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Κ αλωσορίζοντάς σας  στο Πρό-

γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

MBA Πλήρους Φοίτησης το οποίο υπο-

στηρίζεται από τα Τμήματα Οργάνω-

σης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και 

Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οι-

κονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 

δεν σας υποδέχομαι απλά σε ένα σύγ-

χρονο και ανταγωνιστικό μεταπτυχια-

κό πρόγραμμα, ούτε στο πιο καταξιω-

μένο και αναγνωρισμένο MBA πρό-

γραμμα, αλλά σας υποδέ-

χομαι σε ένα νέο κύκλο 

της ζωής σας, η ολοκλή-

ρωση του οποίου θα σας 

έχει προσδώσει σημαντι-

κή προστιθέμενη αξία σε 

επαγγελματικό και προ-

σωπικό επίπεδο.  

Εμείς στο ΜΒΑ πλήρους 

φοίτησης πιστεύουμε ότι 

η αποστολή μας είναι να εκπαιδεύ-

σουμε τους αυριανούς ηγέτες, οι οποί-

οι θα δρουν ως συντελεστές  αλλαγής 

και καινοτομίας, θα συνεισφέρουν στη 

διαμόρφωση του κόσμου των επιχει-

ρήσεων στο μέλλον και ταυτόχρονα θα 

διαμορφώνουν νέα γνώση και πρακτι-

κή στη διοίκηση επιχειρήσεων.   

Προσωπικό όραμα αλλά και συνεπής 

προσανατολισμός όλων των διδασκό-

ντων στο πρόγραμμα αυτό, αποτελεί 

όχι μόνο το πρόγραμμα να ανταποκρί-

νεται στην εξαίρετη ιστορική διαδρο-

μή του, αλλά να αποτελέσει σήμερα 

και αύριο, το σημείο αναφοράς για τα 

προγράμματα ΜΒΑ  της Ελλάδας αλλά 

και της ευρύτερης περιοχής.  

Το πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί για 

να ανταποκρίνεται  τόσο στις δικές 

σας επαγγελματικές φιλοδοξίες όσο 

και σε διεθνείς ακαδημαϊκές και επαγ-

γελματικές προδιαγραφές. Οι επιλογές 

που δίνονται μέσω του προγράμματος 

επιτρέπουν στους φοιτητές να επωφε-

λούνται πολλαπλά, αφού οι συμμετέ-

χοντες του προγράμματος αποκτούν 

σταδιακά εμπεριστατωμένη γνώση σε 

τομείς και θεματικές διοίκη-

σης, που τους προετοιμάζει 

όχι απλά για τη διαχείριση 

σύγχρονων διοικητικών 

προκλήσεων, αλλά προπα-

ρασκευάζει στο να ηγηθούν 

των ελληνικών και διεθνών 

δεδομένων της εποχής μας. 

Έχουμε επενδύσει σε αν-

θρώπινο δυναμικό υψηλού επιπέδου 

ώστε με τη συμμετοχή σας στο Πρό-

γραμμα αυτό να αποκτήσετε ένα ση-

μαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Όλοι εμείς  στο ΜΒΑ θεωρούμε ότι  η 

επιλογή σας να φοιτήσετε στο πρό-

γραμμα μας αποτελεί προνόμιο. 

Με την ευχή, να αξιοποιήσετε την ε-

μπειρία σας αυτή στο έπακρο. 

 

 Ο Διευθυντής του προγράμματος  

Καθηγητής Γεώργιος Κουρέτας 

Χαιρετισμός του Διευθυντή 



Ο ι στόχοι του προγράμματος 

επιτυγχάνονται με τη χρήση των 

πλέον σύγχρονων παιδαγωγικών 

μεθόδων οι οποίες περιλαμβάνουν:  

 Διαλέξεις από καταξιωμένους 

καθηγητές του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς 

και διακεκριμένους Καθηγητές 

Πανεπιστημίων της Αλλοδαπής.  

 Παρουσιάσεις από επιτυχημένα στελέχη 

ελληνικών επιχειρήσεων.  

 Έρευνες, ατομικές ή ομαδικές, σε προβλή-

ματα που αντιμετωπίζουν Ελληνικές επι-

χειρήσεις, προκειμένου να εξοικειωθούν 

οι φοιτητές με τον Ελληνικό επιχειρηματι-

κό χώρο, να καλλιεργηθεί σε αυτούς ένα 

πνεύμα συνεργασίας και να τους δοθεί η 

ευκαιρία να αναπτύξουν τις ικανότητες 

σύνθεσης, ανάλυσης και αξιολόγησης των 

διαφόρων επιχειρηματικών θεμάτων και 

προβλημάτων.  

 Αναλύσεις και συζητήσεις πραγματικών 

περιπτώσεων (case studies), και εφαρμογές 

επιχειρηματικών παιγνίων (Business 

Games).  

 Μελέτη της πιο σύγχρονης διεθνώς βιβλιο-

γραφίας και αρθρογραφίας. 

Οι φοιτητές στο τέλος της διδασκαλίας κάθε 

μαθήματος υπόκεινται σε εξετάσεις. Τα θέματα 

των εξετάσεων συνήθως απαιτούν κριτική σκέ-

ψη και όχι αποστήθιση. Στα περισσότερα μαθή-

ματα οι εξετάσεις διεξάγονται με ανοικτά βι-

βλία.   

