοπτικών». 

144. 7
7 

2002-
2003 

European Collaborative Research Project “Learning Destinations”. 
Participants of the project are: University of Strathclyde (project 
director), ETOUR, Sweden (Project Secretary), Centre for Regional and 
Tourism Research, Denmark, Finnish Network for Tourism Studies, 
Finland, Queen Margaret University College, Scotland, Karlstad 
University, Sweden (National project coordinators), Centre for Regional 
and Tourism Research, Denmark, Finnish Network for Tourism Studies, 
Finland, Lillehammer College, Norway, ETOUR, European Tourism 
Research Institute, Sweden, Dalarna College, Sweden. 

145. 7
8 

1998-
2000 

European Project “Competitiveness and employment promotion in the 
tourist agencies sector through the employees and the entrepreneurs 
adaptation in the new working requirements of the tourist field”.  

146. 7
9 

1998 
Ερευνητικό πρόγραμμα Aegean DOLPHIN (από απόσταση εκπαίδευση). 
Επεξεργασία εκπαιδευτικού υλικού, εκπαίδευση – επίβλεψη τμήματος 
των εκπαιδευομένων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

 

59.  2014 

Παρατηρητήριο Αειφόρου Τουρισμού για Προορισμούς» το οποίο 
υλοποιείται στο πλαίσιο του Έργου «Δημιουργία Μηχανισμών 
Επιστημονικής Παρακολούθησης Τουρισμού στην Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου» 

60.  2013 
Μελέτη με στόχο την προσέλκυση αεροπορικών εταιρειών χαμηλού 
κόστους και σχεδιασμός στρατηγικής διαπραγμάτευσης επ’ ωφελεία 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

61.  2012 

Μελέτη με στόχο την ανάπτυξη των περιγραφικών δεικτών, όπως αυτοί 
έχουν προσδιοριστεί από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο προσόντων και έχει 
εξειδικευθεί σε εθνικό επίπεδο (Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων) στον 
τομέα του τουρισμού και ειδικότερα στον κλάδο της υποδοχής και της 
φιλοξενίας 

62.  2011 

Έργο: «Προτάσεις για την αναδιοργάνωση της δομής και της 
λειτουργίας ενός Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού» που έχει αναλάβει 
να εκπονήσει το Εργαστήριο Τουριστικών Ερευνών και Μελετών 
(ΕΤΕΜ) και χρηματοδοτείται από τον ΕΟΤ  

63.  2011 

Έργο: «Ανάπτυξη Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού στην 
Ελλάδα» που έχει αναλάβει να εκπονήσει το Εργαστήριο Τουριστικών 
Ερευνών και Μελετών - ΕΤΕΜ και χρηματοδοτείται από την Εταιρεία 
CSF ΑΕ 

64.  2009 
Έργο: «Εκτίμηση Φέρουσας Ικανότητας Τουρισμού στη Νήσο Κω» που 
έχει αναλάβει να εκπονήσει το ΕΤΕΜ και χρηματοδοτείται από τη 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου. 

65.  2009 

Έργο: «Εκτίμηση φέρουσας ικανότητας τουρισμού στην παράλια 
περιοχή της Δ. Μαγνησίας και στον όρμο Νηές του Δήμου Σούρπης». 
Ανάδοχοι  Golfing Development Μελετητική Κατασκευαστική Ανώνυμη 
Εταιρεία – ΕΤΕΜ 

66.  2009 

Έργο: «Η σημασία του Τουρισμού για την ελληνική οικονομία / 
κοινωνία & προτάσεις πολιτικής για την τουριστική ανάπτυξη» που 
ανέλαβε να εκπονήσει το ΕΤΕΜ και χρηματοδοτήθηκε από τον 
Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων – ΣΕΤΕ 

67.  2009 
Έργο:  «Σχέδιο Τουριστικού Μάρκετινγκ για το Νομό Ευβοίας» που έχει 
αναλάβει να εκπονήσει το ΕΤΕΜ και χρηματοδοτείται από την 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας. 

68.  2009 

Έργο: «Ανάπτυξη του Οικοτουρισμού σε συνδυασμό με άλλες ειδικές 
μορφές τουρισμού στις περιοχές της Υπάτης και του Καϊάφα» που έχει 
αναλάβει να εκπονήσει το ΕΤΕΜ και χρηματοδοτείται από την Εταιρεία 
Τουριστικής Ανάπτυξης ΑΕ 

69.  2008 

Εγχειρίδιο με τίτλο: «Οδηγός αντιμετώπισης τοπικών περιβαλλοντικών 
προβλημάτων: Τουρισμός και Περιβάλλον», Συνεργασία με το 
Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία «Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση 
WWF – Ελλάς»  

70.  2008 
Καταστατική μελέτη του Αθηναϊκού Τουρισμού – από την προ 
ολυμπιακή στη μετά- ολυμπιακή περίοδο: Η επίδραση των  
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Ολυμπιακών Αγώνων και η υφιστάμενη κατάσταση, οι στρατηγικές 
προτεραιότητες,  οι προοπτικές, οι προκλήσεις και οι επόμενες δράσεις 
για την πενταετία 2008-2012 (ΕΤΕΜ- ΕΤΟΑΑ) 

71. 1 2008 

Συνεργασία του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το ΕΤΕΜ 
(Εργαστήριο Τουριστικών Ερευνών και Μελετών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου) για τη δημιουργία "Οδηγού καλής Πρακτικής" (Best practice) 
με τίτλο: "Τουρισμός Υπαίθρου και Τοπική Αυτοδιοίκηση", ο οποίος θα 
απευθύνεται στους Δήμαρχους, τους Συμβούλους των Δημοτικών 
Επιτροπών Τουρισμού και τα στελέχη των Αναπτυξιακών Εταιριών των 
Δήμων. Σκοπός είναι η ενημέρωση των Δημοτικών Αρχόντων για τις 
δυνατότητες τοπικής ανάπτυξης μέσω του τουρισμού της υπαίθρου, 
καθώς και η διαμόρφωση πολιτικών και στρατηγικών στο πλαίσιο της 
Δ’ Προγραμματικής περιόδου. 

