
Επετειακό αφιέρωμα

Ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019
Μία ακαδημαϊκή χρονιά γεμάτη στιγμές 
συγκίνησης και υπερηφάνειας που θα μείνει στην 
Ιστορία των 20 Χρόνων Executive MBA.



Χαιρετισμός Διευθυντή 
Προγράμματος Executive MBA.
Το Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 

ιδρύθηκε το 1998 και έχει ήδη συμπληρώσει 2 δεκαετίες συμβολής 

στην εκπαίδευση διοικητικών στελεχών. Εισερχόμενο στην  τρίτη 

δεκαετία, το Executive MBA διατηρεί σταθερούς του βασικούς 

μακροχρόνιους στόχους του:

1. Φιλοδοξούμε να είμαστε το πρώτο Executive MBA στη χώρα 

μας, αναπτύσσοντας τις ηγετικές και στρατηγικές δεξιότητες 

των φοιτητών του (leaders, not only MBAs),

2. Φιλοδοξούμε να προσελκύουμε τα καλύτερα μεσαία και 

ανώτερα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, 

αλλά και νεότερους σε ηλικία υποψηφίους με σημαντικές 

δυνατότητες εξέλιξης,

3. Φιλοδοξούμε να είμαστε ψηλά στις διεθνείς λίστες 

αξιολόγησης Executive MBAs.

Η Τρίτη δεκαετία του προγράμματος είναι γεμάτη προκλήσεις και 

ευκαιρίες. Συνεχίζουμε την επιτυχημένη πορεία μας εστιάζοντας 

στο πιο πάνω τρίπτυχο στόχων και φιλοδοξώντας επιπρόσθετα:

α) να χτίσουμε ισχυρότερους δεσμούς επικοινωνίας και 

συνεργασίας με τους αποφοίτους μας και

β) να διαμορφώσουμε μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης και 

ακαδημαϊκών εκδηλώσεων, έναν ευρύτερα παρεμβατικό 

ρόλο στην οικονομία και την κοινωνία μας.

Παπαδάκης Βασίλης,

Καθηγητής Στρατηγικής Διοίκησης, ΟΠΑ



20 Χρόνια Executive MBA 
Η προσέλευση ήταν συγκινητική καθώς μας τίμησαν

περισσότεροι από 400 απόφοιτοι, καθηγητές,

διοικητικό προσωπικό καθώς και διευθυντικά στελέχη

επιχειρήσεων.

Ο κος Μπουραντάς τόνισε ότι 
εκτός από τις σύγχρονες
γνώσεις, μεθόδους, τεχνικές
και εργαλεία Διοίκησης
Επιχειρήσεων και 
Οργανισμών, το Executive
MBA είναι προσανατολισμένο
στην ανάπτυξη της
κουλτούρας και των
δεξιοτήτων που απαιτεί ο
ηγετικός ρόλος των στελεχών.

Ο Διευθυντής του
προγράμματος, καθηγητής
Βασίλης Παπαδάκης
παρουσίασε μια πρόσφατη
έρευνα μεταξύ των αποφοίτων. 
Από αυτήν προέκυπτε ο
υψηλός βαθμός ικανοποίησης
από το πρόγραμμα, αλλά και 
σημεία που κρίνεται ότι 
υπάρχουν περιθώρια
βελτίωσης. Με βάση αυτά ο
καθηγητής Παπαδάκης
παρουσίασε τους μελλοντικούς
στόχους του Executive MBA.

Τα 20 έτη λειτουργίας του 
γιόρτασε την Τρίτη 7 Μαΐου 
σε επετειακή εκδήλωση, στο 
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 
το Executive MBA του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, το πρώτο Executive 
MBA που ιδρύθηκε στη χώρα 
μας.

Μεταξύ των σημαντικών 
επιτευγμάτων του 
προγράμματος είναι η από 
τετραετίας πιστοποίησή του 
από το Διεθνή Οργανισμό 
Association of MBAs 
(ΑΜΒΑ), καθώς επίσης και η 
30η θέση που κατέλαβε στη 
Δυτική Ευρώπη στην 
κατηγορία του,  σύμφωνα με 
τη διεθνή κατάταξη 
Eduniversal.

