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ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Αθήνα, 28-4-2022

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ
ΕΚΠΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3404/2005 (Α΄260) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57
του ν.4186/2013 (Α΄193), το άρθρο έκτο παρ. 10 του ν. 4218/2013 (Α΄268) και το άρθρο 74
παρ. 3 του ν. 4485/2017 (Α΄114), την υπ’ αριθμ. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ 3185/τ.Β΄/16.12.2013)
υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 92983/Ζ1 (ΦΕΚ 1329/τ.
Β΄/2.7.2015) υπουργική απόφαση και την από 15.4.2022 απόφαση της 11ης Συνεδρίασης
της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών για την
κατάταξη πτυχιούχων το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, ανακοινώνονται τα κάτωθι:
Ποσοστό κατατάξεων:
Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά,
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς
και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών
αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε
ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα
Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Τρόπος επιλογής:
Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες
εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα.
Εξάμηνο κατάταξης:
Ως εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων ορίζεται το 3ο.
Εξεταζόμενα μαθήματα:
• Οικονομική των Επιχειρήσεων(2ου εξαμήνου)
• Στατιστική για Διοίκηση Επιχειρήσεων (3ου εξαμήνου)
• Στρατηγική των επιχειρήσεων (4ου εξαμήνου)

Ύλη και Σύγγραμμα για Κατατακτήριες Εξετάσεις:
Μάθημα «Οικονομική των Επιχειρήσεων» Περιεχόμενο Εξεταστέας Ύλης:
1. Περιεχόμενο της Οικονομικής των Επιχειρήσεων – βασικές έννοιες – βασικές αρχές
οικονομικής – Λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων
2. Το επιχειρηματικό περιβάλλον ‐ Προσφορά / Ζήτηση / Λειτουργία της αγοράς – ισορροπία
και μεταβολές της
3. Ελαστικότητα – έννοια – είδη ελαστικοτήτων – χρησιμότητα / χρήση / εφαρμογή των
ελαστικοτήτων
4. Κόστος – κόστος ευκαιρίας ‐ κατηγορίες κόστους / κέρδους – Παραγωγή και κόστος
5. Απόφαση της επιχείρησης για το συνδυασμό συντελεστών παραγωγής – μακροχρόνιο
μέσο κόστος ‐ αποδόσεις κλίμακας
6. Καταναλωτές και καταναλωτική συμπεριφορά – Χρησιμότητα – καμπύλες αδιαφορίας
Εισοδηματικός περιορισμός – Ισορροπία του καταναλωτή
7. Αποτυχίες της αγοράς – ευημερία (βασικές έννοιες) – Εισαγωγή στις δομές (μορφές)
αγοράς
8. Τέλειος ανταγωνισμός
9. Μονοπώλιο
10.Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός
11.Ολιγοπώλιο – στοιχεία Θεωρίας Παιγνίων
12.Επιχειρηματικοί στόχοι και συμπεριφορά των επιχειρήσεων – εταιρική στρατηγική –
τιμολογιακές στρατηγικές
13.Εισαγωγή στις Χρηματοπιστωτικές Αγορές ‐ Χρονική Αξία του Χρήματος – Εισαγωγή στη
Διαχείριση κινδύνου και την αξιολόγηση περιουσιακών στοιχείων
14.Χρηματοπιστωτικές τεχνολογίες

Προτεινόμενα Συγγράμματα:
• Mankiw, N.G., Taylor, M.P., Ashwin, A., (2020), «Οικονομική των Επιχειρήσεων», 3η
έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα. Θεσσαλονίκη.
• Krugman, P., Wells, R., (2018), «Οικονομική σε Διδακτικές Ενότητες», Εκδόσεις
Gutemberg, Αθήνα.
• Θωμαδάκης, Στ., Αλεξάκης, Δ.Π., (2006), «Οικονομική των Επιχειρήσεων», Εκδόσεις
Σταμούλης, Αθήνα
Μάθημα «Στατιστική για Διοίκηση Επιχειρήσεων» Περιεχόμενο Εξεταστέας Ύλης
1.Αναγνώριση και κατανόηση των βασικών μέτρων περιγραφικής στατιστικής.
2.Εισαγωγή στην αβεβαιότητα και την θεωρία πιθανοτήτων για την μετατροπή των
περιγραφικών μέτρων στατιστικής σε επαγωγικά.
3.Εισαγωγή στις βασικές κατανομές πιθανότητας, κεντρικό οριακό θεώρημα και η
χρησιμότητά του.
4.Στοιχεία κατανομών δειγματοληψίας, κατασκευή διαστημάτων εμπιστοσύνης και το
κεντρικό οριακό θεώρημα.
5.Εισαγωγή στην θεωρία ελέγχου υποθέσεων, κατασκευή μηδενικών υποθέσεων, χρήση
του επιπέδου σημαντικότητας.
6.Εισαγωγή στην έννοια και χρήση της συνδιακύμανσης και συσχέτισης.
7.Στατιστική και θεωρία υποδειγματοποίησης, εισαγωγή και παραδείγματα.