72. 2 2008 

Συνεργασία της Εταιρείας Τουριστικής και Οικονομικής Ανάπτυξης 
Αθηνών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Ε.Τ.Ο.Α.Α. Α.A.E. 
Ο.Τ.Α.) και του Πανεπιστημίου Αιγαίου/Ειδικός Λογαριασμός 
Κονδυλίων Έρευνας, για την εκπόνηση του έργου: Καταστατική Μελέτη 
Αθηναϊκού Τουρισμού – από την Προ-Ολυμπιακή στη Μετά-Ολυμπιακή 
Περίοδο: Η επίδραση των Ολυμπιακών Αγώνων στον Αθηναϊκό 
Τουρισμό και η υφιστάμενη κατάσταση, οι στρατηγικές 
προτεραιότητες, οι προοπτικές-προκλήσεις και οι επόμενες δράσεις 
για την επόμενη 5ετία (2008 -2012).  

73. 3 2007 
Μελέτη «Δημιουργία Τουριστικού Παρατηρητηρίου στον Ν.Χίου», 

Χρηματοδότηση Ν.Α. Χίου, Ιανουάριος  

74. 4 2006 
Μελέτη «Δημιουργία Τουριστικού Παρατηρητηρίου στον Ν.Σάμου», 

Χρηματοδότηση Ν.Α. Σάμου, Ιανουάριος  

75. 5 2005 
Μελέτη «Marketing Plan  και σχέδιο δράσης τουριστικής προβολής της 

Περιφέρειας Β.Αιγαίου», Ανάδοχος Planet A.E, Χρηματοδότηση 
ΠΕΠ Β.Αιγαίου Αύγ. – Δεκεμ.  

76. 6 2004 - 2005 

Σ. Φωτίου, Α. Μέξα, Π. Τσάρτας, Κ. Παρπαΐρης, Α. Μιχαηλίδης, Α. 
Θεοχάρους, «Μελέτη υπολογισμού της Φέρουσας Ικανότητας και 
εκτίμησης δυνατότητας ανάπτυξης ολοκληρωμένου τουριστικού 
προϊόντος για τις περιοχές της υπαίθρου», Αναθέτουσα Αρχή: Γραφείο 
Προγραμματισμού Κύπρου 

77. 7 2004 
Σ. Φωτίου, Π. Τσάρτας, Β. Κουρκουτά, «Κατευθυντήριες γραμμές για τα 
σχέδια διαχείρισης επισκεπτών σε περιοχές εφαρμογής της Κ.Π. 
LEADER+». BAC A.E. – Υπηρεσία Διαχείρισης Κ.Π. LEADER+. Σελ. 142 

78. 8 2002-2003 
Γ. Ζαχαράτος, Π. Τσάρτας, Δ. Λαγός σε συνεργασία με ΟΜΑΣ Ε.Π.Ε., Α. 
Κοτζαμπόπουλο, Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας 
Πελοποννήσου. 

79. 9 2002-2003 
Γ. Ζαχαράτος, Π. Τσάρτας, Γ. Διονυσοπούλου σε συνεργασία με ΟΜΑΣ 
ΕΠΕ-ΕΤΑΜ, Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης. 

80. 1
0 

2002-2003 
Γ. Ζαχαράτος, Π. Τσάρτας, Γ. Σπιλάνης, Θ. Σταυρινούδης σε συνεργασία 
με SALFO, ENVIPLAN, Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου. 

81. 1
1 

2002 
Εκπόνηση μελέτης του ΕΟΤ σχετικής με την  τουριστική ανάπτυξη της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, Αθήνα. 

82. 1
2 

2001-2002 
Γ. Ζαχαράτος, Π. Τσάρτας, Σ. Ζαγκότση, Α. Κυριακάκη, Δ. Γκούβης κ.α. 
Μελέτη για την απασχόληση στον Τουρισμό (Υποκλάδοι Ξενοδοχείων, 
Πρακτορείων, Εστίασης), ΣΕΤΕ. 

83. 1 2001 Ζαχαράτος Γ., Τσάρτας Π., Λαγός Δ., Διονυσοπούλου Π, Θαλάσσιος 
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3 τουρισμός, CSF AE.-Ε.Τ.Α. Α.Ε. 

84. 1
4 

2001 
Ζαχαράτος Γ., Τσάρτας Π., Λαγός Δ. Γκρίμπα Ε., Επαγγελματικός 
τουρισμός, CSF AE. -Ε.Τ.Α. Α.Ε. 

85. 1
5 

2001 
Ζαχαράτος Γ., Τσάρτας Π., Λαγός Δ. Χαμάκος Γ., Θεματικός τουρισμός, 
CSF AE. -Ε.Τ.Α. Α.Ε. 

86. 1
6 

2001 
Ζαχαράτος Γ., Τσάρτας Π., Λαγός Δ., Μάστορα Κ., Θερμαλιστικός – 
Ιαματικός τουρισμός, CSF AE. -Ε.Τ.Α. Α.Ε. 

