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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 

(email: liaison@aegean.gr) 

ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

 

Τίτλος 
Σπουδών/(Ελληνικά/Αγγλικά): 

Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σχολή 
Επιστημών της Διοίκησης. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 
Bachelor's Degree in Business Administration. Department of Business 
Administration. School of Business. University of the Aegean. 
 

Ιστοσελίδα Τμήματος: http://www.ba.aegean.gr/  
 

Αντικείμενο του Τμήματος: Η Διοίκηση Επιχειρήσεων ως μια κοινωνική επιστήμη με αναφορά στις 
ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας, έχει διεπιστημονικό 
χαρακτήρα, αφού συνθέτει θεωρητικά και εμπειρικά εργαλεία 
συναφών επιστημονικών κλάδων προκειμένου να προσεγγίσει με 
συστηματικό τρόπο τα πολύπλοκα ζητήματα της δημιουργίας και της 
λειτουργίας των επιχειρήσεων.  
 

Ο βασικός στόχος του Τμήματος είναι η δημιουργία της επόμενης 
γενιάς στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών υψηλού επιστημονικού 
επιπέδου, σύμφωνα με διεθνή επιστημονικά και επαγγελματικά 
πρότυπα, οι οποίοι/ες είναι εξοπλισμένοι/ες με σύγχρονες θεωρητικές 
γνώσεις και με τη βασική πρακτική εμπειρία για να ανταπεξέλθουν στις 
επιστημονικές κι επαγγελματικές προκλήσεις των θέσεων διοίκησης.  
 

Μαθήματα Προγράμματος 
Σπουδών: 

http://www.ba.aegean.gr/docs/studyguide2021-22gr.pdf 
 

 Διάρκεια Σπουδών: 8 (οκτώ) εξάμηνα 

 Τίτλος Αποφοίτου/ης: Πτυχιούχος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 
 

http://www.ba.aegean.gr/
http://www.ba.aegean.gr/docs/studyguide2021-22gr.pdf
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Γνώσεις/Δεξιότητες/ 
Ικανότητες  

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων έχουν εξοπλιστεί με τις απαιτούμενες 
γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες θα τους εξασφαλίσουν 
την επιστημονική και επαγγελματική τους εξέλιξη και καταξίωση στον 
χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων. Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι του 
Τμήματος:                                                                                                                           

 Έχουν αποκτήσει επιστημονικό τρόπο σκέψης, ο οποίος 
επιτρέπει τη μεθοδική και ορθολογική προσέγγιση στην επίλυση 
προβλημάτων και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
αναγκών των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών.  

 Είναι σε θέση να αξιοποιήσουν μία σειρά από σύγχρονα 
εργαλεία και μεθόδους τα οποία, σε συνδυασμό με τον 
διδαχθέντα τρόπο σκέψης, τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν 
στο απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς.   

  Έχουν αποκτήσει σε επαρκές βάθος γνώση της θεωρίας, που θα 
τους βοηθήσει να αναλύσουν κριτικά, να κατανοήσουν και να 
συμβάλλουν στην επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν 
κατά την άσκηση καθηκόντων σε θέσεις διοίκησης. 

 Έχουν αποκτήσει εκτεταμένη και σε επαρκές εύρος και βάθος 
γνώση των μεθοδολογιών επιστημονικής προσέγγισης στην 
επίλυση προβλημάτων της διοίκησης επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη 
έμφαση στις ποσοτικές μεθόδους και στη λογική ανάλυση. 

 Έχουν αναπτύξει δεξιότητες σε λογισμικά προγράμματα που 
αποτελούν εργαλεία για τη διεκπεραίωση των υποχρεώσεων 
που απορρέουν από τις θέσεις που θα καταλάβουν στο μέλλον, 
όπως: SPSS, LINDO, EXCELSOLVER, MATLAB. 

 Έχουν κατακτήσει τις μεθόδους της οργάνωσης της έκφρασης 
(προφορικής και γραπτής), για να επικοινωνούν αποτελεσματικά 
ιδέες, αποφάσεις και απόψεις σε επιστημονικούς και 
επαγγελματικούς χώρους. 

 Έχουν ευαισθητοποιηθεί στην κοινωνική και ανθρώπινη 
διάσταση των θεμάτων που θα τους απασχολήσουν στη διάρκεια 
της σταδιοδρομίας τους.  

 Οι απόφοιτοι/ες αποκτούν επίσης κρίσιμες «οριζόντιες» 
δεξιότητες (soft skills) όπως αποτελεσματικής επικοινωνίας, 
επίλυσης προβλημάτων, εργασίας σε ομάδες, διαχείρισης 
χρόνου, προσαρμοστικότητας σε νέες καταστάσεις και κριτικής 
σκέψης.   
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 Είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι/νες για τη συνέχιση των 
σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. 

