
Tο υψηλό επίπεδο του Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων σε συνδυασμό με το κύρος που χαρακτηρίζει το όνομα 
της ΕΕΔΕ, ήταν οι κυρίαρχοι λόγοι που με οδήγησαν στο να επιλέξω και να παρακολουθήσω το πρόγραμμα.
Βασισμένο στις πραγματικές ανάγκες της απαιτητικής αγοράς, το Μεταπτυχιακό μου έδωσε τα αναγκαία εφόδια προ-
κειμένου να μπορέσω να διαχειριστώ πλήρως καταστάσεις σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και δυναμικό περιβάλλον. 
Παρακολουθώντας το πρόγραμμα, απέκτησα μια σφαιρική και ολοκληρωμένη εικόνα της σύγχρονης επιχείρησης, ώστε 
αποτελεσματικά να μπορώ να προωθώ μπροστά την επιχείρηση και την καριέρα μου.

Το Μεταπτυχιακό  Πρόγραμμα τη Διοίκηση Επιχειρήσεων της ΕΕΔΕ μου έδωσε την ευκαιρία να έχω χρήσιμες γνώσεις για 
να είμαι πιο αποτελεσματικός στη δουλειά μου. 
Με βοήθησε πολύ στο "Φρεσκάρισμα" και στον εμπλουτισμό των γνώσεων μου από το Πανεπιστήμιο καθώς και στην κω-
δικοποίηση της καθημερινής εργασίας μου.
Οι διδάσκοντες, κυρίως στελέχη επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα ήταν άριστοι στη μετάδοση γνώσεων και εμπειριών 
και συνέβαλαν καθοριστικά στην πρακτική αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων μου ως Γενικός Διευθυντής του 
Ομίλου που εργάζομαι. 

Η συμμετοχή μου στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων της ΕΕΔΕ, συνέβαλε ουσιαστικά στην βελ-
τιστοποίηση της λειτουργίας της επιχείρησης μου. 

Τις Δευτέρες μετά από κάθε μάθημα, πήγαινα με κέφι στη δουλειά ώστε να εισάγω στην λειτουργίας μας, ότι νέο για μένα 
έβρισκα να ταιριάζει με το στυλ και την δομή μας. Αφού το ενσωμάτωνα, απολάμβανα, και ακόμη απολαμβάνω τα οφέλη 
από αυτές τις αλλαγές - βελτιώσεις, που μου ενέπνεε να κάνω. 

Με βοήθησε να βάλω σε τάξη, όλα αυτά που ήξερα ως επιχειρηματίας και μου έδωσε αρκετές νέες γνώσεις και ιδέες.  

Η Ανδριανός από το 2010 και μετά παρ όλη την πτωτική πορεία τους κλάδου μας, κατάφερε να είναι σε συνεχή ανοδική 
πορεία. 
Απέκτησε αποστολή - όραμα και αξίες, καθόρισε μακροχρόνιους στόχους και σκοπούς, υιοθέτησε μια σειρά πράξεων και 
προσδιόρισε τα αναγκαία μέσα για την πραγματοποίηση αυτών των στόχων.

Θεόδωρος Αλεξάκος
Commercial Director, Med Frigo SA, Πάτρα

Δημήτριος Ανδριανόπουλος
Γενικός Διευθυντής, Ομίλου ΣΥ.ΦΑ.ΝΟ.Π. Π.Ε., Καλαμάτα

Γεώργιος Χ. Ανδριανός
Διευθύνων Σύμβουλος, Ανδριανός Ποιοτικές, Κτιριακές Εγκαταστάσεις, Καλαμάτα
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Ο Σωκράτης μας έμαθε ότι "γηράσκω αεί διδασκόμενος" και τον ακολουθώ πιστά σε όλη μου την επαγγελματική πορεία.
   