87. 1
7 

2001 
Ζαχαράτος Γ., Τσάρτας Π., Λαγός Δ., Σταυρινούδης Θ, Τουρισμός 
Αλλοδαπών, CSF AE. -Ε.Τ.Α. Α.Ε. 

88. 1
8 

2001 
Ζαχαράτος Γ. , Τσάρτας Π., Λαγός Δ. Τσιλιμπώκος, Κ.Κυριακάκη Α., 
Γκούβης Δ., Εσωτερικός τουρισμός, CSF AE. -Ε.Τ.Α. Α.Ε. 

89. 1
9 

2001 
Τσάρτας Π., Λαγός Δ. Γκούβης Δ., Χειμερινός τουρισμός, CSF AE. -Ε.Τ.Α. 
Α.Ε. 

90. 2
0 

2001 
Τσάρτας Π., Λαγός Δ., Ζαγκότση Σ., Πολιτιστικός τουρισμός, CSF AE. -
Ε.Τ.Α. Α.Ε. 

91. 2
1 

2001 
Τσάρτας Π., Λαγός Δ. Κυριακάκη Α., Οικοτουρισμός τουρισμός, CSF AE. 
-Ε.Τ.Α. Α.Ε. 

92. 2
2 

2001 
Τσάρτας Π., Λαγός Δ., Τριχάς Ν.,Νέες τεχνολογίες και τουρισμός, CSF 
AE. -Ε.Τ.Α. Α.Ε. 

93. 2
3 

2000-2001 
Μελέτη του ΣΕΤΕ (Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων) 
«Μελέτη για την απασχόληση στον Τουρισμό και ιδιαίτερα στους 
υποκλάδους της Ξενοδοχείας  και Εστίασης Πρακτορείων». 

94. 2
4 

1999 
Π. Τσάρτας, Ι. Σταματιάδης, σε συνεργασία με Integration, Δυνατότητες 
απασχόλησης επαναπατριζόμενων Ποντίων γυναικών στον Τουριστικό 
Τομέα,  Κοινοτική Πρωτοβουλία HORIZON.  

95. 2
5 

1999 
Μελέτη "Διερεύνηση δυνατοτήτων αειφορικής (βιώσιμης) ανάπτυξης 
και χωροθέτησης του τομέα τουρισμού στην Αττική" ΟΡΣΑ-ΕΜΠ, 
Αθήνα, σελ.310. 

96. 2
6 

1999 
Διερεύνηση του τουριστικού εκπαιδευτικού συστήματος των Κρατικών 
Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων ΣΤΕ Φορέας ΣΤΕ 

97. 2
7 

1999 
Δ. Οικονόμου, Π. Τσάρτας σε συνεργασία με ΥΠΟΔΟΜΗ, Μελέτη 
Ανάπτυξης Ορεινής Πελοποννήσου, ΥΠΕΘΟ. 

98. 2
8 

1997-1999 
Πρωτογενή έρευνα "Τoυρισμός και τοπική παραγωγή στον Ν. 
Δωδ/σoυ". Φορέας: Αναπτυξιακή Δωδ/σου (ΑΝ.ΔΩ). 

99. 2
9 

1997 
Τ. Αδαμακόπουλος, Π. Τσάρτας, Δ. Καραγιάννης, κ.ά , Μελέτη 
ανάπτυξης ορεινού τουρισμού στο νομό Φωκίδας, Α και Β φάση, 
ΕΕΤΑΑ- Νομαρχία Φωκίδας, σελ. 270. 

100. 3
0 

1997 

Λ. Βασενχόβεν, Ηλ. Κορλιούρος, Π. Τσάρτας, Κ. Χατζημπίρος, κ.ά. 
Τοπική ανάπτυξη, ανάδειξη τοπικών πόρων και προστασία φυσικού και 
ιστορικού Περιβάλλοντος: η περιοχή της Βόνιτσας, Τοπικό αναπτυξιακό 
πρόγραμμα περιοχής Βόνιτσας, ΕΜΠ-Δήμος Βόνιτσας, σελ. 310. 

101. 3
1 

1997 
Γ. Ζαχαράτος, Δ. Κούτουλας, Β. Κατσίκη, Π. Τσάρτας, Αναλυτική Μελέτη 
για την Τουριστική Πολιτική της Νομαρχίας Αθηνών, σελ. 210. 

102. 3
2 
1995- 1996. 

Μελέτη της απονομής οικολογικού σήματος στις τουριστικές 
υπηρεσίες, Χρηματοδότης Ευρωπαϊκή Ενωση-ΥΠΕΧΩΔΕ-ΑΣΑΟΣ  

103. 3
3 

1995 

Γ. Ζαχαράτος, Γ. Δραγασάκης, Π. Τσάρτας, Ε. Μανώλογλου, Γ. 
Γούλατης, κ. ά., Διερεύνηση των δυνατοτήτων και μορφών τουριστικής 
συνεργασίας με τη Ρωσία και άλλες χώρες της πρώην ΕΣΣΔ, Κέντρο 
Έρευνας και Τεκμηρίωσης-Ιnfogroup, Αθήνα, σ. 283. 

104. 31995 Γ. Ζαχαράτος, Π. Κομίλης,  Π. Τσάρτας, Ρ. Καλοκάρδου, κ.ά., Τουριστική 
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4 ανάπτυξη του νομού Αιτωλοακαρνανίας, ΤΕΔΚ νομού 
Αιτωλοακαρνανίας (κοινοτική πρωτοβουλία Euroform), σελ. 300. 

105. 3
5 

1994 -  1995 

Μελέτη “Αεροπορική σύνδεση Ελληνικών Νησιών” που εκπονήθηκε 
από το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Ανατολικής Μεσογείου για τις 
Μεταφορές (ΔΕΚΑΜΜ) για λογαριασμό της Συνδιάσκεψης 
Επιμελητηρίων Ελληνικών Νησιών. 

106. 3
6 

1994 

Γ. Ζαχαράτος, Π. Τσάρτας, Α. Κρητικός, κ.ά, Μελέτη σκοπιμότητας 
ίδρυσης Σχολής7Τουριστικής Εκπαίδευσης για την ανάδειξη στελεχών 
σε Βαλκανικές και Ανατολικές χώρες, 8ΟΤ- Ανάδοχος Planet 
Integration, Αθήνα, σελ. 197. 

107. 3
7 

1994 

Γ. Ζαχαράτος, Π. Τσάρτας, Α. Κρητικός, κ.ά, Σύγκριση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων και διαδικασιών πιστοποίησης προσόντων στις χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάδειξη επαγγελματικών ειδικοτήτων 
στον τομέα του τουρισμού, Διεύθυνση Εκπαίδευσης ΕΟΤ-Ανάδοχος 
Planet Integration, Αθήνα, σελ. 380. 

108. 3
8 

1994 

Γ. Ζαχαράτος, Π. Τσάρτας, Α. Κρητικός, κ.ά, Διερεύνηση σκοπιμότητας 
ίδρυσης ειδικών σχολών τουριστικής εκπαίδευσης (αγροτικός, ορεινός, 
θρησκευτικός, πολιτιστικός τουρισμός), Διεύθυνση Εκπαίδευσης ΕΟΤ-
Ανάδοχος Planet Integration, Αθήνα, σελ. 219. 

109. 3
9 

1993 
Π. Τσάρτας, Μ. Θανοπούλου, Αποτίμηση της λειτουργίας των 
γυναικείων αγροτουριστικών συνεταιρισμών, ΚΕΓΜΕ (πρόγραμμα 
Now), Αθήνα, σελ. 180. 

110. 4
0 

1993 

Α. Ανυφαντή, Σ. Βαρβαρέσος, Γ. Ζαχαράτος, Π. Κομίλης, Ρ. 
Καλοκάρδου, Μ. Χατζηνικολάου, Π. Τσάρτας, Χ. Πετρέας, Α. Χριστίδου, 
«Τουρισμός» Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, ΠΟΞ-ΕΛΑΝΕΤ, Αθήνα, σελ. 
135. 

111. 4
1 

1993 
Γ. Ζαχαράτος, Π. Τσάρτας, Δ. Τσιφόρος, κ.ά , Ειδική χωροτακτική μελέτη 
παράκτιας ζώνης Ιονίου πελάγους νομών Πρεβέζης και Θεσπρωτίας, 
Αθήνα, τομ. Α και Β, σελ. 540. 

112. 4
2 

1992 
Γ. Ζαχαράτος, Ρ. Καλοκάρδου, Τ. Κομίλης, Π. Τσάρτας, Ε. 
Χατζηνικολάου, Η χρονομεριστική μίσθωση στην Ευρώπη και την 
Ελλάδα, ΕΤΒΑ, Αθήνα, σελ. 500. 

113. 4
3 

1991 
Γ. Σπιλάνης, Π. Τσάρτας, Π. Μπουμπάρης, Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
Πολιτιστικού Τουρισμού στη Χίο, ECTARC-ΤΕΔΚ Χίου, Ελληνικά - 
Αγγλικά, σελ. 100. 

114. 4
4 

1991 
Τσεκούρας και συνεργάτες, Ρ. Καλοκάρδου, Κ. Κραντονέλλης, Π. 
Τσάρτας, Μεταβολή του προτύπου μαζικού τουρισμού: Νέες Μορφές 
Τουρισμού, ΕΤΒΑ, Αθήνα, σελ. 500. 

115. 4
5 

1990 

Μελέτη της εταιρείας συμβουλευτικών υπηρεσιών Planet σε 
συνεργασία με το ΕΤΕΜ αναφορικά με την εκπόνηση στρατηγικού 
σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης του Νομού Κέρκυρας για λογαριασμό 
του Κερκυραϊκού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΕΟΤ). 

116. 4
6 

1989-1990 
Μελέτη “Ανάπτυξη πολιτιστικού τουρισμού στη Χίο” που εκπονήθηκε 

για λογαριασμό της ΤΕΔΚ Χίου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
προγράμματος διαπεριφερειακής συνεργασίας PEE. 
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Εργαστήριο Ποσοτικών Μεθόδων 

Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

ΦΕΚ Ίδρυσης Εργαστηρίου Τεύχος Β, ΦΕΚ 1285, 11/09/2003 

Διεύθυνση 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μιχάλων 8, 

82100 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση 
Σφάλμα! Η αναφορά της υπερ-σύνδεσης δεν είναι έγκυρη. 

http://qmlab.ba.aegean.gr/   

Διευθυντής Εργαστηρίου Καθηγητής Βασίλης Αγγελής 

E-mail qmlab@chios.aegean.gr 

Τηλέφωνο 22710 35186, 35184 

Fax 22710 35189 

 

Το Εργαστήριο Ποσοτικών Μεθόδων ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2003 στο Τμήμα Διοίκησης 

Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Βασικός στόχος του είναι η επιστημονική έρευνα 

και η ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών που μπορούν να συμβάλλουν στην αποτελεσματική 

διοίκηση των σύγχρονων οργανισμών, οι οποίοι λειτουργούν σε ένα μεταβαλλόμενο 

επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Μέλη του εργαστηρίου είναι: 

 Οι διδάσκοντες των ποσοτικών μαθημάτων (Μαθηματικά, Στατιστική, Επιχειρησιακή 

Έρευνα) του Τμήματος. 