Προοπτικές Απασχόλησης 
(Συνοπτικά) 

 Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος διαθέτουν τις απαραίτητες 
επιστημονικές γνώσεις, για να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά 
στους διάφορους τομείς της Οικονομίας και της Διοίκησης 
Επιχειρήσεων ως: στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών 
του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, 
εκπαιδευτικοί, ελεύθεροι/ες επαγγελματίες και επιχειρηματίες. 

Επαγγελματικά δικαιώματα 
/ΠΕ στα οποία ανήκει: 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος είναι 
νομικά κατοχυρωμένα βάσει των: 
 

 N. 1100/1980 «Περί ιδρύσεως Οικονομικού Επιστημονικού   
Επιμελητηρίου της Ελλάδος». 

 Ν. 2515/1997 «Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, 
λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες 
διατάξεις. 

 ΦΕΚ 516/08.10.08  
 

Πρόσθετα, έχουν εκδοθεί τα παρακάτω σχετικά Προεδρικά Διατάγματα 
(Π.Δ): 
 

 Π.Δ. 475/1991 (176 Α΄) «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος 
και της άδειας ασκήσεως του». 

 Π.Δ. 340/1998 (228 Α΄) «Περί επαγγέλματος Λογιστή - 
Φοροτεχνικού και της άδειας ασκήσεώς του». 

 Π.Δ. 38/2010 (78 Α΄) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 
στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και άλλες 
διατάξεις». 

 

Άδειες & Εγγραφές Κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1100/1980 (ΦΕΚ 295 Α΄), όπως 
ισχύει, οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος με την απόκτηση του πτυχίου 
τους μπορούν να εγγραφούν στο Οικονομικό Επιμελητήριο και να 
αποκτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Οικονομολόγου. Η άδεια 
ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος, χορηγείται με απόφαση 
της Κ.Δ. ή της αρμόδιας Τοπικής Διοίκησης Περιφερειακού Τμήματος 
του Ο.Ε.Ε., μετά από αιτιολογημένη εισήγηση τριμελούς επιτροπής.  
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Ο/Η Απόφοιτος-η μπορεί να 
εργαστεί στο δημόσιο τομέα 
σε: (φορείς)     

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, δύνανται να 

απασχοληθούν: 
 

 σε κεντρικές και περιφερειακές Δημόσιες Υπηρεσίες και 
Οργανισμούς, καθώς και σε Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού αλλά και στον ευρύτερο 
δημόσιο τομέα σε θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (ΠΔ 
50/2001, ΦΕΚ 39/05.03.2001, τ. Α). 
 

 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως εκπαιδευτικοί λειτουργοί  
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον κλάδο ΠΕ80 Οικονομίας 
σύμφωνα πάντα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη σχετική 
νομοθεσία.  

 

 στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (μπορούν να ακολουθήσουν 

ακαδημαϊκή σταδιοδρομία) μετά από την πραγματοποίηση 
συμπληρωματικών σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο (Master 
και Διδακτορικό), εμπειρία κατάλληλου επιπέδου, και 
ερευνητική δραστηριότητα, που ποικίλουν ανάλογα με την 
προκηρυσσόμενη βαθμίδα ΔΕΠ. 

 

Ο/Η Απόφοιτος-η μπορεί να 
εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα  
σε: 
(φορείς) 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να εργασθούν ως: 

 Στελέχη επιχειρήσεων στη βιομηχανία, στο εμπόριο/υπηρεσίες, 
στις μεταφορές, στον τουρισμό, σε εταιρίες ερευνών και 
μελετών, σε διαφημιστικές εταιρίες, καθώς και σε τράπεζες και 
ασφαλιστικές εταιρίες σε διευθύνσεις όπως: Μάρκετινγκ – 
Δημοσίων Σχέσεων, Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εμπορική, Οικονομική (Χρηματοοικονομικά/ Λογιστήριο), 
Προμηθειών, Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Εταιρικής 
Επικοινωνίας. 

 Αυτοαπασχολούμενοι/ες ή εργαζόμενοι σε αντικείμενα όπως: 
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Μελετητές/τριες, επαγγελματίες 
Λογιστές, Ορκωτοί Λογιστές/στριες ή Ελεγκτές, Φοροτεχνικοί, 
Σύμβουλοι Δημοσίων Σχέσεων, Διαχειριστές/στριες Αμοιβαίων 
Κεφαλαίων – Χαρτοφυλακίου, Οικονομικοί Αναλυτές/τριες, 
Οικονομικοί συντάκτες/δημοσιογράφοι, Καθηγητές στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση/ΙΕΚ. 

 Ως νέοι/ες επιχειρηματίες, ιδρύοντας την δική τους επιχείρηση. 

 