Κάπως έτσι βρέθηκα φοιτήτρια στις αίθουσες της ΕΕΔΕ το 2009 κατά την έναρξη της ελληνικής οικονομικής κρίσης και σε 
μια ιδιαιτέρως προκλητική περίοδο σε προσωπικό επίπεδο, εφόσον μόλις είχα αναλάβει το τιμόνι της οικογενειακής μας 
επιχείρησης.  Το Mεταπτυχιακό με βοήθησε να εξελιχθώ και να αναπτυχθώ, να γίνω πιο αποδοτική και πιο αποτελεσματική. 
Καθοδηγήθηκα, εμπνεύστηκα, εκπαιδεύτηκα σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητας μιας επιχείρησης καθώς επίσης και 
στο πώς να προετοιμάσω το αύριο της εταιρείας μας. Ένας πολύ σημαντικός σταθμός στην πορεία μου, καθοριστικός, τόσο 
για τις επαγγελματικές επιτυχίες που ακολούθησαν όσο και για την προσωπική μου εξέλιξη, εφόσον με βοήθησε να γίνω 
η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. 

Αυτό που πρέπει πρώτιστα να αναφέρω είναι η χρηστικότητα της συμμετοχής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Διοί-
κηση Επιχειρήσεων κυρίως σε ανθρώπους με έμπρακτη εμπειρία στον χώρο της αγοράς και τον επιχειρηματικό χώρο 
γενικότερα.
Σε ότι με αφορά, η συμμετοχή μου στο Μεταπτυχιακό αυτό κύκλο σπουδών με βοήθησε ώστε να κάνω μια αναγωγή του 
κάθε σταδίου του κύκλου σε κάθε τομέα - τμήμα της επιχείρησης και της επιχειρηματικής μου δραστηριότητας γενικότερα, 
εφοδιασμένος πλέον με εξειδικευμένες γνώσεις.
Γνώσεις οι οποίες είναι απαραίτητες, όχι κυρίως για να διαπιστώσει κάποιος το τι κάνει καλά, και σίγουρα πρέπει κάθε 
φορά να το βελτιώνει αλλά κυρίως το τι δεν κάνει καλά, τι πρέπει να αποβάλλει, τι πρέπει να αναθεωρήσει και σίγουρα πως 
πρέπει να βλέπει κάθε στιγμή τον εαυτό του και την επιχείρησή του μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό 
περιβάλλον χωρίς σύνορα πλέον.
Σε κάθε περίπτωση οι γνώσεις που προσφέρει το πρόγραμμα βοηθούν στην διαχρονικότητα της ύπαρξης της επιχείρησης 
που είναι άλλωστε και το ζητούμενό της. Πόσο μάλλον ιδιαίτερα σημαντικό είναι αυτό για μια οικογενειακή επιχείρηση 
τρίτης γενιάς όπως αυτής της οποίας είμαι μέλος και που πρέπει να συνεχίζει να ατενίζει το μέλλον με προοπτική και αισι-
οδοξία. Όταν λειτουργούμε ικανοποιητικά στο παρόν δημιουργούμε το μέλλον. Οι γνώσεις που παρέχει ο συγκεκριμένος 
μεταπτυχιακός κύκλος της ΕΕΔΕ σε συνδυασμό με την αξιοποίηση κρίσιμων πόρων της επιχείρησης δυνητικά προσδίδουν 
την αξία που πρέπει στην επιχείρηση, ώστε αυτή να υπάρχει και να εξελίσσεται σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς.