Σε ένα ακροατήριο 400 
αποφοίτων, καθηγητών 
του ΟΠΑ και στελεχών 
επιχειρήσεων, ο καθηγητής 
Δημήτρης Μπουραντάς 
παρουσίασε την πορεία των 
20 ετών και τις αρχές στις 
οποίες βασίστηκε η επιτυχία 
του προγράμματος.

www.naftemporiki.gr 2019

http://www.naftemporiki.gr/


Grecovery? 
A Question 
of Trust.

Ποιες είναι οι ρίζες της βαθιάς 

και παρατεταμένης κρίσης που 

βιώνει η Ελλάδα και ποιες οι 

προϋποθέσεις της 

ανάκαμψης; 

Για πολλούς πρόκειται για μια 

τριφασική κρίση, στην οποία 

εμπλέκονται 

α) η οικονομία, 

β) οι θεσμοί (διοίκηση, πολιτικό 

σύστημα, δικαιοσύνη) και 

γ) οι αντιλήψεις. 

Ο Καθηγητής εστίασε  στον 

ρόλο του πολιτειακού/

κοινωνικού κεφαλαίου, της 

Εμπιστοσύνης, των θεσμών και 

των συμπεριφορών.

και τον κρίσιμο ρόλο που 

μπορούν και πρέπει να 

διαδραματίσουν στην 

πολυπόθητη ανάπτυξη της 

χώρας μας. 

Επίτιμος προσκεκλημένος ομιλητής στην επετειακή 

εκδήλωση των 20 ετών λειτουργίας του προγράμματος 

ήταν ο Καθηγητής του London Business School κ. 

Ηλία Παπαϊωάννου

Ο Ηλίας Παπαϊωάννου είναι 

καθηγητής Οικονομικών στο 

London Business School. 

Ταυτόχρονα υπηρετεί ως 

research Fellow στο Κέντρο 

Έρευνας και Οικονομικής 

Πολιτικής (CEPR) και ως 

Ακαδημαϊκός Διευθυντής του 

Ινστιτούτου Wheeler για τον 

ρόλο του επιχειρείν στην 

ανάπτυξη.

Η έρευνά του έχει αναγνωριστεί 

με το βραβείο του καλύτερου 

νέου οικονομολόγου από την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων (European 

Investment Bank Institute 

Young Economist Award) το 

2013 και την Ευρωπαϊκή 

Οικονομική Εταιρεία το 2005.



Στην εκδήλωση των 20 ετών του 
Executive MBA
παρουσιάστηκαν τα βασικά 
αποτελέσματα έρευνας μεταξύ 
των αποφοίτων του 
προγράμματος. Στην έρευνα 
συμμετείχαν 141 απόφοιτοι 
(ποσοστό ανταπόκρισης 18%). 
Βασικά ευρήματα της έρευνας:

Το 99,2% των αποφοίτων 
θεωρούν ότι η επιλογή του 
Executive MBA ήταν μια σωστή 
επιλογή.

Το 76% των αποφοίτων θεωρεί 
ότι το executive MBA συνέβαλε 
πολύ στην προσωπική τους 
ανάπτυξη.

Το 94% των αποφοίτων είναι 
αρκετά η πολύ ικανοποιημένοι 
από το Executive MBΑ.

To 91,45% των αποφοίτων είναι 
αρκετά η πολύ ικανοποιημένοι 
από τους διδάσκοντες.

To 63% των αποφοίτων είναι 
αρκετά η πολύ ικανοποιημένοι 
από τις μεθόδους διδασκαλίας 
(με ένα σημείο μελλοντικής 
βελτίωσης).

To 88% των αποφοίτων είναι 
αρκετά η πολύ ικανοποιημένοι 
από το πρόγραμμα μαθημάτων.