 Επιστημονικοί συνεργάτες και υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος με ερευνητικό 

ενδιαφέρον και εμπειρία στις ποσοτικές μεθόδους και τις εφαρμογές τους. 

Το Εργαστήριο συνεργάζεται επίσης, κατά περίπτωση, με άλλους διδάσκοντες του Τμήματος 

αλλά και της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης, των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα 

καλύπτουν τους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών, Χρηματοοικονομικών και 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.  

Τα ερευνητικά πεδία του Εργαστηρίου είναι: 

 Στατιστική Ανάλυση  

 Λήψη Αποφάσεων  

 Περιφερειακή Ανάλυση  

http://qmlab.ba.aegean.gr/
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Κατά την περίοδο της λειτουργίας του, το Εργαστήριο έχει αναπτύξει έντονη ερευνητική 

δραστηριότητα, σε επίπεδο τόσο βασικής, όσο και εφαρμοσμένης έρευνας και έχει 

συμμετάσχει σε αρκετά ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα. Στα πλαίσια αυτά έχει 

συμμετάσχει στην ανάπτυξη πρωτότυπων μεθοδολογιών και τεχνικών υπολογισμού της 

ελκυστικότητας περιοχών και περιφερειών, στο σχεδιασμό και υλοποίηση του πλαισίου του 

ηλεκτρονικού χώρου εργασίας και στη διαμόρφωση του θεωρητικού σχεδίου της αποδοχής 

προϊόντων σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή. Κατά το διάστημα αυτό έχουν δημοσιευτεί 

πάνω από 30 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ενώ βρίσκονται υπό εξέλιξη 

περίπου 40 εργασίες, κάποιες από τις οποίες έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή και εθνικά 

συνέδρια. Τέλος, το Εργαστήριο έχει συμμετάσχει στη διοργάνωση δύο διεθνών και ενός 

εθνικού συνεδρίου. 

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι το Εργαστήριο είναι ένας χώρος έντονης ερευνητικής 

δραστηριότητας, που δίνει τη δυνατότητα σε πολλούς νέους επιστήμονες από διαφορετικές 

γνωστικές περιοχές να συνεργαστούν για να μελετήσουν και να επιλύσουν προβλήματα της 

διοίκησης των επιχειρήσεων. 

 

Πεδία Έρευνας και Παροχής Υπηρεσιών 

 Στατιστική Ανάλυση 

o Δημιουργία Βάσεων Δεδομένων 

o Επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων και ομάδων πληθυσμού σε θέματα 

Στατιστικής 

 Περιφερειακή Ανάλυση 

o Συμβολή των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιφερειακή 

ανάπτυξη. 

o Συμβολή του τουρισμού στην περιφερειακή ανάπτυξη  

 Λήψη Αποφάσεων  

o Εναλλακτικά Δίκτυα Τραπεζικών Συναλλαγών 

o Η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών από παιδιά 

ηλικίας 10-15 ετών  

Mέλη του Εργαστηρίου 

Διδάσκοντες 

 Δρ. Αγγελής Βασίλης, Καθηγητής Ποσοτικών Μεθόδων,  Επιστημονικός 

Υπεύθυνος του Εργαστηρίου 

 Δρ. Μαύρη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Ποσοτικών Μεθόδων  

 Δρ. Γάκη Ελένη, Λέκτορας Ποσοτικών Μεθόδων στη Χωρική Ανάλυση 
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 Δρ. Ντουμή Μαρία, Διδάσκουσα Ποσοτικών Μεθόδων (Π.Δ.407/80)  

 

Επιστημονικοί Συνεργάτες 

 Δρ. Αλεξόπουλος  Ανδρέας 

 Δρ. Αντιβάχης Νίκος 

 Δρ. Αποστόλου Μανόλης  

 Δρ. Βαφόπουλος Μιχάλης  

 Δρ. Κουφοδόντης Ιάσων  

 Δρ. Κωνσταντάς Γεώργιος 

 Δρ. Μονιούκας Φώτης 

 Δρ. Σαλαμούρα Μαρία 

 Δρ. Τριχάς Νίκος 

Υποψήφιοι Διδάκτορες 

 Αλεξανδροπούλου Διονυσία 

 Αργυροπούλου Χρυσάνθη 

 Μακρίδη Λίζα 

 Τσόκα Ιωάννα 

 

Ενεργά Προγράμματα & Δραστηριότητες Εργαστηρίου 

 Πρόγραμμα IKYDA (2004-2006) σε συνεργασία με το εργαστήριο ΙΡΙΣ 

Στόχος του προγράμματος αυτού, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το 

Πανεπιστήμιο Freiburg, ήταν η συγκριτική ανάλυση των δυνατών/αδύνατων σημείων, 

ευκαιριών/απειλών και γενικότερα των προοπτικών ανάπτυξης τουριστικών προορισμών 

στην Ελλάδα και στη Γερμανία. Προς το σκοπό αυτό αναπτύχθηκε ένα μοντέλο 

εντοπισμού των παραμέτρων που αποτελούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για κάθε 

περιοχή και προσδιορισμού των δυνατοτήτων ανάπτυξης της. Στο πλαίσιο του παραπάνω 

έργου, το Εργαστήριο Ποσοτικών Μεθόδων παρείχε την τεχνογνωσία του για τον 

εντοπισμό και την ποσοτικοποίηση των παραγόντων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη 

μιας περιοχής, καθώς και στη δημιουργία ενός μοντέλο υπολογισμού της ελκυστικότητας 

της.  