Προτεινόμενο Σύγγραμμα και Κεφάλαια Μελέτης
Στατιστική: Βασικές Αρχές με Έμφαση στην Οικονομία και τις Επιχειρήσεις, ISBN:
9789963274635, Συγγραφείς Levine David, Stephan David, Szabat Kathryn, Εκδόσεις
Broken Hill. Κεφάλαια: 3-10.

Μάθημα: «Στρατηγική των επιχειρήσεων» Περιεχόμενο Εξεταστέας Ύλης
1.Εισαγωγή στη στρατηγική (Κεφάλαιο 1)
2.Στρατηγική ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος (Κεφάλαιο 2)
3. Στρατηγική ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος (Κεφάλαιο 3)
4. Τι είναι στρατηγική: Βασικές θεωρήσεις της στρατηγικής (Κεφάλαιο 5)
5. Στρατηγική ανάπτυξης (Κεφάλαιο 6)
6. Επιχειρηματική στρατηγική διάσωσης/εξυγίανσης (Κεφάλαιο 7)
7.Στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Κεφάλαιο 8)
8. Υλοποίηση στρατηγικής (Κεφάλαιο 13)
9. Τεχνικές χαρτοφυλακίου για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων (Κεφάλαιο 15 – Μόνο τα
μέρη 15.1, 15.2, και 15.3.1)
Προτεινόμενο σύγγραμμα
Παπαδάκης, Β. (2016) Στρατηγική των επιχειρήσεων: Ελληνική και διεθνής εμπειρία. Τόμος
Α Θεωρία, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα

Όλα τα προτεινόμενα συγγράμματα είναι ενδεικτικά και σε καμία περίπτωση δεν είναι
δεσμευτικά.

Υποβολή Αιτήσεων:
Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στο Τμήμα
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΕΚΠΑ, θα υποβληθούν από 1 έως 15
Νοεμβρίου 2022 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης
https://eprotocol.uoa.gr . Στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση ακολουθείστε τη
διαδρομή: Σύνδεση - Σύνδεση μέσω taxisnet. Αφού συνδεθείτε, επιλέξτε το πεδίο με τίτλο:
Νέα Αίτηση και έπειτα το πεδίο με τίτλο: Αίτηση για κατατακτήριες εξετάσεις, όπου θα
συνυποβάλετε και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Δικαιολογητικά:
• Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών (για όσους δεν έχουν ακόμη
ορκισθεί). Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας
του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα
αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.
• Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
Χρόνος διενέργειας εξετάσεων:
Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν τον Δεκέμβριο 2022. Το πρόγραμμα εξετάσεων
θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την
έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Προφορική εξέταση:
Οι υποψήφιοι προς κατάταξη πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με αναπηρία και ειδικές
μαθησιακές ανάγκες εξετάζονται προφορικά ή γραπτά ανάλογα με τις δυνατότητές τους και
συγκεκριμένα:
Εξετάζονται προφορικά κατόπιν αιτήσεώς τους οι υποψήφιοι προς κατάταξη, οι οποίοι
αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή:
α) είναι τυφλοί, σύμφωνα με το Ν. 958/1979 (ΦΕΚ 191 Α΄) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην
όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όραση τους
τουλάχιστον 67%,
β) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω
άκρα,
γ) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,
δ) πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων, που καθιστά αδύνατη
τη χρήση τους για γραφή,
ε) παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία,
δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία.
Η σχετική αίτηση (πέραν της αίτησης για κατατακτήριες εξετάσεις) υποβάλλεται στο Τμήμα,
στο οποίο επιθυμούν να καταταχθούν, συνοδευόμενη από σχετική γνωμάτευση σύμφωνα
με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής
επιτροπής, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι δυνατόν να εξεταστούν γραπτά.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών

