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Οι φοιτητές του Executive MBA του 
ΟΠΑ δοκιμάστηκαν για 21η χρονιά στο 
Business Strategy Game!

Το ιδιαίτερα απαιτητικό αυτό παιχνίδι 
στρατηγικής, το οποίο διαρκεί περίπου 4 μήνες 
αποτελεί πλέον θεσμό για το Executive MBA. 
Διαχειριστής του παιχνιδιού είναι o Βασίλης 
Παπαδάκης Αντιπρύτανης Διεθνούς Συνεργασίας 
και Ανάπτυξης του ΟΠΑ και Διευθυντής 
Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA).

Στα πλαίσια του Business Strategy Game, οι 

φοιτητές χωρισμένοι σε ομάδες καλούνται να 

διοικήσουν μια «εικονική» επιχείρηση για σειρά 

ετών, να ανταγωνιστούν με τους συμφοιτητές τους 

σε ένα πολύ ρεαλιστικό διεθνές επιχειρησιακό 

περιβάλλον, να επινοήσουν και υλοποιήσουν την 

κατάλληλη στρατηγική, να μάθουν από τις 

λανθασμένες και σωστές αποφάσεις τους, να 

διασκεδάσουν και τελικά να κερδίσουν ή να 

χάσουν.



Οι φοιτητές του Executive MBA του 
ΟΠΑ δοκιμάστηκαν για 21η χρονιά στο 
Business Strategy Game!

Νικήτρια ομάδα του 

παιχνιδιού ήταν η Hellium 
αποτελούμενη από τους 

Ζαφειρέλλη, Ηλιάδη, 

Μπάμπουρα, και Σκοτεινό, με 

πολύ κοντινή δεύτερη την 

ομάδα Edellweis 69 (Γκάνης, 

Δαμιανού, Κουσαθανά, 

Μπάτσου, Πασχαλάκης). 

Όμως, την παράσταση 

«έκλεψε» η τελευταία 

ομάδα του παιχνιδιού 

Gravity, όχι τόσο με την 

απόδοσή της, όσο για το 

ομοιόμορφο ντύσιμό των 

μελών της και την ωραία 

κούπα που επινόησαν.

Μετά το τέλος των 

παρουσιάσεων οι φοιτητές 

του Executive MBA, μαζί με 

καθηγητές και τη 

γραμματεία του 

προγράμματος συνέχισαν τη 

διασκέδασή τους σε 

παρακείμενο εστιατόριο.



ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΩΝ 

ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ 

ΕΤΟΣ 2020-2021

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(ΔΠΜΣ) με τίτλο: «Διοίκηση 

Επιχειρήσεων για Στελέχη 

(Executive MBA) απευθύνεται σε 

κατόχους τίτλου του πρώτου 

κύκλου σπουδών ΑΕΙ, της 

ημεδαπής ή ομοταγών 

ιδρυμάτων της αλλοδαπής 

σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 34 του ν. 4485/2017, 

που ήδη εργάζονται και 

σκοπεύουν να αναπτύξουν το 

επιστημονικό τους υπόβαθρο, 

τις επαγγελματικές, διοικητικές 

και ηγετικές τους ικανότητες για 

την αποτελεσματικότερη 

διοίκηση επιχειρήσεων και 

οργανισμών. Το Διατμηματικό 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών απονέμει Δίπλωμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών στη 

Διοίκηση των Επιχειρήσεων για 

Στελέχη, Executive MBA.



Κοπή πίτας για το 

Executive MBA του 

Οικονομικού 

Πανεπιστημίου 

Αθηνών.

Σε μια λαμπερή εκδήλωση 

που πραγματοποιήθηκε σε 

κεντρικό ξενοδοχείο της 

Αθήνας, περίπου 200 

απόφοιτοι και φοιτητές του 

Executive MBA του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών μαζί με τους 

καθηγητές τους έκοψαν την 

πρωτοχρονιάτικη πίτα.