 

 MESST (ARCHIMED): Μεσογειακό Πρότυπο για τον Αειφορικό Τουρισμό (2005-2007) 

σε συνεργασία με το εργαστήριο ΕΤΕΜ 

Στόχος του προγράμματος αυτού ήταν η δημιουργία ενός προτύπου πιστοποίησης 

τουριστικών προορισμών και επιχειρήσεων, που αφορούσε το σύνολο των τουριστικών 

δραστηριοτήτων (μεταφορά-μετακίνηση, διαμονή, διασκέδαση, κλπ.). Στο πλαίσιο του 



 267 

προγράμματος αυτού, το Εργαστήριο Ποσοτικών Μεθόδων παρείχε την τεχνογνωσία του, 

για το σχεδιασμό των απαραίτητων ερωτηματολογίων που χρησιμοποιήθηκαν στις 

έρευνες πεδίου, τον καθορισμό των δειγμάτων, την κωδικοποίηση των απαντήσεων και το 

σχεδιασμό της βάσης δεδομένων. 

 

 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Μεσσαπίων (2008) 

Στα πλαίσια του έργου αυτού το Εργαστήριο Ποσοτικών Μεθόδων ολοκλήρωσε τα 

ακόλουθα παραδοτέα:  

o Συγκέντρωση Στοιχείων και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στο Δήμο 

Μεσσαπίων 

o Επεξεργασία, ανάλυση και αξιολόγηση των στοιχείων 

o Καθορισμός στόχων στρατηγικού προγράμματος και ανάλυση τους σε Άξονες, Μέτρα 

και Δράσεις 

o Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Μεσσαπίων 

 

 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Ληλαντίων (2008) 

Στα πλαίσια του έργου αυτού το Εργαστήριο Ποσοτικών Μεθόδων ολοκλήρωσε τα 

ακόλουθα παραδοτέα:  

o Συγκέντρωση Στοιχείων και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στο Δήμο 

Ληλαντίων 

o Επεξεργασία, ανάλυση και αξιολόγηση των στοιχείων 

o Καθορισμός στόχων στρατηγικού προγράμματος και ανάλυση τους σε Άξονες, Μέτρα 

και Δράσεις 

o Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ληλαντίων 

 

 Εκπόνηση Μελέτης Βιωσιμότητας του Μουσείου Χριστιανικής Τέχνης της Ιεράς 

Μητρόπολης Μεσσηνίας (2009) 

Στα πλαίσια του έργου αυτού το Εργαστήριο Ποσοτικών Μεθόδων ολοκλήρωσε τα 

ακόλουθα παραδοτέα:  

o Καταγραφή της Υφιστάμενης Κατάστασης στο χώρο του θρησκευτικού τουρισμού 

στην Ελλάδα 

o Διερεύνηση του Εξωτερικού Περιβάλλοντος του Μουσείου  

o Ανάλυση Βιωσιμότητας του Μουσείου 

o Συμπεράσματα-Προτάσεις 
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 Εκπόνηση Μελετών Βιωσιμότητας επτά Βυρσοδεψείων στη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου 

(2011) 

Στα πλαίσια του έργου αυτού το Εργαστήριο Ποσοτικών Μεθόδων ολοκλήρωσε τα 

ακόλουθα παραδοτέα:  

o Καταγραφή της Υφιστάμενης Κατάστασης στο χώρο της κατεργασίας δέρματος στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό  

o Διερεύνηση του Εξωτερικού Περιβάλλοντος των βυρσοδεψείων 

o Ανάλυση Βιωσιμότητας των βυρσοδεψείων 

o Συμπεράσματα-Προτάσεις 

 

Διοργάνωση Διεθνών Συνεδρίων 

 2ο Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Συστημικών Μελετών, «Συστημικές 

Προσεγγίσεις σε Δίκτυο Επιχειρήσεων – Οργανισμών: Οικονομικές & Κοινωνικές 

Διαστάσεις», Χίος, Μάιος 2006. 

 Επιστημονικό Συνέδριο για τα 25 χρόνια λειτουργίας του Τμήματος Διοίκησης 

Επιχειρήσεων,  20-22.10. 2011. 

 

Εξοπλισμός (Υλικό/Λογισμικό) 

 2 Σταθμοί εργασίας MS-Windows Παλμογράφοι 

 Laser Εκτυπωτής 

 Πολυμηχάνημα (Fax, Scanner, εκτυπωτής) 

 Minitab  

Συνεργαζόμενοι Φορείς 

1. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  

2. Πανεπιστήμιο Πειραιώς  

3. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  

4. Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο  

5. Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας  

6. Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκηης 

7. Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης  

8. European Management Association  

9. Regional Studies Association  

10. Ελληνική Εταιρεία Συστημικών Μελετών  

11. Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών  

12. Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία 
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Ερευνητικό εργαστήριο « IRIS» 

 

Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

 

ΦΕΚ Ίδρυσης Εργαστηρίου  

Διεύθυνση 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μιχάλων 8, 

82100 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση  qmlab@chios.aegean.gr 

Διευθυντής Εργαστηρίου Αναπλ. Καθηγητής Οδυσσέας Σακελλαρίδης 

E-mail qmlab@chios.aegean.gr 

Τηλέφωνο 22710 35186, 35184 

Fax 22710 35189 

 

Το IRIS είναι ένα ερευνητικό εργαστήριο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. 

