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Τι επιδιώκουμε; Τι ετοιμάζουμε; 

• Στελέχη για επιχειρήσεις & οργανισμούς 
–  με ευελιξία, για πολλές λειτουργίες της επιχείρησης 

– «πολυτεχνίτες» 

• Συμβούλους επιχειρήσεων 
– Αναπτύσσουμε τις σχετικές ικανότητες / δεξιότητες 

• Αυτοαπασχολούμενους / επιχειρηματίες 
– για να κάνει κανείς δική του επιχείρηση  



Στόχος της Κατεύθυνσης 

• Ολοκληρωμένη θεώρηση της επιχείρησης μέσα 
από θέματα στρατηγικής διοίκησης 

• Ανάπτυξη ικανοτήτων και γνώσεων διοίκησης 
ανθρώπινου δυναμικού – προσωπικών δεξιοτήτων 

• Κατανόηση των λειτουργικών διαδικασιών της 
επιχείρησης – παραγωγικών διεργασιών 

• Ανάλυση και σχεδιασμός επιχειρησιακών 
διαδικασιών – αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών 
πληροφορίας στην επιχείρηση 



Υποχρεωτικά μαθήματα 
• 6ο εξάμηνο 

– Σχεδιασμός και ανάπτυξη προϊόντων 

– Διοίκηση ανθρώπινων πόρων  στην ψηφιακή εποχή 

• 7ο εξάμηνο 
– Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων 

– Ηλεκτρονική Μάθηση και Διαχείριση Γνώσης 

– Θέματα Στρατηγικής και Καινοτομίας 

• 8ο εξάμηνο 
– Ψηφιακή καινοτομία και επιχειρηματικότητα 

 

• Υποχρεωτικά μαθήματα για όλες τις κατευθύνσεις 
– Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική (6ο εξάμηνο) 

– Επιχειρηματικότητα (7ο εξάμηνο) 

 



Μαθήματα επιλογής 

• Πέντε μαθήματα επιλογής 

– από τα μαθήματα του ΔΕΤ ή/ και  

– από την προκαθορισμένη λίστα των μαθημάτων που 
προσφέρονται από τα άλλα Τμήματα του ΟΠΑ  



Μεταπτυχιακές Σπουδές  

• Σε θέματα Στρατηγικής 
– MSc in Strategic Management 

– MSc in Innovation and Entrepreneurship 

– Master of Business Administration (MBA) 

– MSc in International Business 

• Σε θέματα Ανθρωπίνων Πόρων 
– MSc in Human Resources Management / Development 

– MSc in Organizational Behavior / Psychology 

 

• τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό 



• Ευοίωνες για όσους έχουν σχετική εκπαίδευση / 

εξειδίκευση και ισχυρό επιχειρηματικό πνεύμα 

• Το ΔΕΤ είναι το μοναδικό τμήμα ΑΕΙ στην Ελλάδα 

και ένα από τα ελάχιστα στην Ευρώπη με 

κατεύθυνση Στρατηγική – Επιχειρηματικότητα - 

Ανθρώπινοι Πόροι 

• Στο ΔΕΤ (σε συνεργασία με το τμ. Μάρκετινγκ) 

υπάρχει το μοναδικό μεταπτυχιακό σε ΔΑΔ στην 

Ελλάδα 
– 27/30 φετινούς τελειόφοιτους εργάζονται ήδη 

Επαγγελματικές Προοπτικές 



Που εργάζονται οι ειδικοί σε Στρατηγική / ΔΑΔ; 

• Στελέχη σε τομείς στρατηγικού σχεδιασμού 

• Στελέχη σε Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων 

– σε  όλων των ειδών τις μεσαίες – μεγάλες επιχειρήσεις 

• Στελέχη σε συμβουλευτικές εταιρείες  

– αναλαμβάνοντας και φέρνοντας εις πέρας σχετικά έργα για εταιρείες-

πελάτες 

• Ελεύθεροι επαγγελματίες - Σύμβουλοι επιχειρήσεων σε θέματα 

στρατηγικής, επιχειρησιακού σχεδιασμού ή/ και Ανθρωπίνων Πόρων 

• Στη δική τους επιχείρηση – Επιχειρηματίες 



Γιατί να εξειδικευτείτε στη Στρατηγική - ΔΑΔ; 

1. Γιατί το θέλετε 

2. Γιατί σας αρέσει η ενασχόληση με τους ανθρώπους  

3. ΟΧΙ επειδή φαίνεται να έχει θετικές προοπτικές 

απασχόλησης 



Προφίλ του στελέχους της Στρατηγικής - ΔΑΔ 

• Κοινωνικός, Προσήνης, Εξωστρεφής και Επικοινωνιακός 

• Με εξαιρετική γνώση στρατηγικής αλλά και όλων των 

δραστηριοτήτων / πτυχών μιας επιχείρησης 

• Οι καλές γνώσεις πληροφορικής και ποσοτικών μεθόδων δεν 

θεωρούνται απλώς  συγκριτικό πλεονέκτημα αλλά 

απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας 



Απόφοιτοι του ΔΕΤ σε σχετικά μεταπτυχιακά 

University of Nottingham  MSc in Work and Organisational 
Psychology  

Bocconi University  MBA  

Manchester Business School  MSc in Human Resource Management 
and Industrial Relations  

Universiteit van Amsterdam  MSc in Business Studies  

King's College London  MSc in International Management  

Οικονομικό Πανεπιστήμιο  ΜΠΣ στην Διοίκηση Ανθρώπινου 
Δυναμικού  

Erasmus University Msc in Entrepreneurship and New 
Business Venturing  



Απόφοιτοι του ΔΕΤ σε σχετικές θέσεις εργασίας 

Σύμβουλος ERP Intersys 

Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού ΤΙΤΑΝ 

Analyst ACCENTURE 

Information Sytems Assurance and 
Advisory Services 

Ernst & Young (London, UK) 

Τμήμα Επικοινωνίας KRAFT 

Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού EUROBANK 

Ανάπτυξη Υποδομών & Προώθηση 
Επενδύσεων 

PLANNING A.E. 

Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 