Ναταλία Βαγιωνή
CEO, Fresh Line

Αναστάσιος Γιάγκογλου
Ιδιοκτήτης - Διευθύνων Σύμβουλος, Καφές Γιάγκογλου, Βέροια
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Αποφοίτησα από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων της ΕΕΔΕ πριν μερικά χρόνια και εκτιμώ ότι 
το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ένα σημαντικό εργαλείο για κάθε εργαζόμενο ο οποίος θέλει να εξελιχθεί στην εργασία 
του καθώς και να αναρριχηθεί στην ιεραρχία του οργανισμού που εργάζεται. Το βασικό του πλεονέκτημα είναι η κωδικο-
ποίηση των γνώσεων που λαμβάνεις καθώς επίσης και η σύνδεσή τους με τα πραγματικά προβλήματα που πρόκειται να 
αντιμετωπίσεις και να επιλύσεις καθημερινά.
Μέσα από το Μεταπτυχιακό αυτό αύξησα την ατομική μου απόδοση και μπόρεσα να επιτύχω τους προσωπικούς μου 
στόχους σε συνάρτηση με τους επιχειρησιακούς στόχους που η Διοίκηση της εταιρίας που εργάζομαι είχε θέσει.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων  της ΕΕΔΕ αποτέλεσε σημαντική βοήθεια στην επαγγελματική 
μου καριέρα. 
Το πρόγραμμα επιτυγχάνει να μεταφέρει δημιουργικά σε εργαζόμενα στελέχη πρακτικά παραδείγματα από όλες τις λει-
τουργίες μιας επιχείρησης, να τις συνδυάζει με την επιστημονική και θεωρητική γνώση, να σε προβληματίζει και να σε 
εφοδιάζει ικανοποιητικά με όλες τις δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας σύγχρονος μάνατζερ. 
Ιδιαίτερα σημαντική η βοήθεια στην εμπέδωση ομαδικού πνεύματος, στην ανάπτυξη ηγετικών προσόντων, πειθαρχίας και 
αυτοπεποίθησης. Τέλος σημαντικό κέρδος οι σχέσεις και οι γνώσεις που απέκτησα από τους συμφοιτητές μου, επαγγελ-
ματίες σε άλλους κλάδους και εταιρείες που με βοήθησαν να αναπτύξω όλα τα προηγούμενα σε μέγιστο βαθμό.

Ο πρωταρχικός στόχος μου από το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα, ήταν η αυτοβελτίωση μέσα από τον εμπλουτισμό των 
γνώσεων και η επιπρόσθετη αξία που θα παρείχα στην εταιρεία που εργάζομαι, εφαρμόζοντας τα. Το πρόγραμμα και οι 
άνθρωποι της ΕΕΔΕ ήταν ότι ακριβώς χρειαζόμουν για να ολοκληρωθώ επαγγελματικά, ουσιαστικά και τυπικά, ώστε να 
είμαι σε θέση να διεκδικήσω το όνειρό μου στην ιεραρχία, μέσω της επιτυχημένης πορείας της εταιρείας μας. 
Το  Μεταπτυχιακό της ΕΕΔΕ "κούμπωσε" ιδανικά στην προϋπάρχουσα εμπειρική και εκπαιδευτική μου βάση και λειτούρ-
γησε ως μοχλός επαγγελματικής αλλά και προσωπικής ανάπτυξης και αυτοβελτίωσης.
Δεν υπάρχει καλύτερη απόδειξη από τα αποτελέσματα -λένε οι άνθρωποι του κλάδου των πωλήσεων- και θα συμφωνήσω, 
καθώς επίσης και από την πορεία αξιολογήσεων των προϊσταμένων μας που ακολουθούνται από αυτά.  
Κρίνοντας λοιπόν εκ του αποτελέσματος, είμαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω πως σε εποχές κρίσης η επαγγελματική 
μου καριέρα βελτιώθηκε σημαντικά χρονικά μετά την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού, επιτυγχάνοντας τον προσωπικό 
και εταιρικό 5ετές στόχο.
Σαν συνέχεια, ενδοεταιρικά προσπαθώντας να εκμεταλλευτούμε τη χειροπιαστή πλέον ευκαιρία ανάπτυξης στελεχών, φρο-
ντίζουμε να δώσουμε την ευκαιρία σε όσο το δυνατό περισσότερους συναδέλφους να παρακολουθήσουν τα προγράμματα 
της ΕΕΔΕ, μεγιστοποιώντας έτσι την υπεραξία μας σε συνεχή βάση.
Ευχαριστώ την ΕΕΔΕ για τη σημαντική συμβολή της.