Ο ι απόφοιτοι εκτός από τις γνώσεις τους, μπορούν να είναι σίγουροι για την άμεση επαγ-

γελματική αποκατάστασή τους. Σήμερα όλοι οι απόφοιτοί μας, έχουν καταλάβει υψηλές διευ-

θυντικές θέσεις στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, και αρκετοί από αυτούς βρίσκονται ανάμεσα 

στους σημερινούς μας φοιτητές ως διδάσκοντες. Η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοί-

των δεν είναι μέλημα μόνο δικό τους. Το ΜΒΑ Full Time, με 

το γραφείο διασύνδεσης του Πανεπιστημίου, με τη συνερ-

γασία του με επιχειρήσεις  και πρώτιστα μέσα από τα επι-

χειρησιακά παίγνια- διεθνείς διαγωνισμούς δίνει τη δυνα-

τότητα στους αποφοίτους του να διεκδικήσουν θέσεις απα-

σχόλησης που άπτονται των ενδιαφερόντων τους. Οι ελλη-

νικές και διεθνείς επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζεται 

το Πρόγραμμα προσπαθούν να ταιριάξουν το προφίλ των 

αποφοίτων μας με τις δικές τους ανάγκες.  

Απόφοιτοι MBA Full Time 

Μεθοδολογία του Προγράμματος Σπουδών 



 Γιατί είναι το πρώτο Πρόγραμμα MBA στην 

Ελλάδα με συσσωρευμένη Εμπειρία και Γνώση 

από το 1985 στην εκπαίδευση υψηλού επιπέ-

δου στελεχών στην Οργάνωση και Διοίκηση 

Επιχειρήσεων. 

 Γιατί εδώ διδάσκει το εμπειρότερο διδακτικό 

και ερευνητικό προσωπικό από διακεκριμένα 

εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της 

Ελλάδας και του εξωτερικού, με πλούσιο δη-

μοσιευμένο επιστημονικό έργο στα εγκυρότε-

ρα διεθνή περιοδικά και σημαντική διεθνή ε-

παγγελματική εμπειρία. 

 Γιατί στο MBA αναπτύσσουμε την επόμενη 

γενιά των ηγετών της ελληνικής επιχείρησης 

και διεθνούς επιχειρηματικότητας. 

 Γιατί το ΜΒΑ προσφέρει πρόσβαση σε μεγάλο 

αριθμό κορυφαίων ελληνικών και διεθνών επι-

χειρήσεων. 

 Γιατί θα σπουδάσετε σε ένα από τα καλύτερα 

Πανεπιστήμια στις επιστήμες των οικονομικών 

και της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσε-

ων στην Ευρώπη, το οποίο έχει αναγνωρισθεί 

για την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών, καθώς και του ε-

ρευνητικού έργου του. 

 Γιατί το ΜΒΑ είναι σε συνεχή επαφή και αλλη-

λεπίδραση με το διεθνές και το ευρωπαϊκό 

οικονομικό και επιχειρηματικό γίγνεσθαι. 

 Γιατί θα έχετε την δυνατότητα να συναντήσετε 

και να συνεργαστείτε με εξαίρετους φοιτητές 

οι οποίοι προέρχονται από διαφορετική ακα-

δημαϊκή κατάρτιση και πολιτισμικό  υπόβαθρο 

δίνοντας επιπρόσθετα τη δυνατότητα για ση-

μαντική αλληλεπίδραση. 

 Γιατί οι φοιτητές του ΜΒΑ, κάθε χρόνο γνωρί-

ζουν παγκόσμιες διακρίσεις σε διεθνείς διαγω-

νισμούς όπως το Global Management Chal-

lenge, το E-Strat, το Business Strategy Game, το 

διαγωνισμό του Aspen Institute Center for 

Business Education κ.α. 

 Γιατί το ΜΒΑ προσφέρει ένα δυναμικό, πολυ-

διάστατο, σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών- 

Ευρύ φάσμα μαθημάτων επιλογής και δυνατό-

τητα εξειδίκευσης στις κατευθύνσεις Οργάνω-

ση & Διοίκηση Επιχειρήσεων - Χρηματοοικονο-

μική - Μάρκετινγκ. 

 Γιατί θα έχετε τη δυνατότητα να μοιρασθείτε 

την κουλτούρα του προγράμματος, ώστε οι 

φοιτητές να νοιώθουν μέρος της ομάδας του 

ΜΒΑ μαζί με το διδακτικό και διοικητικό προ-

σωπικό. 

 Γιατί το MBA έχει άρτια υποδομή και δίνει κί-

νητρα για συνεργασία με επιχειρήσεις σε συ-

γκεκριμένα ερευνητικά προγράμματα. 

 Γιατί μέσω των εξαιρετικών δεσμών που το 

ΜΒΑ έχει δημιουργήσει και διατηρεί με τις 

σημαντικότερες ελληνικές και πολυεθνικές 

επιχειρήσεις θα έχετε προνομιακή πρόσβαση 

στα στελέχη και επιχειρήσεις οι οποίοι διαμορ-

φώνουν το παρόν και το μέλλον της οικονομί-

ας και της επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη. 

 Γιατί δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης 

μαθημάτων καθώς και απόκτησης ευρύτερης 

κουλτούρας της επιστήμης διοίκησης επιχειρή-

σεων μέσα από τις συνεργασίες με αντίστοιχα 

προγράμματα ΜΒΑ Αμερικανικών και Ευρωπα-

ϊκών Πανεπιστημίων. 

 Γιατί σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες ελλη-

νικές επιχειρήσεις δίνεται η δυνατότητα χορη-

γιών για την εκπόνηση μεταπτυχιακών διπλω-

ματικών εργασιών σε εξειδικευμένα προβλή-

ματα στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσε-

ων, στη Χρηματοοικονομική και το Μάρκε-

τινγκ.  