Προσκεκλημένος ομιλητής 

ήταν ο κος Νίκος Δρανδάκης, 

ιδρυτής και διευθύνων 

σύμβουλος της Βeat. Με μια 

ξεχωριστή παρουσίαση ο 

κος Δρανδάκης περιέγραψε 

την επιχειρηματική 

«Οδύσσεια» της Beat από 

την καρδιά της Αθήνας στην 

παγκόσμια αγορά και 

προσέφερε στους 

παρευρισκόμενους 

πολύτιμα διδάγματα 

αναφορικά με το 

«επιχειρείν».

https://www.youtube.com/channel/UC0Qz5VHIVGl3Odk2F30jI_A


Η ορκωμοσία της 20ης 

Σειράς 2017-2019 του 

Executive MBA 

πραγματοποιήθηκε στην 

αίθουσα τελετών του 

κεντρικού κτιρίου του 

ΟΠΑ. Τον χαιρετισμό 

προς τους πτυχιούχους 

απεύθυνε ο 

Αναπληρωτής Πρύτανης 

Ακαδημαϊκών 

Υποθέσεων και 

Προσωπικού Καθηγητής 

κ. Δημήτρης 

Μπουραντώνης και 

ακολούθησε ο 

χαιρετισμός και οι ευχές 

του Διευθυντή του 

ΔΠΜΣ στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων για 

Στελέχη (Executive 

MBA), Καθηγητής κ. 

Βασίλειος Παπαδάκης.

Τελετή 
Ορκωμοσίας των 
Αποφοίτων της 
20ης Σειράς 
2017-2019

https://youtu.be/bFYvOS34Fd4


Τελετή 
Ορκωμοσίας των 
Αποφοίτων της 
20ης Σειράς 
2017-2019

Μια ξεχωριστή 

ορκωμοσία καθώς τις 

βραβεύσεις των 

καθηγητών «Υψηλής 

Διδακτικής Επίδοσης» της 

σειράς ακολούθησαν οι 

βραβεύσεις των 

καθηγητών για τη 

«Σημαντική τους 

Προσφορά» στο 

πρόγραμμα από το 

ξεκίνημα του μέχρι και 

σήμερα. Επίσης, 

πραγματοποιήθηκε μία 

ξεχωριστή ομιλία 

αφιέρωμα προς τους 

πτυχιούχους του 

Προγράμματος, από τον 

κο Εμμανουήλ Δραϊνάκη, 

Διευθύνοντα σύμβουλο 

της τηλεόρασης του Alpha 

και απόφοιτο της 1η 

σειράς του Executive 

MBA, 1998-2000!

https://www.youtube.com/watch?v=iQNcTfPoX7o


Εκδήλωση για τις οικογενειακές 
επιχειρήσεις!

Γιατί μόνο μια στις δέκα οικογενειακές επιχειρήσεις 

φτάνουν στην τρίτη Γενιά διαδοχής; 

Σε ομιλία που διοργανώθηκε από το Executive 

MBA του ΟΠΑ με κεντρικούς ομιλητές τον 

καθηγητή του UCLAN και Fellow στο Cambridge 

University κο Παννίκο Πουτζιουρή και τον κο 

Νικόλα Λουμίδη (μέλος 3ης γενιάς της 

οικογενειακής επιχείρησης), συζητήθηκαν τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις αλλά και οι οικογένειες που είναι 

συνδεδεμένες με αυτές.

ΠΑΡ
ΦΕΒ 21



Εκδήλωση για τις οικογενειακές 
επιχειρήσεις!

Συζητήθηκαν οι παράγοντες που επηρεάζουν την 

επιβίωση και ανάπτυξη των οικογενειακών 

επιχειρήσεων και δόθηκαν συμβουλές αναφορικά 

με το πώς μπορούν να δημιουργήσουν δομές 

διακυβέρνησης και στρατηγικές που να 

υποστηρίζουν την ομαλή διαδοχή των γενεών και 

την τελική τους επιβίωση.

Την παρουσίαση παρακολούθησαν κυρίως 

απόφοιτοι του Executive MBA που είναι ιδιοκτήτες 

οικογενειακών επιχειρήσεων καθώς και μέλη της 

οικογένειας Λουμίδη.

Συντονιστές της παρουσίασης ήταν ο Διευθυντής 

του Executive MBA Καθηγητής κ. Παπαδάκης και 

η Επ. Καθηγήτρια κα Καραντινού.

ΠΑΡ
ΦΕΒ 21



Σεμινάριο Διαχείριση Άγχους 
(Stress Management) 
στο Executive MBA του ΟΠΑ

Λίγες ημέρες πριν από το 

κλείσιμο των

εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων, οι φοιτητές 

του 2ου έτους του 

Executive MBA του ΟΠΑ 

είχαν την ευκαιρία να 

παρακολουθήσουν ένα 

εκπαιδευτικό σεμινάριο 

με θέμα τη Διαχείριση του 

άγχους.

Στα πλαίσια του 

σεμιναρίου η κυρία 

Καραλάζου τόνισε ότι το 

άγχος είναι ένας υγιής 

βιολογικός επιβιωτικός 

μηχανισμός, πρέπει όμως 

να το διαχειριζόμαστε 

αποτελεσματικά. Για το 

λόγο αυτό πρότεινε στους 

φοιτητές κάποιες καλές 

πρακτικές διαχείρισης 

άγχους.

https://executivemba.aueb.gr/el/news/nea/40-ekdiloseis/254-diaxeirisi-agxous-stress-management-sto-executive-mba-tou-opa
https://executivemba.aueb.gr/images/KARALAZOY-Aghos.pdf


Open day αιτήσεις
ακαδημαϊκού έτους 
2020-2021!

Το Executive MBA πραγματοποίησε για 1η φορά 

εκδήλωση «open day» σχεδιασμένη αποκλειστικά για 

υποψήφιους φοιτητές καθώς και HR εκπροσώπους 

από διάφορες εταιρίες.

Ατζέντα διαδικτυακής εκδήλωσης.

• Παρουσίαση του προγράμματος από τον Διευθυντή 

Καθηγητή Στρατηγικής κ. Παπαδάκη Βασίλη.

• Συζήτηση σχετικά με τους υποψήφιους του 

προγράμματος, προϋποθέσεις και προσδοκίες

• Ενημέρωση σχετικά με τις αιτήσεις και τη διαδικασία 

που πρέπει να ακολουθήσετε

• Ερωτήσεις και συζήτηση με καθηγητές και 

απόφοιτους του προγράμματος

• Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μέσω της 

πλατφόρμας teams!



To Executive MBA του ΟΠΑ 
υποδέχθηκε τους φοιτητές της 
23ης σειράς του προγράμματος

To Executive MBA του ΟΠΑ υποδέχθηκε 43 νέους 

φοιτητές την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020, σε 

μια βραδιά καλωσορίσματος που έλαβε χώρα στο 

νέο κτίριο του ΟΠΑ με τα απαραίτητα μέτρα 

προστασίας (μάσκες, αντισηπτικά, εξωτερικός χώρος, 

αποστάσεις).

Μετά από ένα σύντομο χαιρετισμό από τον 

Διευθυντή του Προγράμματος καθηγητή κ. Παπαδάκη

ακολούθησε μια σειρά βιωματικών ασκήσεων υπό 

την καθοδήγηση των Επικ. Καθηγητριών του ΟΠΑ κ.κ. 

Νικάνδρου και Καραντινού.