Τα πιο χρήσιμα μαθήματα του 

προγράμματος είναι αυτά που 

άπτονται:

✓ Της Διοίκησης, της  Ηγεσίας 
και της Στρατηγικής (78%)

✓ Των Χρηματο-οικονομικών 
(ποσοστό 67%),

✓ Του Μάρκετινγκ (61%),

✓ Των Ποσοτικών και της 
πληροφορικής (53%)

To 89 %των αποφοίτων πιστεύει 
ότι το Executive MBA έχει 
καλή ή πολύ καλή εικόνα στο 
χώρο των επιχειρήσεων.

To 96 %των αποφοίτων είναι 
αρκετά ή πολύ υπερήφανοι που 
έχουν αποκτήσει τον τίτλο του  
Executive MBA.

To 75 %των αποφοίτων είναι 
αρκετά, πολύ ή πάρα πολύ 
αισιόδοξοι για την καριέρα τους 
.

To 75 %των αποφοίτων είναι 
αρκετά, πολύ ή πάρα πολύ 
αισιόδοξοι για την καριέρα τους 
.

To 98 % των αποφοίτων 
πιστεύουν ότι το Executive 
MBA άξιζε (σε βαθμό αρκετά, 
πολύ ή πάρα πολύ).

Οι απόφοιτοι του 
προγράμματος 
αναφέρουν υψηλά 
επίπεδα ικανοποίησης 
από το Executive MBA.



Φωτογραφικό 
υλικό από την 
εκδήλωση

Ta κανάλια Alpha και Star ήταν δίπλα μας στην εκδήλωση 

και μας έκαναν την τιμή να μας συμπεριλάβουν και στα 

δελτία ειδήσεών τους!



Τελετή Ορκωμοσίας των Αποφοίτων της 
19ης Σειράς 2016-2018
18 Δεκεμβρίου 2018

O Πρύτανης του 
Οικονομικού 
Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Καθηγητής κ. 
Εμμανουήλ Α. 
Γιακουμάκης, ο 
Κοσμήτορας της Σχολής 
Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, Καθηγητής 
κ. Γεώργιος Σιώμκος και ο 
Διευθυντής του 
Διατμηματικού 
Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος στη 
Διοίκηση Επιχειρήσεων 
για Στελέχη (Executive 
MBA), Καθηγητής κ. 
Βασίλειος 
Παπαδάκης παρευρέθηκαν 
στην Τελετή Ορκωμοσίας 
των Αποφοίτων της 19ης 
Σειράς 2016-2018, του 
Executive MBA.



Παρουσιάσεις του 
Business Strategy 
Game για 20η

συνεχή χρονιά!!

To Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2019 

πραγματοποιήθηκαν για 20η 

συνεχή χρονιά οι παρουσιάσεις 

του Business Strategy Game από 

τους φοιτητές του Executive 

MBA. Σαράντα φιλόδοξα στελέχη 

χωρισμένα σε οκτώ ομάδες 

ανταγωνίστηκαν με στόχο την 

πρωτιά στο παιχνίδι.

Νικήτρια ομάδα ήταν η ACME 

Corp. αποτελούμενη από τους 

Γκουνέλα Αμαλία, Σταμάτη-

Νταραγιάννη Μαρία, Βαρδάκη

Κώστα, Βουρτζουλίδη Κώστα και 

Αβούρη Διονύση. H ACME ήταν 

σταθερά πρώτη από την πρώτη 

μέχρι την τελευταία απόφαση, 

μην αφήνοντας πολλά περιθώρια 

αμφισβήτησης στους πολύ καλούς 

ανταγωνιστές της.

Μάλιστα συμπεριελήφθη στις 

100 καλύτερες ομάδες του 

Παιχνιδιού παγκόσμια σε 

κάποιες από τις ετήσιες 

αποφάσεις της.

Το Executive MBA αποφάσισε να 

ενεργοποιήσει την πρωτοβουλία 

«Επάνοδος στο Πανεπιστήμιο-

Back to University», για τους 

αποφοίτους του!!