Γιατί να Επιλέξετε το MBA Full Time 



Εξάμηνο Α' 

1. Διοίκηση & Ηγετικές Ικανότητες 

2. Ποσοτικές Μέθοδοι για τη Λήψη Επιχειρη-
ματικών Αποφάσεων 

3. Οικονομικά για Στελέχη Επιχειρήσεων & 
Οργανισμών 

4. Χρηματοοικονομική Λογιστική 

5. Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 

 

Εξάμηνο Β' 

1. Χρηματοοικονομική Διοίκηση 

2. Διοικητική Λογιστική 

3. Διοίκηση Marketing 

4. Επιχειρησιακή Έρευνα 

5. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 

6. Επιχειρησιακή Στρατηγική 

 

Εξάμηνο Γ' (οι φοιτητές επιλέγουν 
μια από τις ακόλουθες ειδικεύσεις) 

1η Εξειδίκευση: Οργάνωση και Διοίκηση Επι-
χειρήσεων 

1. Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

2. Διαχείριση Συγκρούσεων και Διαπραγμα-
τεύσεις 

3. Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων 

Δύο (2) μαθήματα επιλογής από: 

 Διοίκηση Στρατηγικών Αλλαγών 

 Διοίκηση Πωλήσεων και Βιομηχανικό (B2B) 
Μάρκετινγκ 

 Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Αποτίμηση 
Επενδύσεων 

2η Εξειδίκευση: Χρηματοοικονομική Διοίκηση 

1. Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Αποτίμηση 
Επενδύσεων 

2. Θέματα Προχωρημένης Χρηματοοικονομι-
κής Λογιστικής και Ανάλυσης 

3. Διεθνής Χρηματοοικονομική 

Δύο (2) μαθήματα επιλογής από: 

 Διαχείριση Κινδύνου και Παράγωγα Χρημα-
τοοικονομικά Προϊόντα 

 Ειδικά Θέματα Χρηματοδότησης 

 Φορολογία για Λήψη Επιχειρηματικών Απο-
φάσεων 

3η Εξειδίκευση: Διοίκηση Μάρκετινγκ 

1. Ερευνητική Μεθοδολογία και Έρευνα Αγο-
ράς 

2. Διοίκηση Πωλήσεων και Βιομηχανικό (Β2Β) 
Μάρκετινγκ 

3. Διεθνές και Εξαγωγικό Μάρκετινγκ 

Δύο (2) μαθήματα επιλογής από: 

 Συμπεριφορά Καταναλωτή 

 Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 

 Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
(Διοίκηση Δικτύων Διανομής)  

Εξάμηνο Δ' 

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 

Δομή του Προγράμματος 



O διεθνής φορέας αξιο-
λόγησης Quacquarelli 
Symonds (QS) κατέταξε 
τo MBA Full Time του 
Οικονομικού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών (ΟΠΑ) με-
ταξύ των κορυφαίων πα-
γκοσμίως στο πεδίο της 

διοίκησης επιχειρήσεων για το 2021. Πιο 
συγκεκριμένα, το ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχει-
ρήσεων (ΜΒΑ) πλήρους φοίτησης κατέλαβε 
τη θέση 111-120 παγκοσμίως και την 35η 
στην Ευρώπη. Τα κριτήρια κατάταξης για τις 
προαναφερθείσες αξιολογήσεις είναι η φή-
μη του Ιδρύματος στη διεθνή ακαδημαϊκή 
κοινότητα (thought leadership), η προοπτική 
απασχόλησης των αποφοίτων 
(employability), η απόδοση της επένδυσης 
των ΠΜΣ (return on investment), η άποψη 
στελεχών μεγάλων επιχειρήσεων που συ-
νεργάζονται με ΠΜΣ (Alumni Outcomes) και 
τα ποσοστά γυναικών και αλλοδαπών σε 
φοιτητές και ακαδημαϊκό προσωπικό των 
ΠΜΣ (Class & Faculty Diversity). Αξίζει να 
σημειωθεί ότι το MBA Full Time συγκέντρω-
σε σημαντικά υψηλότερη βαθμολογία από 
τον παγκόσμιο μέσο όρο στα κριτήρια σχετι-
κά με τη φήμη του Ιδρύματος στην ακαδη-
μαϊκή κοινότητα, την προοπτική απασχόλη-
σης των αποφοίτων και τη θετική άποψη 
των στελεχών μεγάλων επιχειρήσεων που 
συνεργάζονται με το ΠΜΣ. Για περισσότερες 
πληροφορίες, σχετικά με την κατάταξη του 
ΜΒΑ Full Time του ΟΠΑ, επισκεφθείτε τον 
σύνδεσμο:  

https://www.topuniversities.com/mba- 
rankings/2021  

Tο ΜΒΑ  Πλήρους Φοίτησης κατατάχθηκε 
για το 2021 στη 18η 
θέση των καλύτε-
ρων MBA στην κα-
τηγορία MBA FULL 
TIME της διακεκρι-
μένης λίστας 
EDUNIVERSAL (the 

best Masters and MBA Programs in 50 fields 
of study worldwide). Επιπρόσθετα έλαβε τη 
διάκριση των Τεσσάρων Αστέρων μαζί με τα 
κορυφαία ΜΒΑ από Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία, 
Γερμανία, Ελβετία, Ιταλία, Αυστρία, Ολλανδί-
α, Ιρλανδία κ.α. ενώ και για τη φετινή χρονιά 
το ΜΒΑ κατατάχθηκε πάνω από αντίστοιχα 
προγράμματα διάσημων πανεπιστημίων του 
εξωτερικού. 