Χρήστος Γεωργίου
HR Manager“DODONI” S.A.

Θεόδωρος Δασκαλόπουλος
Γενικός Διευθυντής, Βιοκύτ Συσκευασίες ΑΕΒΕ

Σταμάτης Καραβασιλειάδης
Commercial Director (Board Of Directors), Perfetti Van Melle Hellas, ABEE
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Ως απόφοιτος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων της ΕΕΔΕ θεωρώ το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα ένα πολύτιμο εργαλείο για κάθε ανώτερο ή ανώτατο στέλεχος επιχειρήσεων. Τα ανταγωνιστικά πλε-
ονεκτήματα του προγράμματος είναι ο πρακτικός τρόπος διδασκαλίας, με αληθινά Case Studies και το διδακτικό 
προσωπικό, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι ενεργά μέλη ή σύμβουλοι επιχειρήσεων. Η κάθε θεματική ενότητα 
εκτός από τη θεωρία κατέληγε σε απτά, πλήρως εφαρμόσιμα εργαλεία. 
Μέσα από το Μεταπτυχιακό αυτό μου δόθηκε η ευκαιρία να λάβω γνώσεις σε σχέση με όλες τις εταιρικές λειτουρ-
γίες, καθώς και τη μεθοδολογία του σύγχρονου Management. Το μεγαλύτερο όμως όφελος που αποκόμισα ήταν ότι 
έμαθα πώς να αναζητώ την εξειδικευμένη γνώση και φυσικά να την εφαρμόζω στην καθημερινότητά μου. Ήδη έχω 
αξιοποιήσει μεγάλο μέρος της γνώσης που έλαβα στην εργασία μου αυξάνοντας, τόσο την ατομική μου απόδοση, όσο 
και απόδοση ολόκληρου του οργανισμού που εργάζομαι. 

Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων της ΕΕΔΕ κατέληξα μετά από έρευνα που έκανα σε ανα-
ζήτηση μου για συμμετοχή σε Μεταπτυχιακά προγράμματα. 
Με σπουδές στο Marketing και την εμπειρία δώδεκα χρόνων στον επιχειρηματικό κόσμο με κύριο ενδιαφέρον τις 
πωλήσεις, ήθελα να δομήσω την εμπειρική μου γνώση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Προερχόμενος από μια παρα-
δοσιακά επιχειρηματική οικογένεια, οι γνώσεις μου αν και αρκετές, παρέμεναν απόσταγμα τόσο της προσωπικής 
εμπειρίας, όσο και της οικογενειακής παράδοσης. 
Έτσι, η συμμετοχή μου στο Mεταπτυχιακό Πρόγραμμα της ΕΕΔΕ συνέβαλλε στην επαγγελματική μου ολοκλήρωση. 
Κατάφερε να δέσει την εμπειρία μέχρι εκείνη την στιγμή με την τέχνη της διοίκησης.

Θα ήθελα  να σημειώσω  ότι  παρακολούθησα  το Μεταπτυχιακό  Πρόγραμμα  στη  Διοίκηση   Επιχειρήσεων  της 
ΕΕΔΕ, με σκοπό να χρησιμοποιήσω τις γνώσεις που θα αποκτούσα για  την  ανάπτυξη  της επιχείρησης  μου. 
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα με βοήθησε να εμπλουτίσω και να ταξινομήσω τις γνώσεις μου στη διοίκηση των  
επιχειρήσεων, καθώς και να λύσω αρκετές απορίες μου, κυρίως σε θέματα ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Στρατηγικού σχεδιασμού και Μάρκετινγκ. 

Αντώνης Κοσάρης
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Power Health Hellas AEBE

Γέωργιος Κωνσταντινίδης
Managing Director BERLING S.A.