Στα πλαίσια αυτά, δίνεται η 

δυνατότητα σε οποιονδήποτε 

απόφοιτο του προγράμματος, να 

παρακολουθήσει χωρίς 

οικονομική επιβάρυνση, 

οποιοδήποτε από τα μαθήματα 

επιλογής του προγράμματος που 

διδάσκονται κατά το τρέχον 

ακαδημαϊκό έτος.

Ελπίζουμε πως οι απόφοιτοί 

μας θα αγκαλιάσουν την 

πρωτοβουλία αυτή! 

Back to university!



Οι δευτεροετείς φοιτητές 

του Executive MBA του 

ΟΠΑ ταξίδεψαν στο 

Ναύπλιο σε μια 

εκπαιδευτική εκδρομή με 

προσκεκλημένο ομιλητή 

τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο της Edenred

κο Κολοβό. Ήταν μια 

ουσιαστική και 

εποικοδομητική εμπειρία 

για όλους καθώς 

συζητήθηκαν θέματα που 

αφορούν τον σχεδιασμό και 

την υλοποίηση ενός 

business plan. Ο κος 

Κολοβός με την ειλικρίνειά 

του καθώς και την άμεση 

και τεκμηριωμένη 

απάντηση στα πολλά 

ερωτήματα που έθεσαν οι 

φοιτητές του Executive 

MBA, κέρδισε το 

ακροατήριο.

Εκπαιδευτικές 
εκδρομές 
2019

Απρίλιος 2019
Ναύπλιο

Ιούλιος 2019
Σπέτσες

Από το 1999, διοργανώνεται με 

επιτυχία κάθε χρόνο στο νησί 

των Σπετσών, ένα διήμερο 

σεμινάριο βιωματικών ασκήσεων 

με σκοπό την ανάπτυξη της 

ομαδικής συνεργασίας, την 

αποτελεσματική επικοινωνία, 

την ανάπτυξη ηγετικών 

ικανοτήτων, την προσωπική 

ανάπτυξη, την αντιμετώπιση του 

stress και πολλά ακόμα.

Φέτος, το διήμερο αυτό που 

αφορούσε τους πρωτοετείς 

φοιτητές,  πραγματοποιήθηκε 

στις 27-28/7/2019, μόλις μια 

ημέρα μετά την εξέταση του 

τελευταίου μαθήματος του 

πρώτου έτους σπουδών.

Όπως κάθε χρόνο το ενδιαφέρον 

όλων ‘έκλεψε’ ο κύκλος 

κρουστών, μια εξαιρετική 

ομαδική βιωματική 

δραστηριότητα κατά την οποία 

οι φοιτητές του προγράμματος 

κατάφεραν να λειτουργήσουν 

σαν μια «καλοκουρδισμένη» 

ορχήστρα.



Πιστοποίηση AMBA 
Διάκριση Eduniversal.

Σύμφωνα με την έγκυρη λίστα 

κατάταξης Eduniversal που 

ανακοινώθηκε στις 16 Ιουλίου 

2019, το Executive MBA του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών για άλλη μια χρονιά 

κατατάχθηκε στην 30 Θέση των 

Executive MBAs στη Δ. 

Ευρώπη, αξιολογούμενο με 4 

αστέρια (4*).

Το Executive MBA αξιολογείται 

πιο ψηλά στη λίστα κατάταξης 

από τα Executive MBAs 

κορυφαίων Business Schools

όπως, Imperial College (32η 

θέση), Cranfield University

(37η θέση), Lancaster

University Management School

(47η θέση), Frankfurt School of 

Finance and Management (36η 

θέση) κ.α.

Το Executive MBA φιλοδοξεί να 

διατηρήσει και να βελτιώνει 

συνεχώς τη θέση του μεταξύ των 

προγραμμάτων που 

απευθύνονται σε διοικητικά 

στελέχη και να προσφέρει 

υψηλής στάθμης και διεθνούς 

αναγνώρισης μεταπτυχιακούς 

τίτλους σπουδών στην Ελλάδα

Το Executive MBA

πιστοποιήθηκε για πρώτη φορά 

στην ιστορία του από το 

Association of MBAs (AMBA), 

τη διεθνή αμερόληπτη αρχή 

αξιολόγησης μεταπτυχιακών 

σπουδών στη διοίκηση 

επιχειρήσεων.

Η αξιολόγηση επιβεβαίωσε τα 

υψηλά επίπεδα διδασκαλίας, 

είδους και ποιότητας 

μαθημάτων, επιπέδου 

διδασκόντων, επιπέδου 

φοιτητών και  διάδρασης μεταξύ 

των φοιτητών του προγράμματος 

κ.α.

Έλαβε επίσης υπόψη της 

παρατηρήσεις από μεγάλο 

αριθμό ομάδων ενδιαφερομένων 

(stakeholders), όπως τα μέλη 

του Πανεπιστημίου, τους 

φοιτητές, τους αποφοίτους και 

τους εργοδότες.

Είμαστε υπερήφανοι που 

ανήκουμε στην πολύ μικρή 

ομάδα ΜΒΑs στην πατρίδα μας 

που έχουν λάβει τη σημαντική 

αυτή πιστοποίηση.



4η Βιομηχανική 
Επανάσταση 
στην Ελλάδα 10 
Ιανουαρίου 
2019

Ο σύλλογος αποφοίτων είναι εξαιρετικά ενεργός και σταθερά 

συμπαραστάτης στο πρόγραμμα και τους φοιτητές του. Είναι 

πιστός στο όραμά του: 

«Να κτίσουμε μία σταθερή σχέση ζωής, πνευματική και 

συναισθηματική, μεταξύ των αποφοίτων του Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος του Executive MBA και να παρέχουμε στήριξη 

και ανάπτυξη στους Απόφοιτους, το Πρόγραμμα, το 

Πανεπιστήμιο και την Κοινωνία».

Κοπή πίτας των 
αποφοίτων του 
executive MBA

24 Φεβρουαρίου 
2019

Pre Christmas-
Cocktail Party 
13 December 
2018 

Σύλλογος 
αποφοίτων 
Executive MBA



Ριζική αναμόρφωση της 
Ιστοσελίδας μας. Δημιουργία και 
αγγλικής ιστοσελίδας.

Η προσπάθεια αναζήτησης 

των αποφοίτων μας και 

δημιουργίας ενός 

ενημερωμένου αρχείου, μας 

αποκάλυψε ότι μεγάλο 

ποσοστό ζει και εργάζεται 

εκτός Ελλάδος. 

Μας φανέρωσε επίσης μια 

εύλογη απαίτησή τους- να 

έχει το Executive MBA

αγγλική ιστοσελίδα, καθώς 

όπως μας είπαν, «θέλουμε να 

επικοινωνήσουμε στους 

διεθνείς εργοδότες μας την 

ποιότητα των καθηγητών 

και του προγράμματος του 

Executive MBA και αυτό 

δεν είναι εφικτό».  

Έτσι, μαζί με τη ριζική 

αναμόρφωση της ελληνικής 

ιστοσελίδας του 

προγράμματος, 

δημιουργήθηκε και αγγλική 

ιστοσελίδα. 

Για τους πολλούς αποφοίτους 

μας που ζουν και εργάζονται 

στο εξωτερικό ή εργάζονται 

σε πολυεθνικές επιχειρήσεις 

στην Ελλάδα και έχουν 

συναδέλφους που δεν μιλούν 

ελληνικά, υπάρχει πλέον για 

πρώτη φορά και η αγγλική 

ιστοσελίδα του προγράμματος 

https://executivemba.aueb.g

r/en/ /

https://executivemba.aueb.gr/en/
https://www.executivemba.aueb.gr/en/


Ένας από τους στόχους του 
Executive MBA είναι να 
παρέχει στους φοιτητές του 
μαθήματα αιχμής που θα 
συμβάλουν στην καριέρα 
τους και θα αναπτύσσουν τη 
στρατηγική τους σκέψη.