 Σύμφωνα με τον Eduniversal Best Masters το 
αποτέλεσμα αυτό αποτελεί απόδειξη της 
ποιότητας υψηλού επιπέδου σπουδών τις 
οποίες προσφέρει το ΜΒΑ FULL TIME. Η κα-
τάταξη των προγραμμάτων διεθνώς βασίζε-
ται σε 3 πρωταρχικά κριτήρια.   

 1.       Η αναγνωρισιμότητα του προγράμμα-
τος: Ο βαθμός αναγνωρισιμότητας του προ-
γράμματος από τις εταιρείες οι οποίες προσ-
λαμβάνουν απόφοιτους 

 2.       Απορρόφηση από την αγορά εργασίας 
μετά την αποφοίτηση: Ο βαθμός απορρόφη-
σης των πτυχιούχων του Προγράμματος από 
την αγορά εργασίας  

 3.       Ικανοποίηση των φοιτητών: Ο βαθμός 
βελτίωσης του προγράμματος λαμβάνοντας 
υπόψη τις αξιολογήσεις και τις προτάσεις 
των φοιτητών. 

  Το MΒΑ, λοιπόν, για πέμπτη συνεχή χρονιά 
κατάφερε όχι απλώς να πάρει μια τιμητική 
θέση αλλά να επιτύχει τη θέση #18 σε όλη 
την Ευρώπη, σε λίστα μαζί με Πανεπιστήμια 
όπως το CBS, το LBS ή το UNIVERSITY OF 
CAMBRIDGE, προσπερνώντας μεταπτυχιακά 
από πολύ γνωστά και σημαντικά πανεπιστή-
μια της Ευρώπης. 

 Για την αναλυτική λίστα αξίζει να επισκεφ-
θείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

 https://www.best-masters.com/ranking-
master-mba-full-time-in-western-
europe.html 

Διεθνείς διακρίσεις του ΜΒΑ 

https://www.topuniversities.com/mba-%20rankings/2021
https://www.topuniversities.com/mba-%20rankings/2021
https://www.best-masters.com/ranking-master-mba-full-time-in-western-europe.html
https://www.best-masters.com/ranking-master-mba-full-time-in-western-europe.html
https://www.best-masters.com/ranking-master-mba-full-time-in-western-europe.html


Ως αναπόσπαστο τμήμα του μαθήματος της 

Στρατηγικής με διδάσκοντα τον καθηγητή Βα-

σίλη Παπαδάκη, οι φοιτητές του MBA έχουν 

τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τις γνώσεις 

και τις εμπειρίες τους συμμετέχοντας στο 

Business Strategy Game, το πιο δημοφιλές 

διεθνώς παιχνίδι στρατηγικής. 

Στα πλαίσια του Strategy Game οι φοιτητές 

του MBA χωρίζονται σε ομάδες, κάθε μια από 

τις οποίες αναλαμβάνει τη διοίκηση μιας προ-

σομοιωμένης επιχείρησης. Οι ομάδες ανταγω-

νίζονται για μια σειρά ετών ώστε να προκύψει 

ο τελικός νικητής.  

Τον Ιούνιο 

του 

2018  η 

νικήτρια 

ομάδα α-

ποτελείτο 

από τους 

Θεοχάρη-

Δημήτριο Σιάρρα, Κωνσταντίνο Καψιώτη και 

Κωνσταντίνα Πολυχρονοπούλου. 

Οι πρώτοι δύο από τους νικητές, συμμετείχαν 

το καλοκαίρι του 2018 ως εταιρεία ‘Hellenic 

Shoes Ltd’ στον διεθνή διαγωνισμό, στον ο-

ποίο προσκαλούνται μόνο οι πρώτες ομάδες 

από Πανεπιστήμια και Business Schools από 

όλον τον κόσμο. Κατάφεραν για μια ακόμα 

φορά να διακριθούν κερδίζοντας την πρώτη 

θέση μεταξύ δώδεκα ανταγωνιστών προερχό-

μενων από διάφορα διεθνή ιδρύματα. 

Είναι η δεύτερη φορά που η νικητήρια ομάδα 

του MBA πλήρους φοίτησης κερδίζει το συ-

γκεκριμένο διεθνή διαγωνισμό.  

 

 

 

 

 

Τον Ιούνιο του 2020  η νικήτρια ομάδα αποτελεί-

το από τους φοιτητές του ΜΒΑ πλήρους φοίτη-

σης Αλεξάκη Χριστίνα-Γεωργία, Κίσσα Κωνσταντί-

νο, Μοϊάνο Δημήτρη και Ράντζα Αρσίντα. 

Οι νικητές συμ-

μετείχαν το κα-

λοκαίρι του 

2020  ως εται-

ρεία «Black 

Aces»στο διεθνή 

διαγωνισμό, 

στον οποίο προ-

σκαλούνται οι 

πρώτες ομάδες 

από Πανεπιστήμια και Business Schools από όλον 

τον κόσμο. Κατάφεραν για μια ακόμα φορά να 

διακριθούν ισοβαθμώντας στη πρώτη θέση με 

τους φοιτητές του California State University και 

ξεπερνώντας ανταγωνιστές από το University of 

Sao Paulo, University of Texas – Dallas, Northern 

Alberta Institute of Technology κ.α. 