Αναστασία Δ. Κωστοπούλου
Γενική Διευθύντρια, Anplus Τεχνικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
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Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να μπορέσω να μοιραστώ μαζί σας την εμπειρία μου μετά το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
της ΕΕΔΕ.
Εκτός της επαγγελματικής εμπειρίας η επαφή με όλο το διδακτικό προσωπικό της σειράς μου καθώς και η ανταλλαγή 
απόψεων από στελέχη εταιρειών που είμαστε μαζί (συμφοιτητές) με βοήθησε στον  εμπλουτισμό γνώσεων, να εργά-
ζομαι με μεθοδικότητα, συνέπεια και επιμονή, προγραμματίζοντας ενέργειες από πριν, διαχειριζόμενος παράλληλα 
πολλές εργασίες.
Να προσαρμόζομαι στις αλλαγές και ανταπεξέρχομαι με επιτυχία σε περιβάλλον ιδιαίτερο και απαιτητικό.
Να διαχειρίζομαι προσεκτικά και συνετά τις αρμοδιότητες, που μου δίνονται αλλά και αυτοσχεδιάζω, προκειμένου 
να επιλυθούν αποτελεσματικότερα διάφορα προβλήματα.
Η διοίκηση της ομάδας μου να διέπεται από ομαδικό πνεύμα, επαγγελματική προσήλωση στην επίτευξη των στόχων 
μέσα από τη συνεχή καθοδήγηση, συντονισμό και παρακίνηση των ανθρώπων που την αποτελούν.
Να ανταπεξέρχομαι στην πίεση δημιουργικά, διακρίνοντας και εκμεταλλευόμενος τις όποιες ευκαιρίες παρουσιάζονται.
Να συμβουλεύομαι τα κατάλληλα άτομα, να αναζητώ ποικίλες πηγές πληροφοριών και ακούω διαφορετικές απόψεις 
στα πλαίσια της επίτευξης του στόχου μέσα από ομαδική δουλειά.

Αν και αποφοίτησα αρκετά χρόνια πριν, μπορώ να πω ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα μου έδωσε όλα τα εφόδια ώστε 
να μπορώ να αποκωδικοποιώ τις αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον και να επιτυγχάνω τους επαγγελματικούς 
μου στόχους. Είναι μια πραγματική εξομοίωση της αγοράς που δίνει τα ιδανικά εργαλεία Management ώστε να 
μπορεί κανείς να διαπρέψει ακόμη και στο δυσκολότερο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων της ΕΕΔΕ, το οποίο ξεκίνησα το 2006, ήρθε ως η καλύτερη 
απάντηση στις αναζητήσεις μου σχετικά  με υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Η ένταξή μου 
στην οικογένεια της ΕΕΔΕ, ενός Οργανισμού που λειτουργεί με απόλυτο επαγγελματισμό και εξοπλίζει με γνώσεις 
και εμπειρία εκείνους που θέλουν να κάνουν τη διαφορά στον τομέα τους, με έβαλε εξαρχής "μέσα στην αγορά" και 
με έφερε σε επαφή με ανθρώπους από όλους τους κλάδους των επιχειρήσεων. Οι δε Εισηγητές, παράλληλα με την 
επιστημονική και θεωρητική κατάρτισή τους, είχαν την ανεκτίμητη πρακτική εμπειρία της καθημερινής επιχειρημα-
τικής τριβής καθώς στη μεγάλη τους πλειοψηφία ήταν στελέχη μεγάλων εταιρειών. 
Το πιο σημαντικό όμως από όλα είναι ότι είχα την ευκαιρία να εφαρμόσω τις γνώσεις που αποκόμισα από το εν λόγω 
Μεταπτυχιακό (εκεί άκουσα για πρώτη φορά τους όρους Win-Win που διδάχθηκα στο μάθημα των Διαπραγματεύ-
σεων) στην Πρακτική μου ως Διαμεσολαβήτρια, ένα νέο, δυναμικό και πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα 
αντικείμενο που συνδυάζει απόλυτα το Law με το Business. 

