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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
O Οδηγός Σπουδών απευθύνεται στις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματος Διοίκη-
σης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών με σκοπό να τους κατατοπίσει για τις εκπαιδευτικές 
λειτουργίες και τις λοιπές υπηρεσίες που προσφέρει το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και 
το Τ.Ε.Ι., γενικότερα.  
Στις σελίδες του αποτυπώνεται το νέο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, το οποίο ισχύει 
από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2007 – 2008 και διαμορφώθηκε στα 
πλαίσια της τελευταίας αναμόρφωσης του προγράμματος σπουδών, με βάση το νέο νομο-
θετικό πλαίσιο. Tο νέο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει 44 μαθήματα και επιπλέον την 
πτυχιακή εργασία και την πρακτική άσκηση. Από τα 44 μαθήματα, τα 35 είναι υποχρεωτι-
κά και τα 9 κατ’ επιλογή υποχρεωτικά, από τα οποία κάθε φοιτητής μπορεί να επιλέξει 4 
μαθήματα.  
Με την κωδικοποιημένη δομή του προγράμματος και το περιεχόμενο των μαθημάτων, 
που αναπτύσοσνται στις σελίδες που ακολουθούν, δίνεται μια συνολική εικόνα της εκπαι-
δευτικής φυσιογνωμίας του Τμήματος, βασικά στοιχεία της οποίας αποτελούν τα εξής : 
 

• Η ευρεία κάλυψη του γνωστικού αντικειμένου της διοίκησης επιχειρήσεων, με την 
ενίσχυση όμως της διδασκαλίας σ’ εκείνες τις γνωστικές περιοχές οι οποίες παρου-
σιάζουν ιδιαίτερη σημασία και ανταποκρίνονται στις σημερινές και μελλοντικές 
ανάγκες της οικονομίας και της παραγωγής. 

• Η εκπαίδευση στις τελευταίες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και η προ-
σαρμογή του προγράμματος στις αλλαγές που παρατηρούνται στην αγορά εργα-
σίας και οφείλονται στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών και εργαλείων, καθώς και 
νέων αντιλήψεων στην διοίκηση των επιχειρήσεων. 

• Η παράλληλη - με την παροχή τεχνολογικών γνώσεων – καλλιέργεια εκείνων των 
ικανοτήτων των φοιτητών που θα τους δώσουν τη δυνατότητα για ανάληψη μελ-
λοντικών επιχειρηματικών δράσεων και πρωτοβουλιών.  

• Η εισαγωγή νέων, πιο αποτελεσματικών μεθόδων διδασκαλίας, με έμφαση τόσο 
στην πρακτική εφαρμογή των επιστημονικών γνώσεων, όσο και στην αξιοποίηση 
της τεχνολογίας της Πληροφορικής, Τηλεματικής και του Διαδικτύου (Internet) . 

• Η διατύπωση σαφώς συγκεκριμένων στόχων και προσδοκώμενων μαθησιακών 
αποτελεσμάτων για κάθε μάθημα και ο λεπτομερής χρονοπρογραμματισμός για τη 
διδασκαλία του περιεχομένου κάθε μαθήματος. 

  
Το νέο πρόγραμμα σπουδών είναι το αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας πολλών 
ανθρώπων. Σ’ αυτήν την προσπάθεια συνέβαλαν κύρια τα μέλη της Επιτροπής Προγράμ-
ματος Σπουδών, που είχαν και την ευθύνη του συντονισμού της όλης προσπάθειας. Πέραν 
απ' αυτούς, όλα τα μέλη του Τμήματος, οι φοιτητές μας, τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προ-
σωπικού, οι Εργαστηριακοί και Επιστημονικοί συνεργάτες, τα μέλη του Ε.Τ.Π. και το διοι-
κητικό προσωπικό, βοήθησαν ποικιλοτρόπως. Όλους αυτούς τους ευχαριστούμε θερμά για 
την προθυμία και το ενδιαφέρον τους. 
 

Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 
 
 
 Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοίκησης 

Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών 
 

Δρ. Ευαγ. Κεχρής 
Καθηγητής 
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Ο ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
Ο νομός των Σερρών είναι ένας από τους 13 νομούς της Μακεδονίας και καταλαμβάνει το 
Ανατολικό της τμήμα εκτεινόμενος από τον Στρυμονικό κόλπο μέχρι τα Ελληνοβουλγα-
ρικά σύνορα.  
 
Ο νομός Σερρών είναι από τους πεδινότερους νομούς της χώρας, δεδομένου ότι το 48% 
της συνολικής έκτασής του χαρακτηρίζεται σαν πεδινό – ημιορεινό και περικλείεται δυτι-
κά από τις οροσειρές Κερκίνης - Βερτίσκου - Κερδυλίων και ανατολικά από τις οροσειρές 
Ορβήλου - Μενοικίου - Παγγαίου. Το νομό διασχίζει ο ποταμός Στρυμόνας που πηγάζει 
από την Βουλγαρία και εκβάλλει στο Στρυμονικό κόλπο, έχοντας κυριότερο παραπόταμο 
του τον Αγγίτη στο ανατολικό τμήμα του νομού. 
 
Η συνολική έκταση του νομού ανέρχεται σε 3.790 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Από την έκτα-
ση αυτή το 41% είναι γεωργική γη, γεγονός που καθορίζει και την κυριότερη ασχολία των 
κατοίκων του νομού. Διοικητικά ο νομός των Σερρών χωρίζεται σε τέσσερις επαρχίες: 
• Επαρχία Σερρών με πρωτεύουσα τις Σέρρες 
• Επαρχία Βισαλτίας με πρωτεύουσα τη Νιγρίτα 
• Επαρχία Σιντικής με πρωτεύουσα το Σιδηρόκαστρο και 
• Επαρχία Φυλλίδας με πρωτεύουσα τη Νέα Ζίχνη 
 
Προϊστορικά ευρήματα μαρτυρούν ότι η περιοχή κατοικήθηκε από τη νεολιθική εποχή. 
Μετά τον Τρωικό Πόλεμο ο τόπος κατοικήθηκε από Παιονικές και Θρακικές φυλές. Στα 
τέλη του 6ου αι. π.Χ. υποτάχθηκε στους Πέρσες, μετά την αποχώρηση των οποίων κατα-
κτήθηκε από βασιλείς της Μακεδονίας, ενώ η Αθήνα διατηρούσε τον έλεγχο των εκβολών 
του Στρυμόνα. Πολλοί από τους λαούς που κατοικούσαν στην περιοχή ακολούθησαν τον 
Μ. Αλέξανδρο στη εκστρατεία του στη Μ. Ασία. Η Εγνατία Οδός που χαράχθηκε κατά την 
ρωμαϊκή περίοδο περνούσε από την περιοχή του σημερινού νομού. Κατά τη βυζαντινή 
εποχή, όταν έγινε η διαίρεση της αυτοκρατορίας σε θέματα, ο νομός αποτέλεσε το «Θέμα 
του Στρυμόνα».  
 
Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 
Η ίδρυση της πόλης των Σερρών ανάγεται στα προϊστορικά χρόνια. Η πρώτη ιστορική 
μνεία γίνεται από τον Ηρόδοτο ο οποίος την αναφέρει με το όνομα Σίρις, που κατά μία 
θεωρία προέρχεται από τη λέξη σίριος που σημαίνει ήλιος. Η πόλη θεωρήθηκε πολύ μεγά-
λης σημασίας από τους Βυζαντινούς και οχυρώθηκε συστηματικά για να αποτελέσει προ-
πύργιο των Βυζαντινιών. Η πόλη καταλήφθηκε από τους Τούρκους στις 19 Σεπτεμβρίου 
1383. Κατά τους τελευταίους αιώνες της τουρκοκρατίας η πόλη γνώρισε μεγάλη εμπορική 
ακμή και έγινε σημαντικό διαμετακομιστικό κέντρο, ενώ μετά τον 18ο αι. άνθησε η παιδία 
και καλλιεργήθηκαν τα γράμματα. Περίφημες ήταν οι Σχολές των Σερρών που συνέλεσαν 
στην ανάπτυξη σπουδαίας πνευματικής κίνησης, ενώ εδώ ιδρύθηκε και το πρώτο διδα-
σκαλείο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Τουρία και Ελλάδα το 1872. Η πόλη ελευθερώθηκε 
στις 29 Ιουνίου 1913. Η πόλη των Σερρών έχει πληθυσμό περίοπου 80.000 κατοίκους είναι 
η πρωτεύουσα του νομού και σημαντικό εμπορικό κέντρο της Μακεδονίας. Φιλοξενεί δύο 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, το Τεχνολογικό Εκπαιεδευτικό Ίδρυμα Σερρών και το 
Παράρτημα Φυσικής Αγωγής του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης,.  
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ΤΟ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ  
Το 1979 ιδρύθηκε το ΚΑΤΕΕ Σερρών και το 1983 με το νόμο 1404 ιδρύεται το Τ.Ε.Ι. Σερρών 
με δύο Σχολές: τη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών και τη Σχολή Διοίκηση και Οικονο-
μίας. Το Σεπτέμβριο 1993 το Τ.Ε.Ι. μεταφέρθηκε στις σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις 
που καλύπτουν χώρο έκτασης 82.000 τ.μ., 500 μέτρα από το κέντρο των Σερρών. Στο χώρο 
αυτόν, βρίσκονται οι αίθουσες διδασκαλίας, τα εργαστήρια, τα γραφεία του εκπαιδευτι-
κού προσωπικού, οι γραμματείες, και οι άλλες υπηρεσίες του Τ.Ε.Ι.: οι διοικητικές υπηρε-
σίες, η βιβλιοθήκη, το γυμναστήριο εξοπλισμένο με όργανα για την άθληση των φοιτητών, 
το συνεδριακό κέντρο με 2 αμφιθέατρα και αίθουσα συνεδριάσεων. Σε τέσσερα νέα κτίρια 
που βρίσκονται στο στάδια της κατασκευής θα στεγαστούν το φοιτητικό εστιατόριο και η 
λέσχη, αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια των νέων τμημάτων, το κέντρο ξένων γλωσ-
σών, το κέντρο ηλεκτρονικών υπολογιστών και το ινστιτούτο δια βίου εκπαίδευσης. Με 
την ολοκλήρωση του κτιριολογικού προγράμματος του Ιδρύματος προβλέπεται ακόμη η 
κατασκευή φοιτητικής εστίας, κλειστού γυμναστηρίου καθώς και ανοιχτών χώρων αθλο-
παιδιών για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, κ.λ.π.  
 

 
Εικόνα 1: Κάτοψη κτιρίων Τ.Ε.Ι. Σερρών 

 
ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ιδρύθηκε το 1979 και ανήκει μαζί με το Τμήμα Λογι-
στικής στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Σερρών. Το Τμήμα φιλοξενείται 
στα κτίρια Α και D του Τ.Ε.Ι. (βλέπε εικόνα 1). 
Αποστολή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι η ανάπτυξη και μετάδοση των 
γνώσεων, η θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα στην επιστήμη της Διοίκησης των Επιχει-
ρήσεων και η παροχή στους σπουδαστές του απαραίτητου θεωρητικού και πρακτικού υ-
ποβάθρου που θα εξασφαλίζει τη σφαιρική κατάρτισή τους για την επιστημονική και ε-
παγγελματική τους σταδιοδρομία.  
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ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
Τα μέλη του Τμήματος διακρίνονται σε τακτικά και έκτατα: 
 

• Τακτικά μέλη είναι τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού, τα μέλη της Γραμμα-
τείας και τα μέλη Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού.  

• Έκτατα μέλη είναι οι Επισκέπτες Καθηγητές και οι Επιστημονικοί και Εργαστηρι-
ακοί Συνεργάτες.  

 
α) Εκπαιδευτικό Προσωπικό 
Στο Τμήμα υπηρετούν 11 μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού: 

• Πασχαλούδης Δημήτριος, Καθηγητής 
• Κεχρής Ευάγγελος, Καθηγητής 
• Δημητριάδης Σωτήριος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
• Αθανάσαινας Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
• Καρανάσιος Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής 
• Μουζά Άννα, Επίκουρη Καθηγήτρια 
• Παντελίδης Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής  
• Βράνα Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια 
• Φραγκίδης Γαρύφαλλος, Καθηγητής Εφαρμογών  
• Χαψά Ξανθίππη, Καθηγήτρια Εφαρμογών  
 

β) Γραμματεία 
Η Γραμματεία του Τμήματος είναι αρμόδια για τις εγγραφές των φοιτητών, την τήρηση 
μητρώου φοιτητών και αρχείων βαθμολογιών και την έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιη-
τικών. Η Γραμματεία βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης (κτίριο Κ στην εικόνα 
1). Οι ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών είναι 11.00 – 13.30 καθημερινά. Επίσης οι φοιτητές 
μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος στο τηλέφωνο 23210 49 135. 
Στη Γραμματεία του Τμήματος υπηρετούν τα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού:  

• Παραλίκα Δήμητρα 
• Σεφερίδου Ιωάννα 
• Ντόκα Μελπομένη  
 

γ) Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό (Ε.Τ.Π.) 
Τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού είναι υπεύθυνα για την υποστήριξη των εργα-
στηρίων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Τμήματος, τη λειτουργία των εργαστηρίων αυ-
τών εκτός ωρών μαθήματος για εξάσκηση των φοιτητών, τη φύλαξη και τη συντήρηση του 
εξοπλισμού του Τμήματος. Το Γραφείο των μελών Ε.Τ.Π. βρίσκεται απέναντι από το εργα-
στήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 19. Στο Τμήμα υπηρετούν τα μέλη Ε.Τ.Π. : 