Ένα τέτοιο μάθημα που 
αφορά τις εξαγορές, τις 
συγχωνεύσεις (M&As) 
και τις στρατηγικές 
συμμαχίες (SAS)
προστέθηκε στο πλούσιο 
χαρτοφυλάκιο των 
μαθημάτων επιλογής.

Παρακολουθώντας το 
μάθημα, οι φοιτητές του 
Executive MBA:

Θα αποκτήσουν βαθιά γνώση 
των λόγων που 
πραγματοποιούνται M&As 
και SAS και των 
προσδιοριστικών 
παραγόντων και διαδικασιών 
επιτυχημένων M&As και 
SAS.

Εισαγωγή νέου 
μάθημα επιλογής, 
«Εξαγορές,
συγχωνεύσεις και 
στρατηγικές και 
συμμαχίες».

Ανανέωση προγράμματος 
σπουδών με επίκαιρα μαθήματα!

• Θα προετοιμαστούν 
καλύτερα για τις 
αλλαγές που 
προκύπτουν μετά από 
M&As και SAS καθώς 
αυτές συχνά 
επηρεάζουν τους 
ίδιους.

• Θα θέσουν τις βάσεις 
για μελλοντική 
ενασχόληση με τον 
συγκεκριμένο χώρο 
ακόμα και αν 
συνδέονται έμμεσα με 
αυτόν (π.χ. σύμβουλοι 
επιχειρήσεων, 
δικηγόροι, λογιστές
κ.τ.λ.).

• Θα εξοπλιστούν με 
γνώση των πιο 
πρόσφατων και 
προηγμένων θεωριών 
και εργαλείων M&As 
και SAS που έχουν 
άμεση εφαρμογή στο 
χώρο εργασίας τους.



Orientation 
day σειράς 
2019-2020!
Τον Ιούλιo ολοκληρώθηκαν 

οι διαδικασίες αποδοχής της 

νέας σειράς φοιτητών του 

Executive MBA. Πιστεύουμε 

ότι και η νέα, 22η σειρά του 

προγράμματος με την 

καθοδήγηση μας και την 

αφοσίωση τους στο 

πρόγραμμα θα εξελιχθούν σε 

δυναμικά στελέχη που θα 

ηγηθούν των αλλαγών στην 

Ελληνική αγορά.

Ενδεικτικά στατιστικά 

σειράς: 

• Περίπου το 50% των 

φοιτητών έχει ήδη 

μεταπτυχιακό τίτλο και 2 

είναι ήδη κάτοχοι 

διδακτορικού διπλώματος. 

• Η μέση ηλικία των 

συμμετεχόντων ξεπερνά τα 

35 έτη. 

• Περίπου το 40% των 

φοιτητών είναι γυναίκες.

• Η μέση εργασιακή 

εμπειρία μετά τη λήψη 

του πρώτου πτυχίου,  

ξεπερνά τα 9 έτη. 

• Περίπου το 50% 

εργάζονται σε 

πολυεθνικές επιχειρήσεις 

και το 15% εργάζονται 

στο δημόσιο τομέα. Οι 

υπόλοιποι εργάζονται σε 

ελληνικές επιχειρήσεις ή 

είναι οι ίδιοι 

επιχειρηματίες.

• Περίπου το 30% θα 

χρηματοδοτείται από τις 

επιχειρήσεις/ 

οργανισμούς που 

εργάζονται

• Για τη μεγάλη 

πλειοψηφία των 

αιτούντων το πρόγραμμα 

Executive ΜΒΑ ήταν η 

πρώτη ή και η μοναδική 

επιλογή.



Σας ευχόμαστε 
Καλά Χριστούγεννα 
και ευτυχισμένο το 
νέο έτος, με χαρά 
και αγάπη!

Στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Ευελπίδων 47α & Λευκάδος 33

Αθήνα 113 62

Email: mbaexecutive@aueb.gr

Τηλέφωνα: 210 8828474, 210 8203638

mailto:mbaexecutive@aueb.gr