 

Βραβεία & Διακρίσεις των Φοιτητών μας 



Οι φοιτητές του ΜΒΑ 

Full time Μαρία 

Μπερτζέμη, Βασίλης 

Δέρβος και Αλέξαν-

δρος Φλώ-

ρος εκπροσωπώντας 

την Ελλάδα και 

το Οικονομικό Πανε-

πιστήμιο Αθηνών κατέλαβαν την 4η θέση στον διεθνή 

διαγωνισμό διαπραγματεύσε-

ων Warsaw Negotiation Round 2020. Ο διαγωνισμός δι-

οργανώνεται από το Warsaw School of Economics και εί-

ναι ένας εκ των δημοφιλέστερων φοιτητικών διαγωνι-

σμών παγκοσμίως. Ο συντονισμός και η προετοιμασία της 

ομάδας έγινε υπό την επίβλεψη του Επίκουρου Καθηγη-

τή Ηλία Καπουτσή και του συνεργάτη του στον ετήσιο 

φοιτητικό διαγωνισμό διαπραγματεύσεων του Ο-

ΠΑ, Athens Negotiations Tournament, κ. Γιώργου Τριαλώ-

νη. 

 Στην τελική φάση, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά 

από 16 έως 22 Νοεμβρίου 2020 διαγωνίστηκαν πανεπι-

στήμια απ’ όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων τα London 

School of Economics (Αγγλία), IÉSEG School of Manage-

ment (Γαλλία), HHL Leipzig Graduate School of Manage-

ment (Γερμανία), University of Mumbai (Ινδία), National 

Law University Delhi (Ινδία), και Charles University 

(Τσεχία). 

Μετά από τέσσερις γύρους επιχειρηματικών διαπραγμα-

τεύσεων η ελληνική ομάδα κατέκτησε την 4η θέση στην 

συνολική κατάταξη ενώ ψηφίσθηκε από τους κριτές ως η 

ομάδα με το καλύτερο διαπραγματευτικό στυλ και από 

τους συμμετέχοντες ως η ομάδα με τη μεγαλύτερη δημι-

ουργικότητα ως προς τις ιδέες που παρουσίασε. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι η 4η θέση είναι η υψηλότερη θέση που έχει 

κατακτήσει ελληνικό πανεπιστήμιο σε διεθνή διαγωνισμό. 

Το εισιτήριο για την συμμετοχή της ομάδας στο Warsaw 

Negotiation Round αποτέλεσε η κατάκτηση της 1ης θέσης 

στον πρώτο πανελλήνιο φοιτητικό διαγωνισμό διαπραγ-

ματεύσεων Athens Negotiations Tournament 2019. Ο συ-

γκεκριμένος διαγωνισμός διοργανώθηκε για πρώτη φορά 

το 2019 από το Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρή-

σεων του ΟΠΑ υπό την επιστημονική καθοδήγηση του 

επίκουρου καθηγητή & καθηγητή του ΜΒΑ κ. Ηλία Καπου-

τσή. 

 

Βραβεία & Διακρίσεις των Φοιτητών μας 

Η GSK και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ενι-

σχύουν την συνεργασία μεταξύ ανώτατης εκπαίδευ-

σης και επιχειρήσεων μέσω μιας σειράς πρωτοβου-

λιών. Κοινός στόχος της Επιχείρησης και του Πανεπι-

στημίου είναι να ενισχυθεί η  σύνδεση της μεταπτυχι-

ακής εκπαίδευσης με το επιχειρείν και τον επιχειρη-

ματικό κόσμο, να διευρυνθεί η μεταφορά και ανταλ-

λαγή γνώσεων και 

πρακτικών καθώς 

και να προωθηθεί η 

δημιουργικότητα 

και η επιχειρηματι-

κότητα.   

Στο πλαίσιο αυτό η 

GSK έχει αναπτύξει 

συνεργασία με το 

Οικονομικό Πανεπι-

στήμιο Αθηνών, 

θεσπίζοντας έναν 

διαγωνισμό πραγματικής μελέτης περίπτωσης για 

μεταπτυχιακούς φοιτητές με σκοπό να γνωρίσουν τον 

φαρμακευτικό κλάδο και να εργαστούν για το σχεδια-

σμό ενός επιχειρησιακού πλάνου για ένα φάρμακο της 

GSK, το Zantac. Στο πλαίσιο αυτού του διαγωνισμού οι 

φοιτητές είχαν την ευκαιρία να αναγνωρίσουν τις ευ-

καιρίες και προκλήσεις που υπάρχουν στον φαρμα-

κευτικό κλάδο και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους 

εφαρμόζοντας στην πράξη τη θεωρία που διδάσκο-

νται. Η νικήτρια ομάδα σε αυτό το διαγωνισμό αποτε-

λείται από τις φοιτήτριες του Διατμηματικού Προ-

γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων 

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων & Marketing 

και Επικοινωνίας με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων - 

MBA» και είναι οι: Μιχελιουδάκη Καλλιόπη, Πολυχρο-

νοπούλου Κωνσταντίνα και Χυτίρογλου Βασιλική. Η 

ομάδα θα λάβει το ποσό των 2.000€ ως αναγνώριση 

της προσπάθειας και της συνέπειάς τους και ένα μέ-

λος της ομάδας θα έχει τη δυνατότητα να εργαστεί για 

6 μήνες στη GSK σαν πρακτική άσκηση. Αυτού του 

είδους δράσεις συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυ-

ξη υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων των νέων επιστημό-

νων και τους προετοιμάζουν ώστε να είναι ιδιαίτερα 

ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας ενώ παράλληλα 

δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προσελκύ-

σουν νέα δυναμικά στελέχη στο ανθρώπινο δυναμικό 

τους.  