Δραστηριοποιείται στη χρήση των ΤΠΕ στην πολυμορφική εξ αποστάσςεως εκπαίδευση και 

κατάρτιση. Επίσης ερευνά θέματα σημασιολογικού ιστού καθώς και ζητήματα τουριστικού 

σχεδιασμού της προσφοράς και διαχείρισης κληρονομιάς με επίκεντρο τον επισκέπτη. Το 

IRIS αποτελεί το ελληνικό κέντρο εμπειρογνωμοσύνης για τη διεθνική ποιοτική διαχείριση 

και στην ερμηνεία κληρονομιάς. 

  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΩΣ LEADER  ή PARTNER) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

   

1. 2006 -2007: The IRIS Research Laboratory, UoA, HYDRORIZONS 1: Planning and 

Implementing a Destination Information Marketing and Management Systems  for the 

tourism cluster A of the  Prefecture of Ioannina,  Funding C.I Leader+,  Budget 12.000 €  

2. 2006 -2007: The IRIS Research Laboratory, UoA, HYDRORIZONS 2: Planning and 

Implementing a Destination Information Marketing and Management Systems  for the 

tourism cluster B of the  Prefecture of Ioannina, Funding C.I Leader+,   Budget 17.000 € 
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3. 2006: The IRIS Research Laboratory, UoA, The DELIGHT Project : Distance and e-

Learning in Heritage Interpretation ( DELIGHT: Distance E-Learning Interpretation 

Course on Greek Heritage Tourism)  

  4. 2006-2008 The IRIS Research Laboratory, UoA, TransInterpret II«Τransnational Quality 

Management in Heritage Interpretation». Funding C.I.  Leader +: Strand 2. Measure 2.2. 

Transnational Cooperations Lead Partner LAG Suedschwarzwald and University of 

Freiburg. the Hellenic Regional Competent Centre and 16 Local Authority Groups in 

Germany, Italy, Switzerland, Spain and Greece. Budget 780.000 Euros 

  5. 2006: The IRIS Research Laboratory, UoA Project Title: “Society of the Friends. Oaths and 

Secrets in Western Greece. A historical heritage trail through the Revolution in 1821.” A 

tourism development plan to introduce domestic and foreign visitors to the centers that 

have prepared the Revolution of 1821 and established the modern State. Lead Partner: 

Development Agency of Aetolia. Funding C.I.  Leader + 2006-2008, Strand 2. Measure 

2.1 : Trans-regional Cooperation :  Budget 63.500 Euros 

  6. 2004-2006: The IRIS Research Laboratory, UoA “IKYDA 2004-2006”A comparative 

analysis of strengths and weaknesses, threats and unexploited heritage potential at 

tourism destinations”, Joint project of the Universities of Freiburg and of the Aegean, 

Programme Ikyda For The Promotion Of The Exchange And Scientific Cooperation 

Between Greece And Germany, IKY, DAAD. Budget 20.000 € 

  7. 2003-2005 The IRIS Research Laboratory, UoA “International Exchanges in Tourism 

Destination Planning and Management. Socrates Intensive Program”; Lead Partner 

University of Venice Ca’ Foscari 

  8. 2002-2004 Laboratory of Heritage Management, UoA  Mediterranean Network for 

Unified Distance Learning University and Continuous Vocational Training Level, 

EUMEDIS-503, MED NET'U, EC, 2004 Webpage: 

www.uninettuno.it/nettuno/index.htm Coordinator: Consorzio NETTUNO (Network per 

l'Universita Ovunque NETTUNO) Funding: EUMEDIS-503, EC, 2002-04   

  9.  2001-2003 Laboratory of Cultural Heritage, UoA Project Title: Drystone Constructions in 

Thrace, the Aegean and Cyprus (Study, Documentation and Website Construction) 

Website: www.xerolithic.org  Coordinator:University of Cyprus Funding: Ministry of 

Agriculture and the Environment, Cyprus, Partners: Laboratory of Cultural Heritage, 

UoA, Department of Cultural Technology and Communication, UoA, Institute of Cultural 

and Educational Technology, Thrace  

10. 2001-2003 Laboratory of Heritage Management, UoA  Project Title: Ethnoarchaeological 

and Archaeolecological Research of the deserted islands in the Prefecture of Dodecanese. 

Website: www.aegean.gr/culturaltec/ethnolog/ethnolog1.html  Coordinator: Laboratory 

of Heritage Management, Funding: Ministry of the Aegean 

http://www.uninettuno.it/nettuno/index.htm
http://www.xerolithic.org/
http://www.aegean.gr/culturaltec/ethnolog/ethnolog1.html
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11. 2004: Laboratory of Cultural Heritage Documentation, UoA  “Circumnavigatio”  Scientific 

Research, Documentation and Digitization of the tangible cultural heritage in North 

Aegean” National Funding, Information Society 

  12. 2002-2004 Laboratory of Cultural Heritage Documentation, UoA     – Euromed Heritage 

II – Fortification Systems in the Mediterranean  

  13. 2002: Laboratory of Heritage Management, UoA, “Feasibility Study for the Development 

of a European Center for Cultural Heritage Information and Communication” Funding 