Νικόλαος Μπαμπάκος
Γενικός Διευθυντής, Toyota Car n’ Motion Α.Ε.Ε.Α

Γιώργος Π. Μπούκης
Owner Boukis Group

Ελένη Πλέσσα
Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια, Συνιδρύτρια της Εταιρείας Διαμεσολαβητών RESOLVE
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Στη δική μου περίπτωση, η παρακολούθηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της ΕΕΔΕ ήταν καταλυτική επιχειρη-
ματικά αλλά και προσωπικά. Μπορώ να το περιγράψω ως εξής: είσαι σε ένα δωμάτιο που θεωρείς ότι αυτός είναι ο 
"κόσμος σου" γεμάτος  απορίες, προβλήματα, παλεύοντας  με τα  παλιά σου εργαλεία και τις ξεπερασμένες πρακτικές 
σου και έρχεται το Μεταπτυχιακό και σου ανοίγει ένα-ένα, παράθυρα που δεν ήξερες καν ότι υπάρχουν.
Κοιτάς έξω και έκθαμβος παρατηρείς ένα κόσμο που αγνοούσες γεμάτο πληροφορίες να σε ενθουσιάζει με τις 
προσδοκίες που σου δημιουργεί αλλά και συγχρόνως να σε τρομάζει με την ανασφάλεια που σου προκαλεί. Και όπως 
ξέρετε, η πληροφορία και η ανασφάλεια είναι  συστατικά ανάπτυξης.
Το πρόγραμμα σου αυξάνει και βελτιώνει το οπλοστάσιο και σε προκαλεί να σκεφτείς διαφορετικά. Το πολύ πετυ-
χημένο project με το παραδοσιακό γλύκισμα της Ρόδου το "Μελεκούνι" που παράγει η εταιρία μας και είναι πρώτος 
κωδικός στη κατηγορία του σε όλη την Ελλάδα, γεννήθηκε στη διάρκεια του συγκεκριμένου προγράμματος.   

Συμμετείχα, σε μια  από τις πρώτες  σειρές του  Μεταπτυχιακού Προγράμματος  στη Διοίκηση Επιχειρήσεων της ΕΕΔΕ 
προερχόμενος από Τεχνολογική Κατεύθυνση (Μηχανολόγος Μηχανικός).
Είχα μετακινηθεί σε διοικητική θέση και αναγνώριζα ότι σε πολλούς τομείς χρειαζόμουν υποστήριξη. Απεδείχθη 
σωστή κίνηση γιατί όχι μόνο με βοήθησε να αντιληφθώ πληρέστερα το επιχειρηματικό περιβάλλον και να ανταποκρι-
θώ καλύτερα αλλά να πάρω τέτοια ερεθίσματα που μου επέτρεψαν να εξελιχθώ περεταίρω. Παρ' όλο που βρισκόμουν 
στην αρχή της επαγγελματικής μου καριέρας και οι υποχρεώσεις ήταν ιδιαίτερα αυξημένες, το φιλικό ωράριο, η 
επικεντρωμένη στην "επιχειρηματική πραγματικότητα" ύλη, οι εισηγητές πού είχαν "επαφή με την πραγματικότητα", 
η σφαιρική θεώρηση της επιχείρησης, η δικτύωση με άλλους συναδέλφους, μου έδιναν καθημερινή προστιθέμενη 
αξία και δεν χρειάζονταν να περιμένω την ολοκλήρωση του προγράμματος ώστε να επωφεληθώ. θεωρώ ότι το Μετα-
πτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων αποτέλεσε το "σημείο εκκίνησης" στην θέληση μου να παραμείνω 
"αιώνιος μαθητής".
Σήμερα κατέχω θέση Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου σε πολυεθνική εταιρεία αφού διετέλεσα, Διευθυντής 
Πωλήσεων, Μάρκετινγκ, Εμπορικός Διευθυντής και Γενικός Διευθυντής. Κάνοντας έναν απολογισμό θα έλεγα ότι η 
εγγραφή και η ολοκλήρωση του προγράμματος αυτού ήταν από τις πλέον επιτυχημένες κινήσεις στην επαγγελματική 
μου καριέρα.