• Κούτλας Αντώνιος 
• Τσιρίκα Γερακίνα  
• Βάκαλος Αλέξανδρος 
• Δαραβίγκα Κυριακή 
• Κασμερίδης Νικόλαος  

 
δ) Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες 
Για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Τμήματος κάθε ακαδημαϊκό έτος προσλαμ-
βάνεται και ένας αριθμός Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών. Κατά το ακα-
δημαϊκό έτος 2010 – 2011 οι Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες του Τμήματος 
είναι οι: 
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
− ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ − ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 
− ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ − ΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 
− ΒΟΖΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  − ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
− ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 
− ΓΙΟΥΒΑΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ − ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
− ΔΡΟΓΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ − ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 
− ΔΑΣΙΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ − ΚΟΤΕΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 
− ΚΑΠΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ − ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ ΖΗΣΗΣ 
− ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ − ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ 
− ΚΑΤΡΑΚΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ − ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
− ΚΟΤΖΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ ΙΟΡΔ. − ΡΑΒΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
− ΚΩΤΣΗ ΦΙΛΑΡΕΤΗ − ΣΑΦΟΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
− ΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ − ΤΖΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
− ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ − ΤΣΟΥΡΕΛΑ ΜΑΡΙΑ 
− ΠΑΠΑΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  − ΞΥΛΑΓΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
− ΠΑΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ − ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 
− ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
− ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλέφωνο 
Αθανάσαινας Αθανάσιος Αναπληρωτής Καθηγητής 23210 49261  
Βάκαλος Αλέξανδρος  Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό 23210 49171  
Βράνα Βασιλική Επίκουρη Καθηγήτρια 23210 49312 
Γραμματεία Τμήματος  23210 49135  
Δαραβίγκα Κυριακή Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό 23210 49171  
Δημητριάδης Σωτήριος Αναπληρωτής Καθηγητής 23210 49280 
Καρανάσιος Νικόλαος Επίκουρος Καθηγητής 23210 49309 
Κασμερίδης Νικόλαος  Εδικό Τεχνικό Προσωπικό 23210 49178 
Κεχρής Ευάγγελος Καθηγητής 23210 49238 
Κούτλας Αντώνιος  Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό 23210 49171  
Μουζά Άννα Επίκουρη Καθηγήτρια  23210 49231 
Παντελίδης Παναγιώτης Επίκουρος Καθηγητής 23210 49313 
Παραλίκα Δήμητρα  Διοικητικός Υπάλληλος 23210 49135 
Πασχαλούδης Δημήτριος  Καθηγητής 23210 49232 
Τσιρίκα Γερακίνα Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό 23210 49171  
Φραγκίδης Γαρύφαλλος Καθηγητής Εφαρμογών 23210 49310 
Χαψά Ξανθίππη Καθηγήτρια Εφαρμογών  23210 49311 
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ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
Στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων λειτουργούν τρεις Τομείς:  

• Τομέας Μάνατζμεντ – Μάρκετινγκ 
• Τομέας Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής 
• Τομέας Πληροφορικής και Επιχειρησιακής Έρευνας 

 
Κάθε Τομέας αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο και στελεχώνεται με μέλη 
του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος σύμφωνα με τη παρακάτω διάρθρωση: 
 
Τομέας Μάνατζμεντ – 
Μάρκετινγκ 

Τομέας Οικονομικής και 
Χρηματοοικονομικής 

Τομέας Πληροφορικής & 
Επιχειρησιακής Έρευνας 

Πασχαλούδης Δημήτριος, 
Καθηγητής 
 
Μουζά Άννα,  
Επίκουρη Καθηγήτρια  
 
 

Αθανάσαινας Αθανάσιος, 
Επίκουρος Καθηγητής 
 
Παντελίδης Παναγιώτης, 
Επίκουρος Καθηγητής 
 
Καρανάσιος Νικόλαος, Επί-
κουρος Καθηγητής 
 

Κεχρής Ευάγγελος, Καθηγη-
τής 
 
Δημητριάδης Σωτήριος, Α-
ναπληρωτής Καθηγητής 
 
Βράνα Βασιλική,  Επίκουρη 
Καθηγήτρια  
 
Χαψά Ξανθίππη, Καθηγήτρια 
Εφαρμογών  
 
Φραγκίδης Γαρύφαλλος, Κα-
θηγητής Εφαρμογών  

 
Η διοίκηση του κάθε Τομέα ασκείται από τη Γενική Συνέλευση του Τομέα και τον Υπεύθυ-
νο του Τομέα. Η Γενική Συνέλευση του κάθε Τομέα αποτελείται από τα μέλη του Εκπαι-
δευτικού Προσωπικού που ανήκουν στον Τομέα και εκπροσώπους των φοιτητών.  
 
Για το ακαδημαϊκό έτος 2010 – 2011 τα καθήκοντα των Υπεύθυνων Τομέων ασκούνται ως 
εξής: 

• Υπεύθυνη Τομέα Μάνατζμεντ – Μάρκετιγκ: Μουζά Άννα 
• Υπεύθυνος Τομέα Οικονομικής & Χρηματοοικονομικής: Αθανάσαινας Αθανάσιος 
• Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής και Επιχειρησιακής Έρευνας: Φραγκίδης Γαρύφαλλος 

 
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
Η διοίκηση του Τμήματος ασκείται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, το Συμβούλιο 
και τον Προϊστάμενο του Τμήματος:  
 
• Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος αποτελείται από όλα τα μέλη Εκπαιδευτικού Προσω-

πικού του Τμήματος και εκπροσώπους φοιτητών. 
• Το Συμβούλιο του Τμήματος αποτελείται από τους Υπεύθυνους των τριών Τομέων του 

Τμήματος και τον Προϊστάμενο του Τμήματος  
 
Για το ακαδημαϊκό έτος 2010 – 2011, Προϊστάμενος του Τμήματος είναι ο καθηγητής  κ. 
Κεχρής Ευάγγελος.  
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  
 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ  
Υποβολή δηλώσεων μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου  
Διδασκαλία μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 4/10/2010 – 21/1/2011 
Α’ εξεταστική περίοδος χειμερινού εξαμήνου 31/1/2011 – 18/2/2011 
 
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

Υποβολή δηλώσεων μαθημάτων εαρινού εξαμήνου  
Διδασκαλία μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 21/2/2011 – 3/6/2011 
Α’ εξεταστική περίοδος εαρινού εξαμήνου 13/6/2011 – 1/7/2011 
Β’ εξεταστική περίοδος χειμερινού & εαρινού εξαμήνου Σεπτέμβριος 2011 
 
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
Οι σπουδές στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών οργανώνονται με βάση 
το εξαμηνιαίο μάθημα. Από τον Σεπτέμβριο 2007 ισχύει το νέο πρόγραμμα του Τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων το οποίο περιλαμβάνει συνολικά 43 (εξαμηνιαία) μαθήματα και 
επί πλέον την πτυχιακή εργασία και την πρακτική άσκηση (βλέπε πίνακα 1).  
 