Οι φοιτητές μοιράστηκαν μαζί μας τις προσδοκίες 

τους, τον ενθουσιασμό και τους στόχους τους μέσα 

από ασκήσεις γνωριμίας, συνεργασίας και έκφρασης.

https://executivemba.aueb.gr/el/news/nea/40-ekdiloseis/262-new-students-2020


Διαδικτυακό σεμινάριο 
«Πρόληψη και Επικοινωνιακή 
Διαχείριση Κρίσεων»

Το Executive MBA στις 18 

& 24 Σεπτεμβρίου 

πραγματοποίησε για τους 

φοιτητές της 21ης και 

22ης σειράς 

ένα διαδικτυακό 

σεμινάριο «Πρόληψη και 

Επικοινωνιακή Διαχείριση 

Κρίσεων» με εισηγητή τον 

κ. Δημήτρη 

Λυμπερόπουλο, ΕΔΙΠ –

Τμήμα Μάρκετινγκ & 

Επικοινωνίας. Το 

σεμινάριο διεξήχθη με 

επιτυχία με τον εισηγητή 

να αναλύει θέματα όπως 

η πρόβλεψη και η 

προετοιμασία ενός 

οργανισμού για τη 

διαχείριση μίας κρίσης, 

τον κύκλο κρίσεων, τα 

αίτια και φυσικά η 

αντιμετώπιση τους από τα 

αρμόδια τμήματα 

εταιρίας/ οργανισμού.

Εισηγητής: Δημήτρης 

Λυμπερόπουλος

https://executivemba.aueb.gr/images/z_CrisisMngmn-dliber.pdf


To Executive MBA του ΟΠΑ 
υποδέχθηκε τους φοιτητές της 
23ης σειράς 2020-2022!

To Executive MBA του ΟΠΑ υποδέχθηκε τους νέους 
του φοιτητές, σε μια βραδιά καλωσορίσματος που 
έλαβε χώρα στο νέο κτίριο του ΟΠΑ με τα απαραίτητα 
μέτρα προστασίας. Μετά από ένα σύντομο 
χαιρετισμό από τον Διευθυντή του Προγράμματος 
καθηγητή κ. Παπαδάκη ακολούθησε μια σειρά 
βιωματικών ασκήσεων υπό την καθοδήγηση των 
Επικ. Καθηγητριών του ΟΠΑ κ.κ. Νικάνδρου και 
Καραντινού. 

Στατιστικά νέας σειράς φοιτητών.
To 51% της σειράς έχουν ήδη μεταπτυχιακό τίτλο, κατά 
κανόνα σε τομείς εκτός οικονομικών/διοίκησης 
επιχειρήσεων. 
Τρεις είναι ήδη κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. 
Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ξεπερνά τα 37 έτη.
Η μέση εργασιακή εμπειρία μετά τη λήψη του πρώτου 
πτυχίου, ξεπερνά τα 10 έτη.
Περίπου το 35% των φοιτητών εργάζονται σε πολυεθνικές 
επιχειρήσεις και οι υπόλοιποι 65% εργάζονται σε 
ελληνικής ιδιοκτησίας επιχειρήσεις ή είναι οι ίδιοι 
επιχειρηματίες (14%).

https://executivemba.aueb.gr/el/news/nea/40-ekdiloseis/262-new-students-2020


Executive MBA
Διεύθυνση: Ευελπίδων 47α & Λευκάδος 33
Αθήνα 113 62

Email: mbaexecutive@aueb.gr

Τηλ. επικοινωνίας: 210 8203638, 682

Χαιρετισμός
Από τον Διευθυντή του Προγράμματος, 
Καθηγητή Βασίλη Παπαδάκη.

Σπουδάστε μαζί μας
Μάθετε γιατί να επιλέξετε το Executive MBA για 
τις σπουδές σας.

Πρόγραμμα Μαθημάτων
Ενημερωθείτε για να μαθήματα κορμού και 
επιλογής.

Προσωπικό
Παγκοσμίου φήμης Καθηγητές, επιχειρηματίες 
και ανώτατα στελέχη

Χρήσιμες πληροφορίες 
και επικοινωνία.

mailto:mbaexecutive@aueb.gr
https://executivemba.aueb.gr/executive-mba/hairetismos
https://executivemba.aueb.gr/executive-mba/choice-reasons
https://executivemba.aueb.gr/program/courses
https://executivemba.aueb.gr/prosopiko/faculty