Απο το ακαδημαικό έτος 2011-2012 δημιουργήθηκε μία νέα εκπαιδευτική δραστηριότητα, με 

σκοπό τη σύνδεση του ΜΒΑ με τις ελληνικές επιχειρήσεις. Η νέα αυτή εκπαιδευτική δραστηριότη-

τα έχει ως σκοπό την προσέλκυση ελληνικών επιχειρήσεων οι οποίες ενδιαφέρονται να παρέχουν 

χορηγίες στην εκπόνηση διπλωματικών εργασιών απο τους τελειόφοιτους φοιτητές του ΜΒΑ σε 

πραγματικά θέματα που ενδιαφέρουν την εταιρεία σας. Στόχος του νέου προγράμματος χορηγιών 

είναι να διευρυνθεί περαιτέρω η δυνατότητα των ελληνικών επιχειρήσεων να συνεργαστούν με 

το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ειδικότερα με το ΜΒΑ και να συνεισφέρουν στην επέν-

δυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας  

 

Α πό το ακ. έτος 2017-

2018 οι δευτεροετείς φοιτητές του ΜΒΑ συμμετέχουν στο camp των Future Leaders ως μέρος της συνολι-

κής εκπαίδευσης την οποία το ΜΒΑ προσφέρει στους φοιτητές του. Το camp πραγματοποιείται κατά το 

δεύτερο έτος σπουδών της κάθε σειράς στις εγκαταστάσεις στο Σοφικό Κορινθίας και είναι ειδικά σχεδι-

ασμένο για τους φοιτητές του ΜΒΑ από τους Future Leaders.  Στόχος της Future 

Leaders είναι να βοηθήσει  τους νέους μεταπτυχιακούς και απόφοιτους μετα-

πτυχιακούς φοιτητές ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων να ενταχθούν δυνα-

μικά στην αγορά εργασίας. Μέσα από μία ξεχωριστή επιμορφωτική εμπειρία, οι 

συμμετέχοντες αναπτύσσουν τις ηγετικές τους ικανότητες, συνεργάζονται με 

έμπειρα στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων και δίνουν ολοκληρωμένες λύσεις σε 

έργα με κοινωνική διάσταση. 

 

Συνεργασία με Future Leaders 

Χορηγίες από Επιχειρήσεις 



Στο Βήμα των Επιχειρήσεων προσκαλούνται στελέχη διαφόρων κλάδων από τον Ιδιωτι-

κό και Δημόσιο Τομέα, δίνοντας την ευκαιρία επικοινωνίας με την Ελληνική και Διεθνή 

αγορά.  

Το Βήμα των Επιχειρήσεων είναι ο αμφιθεατρικός διάλογος μεταξύ καταξιωμένων στε-

λεχών από όλους τους κλάδους της ελληνικής, καθώς και της ευρωπαϊκής οικονομίας. 

Τα στελέχη αναλύουν, κρίνουν, προτείνουν, οι φοιτητές ρωτούν, συζητούν και μελε-

τούν τις αντίστοιχες επιχειρήσεις ανά περίπτωση. Τα 

ο Βήμα των επιχειρήσεων είναι η επαφή της θεωρίας με την πράξη, η πιο άμεση επαφή 

των φοιτητών με την αγορά εργασίας και τις τρέχουσες εξελίξεις σε αυτή, προσφέρο-

ντας με αυτό τον τρόπο στους μελλοντικούς απόφοιτους του ΜΒΑ εφόδια ζωής.  

Σκοπός του MBA άλλωστε είναι εκτός από τις επιστημονικές γνώσεις οι φοιτητές να 

αποκτούν την εμπειρία που θα τους χρειαστεί μελλοντικά για την επαγγελματική τους 

σταδιοδρομία 

 

 

 

Το Βήμα των Επιχειρήσεων 

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΡΗΣΕΩΝ (ΕΑΣΕ)  

Η Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (Ε.Α.Σ.Ε.) θα χορηγήσει 1 υποτροφία 

ύψους 5.000 ευρώ για την μερική κάλυψη των εξόδων φοίτησης του ΜΒΑ Full Time 

του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε ένα νεοεισερχόμενο φοιτητή/φοιτήτρια 

για την ακαδημαϊκή σειρά 2021- 2023. 

Τα κριτήρια για την επιλογή (εκτός των απαραίτητων δικαιολογητικών) είναι τα εξής: 

Πτυχίο με βαθμό από 8,51 και άνω (άριστα) 

GMAT με σκορ από 700 και άνω 

IELTS με σκορ από 7,5 και άνω 

Σε περίπτωση μη ικανοποίησης των τριών κριτηρίων συνδυαστικά θα συνεκτιμηθούν ο βαθμός πτυχίου με στάθ-

μιση 50%, ο βαθμός GMAT με στάθμιση 30% και ο βαθμός IELTS με στάθμιση 20%. 

Υποτροφίες 



Ο ι τελειόφοιτοι - υποψήφια στελέχη του 

MBA, έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν μεγά-

λες πόλεις άνθισης του σύγχρονου επιχειρείν στο 

εξωτερικό. 

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις 

Σκοτία  

Δανία 

Στοκχόλμη  

Κοπεγχάγη  

Βερολίνο  

Φλόριντα 



Η  διδασκαλία των μαθημάτων του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

ΜΒΑ Full Time πραγματοποιείται στις εγκα-

ταστάσεις του Κέντρου Μεταπτυχιακών 

Σπουδών & Έρευνας του Ο.Π.Α., στην οδό 

Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33. Για τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες των Προγραμμάτων, 

χρησιμοποιούνται σύγχρονα μέσα διδασκα-

λίας (video projector, overhead projector, 

Η/Υ) που διαθέτει το Π.Μ.Σ. 