Νίκος Ρέτσας
Διευθύνων σύμβουλος, Μελισσοκομική Δωδεκανήσου ΑΕΒΕ, Ρόδος

Παναγιώτης Στάπας 
Managing Director, Wilo Hellas S.A.
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Έχοντας αποφοιτήσει ως Χημικός Μηχανικός από το ΕΜΠ και αποφασίσει ότι θα ήθελα να σταδιοδρομήσω ως στέ-
λεχος επιχειρήσεων, θεώρησα σκόπιμο να εμβαθύνω τις σχετικά μικρές γνώσεις μου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. 
Για το σκοπό αυτό επέλεξα το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων της ΕΕΔΕ. Ο λόγος ήταν διπλός: 
To curriculum μαθημάτων του συγκεκριμένου προγράμματος ήταν πλήρες, με οτι πιο σύγχρονο απο πλευράς περιε-
χομένου και τρόπου διδασκαλίας και μετάδοσης γνώσης υπήρχε τη συγκεκριμένη περίοδο. Οι δε παραδόσεις πραγ-
ματοποιούνταν από τους καλύτερους ακαδημαικούς/καθηγητές Πανεπιστημίων της εποχής καθώς και καταξιωμένα 
στελέχη της Ελληνικής αγοράς. 
Το όλο πρόγραμμα προσφερόταν υπό την πνευματική αιγίδα της ΕΕΔΕ, του πιο αξιόπιστου και καινοτόμου εκπαι-
δευτικού φορέα της εποχής   
Ο παραπάνω συνδυασμός προσέδιδε στο πρόγραμμα μεγάλη δυναμική, αξιοσημείωτη ισορροπία μεταξύ θεωρίας και 
πράξης και τελικά υψηλή προστιθέμενη αξία για τους συμμετέχοντες. Αποτέλεσε τον κινητήριο παράγοντα για μεγα-
λύτερη εμβάθυνση στο χώρο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και έδωσε τη δυνατότητα εφαρμογής στη πράξη πολλών 
βέλτιστων πρακτικών που μας μεταδίδονταν στο πρόγραμμα. 
Θυμάμαι ότι για την προώθηση του προγράμματος η σχετική μπροσούρα έλεγε: "Επενδύστε στη Γνώση!".
Οφείλω μετά από τόσα χρόνια να πώ ότι η επένδυση αυτή με βοήθησε σημαντικά και με εξέλιξε σαν επαγγελματία, 
με όρους οικονομικούς δηλαδή μου απέφερε σημαντικά πνευματικά "κέρδη" σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Εμπλουτίζοντας τις γνώσεις μου σε βάθος μέσα από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Διοίκηση Επιχειρήσεων της 
ΕΕΔΕ και παράλληλα επικοινωνώντας με καταξιωμένους  επαγγελματίες στον χώρο των επιχειρήσεων, κατάφερα όχι 
μόνο να πετύχω τους υπάρχοντες αλλά και να θέσω ακόμη υψηλότερους στόχους στην επαγγελματική μου πορεία.

Τζαδήμας Αλέξανδρος
Regional Human Resources Director, Colgate Palmolive Southern Europe