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  
Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών διακρίνονται σε:  

• υποχρεωτικά - ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει και να περάσει 
με επιτυχία τις εξετάσεις των μαθημάτων αυτών 

• κατ’ επιλογή υποχρεωτικά - ο φοιτητής επιλέγει στη διάρκεια των σπουδών του τέσσε-
ρα (4) οποιαδήποτε μαθήματα από αυτά επιθυμεί 

 
 
ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  
Η μέθοδος διδασκαλίας ενός μαθήματος περιλαμβάνει: 

• θεωρητικές διαλέξεις: παραδοσιακές από καθέδρας εισηγήσεις  
• ασκήσεις – πράξεις: φροντιστηριακές ασκήσεις εφαρμογής της θεωρίας  
• εργαστηριακές ασκήσεις: εξάσκηση που διενεργείται στα εργαστήρια ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. Η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική από τους φοιτητές.  
 

Μικτά μαθήματα είναι αυτά που περιλαμβάνουν θεωρητικές διαλέξεις και εργαστηριακές 
ασκήσεις. 
 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
Κάθε μάθημα χαρακτηρίζεται από έναν αριθμό διδακτικών μονάδων. Το σύνολο των δι-
δακτικών μονάδων κάθε τυπικού εξαμήνου είναι 30 (βλέπε πίνακα 1).  
 
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει δύο προαπαιτούμενα μαθήματα:  

• το μάθημα 202 Στατιστική Ι είναι προαπαιτούμενο για το μάθημα 302 Στατιστική 
με χρήση Η/Υ και  

• το μάθημα 402 Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων Ι είναι 
προαπαιτούμενο για το μάθημα 501 Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Διοικητικών 
Αποφάσεων ΙΙ.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  
Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 
α/α Τίτλος Μαθήματος  Τύπος Μαθ. Θ ΑΠ ΕΡΓ Ω/Ε ΔΜ 
101 Μικροοικονομική Υ ΜΓΥ 3 1 0 4 6 
102 Γενικές Αρχές Δικαίου Υ ΜΓΥ 2 1 0 3 4 
103 Μαθηματικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων Υ ΜΓΥ 2 3 0 5 5 
104 Εισαγωγή στην Λογιστική Υ ΜΓΥ 2 2 0 4 5 
105 Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων Υ ΜΓΥ 2 2 0 4 5 
106 Εισαγωγή στην Πληροφορική Υ ΜΓΥ 2 0 2 4 5 
  ΣΥΝΟΛΟ   13 9 2 24 30 
         
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 
α/α Τίτλος Μαθήματος  Τύπος Μαθ. Θ ΑΠ Εργ Ω/Ε ΔΜ 
201 Μακροοικονομική Υ ΜΓΥ 3 1 0 4 6 
202 Στατιστική Ι Υ ΜΓΥ 2 3 0 5 5 
203 Βάσεις Δεδομένων στην Διοίκηση Επιχειρήσεων Υ ΜΓΥ 2 1 2 5 5 
204 Επιχειρησιακές Δομές και Επικοινωνία Υ ΜΓΥ 2 0 2 4 5 
205 Οικονομικά Μαθηματικά  Υ ΜΓΥ 2 1 0 3 5 
206 Δίκαιο Επιχειρήσεων  Υ ΜΓΥ 2 1 0 3 4 
  ΣΥΝΟΛΟ   13 7 4 24 30 
         
Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ 
α/α Τίτλος Μαθήματος  Τύπος Μαθ. Θ ΑΠ Εργ Ω/Ε ΔΜ 
301 Αναλυτική Λογιστική και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Υ ΜΕΥ 2 2 0 4 5 
302 Στατιστική με χρήση Η/Υ Υ ΜΓΥ 2 1 2 5 6 
303 Μάρκετινγκ Υ ΜΕΥ 2 2 0 4 5 
304 Ευρωπαϊκοί Θεσμοί  Υ ΜΕΥ 2 1 0 3 4 
305 Διοίκηση Μ.Μ.Ε. Υ ΜΕΥ 2 2 0 4 5 
306 Μεθοδολογία Έρευνας  Υ ΜΓΥ 2 2 0 4 5 
  ΣΥΝΟΛΟ   12 10 2 24 30 
 
         
Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ 
α/α Τίτλος Μαθήματος  Τύπος Μαθ. Θ ΑΠ Εργ Ω/Ε ΔΜ 
401 Χρηματοοικονομική  Υ ΜΕΥ 2 2 0 4 5 
402 Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων Ι Υ ΜΕΥ 3 2 0 5 6 
403 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων Υ ΜΕΥ 2 0 2 4 5 
404 Διαφήμιση Υ ΜΕΥ 2 2 0 4 5 
405 Έρευνα Μάρκετινγκ Υ ΜΕΥ 2 2 0 4 5 
406 Αγγλικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων  Υ ΜΕΥ 2 1 0 3 4 
  ΣΥΝΟΛΟ    13 9 2 24 30 
         
Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ  
α/α Τίτλος Μαθήματος  Τύπος Μαθ. Θ ΑΠ Εργ Ω/Ε ΔΜ 
501 Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων ΙΙ  Υ ΜΕΥ 3 0 2 5 6 
502 Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Υ ΜΕΥ 2 3 0 5 6 
503 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Υ ΜΕΥ 2 3 0 5 6 
504 Διεθνές Μάνατζμεντ Υ ΜΕΥ 3 1 0 4 6 
  ΣΥΝΟΛΟ    10 7 2 19 24 
επιλέγεται ένα από τα παρακάτω μαθήματα: 
α/α Τίτλος Μαθήματος  Τύπος Μαθ. Θ ΑΠ Εργ Ω/Ε ΔΜ 
505 Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΕΥ ΜΕ 2 3 0 5 6 
506 Δημόσιες Σχέσεις ΕΥ ΜΕ 2 3 0 5 6 
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ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 
α/α Τίτλος Μαθήματος  Τύπος Μαθ. Θ ΑΠ Εργ Ω/Ε ΔΜ 
601 Διοίκηση Παραγωγής – Λειτουργιών Υ ΜΕΥ 3 2 0 5 6 
602 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη  Υ ΜΕΥ 3 2 0 5 6 
603 Διοικητική Λογιστική Υ ΜΕΥ 3 2 0 5 6 
604 Οργανωσιακή Συμπεριφορά Υ ΜΕΥ 3 2 0 5 6 
  ΣΥΝΟΛΟ    12 8 0 20 24 
επιλέγεται ένα από τα παρακάτω μαθήματα: 
α/α Τίτλος Μαθήματος  Τύπος Μαθ. Θ ΑΠ Εργ Ω/Ε ΔΜ 
605 Διοίκηση Πωλήσεων ΕΥ ΜΕ 2 2 0 4 6 
606 Εφοδιαστική ΕΥ ΜΕ 2 0 2 4 6 
         
Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 
α/α Τίτλος Μαθήματος  Τύπος Μαθ. Θ ΑΠ Εργ Ω/Ε ΔΜ 
701 Σεμινάριο Υ ΜΕΥ 0 4 0 4 6 
702 Διοίκηση Οργανισμών Υ ΜΕΥ 3 2 0 5 6 
703 Μελέτες Επενδύσεων  Υ ΜΕΥ 2 3 0 5 6 
  ΣΥΝΟΛΟ    5 9 0 14 18 
επιλέγονται δύο από τα παρακάτω μαθήματα 
α/α Τίτλος Μαθήματος  Τύπος Μαθ. Θ ΑΠ Εργ Ω/Ε ΔΜ 
704 Περιφερειακή Ανάπτυξη ΕΥ ΜΕ 3 2 0 5 6 
705 Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΕΥ ΜΕ 2 0 3 5 6 
706 Μηχανογραφημένη Οικονομική Διαχείριση  ΕΥ ΜΕ 2 0 3 5 6 
707 Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ΕΥ ΜΕ 3 2 0 5 6 
708 Διαχείριση Περιβάλλοντος ΕΥ ΜΕ 3 2 0 5 6 

 
Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 
α/α Τίτλος Μαθήματος  Τύπος Μαθ. Θ ΑΠ Εργ Ω/Ε ΔΜ 
 Πτυχιακή εργασία  Υ ΜΕ     10 
 Πρακτική άσκηση  Υ ΜΕ     20 

  
ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
Υ = Υποχρεωτικό  
ΕΥ = Κατ’ επιλογή 
υποχρεωτικό 

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

Θ = Θεωρητικές Διαλέξεις  
ΑΠ = Ασκήσεις – Πράξεις  
ΕΡΓ = Εργαστηριακές ασκήσεις  

Ω/Ε = Ώρες ανά εβδομάδα 
ΔΜ = Διδακτικές Μονάδες  

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΜΗΝΑ 
Κάθε διδακτικό έτος περιλαμβάνει δύο εξάμηνα, το χειμερινό και το εαρινό. Κάθε διδα-
κτικό εξάμηνο περιλαμβάνει 13 πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία και δύο εξεταστικές 
περιόδους διάρκειας 2 εβδομάδων η κάθε μία. 
 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα ανακοινώνεται στον δικτυακό τόπο του Τ.Ε.Ι. και 
στην ιστοσελίδα του Τμήματος, πριν την έναρξη του διδακτικού εξαμήνου. Το εβδομα-
διαίο ωρολόγιο πρόγραμμα περιλαμβάνει τις θεωρητικές διαλέξεις, τις ασκήσεις πράξεις 
και τις εργαστηριακές ομάδες που σχηματίζονται σε κάθε εργαστηριακό μάθημα. Σημειώ-
νεται στο σημείο αυτό ότι τα εργαστήρια του Τμήματος είναι χωρητικότητας 25 ατόμων 
και επομένως δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών. 
Για το λόγο αυτό, για κάθε εργαστηριακό μάθημα σχηματίζεται ένας αριθμός εργαστηρια-
κών ομάδων.  
 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ  
Σπουδαστές καθίστανται όσοι εγγράφονται στο Τμήμα μετά από επιτυχία στις εισαγωγι-
κές εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, από μετεγγραφή ή από κατάταξη (ως πτυ-
χιούχοι άλλων Τμημάτων ή Σχολών) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
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Οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στο Τμήμα γίνονται μέσα στα χρονικά όρια (συνή-
θως στο τέλος Σεπτεμβρίου) που ορίζονται κάθε χρόνο με υπουργική απόφαση. Για την 
εγγραφή του ο σπουδαστής ή νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, καταθέτει τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά : 
• Αίτηση για εγγραφή (χορηγείται από την γραμματεία) 
• Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλο τμήμα ή σχολή της τριτοβάθ-

μιας εκπαίδευσης (χορηγείται από την γραμματεία) 
• Επικυρωμένο αντίγραφο του Απολυτηρίου Λυκείου ή πτυχίου Τ.Ε.Ε. 
• Βεβαίωση πρόσβασης (για τους απόφοιτους Ενιαίου ή Γενικού Λυκείοδυ) 
• Επικυρωμένο αντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας 
• (3) φωτογραφίες 
 
Κατά την εγγραφή τους οι φοιτητές παραλαμβάνουν λογαριασμό και κωδικό για την 
πρόσβαση στο διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας του Τ.Ε.Ι. 
Σερρών.  
 
ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
Οι φοιτητές πρέπει να ανανεώνουν την εγγραφή τους κάθε εξάμηνο. Η ανανέωση εγγρα-
φής γίνεται μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών των πρωτοετών φοιτητών σε ημερομηνί-
ες που ορίζονται από την Γραμματεία του Τμήματος. Με την ανανέωση της εγγραφής 
τους, οι φοιτητές δηλώνουν το ατομικό τους πρόγραμμα σπουδών του εξαμήνου δηλαδή 
τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών που επιθυμούν να παρακολουθήσουν κατά το 
τρέχον εξάμηνο.  
 
Σημειώνεται ότι το τυπικό πρόγραμμα σπουδών (δηλαδή το πρόγραμμα σπουδών του πί-
νακα 1) είναι ενδεικτικό και όχι υποχρεωτικό. Το Τμήμα, ωστόσο, ενθαρρύνει τους φοιτη-
τές να καταρτίζουν το ατομικό τους πρόγραμμα σπουδών ακολουθώντας όσο είναι δυνα-
τόν τη διάρθρωση του τυπικού προγράμματος σπουδών του Τμήματος.  
 
Κατά την κατάρτιση του ατομικού προγράμματος σπουδών του εξαμήνου ο σπουδαστής 
πρέπει να λαμβάνει πρόνοια ώστε:  

• το σύνολο των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας για τα μαθήματα που δηλώνει να 
μην υπερβαίνει το 1,40 του συνόλου των ωρών του τυπικού εξαμήνου. Ειδικά για 
τους επι πτυχίω σπουδαστές το σύνολο των δηλούμενων εβδομαδιαίων ωρών δι-
δασκαλίας μπορεί να φθάσει το 1,70 των ωρών της συνολικής διάρκειας του τελευ-
ταίου εξαμήνου. 

• να μην δηλώνει μαθήματα, τα προαπαιτούμενα των οποίων δεν έχει περάσει με ε-
πιτυχία 

 
Οι δηλώσεις των μαθημάτων γίνονται μέσω του διαδικτυακού πληροφοριακού συστήμα-
τος ηλεκτρονικής γραμματείας του Τ.Ε.Ι. Σερρών (www.egram.teiser.gr). Για την πρόσβα-
ση στο σύστημα χρησιμοποιείται ο λογαριασμός και ο κωδικός που δίνεται από τη Γραμ-
ματεία κατά την εγγραφή των φοιτητών στο Τμήμα.  
 
ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
Κατά την 1η εβδομάδα κάθε διδακτικού εξαμήνου οι φοιτητές που πρόκειται να παρακο-
λουθησουν εργαστηριακά μαθήματα πρέπει να κάνουν κράτηση θέσης στην εργαστηριακή 
ομάδα που επιθυμούν. Η κράτηση θέσης στις εργαστηριακές ομάδες γίνεται με συμπλή-
ρωση των στοιχείων του φοιτητή σε καταλόγους που κρατούνται από το Ε.Τ.Π. για κάθε 
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εργαστηριακή ομάδα. Τονίζεται ότι κατά την κράτηση θέσης στις εργαστηριακές ομάδες ο 
κάθε φοιτητής θα πρέπει να φροντίζει να επιλέγει εργαστηριακή ομάδα η οποία δεν συ-
μπίπτει χρονικά με τα υπόλοιπα μαθήματα του ατομικού τους προγράμματος σπουδών.  
Επίσης επισημαίνεται ότι η κράτηση θέσης είναι ανεξάρτητη από την δήλωση του εργα-
στηριακού μέρους του μαθήματος: κάθε φοιτητής θα πρέπει να κάνει και τη δήλωση του 
εργαστηρίου (μέσω του διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής γραμμα-
τείας, όπως που περιγράφεται στην προηγούμενη ενότητα) και την κράτηση της θέσης 
στην εργαστηριακή ομαδα.  
 
ΦΟΙΤΗΣΗ 
Αν ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι για 
οποιονδήποτε λόγο μικρότερος των 2/3 του προβλεπόμενου στο πρόγραμμα σπουδών για 
όλο το διδακτικό εξάμηνο, το μάθημα αυτό θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε.  
 
Για τις εργαστηριακές ασκήσεις απαιτείται ο φοιτητής να έχει διεξάγει με επιτυχία το 80% 
των ασκήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.  
 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις των μαθημάτων του ατομικού 
τους προγράμματος σπουδών. Σπουδαστής που πέτυχε στην Α΄ εξεταστική περίοδο βαθμό 
μεγαλύτερο ή ίσο του (5) για κάποιο μάθημα δεν συμμετέχει στην Β΄ εξεταστική περίοδο 
στις εξετάσεις του μαθήματος αυτού. 
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
Η βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα εκφράζεται στην αριθμητική κλίμακα μηδέν έως δέκα 
(0 – 10), με βάση επιτυχίας το πέντε (5).  
 
Ο χαρακτηρισμός της επίδοσης κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής: 

• από 0 έως 4,9: «κακώς» 
• από 5 έως 6,9: «καλώς» 
• από 7 έως 8,4: «λίαν καλώς» 
• από 8,5 έως 10: «άριστα» 

 
Η παρακολούθηση σε ένα θεωρητικό μάθημα (δηλαδή σε μάθημα που περιλαμβάνει θερη-
τικές διαλέξεις και ασκήσεις πράξεις) είναι επιτυχής εφόσον ο βαθμός στις τελικές γραπτές 
εξετάσεις του μαθήματος είναι τουλάχιστον 5.  
 
Η παρακολούθηση σε ένα μικτό μάθημα (δηλαδή σε μάθημα που περιλαμβάνει θεωρητι-
κές διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις) είναι επιτυχής εφόσον ο βαθμός τόσο στο θεω-
ρητικό όσο και στο εργαστηριακό μέρος είναι τουλάχιστον 5. Σε περίπτωση επιτυχούς πα-
ρακολούθησης ενός μόνο μέρους μεικτού μαθήματος, ο βαθμός του μέρους αυτού κατοχυ-
ρώνεται και το μάθημα επαναλαμβάνεται ως προς το άλλο μέρος.  
 
Ο τελικός βαθμός ενός μικτού μαθήματος προκύπτει από τον συνυπολογισμό των βαθμών 
του θεωρητικού μέρους (με συντελεστή 0,60) και του εργαστηριακού μέρους (με συντελε-
στή 0,40).  
 
Οι φοιτητές ενημερώνονται για τα αποτελέσματα των εξετάσεων από το διαδικτυακό πλη-
ροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας (e-gram), από το οποίο μπορούν να προ-
μηθεύονται και κατάσταση της αναλυτικής τους βαθμολογίας.  
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ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 
Όποτε ένας φοιτητής περνάει με επιτυχία ένα μάθημα κατοχυρώνει τις διδακτικές μονάδες 
του μαθήματος αυτού. Για να αποφοιτήσει ένας φοιτητής πρέπει:  

• να περάσει 39 τουλάχιστον μαθήματα του προγράμματος σπουδών και να συλλέξει 
συνολικά 210 διδακτικές μονάδες και  

• να ολοκληρώσει με επιτυχία την πτυχιακή του εργασία και την πρακτική άσκηση.  
 
Για τους φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων πριν τον Σε-
πτέμβριο 2007 και συνεχίζουν τις σπουδές τους ισχύουν ειδικοί μεταβατικοί κανόνες που 
παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α αυτού του οδηγού σπουδών.  
 
Ο βαθμός πτυχίου εξάγεται με προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων και προκύπτει από 
τον τύπο : 

ν

νν

δδδ
βδβδβδ

+++
+++

=Β
........
........

21

2211  

όπου β1,β2,…,βν είναι οι βαθμοί όλων των μαθημάτων που παρακολούθησε ο σπουδαστής 
και δ1,δ2,…,δν οι αντίστοιχες διδακτικές μονάδες. Στα μαθήματα περιλαμβάνονται και η 
πτυχιακή εργασία με τον αριθμό διδακτικών μονάδων. 
 
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών, διεξάγε-
ται με την επίβλεψη εκπαιδευτικού προσωπικού και επικεντρώνεται στην εφαρμογή των 
γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος.  

Η πτυχιακή εργασία ανατίθεται σε σπουδαστή του Τμήματος εφόσον συντρέχουν ο σπου-
δαστής έχει συμπληρώσει τουλάχιστον: (α) έξι (6) εξάμηνα σπουδών και (β) 160 διδακτικές 
μονάδες.  

Οδηγίες σχετικά με την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας δίνονται στον «οδηγό εκπόνη-
σης πτυχιακής εργασίας» που διατίθεται από τον δικτυακό χώρο του Τμήματος.  

 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  
Το τελευταίο (8ο) τυπικό εξάμηνο περιλαμβάνει την πρακτική άσκηση, η οποία είναι υπο-
χρεωτική, έχει διάρκεια 6 μηνών και πραγματοποιείται εφόσον ο φοιτητής έχει συγκε-
ντρώσει τουλάχιστον 180 Διδακτικές Μονάδες.  