Ministry of the Aegean  

  14. Laboratory of Cultural Heritage Documentation, UoA   “Information Systems for the 

promotion and management of the music tradition in the Aegean Sea”  

  15. 2000-2002     Laboratory of Heritage Management, UoA “ Drystone constructions - 

European Cultural Heritage Culture” Webpage: 

www.aegean.gr/culturaltec/activitiesa_gr.htm  Coordinator: Universitat Rovira I Virgili 

Funding Culture 2000 

  16. 2001 Laboratory of Heritage Management, UoA, “Windmills of Lesvos: Digitization of the 

photographic and slide archive of Dr. M. Axiotis”, Coordination Dr. G. Pavlogeorgatos, 

Funding: Ministry of the Aegean  

  17. 2000 : Laboratory of Heritage Management, UoA  “Socrates Thematic Network: A 

Philosophy for Europe »Webpage www.urbino-europa.net/  Coordinator : university of 

Urbino, Italy Funding:EU, The Socrates Programme  

  18. 1997-2000  The Iris Research Laboratory, UoA The Iris Research Laboratory “Aegean 

DOLPHIN” (Distance and Open Learning Programs in Hellenic Interactive Networks): 

Distance and Open Learning Programs for Hellenic Instruction Network, EPEAEK 

National Funding 

  19. 1997-2000 The Iris Research Laboratory, UoA, University of Pireaus and University of 

Macedonia: EPEAEK«Upgrading and Digitization of the Pre- Graduate Curriculum », 

EPEAEK National Funding 

  20.  1995-2000 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ  «Upgrading and Digitization if the Curriculum in the 

department of Business Planning, UoA » EPEAEK National Funding (01/09/02-

31/08/05) 

Εργαστήριο Διοίκησης, Επικοινωνίας και Καινοτόμου Εκπαίδευσης» 

(Ε.Δ.Ε.Κ.Ε.) 


         

ΦΕΚ  Ίδρυσης:  1867/31.08.2015 τ. Β’ 

 

http://www.aegean.gr/culturaltec/activitiesa_gr.htm
http://www.urbino-europa.net/
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Το Εργαστήριο Διοίκησης, Επικοινωνίας και Καινοτόμου Εκπαίδευσης, «ΕΔΕΚΕ», 

εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της 

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών και της Οργανωσιακής 

Επικοινωνίας (ενδοεπιχειρησιακή επικοινωνία και επικοινωνία μεταξύ των 

Οργανισμών, Επιχειρήσεων, Ομάδων). 

 

Το Εργαστήριο Διοίκησης, Επικοινωνίας και Καινοτόμου Εκπαίδευσης, «ΕΔΕΚΕ», 

έχει ως αποστολή: 

5. Στην έρευνα αφενός της στρατηγικής διαχείρισης των επιχειρήσεων και 

οργανισμών στο πλαίσιο αντίξοων ή νεοεμφανιζόμενων καταστάσεων (όπως η 

οικονομική ύφεση, η ξαφνική ή διαρκής κρίση, η εισαγωγή και ανάπτυξη μιας 

επιχείρησης σε μια νέα – «αλλοδαπή» – αγοραία πραγματικότητα, κ.λπ.) και 

αφετέρου της οργανωσιακής επικοινωνίας με την ταυτόχρονη ανάληψη της 

ευθύνης στην εκπαίδευση των στελεχών των επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση 

των καταστάσεων αυτών. 

6. Στην έρευνα της στρατηγικής διαχείρισης των αλλαγών που αντιμετωπίζουν οι 

επιχειρήσεις και οργανισμοί και στην αποτελεσματική προετοιμασία των 

στελεχών των επιχειρήσεων και οργανισμών στην αντιμετώπιση των δομικών 

και λειτουργικών αλλαγών και των συγκρούσεων που αυτές οι αλλαγές 

διαμορφώνουν στο πλαίσιο των καθημερινών δραστηριοποιήσεων των 

επιχειρήσεων και οργανισμών. 

7. Στη συστηματική και κυρίως καινοτόμο εκπαίδευση – επιμόρφωση των 

προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Διοίκησης 

Επιχειρήσεων στα αποτελέσματα των ερευνών που διεξάγονται από τα μέλη του 

Εργαστηρίου Διοίκησης, Επικοινωνίας και Καινοτόμου Εκπαίδευσης, «ΕΔΕΚΕ», 

μέσα από την εφαρμογή εκπαιδευτικών – επιμορφωτικών τεχνικών όπως, την 

Ανάληψη Ρόλων, τη Βιωματική Μάθηση. 

8. Στη συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα στους τομείς επιστημονικής και 

ερευνητικής ευθύνης του Εργαστηρίου, όπως αυτή ορίζεται αμέσως μετά.  

 

Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται κυρίως το Εργαστήριο Διοίκησης, 

Επικοινωνίας και Καινοτόμου Εκπαίδευσης, «ΕΔΕΚΕ», είναι τα ακόλουθα 

επιστημονικά αντικείμενα: Οργάνωση – Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών, 

Ανάπτυξη Επιχειρήσεων, Επικοινωνία, Οργανωσιακή Επικοινωνία, Διαχείριση 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Διαχείριση Κρίσεων, Διαχείριση Διενέξεων – Συγκρούσεων, 
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Στρατηγικές Ενδο – Επιχειρησιακών και Δια – Επιχειρησιακών Διαπραγματεύσεων, 

Στρατηγικές Βελτίωσης της Απόδοσης των Εργαζομένων και των Εργασιακών 

Ομάδων, Διαχείριση Αλλαγών 

 