Το MBA Full Time διαθέτει πλήρες και σύγ-

χρονο εργαστήριο υπολογιστών. Το εργα-

στήριο είναι εξοπλισμένο με σύγχρονους Η/

Υ και διαθέτει τις πρόσφατες εκδόσεις δια-

δεδομένων στατιστικών, μαθηματικών και 

οικονομετρικών λογισμικών προγραμμά-

των. Επιπλέον, είναι συνδεδεμένο με το 

δίκτυο του Πανεπιστημίου για πρόσβαση 

στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του και σε 

διεθνείς επιστημονικές τράπεζες δεδομέ-

νων. Το εργαστήριο των υπολογιστών στε-

γάζεται στον 9ο όροφο του Κέντρου Μετα-

πτυχιακών Σπουδών και Έρευνας του ΟΠΑ 

στην οδό Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33. 

Επίσης, για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του 

MBA οι φοιτητές μας επισκέπτονται το Κέ-

ντρο Υπολογιστών του ΟΠΑ, ένα από τα με-

γαλύτερα και πιο σύγχρονα κέντρα υπολο-

γιστών που βρίσκεται στον 3ο όροφο της 

πτέρυγας Δεριγνύ, του κεντρικού κτιρίου 

του Πανεπιστημίου. 

Μέσω της υπηρεσίας Ιδεατού Ιδιωτικού 

Δικτύου (Virtual Private Network) του ΟΠΑ 

οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να απο-

κτήσουν πρόσβαση σε βάσεις βιβλίων/

περιοδικών της βιβλιοθήκης του ΟΠΑ, από 

το σπίτι τους.  

Υλικοτεχνική Υποδομή 

Το ΜΒΑ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών διασυνδέσεων με χώρες του 

εξωτερικού. Γι αυτό το λόγο κάθε χρόνο προγραμματίζονται ομιλίες από διακεκριμένους καθη-

γητές Πανεπιστημίων του εξωτερικού , πάνω σε σύγχρονα θέματα διοίκησης επιχειρήσεων, 

μάρκετινγκ και χρηματοοικονομικής διοίκησης. 

 

 

Διακεκριμένοι Ομιλητές από το Εξωτερικό Στο ΜΒΑ Διακεκριμένοι Ομιλητές από το Εξωτερικό Στο ΜΒΑ 



 

ΑΓΟΡΑΚΗ Μ-Ε., Ph.D. στη Λογιστική και Χρηματοοικο-

νομική, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών |  Επίκουρη 

Καθηγήτρια Χρηματοοικονομικής  

 

ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗΣ  Π., Ph.D. στο Μάρκετινγκ, Πανεπιστήμιο 

Stirling, Ηνωμένο Βασίλειο | Αναπληρωτής Καθηγητής 

στο Μάρκετινγκ  

 

ΒΑΚΟΛΑ Μ., Ph.D. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Univer-

sity of Salford | Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οργανωσια-

κής Ψυχολογίας 

 

ΔΕΔΟΥΛΗΣ Ε., Ph.D. στη Λογιστική, University of Essex | 

Επίκουρος Καθηγητής  Λογιστικής 

 

ΗΝΤΟΥΝΑΣ Κ., Ph.D. στο Μάρκετινγκ, Οικονομικό Πανε-

πιστήμιο Αθηνών | Αναπληρωτής Καθηγητής Μάρκε-

τινγκ 

 

ΘΑΝΟΣ Ι. 

Ph.D. στο Στρατηγικό Μάνατζμεντ, Οικονομικό Πανεπι-

στήμιο Αθηνών | Επίκουρος Καθηγητής Μάνατζμεντ  

 

ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ Η., Ph.D. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικο-

νομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών |Μεταδιδακτορικός Ε-

ρευνητής - Πανεπιστημιακός Υπότροφος 

 

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ Κ., Ph.D. στη Λογιστική, University of 

Edinburgh | Καθηγητής Λογιστικής 

 

ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Κ., Ph.D. στη Xρηματοοικονομική-

Mακροοικονομική, Middlesex University | Αναπληρω-

τής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Διοίκησης 

 

ΚΟΕΝ Σ., Ph.D. στη Λογιστική, Οικονομικό Πανεπιστήμι-

ο Αθηνών | Καθηγήτρια Λογιστικής 

 

ΚΟΥΡΕΤΑΣ Γ., Ph.D. στα Οικονομικά, University of Bir-

mingham | Καθηγητής  Διεθνούς Χρηματοδότησης 

 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ Ε., Ph.D. στην Πληροφορική και Διοικητική 

Επιστήμη, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Λέκτο-

ρας Επιχειρησιακής Έρευνας και Πληροφοριακών Συ-

στημάτων | Αναπληρωτής Καθηγητής Επιχειρησιακής 

Έρευνας και Πληροφοριακών Συστημάτων  

 

ΛΙΟΝΑΚΗΣ Κ., Ph.D. στη Διοίκηση Μάρκετινγκ και Πω-

λήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

| Adjunct Lecturer of Marketing 

 

 

 

 

 

 

ΛΟΡΕΝΤΖΙΑΔΗΣ Π., Ph.D. στη Στατιστική, University of 

California | Πανεπιστημιακός Υπότροφος στις Ποσοτι-

κές Μεθόδους 

 

 

ΜΑΜΑΚΟΥ Ξ., Ph.D. στα Πληροφοριακά Συστήματα, 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών| ΕΔΙΠ Σχολής Διοί-

κησης Επιχειρήσεων, ΟΠΑ  

 

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ., Ph.D. στη Στρατηγική και Οργά-

νωση Διεθνών Επιχειρήσεων, University of Reading  | 

Επίκουρος Καθηγητής Μάνατζμεντ 

 

ΜΠΑΓΕΡΗ Β., Ph.D. στα Οικονομικά, Οικονομικό Πανε-

πιστήμιο Αθηνών | Διδάσκουσα (βάσει ΠΔ 407/80) 

Μικροοικονομικής  

 

ΜΠΑΛΤΑΣ Γ., Ph.D. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Univer-

sity of Warwick | Καθηγητής Μάρκετινγκ 

 

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Β., Ph.D. στον εννοιολογικό Χώρο της 

Στρατηγικής Διοίκησης, London Business School, Lon-

don University | Καθηγητής Επιχειρησιακής Στρατηγι-

κής 

 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ., Ph.D. στη Λογιστική, Πανε-

πιστήμιο Πειραιώς | Επίκουρος Καθηγητής Λογιστικής 

 

ΠΑΤΣΟΥΡΑΤΗΣ Β., Ph.D. στα Οικονομικά, University of 

Glasgow | Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών 

 

ΡΕΠΟΥΣΗΣ Π., Ph.D. τη Διοικητική Επιστήμη, Οικονομι-

κό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Λέκτορας Μάρκετινγκ 

 

 

ΣΑΛΑΒΟΥ Ε., Ph.D. στην Καινοτομία, Οικονομικό Πανε-

πιστήμιο Αθηνών | Επίκουρη Καθηγήτρια Διοίκησης 

Επιχειρήσεων 

 

ΣΙΩΜΚΟΣ Γ., Ph.D. στο Μάρκετινγκ και την Επιχειρησια-

κή Στρατηγική, New Υοrk University  | Καθηγητής  Μάρ-

κετινγκ 

 

ΣΚΑΡΜΕΑΣ Δ., Ph.D. στο Μάρκετινγκ, Cardiff University 

| Καθηγητής Μάρκετινγκ 

 

ΣΠΥΡΟΥ Σ., Ph.D. στα Χρηματοοικονομικά, Brunel Uni-

versity | Καθηγητής Χρηματοοικονομικής 

 

 

 

 

 

 

Διδακτικό Προσωπικό 



Ο ι σπουδές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχια-

κών Σπουδών MBA - Master in Business Ad-

ministration πραγματοποιούνται με την κατα-

βολή διδάκτρων. Tο συνολικό κόστος φοίτη-

σης στο ΜΒΑ Πλήρους Φοίτησης ανέρχεται, 

στο ποσό των 7.250 Ευρώ και καταβάλλεται 

με βάση συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πλη-

ρωμών . 

Αιτήσεις 

MBA Full Time 

Ευελπίδων 47A & Λευκάδος 33 

9ος όροφος, Γραφείο 903 

Αθήνα 113 62 

Τηλ: +30 210 82 03 615, 618 

Email: mbafull@aueb.gr 

http://www.mba.aueb.gr/ 

Γραφείο Διασύνδεσης: mbacareeroffice@aueb.gr  

 

Ο ι φοιτητές στο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-

δών MBA γίνονται δεκτοί με βάση τα εξής κριτή-

ρια: 

 Βαθμός πτυχίου. 

 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.   

 Έκθεση περιγραφής επαγγελματικών στόχων.  

 Επίδοση στο GMAT.  

 Δύο συστατικές επιστολές. 

 Συνέντευξη υποψηφίου. 

 Επιθυμητή η εργασιακή εμπειρία. 

 Επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης γλώσ-

σας. 

Η  περίοδος υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης διαρκεί από την 1η Ια-

νουάριου έως την 31η Μαΐου κάθε έτους.  Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με τα υποστηρικτικά αυ-

τών έγγραφα υποβάλλονται ηλεκτρονικά συνεχώς κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο στη σελίδα 

https://e-graduate.applications.aueb.gr/ . Η διαδικασία αξιολόγησης είναι κυλιόμενη και συνεχής και 

τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και της προσφοράς θέσεων στο πρόγραμμα ανακοινώνονται σε τα-

κτά χρονικά διαστήματα. 

Το MBA σε 

συνεργασία με τον σύλλογο Αποφοίτων του MBA, διοργανώ-

νει κάθε χρόνο την Ετήσια Ημέρα Καριέρας (Annual Career 

Day) με τη συμμετοχή μερικών από των μεγαλύτερων πολυε-

θνικών και ελληνικών επιχειρήσεων.  Η διοργάνωση της Ημέ-

ρας Καριέρας ήδη από την πρώτη χρονιά αποτελεί μία από τις 

πλέον επιτυχημένες και ιδιαίτερα αποτελεσματικές Ημέρες 

Καριέρας και για τις εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν καθώς 

και για τους φοιτητές όπως επίσης και για τους αποφοίτους 

του προγράμματος. Η απόκτηση ενός ισχυρού υπόβαθρου 

στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, οι ηγετικές δεξιό-

τητες, η ευελιξία του προγράμματος, η συμμετοχή των φοιτη-

τών σε διεθνείς συνεργασίες με κορυφαία ΜΒΑ των Η.Π.Α. και 

της Ευρώπης, αποτελούν την εγγύηση για την απόκτηση υψη-

λής θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης των φοιτητών του 

προγράμματος, αρχές οι οποίες είναι ενσωματωμένες στο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΜΒΑ. Συνεπώς οι φοιτητές και 

οι απόφοιτοι του ΜΒΑ αποτελούν μια υψηλού επιπέδου δε-

ξαμενή για υποψήφια στελέχη για πολλές κορυφαίες επιχει-

ρήσεις, σε πολλούς κλάδους της οικονομίας στην Ελλάδα και 

στο εξωτερικό. 

Προϋποθέσεις 

Ετήσια Ημέρα Καριέρας 

Δίδακτρα 

Επικοινωνία 

https://e-graduate.applications.aueb.gr/