Σκοπός της Πρακτικής Άσκησης είναι η εμπέδωση και πρακτική εφαρμογή των γνώσεων 
των προηγούμενων εξαμήνων, η παροχή δυνατότητας ανάπτυξης πρωτοβουλιών, η δυνα-
τότητα ανάπτυξης ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων και ομαδικής εργασίας και γενικά 
κρίνεται ως ικανοποιητική. Η πρακτική άσκηση διευκολύνει τους φοιτητές να εφαρμό-
σουν στην πράξη τις γνώσεις τους σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον, να αναπτύξουν 
δεξιότητες και να αποκτήσουν την πρώτη τους επαγγελματική εμπειρία. 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Σημαντική δέσμευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι η διασφάλιση της ποιό-
τητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου και των διοικητικών υπηρεσιών που προ-
σφέρονται από αυτό. Προς την κατεύθυνση αυτή, το Τμήμα υιοθέτησε τα πρότυπα και τις 
διαδικασίες, που προβλέπονται στο νόμο περί διασφάλισης της ποιότητας στην ανώτατη 
εκπαίδευση (Νόμος 3374/2005) και προχώρησε στην εσωτερική του αξιολόγηση.  
Η γνώμη των φοιτητών για την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου έχει ιδιαίτερη σημασία 
για το Τμήμα. Για το λόγο αυτό όλοι οι φοιτητές του Τμήματος ενθαρρύνονται να συμμε-
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τάσχουν ενεργά στην διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου που διενεργείται 
κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο.  

 
 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Οι ακόλουθες μεταβατικές διατάξεις αφορούν τους φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επι-
χειρήσεων που έχουν εγγραφεί στο Τμήμα πρίν τον Σεπτέμβριο 2007:  
 
1. Κάθε φοιτητής συντάσσει τις ατομικές του δηλώσεις σύμφωνα με τα όσα ορίζονται 

στον κανονισμό του ΤΕΙ Σερρών, περιλαμβάνει στη δήλωσή του μόνο μαθήματα του 
Νέου Προγράμματος Σπουδών (ΝΠΣ) και δεν επιτρέπεται να δηλώσει μάθημα του 
ΝΠΣ του οποίου το αντίστοιχο του Παλαιού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) έχει 
παρακολουθήσει επιτυχώς. Η αντιστοίχιση των μαθημάτων του παλαιού προγράμ-
ματος σπουδών με τα μαθήματα του νέου προγράμματος σπουδών εμφανίζεται στον 
πίνακα 2.  

2. Κάθε φοιτητής του Παλαιού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) εισέρχεται στη μετα-
βατική φάση του Νέου Προγράμματος Σπουδών (ΝΠΣ) διατηρώντας τον αριθμό 
ΝΥΜ των Υποχρεωτικών Μαθημάτων και τον αριθμό ΝΜΕ των Μαθημάτων Επιλο-
γής, που έχει ήδη παρακολουθήσει επιτυχώς, όπως επίσης και τον αριθμό ΝΔΜ των 
Διδακτικών Μονάδων που έχει συγκεντρώσει από το Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών 
(ΠΠΣ). Εξαιρούνται τα μαθήματα Αγγλικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι και ΙΙ του 
ΠΠΣ, ένα μόνο από τα οποία περιλαμβάνεται στον αριθμό ΝΥΜ των Υποχρεωτικών 
Μαθημάτων, που έχει ήδη παρακολουθήσει επιτυχώς ο φοιτητής. Υπάρχουν δύο πε-
ριπτώσεις, που πρέπει να σημειωθούν ιδιαίτερα :  

2.α Στην περίπτωση μικτών μαθημάτων (δηλαδή μαθημάτων που έχουν θεωρητικό και 
εργαστηριακό μέρος) του ΠΠΣ που στο ΝΠΣ αντιστοιχίζονται με μαθήματα χωρίς 
εργαστηριακό μέρος, η αναγνώριση του μαθήματος γίνεται με το σύνολο των διδα-
κτικών μονάδων του ΠΠΣ, εφόσον ο φοιτητής έχει παρακολουθήσει επιτυχώς του-
λάχιστον το θεωρητικό μέρος του μαθήματος του ΠΠΣ. Ειδικά για τα μαθήματα Αγ-
γλικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι και ΙΙ, του ΠΠΣ, ένα μόνο από αυτά (οποιοδήπο-
τε) αναγνωρίζεται με το μάθημα Αγγλικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων του νέου ΠΠΣ 
επιπλέον και στην περίπτωση που ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς μόνο το ερ-
γαστηριακό μέρος, με το σύνολο των διδακτικών μονάδων του ΠΠΣ. 

2.β Στην περίπτωση μικτών μαθημάτων (δηλαδή μαθημάτων που έχουν θεωρητικό και 
εργαστηριακό μέρος) του ΠΠΣ που στο ΝΠΣ αντιστοιχίζονται επίσης με μικτά μα-
θήματα, η αναγνώριση του μαθήματος γίνεται με το σύνολο των διδακτικών μονά-
δων του ΠΠΣ, εφόσον ο φοιτητής έχει παρακολουθήσει τόσο το θεωρητικό μέρος όσο 
και το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος του ΠΠΣ. Σε διαφορετική περίπτωση και 
για την ολοκλήρωση της αναγνώρισης του μαθήματος, ο φοιτητής υποχρεούται να 
παρακολουθήσει επιτυχώς το υπόλοιπο μέρος (θεωρητικό ή εργαστηριακό) σύμφωνα 
με το ΝΠΣ. 

3. Με τις προϋποθέσεις αυτές, η κατάσταση κάθε φοιτητή στη μεταβατική φάση του 
ΝΠΣ περιγράφεται από: (α) τον αριθμό ΝΥΜ του συνόλου των Υποχρεωτικών Μα-
θημάτων που έχει παρακολουθήσει επιτυχώς, (β) τον αριθμό ΝΜΕ του συνόλου των 
Μαθημάτων Επιλογής που έχει παρακολουθήσει επιτυχώς και (γ) τον αριθμό ΝΔΜ 
του συνόλου των Διδακτικών Μονάδων που έχει συγκεντρώσει από το ΠΠΣ. 

4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση του πτυχίου του στη συνέχεια με το 
ΝΠΣ είναι να ολοκληρώσει την επιτυχή παρακολούθηση τουλάχιστον 39 συνολικά 
μαθημάτων και να συγκεντρώσει τουλάχιστον 210 διδακτικές μονάδες ΔΜ συνολι-
κά.  