Λουκάς Τσελές
Sales Manager, SE Europe DMG Operations, Hitachi Europe SA
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Η εγγραφή μου στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της ΕΕΔΕ, ήταν μια πραγματικά μοναδική ευκαιρία να συμμετάσχω 
σε μια διαδικασία παροχής υψηλού επιπέδου πρόσθετης και εμπεριστατωμένης γνώσης. Επίσης θέλω να εξάρω το 
γεγονός ότι η ΕΕΔΕ προσφέρει πλέον αυτήν την πρόσθετη γνώση αποκεντρωμένα σε διάφορες πόλεις της χώρας, 
ικανοποιώντας τα ανήσυχα πνεύματα κυρίως των ανθρώπων που λόγω αυξημένων επαγγελματικών η και οικογενει-
ακών υποχρεώσεων δεν μπορούν να παρακολουθήσουν προγράμματα αλλού.
Οι υψηλού επιπέδου εκπαιδευτές και η άρτια οργάνωσή του ήταν συμπληρωματικά, αλλά ταυτόχρονα σημαντικά 
κίνητρα ώστε να υπερβάλλω τον εαυτό μου και παρότι ήμουν επιχειρηματίας, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας 
και πατέρας δυο παιδιών, προσπάθησα με ζήλο, ανακαλύπτοντας σε κάθε συνάντησή μας τη χαρά της γνώσης και 
της ευρύτητας σκέψης, συναναστρεφόμενος ενδιαφέροντες συναδέλφους που είχαν άμεση σχέση με το χώρο της 
διοίκησης επιχειρήσεων και του εμπορίου.
Θέλω να επισημάνω ότι, επειδή το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της ΕΕΔΕ δεν κινείται σε θεωρητικό επίπεδο αλλά είναι 
μια άκρως δυναμική διαδικασία, με βοήθησε ουσιαστικά και δημιουργικά στη μετεξέλιξή μου στις επιχειρηματικές 
μου δραστηριότητες, αλλά και στην πολιτική μου σταδιοδρομία μέχρι σήμερα. 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων της ΕΕΔΕ είχε πολύ θετική επίδραση στην καριέρα μου. 
Το βασικό θεωρητικό υπόβαθρο της διδασκαλίας σε συνδυασμό πάντα με πρακτικά παραδείγματα από το χώρο των 
επιχειρήσεων με οδήγησαν σε  μια καλύτερη συνολική κατανόηση του σημερινού επιχειρηματικού κόσμου. Έμαθα 
να προσεγγίζω τα προβλήματα και τις ευκαιρίες πιο ολιστικά, προβληματίστηκα και εμβάθυνα στις αρχές της ηγεσίας 
και δημιούργησα πολύτιμες σχέσεις με καθηγητές και συμφοιτητές μου, με τους οποίους ακόμα μοιραζόμαστε τις 
εμπειρίες, τους προβληματισμούς και τις επιτυχίες μας.

Κυριάκος Χαρακίδης
Βουλευτής Δράμας

Σάββας Χαραλαμπίδης
General Manager, Gilead Sciences Hellas & Cyprus
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Συνδυάζοντας την επιστημονική προσέγγιση και γνώση με την πρακτική και τις καθημερινές πραγματικές ανάγκες 
της σύγχρονης επιχείρησης, με βοήθησε πάρα πολύ στη διοίκηση και την αποτελεσματικότερη διαχείριση μιας πολύ 
απαιτητικής δραστηριότητας, όπως είναι αυτή του Διευθυντικού στελέχους ενός εκπαιδευτικού οργανισμού. Μετά 
την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού προγράμματος της ΕΕΔΕ, η θεώρησή μου για τη λειτουργία, το σχεδιασμό, τη 
διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, την οργανωτική συμπεριφορά, τη διαχείριση κρίσεων, το marketing της επιχεί-
ρησης, άλλαξαν. Οι γνώσεις και οι εμπειρίες που αποκτήθηκαν μέσω του προγράμματος  με βοήθησαν στην αποτε-
λεσματικότερη αντιμετώπιση των καθημερινών ζητημάτων στην άσκηση των νέων μου καθηκόντων ως διευθυντής 
εκπαιδευτικού σχεδιασμού, οργάνωσης και διοίκησης των εκπαιδευτηρίων "ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ". 

Βλάσης Τσίννας
Συνιδιοκτήτης- Διευθυντής Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Οργάνωσης & Διοίκησης
Εκπαιδευτηρίων “ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ”, Ρόδος