5. Για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού των 39 μαθημάτων θα ισχύσουν τα εξής: 
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5.α Αν ο συνολικός αριθμός των Μαθημάτων Επιλογής ΝΜΕ, που του έχουν αναγνωρι-
σθεί ότι παρακολούθησε επιτυχώς από το ΠΠΣ είναι τέσσερα ή περισσότερα 
(ΝΜΕ>=4) τότε ο φοιτητής υποχρεούται να συμπληρώσει τον αριθμό των 39 συνολι-
κά μαθημάτων με μαθήματα που είναι υποχρεωτικά στο ΝΠΣ. Στην περίπτωση που 
δεν υπάρχουν διαθέσιμα Υποχρεωτικά Μαθήματα στο ΝΠΣ, αναγνωρίζονται στον 
φοιτητή ως τέτοια (μέχρι του ελάχιστου αριθμού των συνολικά 35) κάποια από τα 
Μαθήματα Επιλογής του Νέου Προγράμματος Σπουδών, που θα καθορίζονται με 
απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος. Στην περίπτωση που τα διαθέσιμα Υπο-
χρεωτικά Μαθήματα του ΝΠΣ είναι περισσότερα, ο φοιτητής έχει το δικαίωμα της 
επιλογής (ποια δηλαδή από αυτά θα επιλέξει) χωρίς κανέναν περιορισμό.  

5.β Διαφορετικά, αν δηλαδή ο αριθμός των Μαθημάτων Επιλογής ΝΜΕ, που του έχουν 
αναγνωρισθεί ότι παρακολούθησε επιτυχώς από το ΠΠΣ είναι τρία ή λιγότερα 
(ΝΜΕ<=3) τότε ο φοιτητής υποχρεούται να συμπληρώσει τον αριθμό των 39 μαθη-
μάτων με μαθήματα του ΝΠΣ αρκεί ο συνολικός αριθμός μαθημάτων επιλογής να 
μην ξεπερνά τα τέσσερα συνολικά (4) μαθήματα. Για την επιλογή Μαθημάτων Επι-
λογής ισχύουν οι περιορισμοί του ΝΠΣ. 

6. Για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού των 210 διδακτικών μονάδων από τα 39 
συνολικά μαθήματα, αυτό θα διασφαλίζεται με το δικαίωμα του φοιτητή να του α-
ναγνωρίζονται σε κάθε μάθημα, οι διδακτικές μονάδες του ΝΠΣ ή αυτές του αντί-
στοιχου μαθήματος του ΠΠΣ κατά την ευνοϊκότερη γι’ αυτόν περίπτωση (ο μεγαλύ-
τερος δηλαδή κάθε φορά αριθμός ΔΜ).  

7. Για κάθε άλλη περίπτωση που μπορεί να παρουσιαστεί κατά την υλοποίηση του 
ΝΠΣ και που δεν προβλέπεται στις μεταβατικές αυτές διατάξεις, αποφασίζει σχετικά 
το Συμβούλιο του Τμήματος. 

 
Πίνακας 2: ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Τίτλος Μαθήματος Παλαιού Προγράμματος Τίτλος Μαθήματος Νέου Προγράμματος 
Εισαγωγή στην Λογιστική Εισαγωγή στην Λογιστική 
Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Αστικό Δίκαιο  Γενικές Αρχές Δικαίου 
Μικροοικονομική  Μικροοικονομική  
Μαθηματικά για Διοίκηση Επιχ/σεων Μαθηματικά για Διοίκηση Επιχ/σεων 
Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική 
Επιχειρησιακές Δομές και Επικοινωνία Επιχειρησιακές Δομές και Επικοινωνία 
Επιχειρηματική Δεοντολογία Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη  
Εμπορικό Δίκαιο Δίκαιο Επιχειρήσεων 
Μακροοικονομική Μακροοικονομική 
Εφαρμογές Πληροφορικής στη Δ.Επ/σεων Βάσεις Δεδομένων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 
Στατιστική Ι Στατιστική Ι 
Εργατικό Δίκαιο Δίκαιο Επιχειρήσεων 
Ευρωπαϊκή Ένωση και Επιχειρήσεις Ευρωπαϊκοί Θεσμοί 

Χρηματοοικονομική Λογιστική Αναλυτική Λογιστική & Διεθνή Λογιστικά Πρό-
τυπα 

Μάρκετινγκ Μάρκετινγκ 
Διοίκηση Μ.Μ.Ε. Διοίκηση Μ.Μ.Ε. 
Στατιστική με χρήση Η/Υ Στατιστική με χρήση Η/Υ 
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 

Ποσοτικές Μέθοδοι Ποσοτικές Μέθοδοι για τη Λήψη Διοικητικών 
Αποφάσεων Ι 

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Επιχειρησιακός Σχεδιασμός 
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Διοίκηση Τεχνολογίας Καινοτομίας  
Δημόσιες Σχέσεις Δημόσιες Σχέσεις 
Οργανωσιακή συμπεριφορά Οργανωσιακή συμπεριφορά 
Χρηματοοικονομική Ι  Χρηματοοικονομική 
Βιομηχανικό Λογισμικό  
Συμπεριφορά Καταναλωτή  
Περιφερειακή Ανάπτυξη Περιφερειακή Ανάπτυξη 
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 
Διοίκηση Παραγωγής Λειτουργιών Διοίκηση Παραγωγής Λειτουργιών 
Αγγλικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι Αγγλικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων 
Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης  
Στοιχεία Δημόσιας Διοίκησης Δημόσιο Δίκαιο  
Διαχείριση Περιβάλλοντος Διαχείριση Περιβάλλοντος 
Εφοδιαστική  Εφοδιαστική  
Εισαγωγή στην Διαφήμιση Διαφήμηση  
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων  
Διοίκηση ΟΤΑ  

Επιχειρησιακή Έρευνα Ποσοτικές Μέθοδοι για τη Λήψη Διοικητικών 
Αποφάσεων ΙΙ 

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 
Αγγλικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Αγγλικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων 
Διαχείριση Ποιότητας  
Ευρωπαϊκή Ενοποίηση - Ευρωπαϊκό Νομισματικό 
Σύστημα - Θεσμοί κλπ Ευρωπαϊκοί Θεσμοί 

Διοικητική Λογιστική Διοικητική Λογιστική 
Μελέτες Επενδύσεων Μελέτες Επενδύσεων 
Μάνατζμεντ Αλλαγών  
Σεμινάριο  Σεμινάριο  
Διεθνές Μάνατζμεντ Διεθνές Μάνατζμεντ 
Στρατηγική Επιχειρήσεων  
Χρηματοοικονομική ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση 
Μεθοδολογία Έρευνας Μεθοδολογία Έρευνας 
Μάνατζμεντ Δημόσιου Τομέα  Διοίκηση Οργανισμών 
Έρευνα Μάρκετινγκ Έρευνα Μάρκετινγκ 
Ειδικά Θέματα Διοικητικής Λογ/κής  
Διεθνές Μάρκετινγκ  
Ειδικά Χρηματοοικονομικά Θέματα  
Μηχανοοργάνωση Υπηρεσιών  

 


