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Το πρόγραμμα προσφέρει τα απαραίτητα προσόντα για την ανάπτυξη

των στελεχών ώστε να συμβάλλουν στην επιτυχία των επιχειρήσεων και

των οργανισμών τους και μέσω αυτής να εξασφαλίζουν τη δική τους

επιτυχημένη καριέρα. Κύριος στόχος μας είναι η ανάπτυξη των ηγετικών

στελεχών που θα εμπνέουν και θα οδηγούν τους ανθρώπους και τους

οργανισμούς τους να επιτύχουν εξαιρετικές επιδόσεις στο

επιχειρηματικό στερέωμα. Αυτό αποτελεί την φιλοσοφία του

προγράμματος και των διδασκόντων που συνοπτικά ερμηνεύεται με την

αντίληψη: “Leaders not only Managers”.

Επιστηµονικός Υπεύθυνος
Καθηγητής Δηµήτρης Μπουραντάς,

Πρύτανης New York College, Iδρυτής του Executive
MBA του ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

http://www.nyc.gr/


Το πρόγραμμα αποτελείται από έξι μαθήματα που αποτελούν τον κορμό του

περιεχομένου των προγραμμάτων MBA παγκοσμίως. 

Εστιάζει στην ανάπτυξη ηγετικών και διοικητικών ικανοτήτων, σε μεθόδους

και εργαλεία που έχουν εφαρμογή στη πράξη. 

Στηρίζεται σε εργαστηριακές μεθόδους μάθησης, όπως μελέτες πραγματικών

περιπτώσεων, ομαδικές εργασίες, παίγνια, αυτοδιαγνωστικά εργαλεία και

οδηγούς προσωπικής βελτίωσης.



Οι διδάσκοντες του προγράμματος είναι διακεκριμένοι καθηγητές και ανώτερα
στελέχη με πλούσια εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία σε επιχειρήσεις
και οργανισμούς.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ουσιαστική συμβολή στη διαρκή επιτυχία των
επιχειρήσεων και οργανισμών καθώς και στην επιτυχημένη καριέρα των
στελεχών. Το πρόγραμμα εστιάζει στην ανάπτυξη των πλέον κρίσιμων
διοικητικών και ηγετικών ικανοτήτων που απαιτεί η αποτελεσματικότητα, η
ανταγωνιστικότητα και η ανάπτυξη σε συνθήκες αβεβαιότητας, πολυπλοκότητας
έντονου ανταγωνισμού και συνεχών αλλαγών.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα δοθεί DIPLOMA/ CERTIFICATE από το
New York College και ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.

Διάρκεια 72 ώρες Διδάσκουν διακεκριμένα
στελέχη επιχειρήσεων

Επιδοτούμενο
μέσω ΛΑΕΚ 0,24%

Παρακολούθηση
δια ζώσης ή online

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα
στην ΗΓΕΣΙΑ και τη ΔΙΟΙΚΗΣΗ;

 
Ποιες είναι οι απαραίτητες
ΓΝΩΣΕΙΣ και ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

για την ανάπτυξη των στελεχών;

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
 

να μάθετε από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών, σχεδιασμένο από
έναν κορυφαίο πανεπιστημιακό καθηγητή διοίκησης με πολύχρονη
επαγγελματική εμπειρία ως στέλεχος, σύμβουλος και εκπαιδευτής 

για Ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Management και Ηγεσία (12 ώρες) Δρ. Δηµήτριος Μπουραντάς

Σκοπός του µαθήµατος είναι η εξοικείωση των συµµετεχόντων µε την επιστήµη του µάνατζµεντ
για να µπορούν να οργανώνουν και να διοικούν επιχειρήσεις. Εξετάζεται η έννοια της ηγεσίας
και περιγράφεταιησχέσητηςµετηδιοίκησηαναλύονταςδιαφορετικέςθεωρίεςκαιπρότυπαηγεσίας.

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναµικού (12 ώρες) Δηµατάτη Χριστίνα

Σκοπός του µαθήµατος είναι η απόκτηση µιας συνολικής κατανόησης των µοντέλων διαχείρισης
του ανθρωπίνου δυναµικού που οι διδάσκοντες θα µπορούν να επιλέξουν ανάµεσα τους και να

τα εφαρµόσουν στη πράξη.



Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση (12ώρες) Δρ. Δηµήτριος Χαραλαµπίδης

Σκοπός του µαθήµατος είναι η κατανόηση των βασικών λειτουργιών του χρηµατοδοτικού
συστήµατος των επιχειρήσεων. Εξετάζονται θέµατα που αφορούν το κόστος κεφαλαίου, τις νέες

εξελίξεις της χρηµατοοικονοµικής έρευνας και την εφαρµογή τους σε πρακτικές περιπτώσεις.

Διοίκηση Πωλήσεων (12ώρες) Δρ. Ιωάννης Τζαβλόπουλος

Σκοπός του µαθήµατος είναι να δώσει τη δυνατότητα στους συµµετέχοντες να κατανοήσουν και
να εµπεδώσουν τους τρόπους για να διοικούν και να κατευθύνουν αποτελεσµατικά µία οµάδα

πωλητών, και να αποκτήσουν γνώσεις πάνω στις σύγχρονες εξελίξεις και τεχνικές στο χώρο της
οργάνωσης και διοίκησης των πωλήσεων.

Marketing και Digital Marketing (12 ώρες) Οφάκογλου Ιωάννης

Σκοπός του µαθήµατος είναι να υποστηρίξει την προσπάθεια των συµµετεχόντων να
κατανοήσουν τις βασικές λειτουργίες του Μάρκετινγκ στα πλαίσια µιας επιχείρησης, καθώς και

να κατανοήσουν πολύπλοκα προβλήµατα, διαδικασίες και εφαρµογές που σχετίζονται µε το
ψηφιακό περιβάλλον και το ψηφιακό µάρκετινγκ. Στο µάθηµα θα παρουσιαστούν οι βασικές
αρχές του digitalmarketing, η µέτρηση της αποτελεσµατικότητας, η digital στρατηγική και τα

εργαλεία αποστολής στοχευµένων newsletters.

Διοίκηση Διαδικασιών στο Διεθνές Εµπόριο (12 ώρες) Δρ. Γεώργιος Παλταγιάν

Διοίκηση διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας και διεθνείς υποδοµές. Μέθοδοι εξαγωγικής εισόδου
σε νέες διεθνείς αγορές. Έγγραφα του διεθνούς εµπορίου. Κανόνες πληρωµών στο διεθνές

εµπόριο. Κανόνες διεθνούς εµπορίου και  θέµατα µεταφοράς εµπορευµάτων Διαχείριση
κινδύνου των συναλλαγών στο διεθνές εµπόριο. Εργαλεία χρηµατοδότησης των εξαγωγικών

επιχειρήσεων και διεθνές µάρκετινγκ.



Δρ. Μπουραντάς Δηµήτρης
Ο Δρ. Δηµήτρης Μπουραντάς είναι Πρύτανης και Διευθυντής
του Executive MBA στο New York College και πρώην
καθηγητής του Μάνατζµεντ, Διευθυντής του Μεταπτυχιακού
Προγράµµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων για στελέχη
(Executive MBA) και του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος (MSc)
Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο
Αθηνών. Έχει δηµοσιεύσει µεγάλο αριθµό άρθρων για τα πιο
έγκυρα διεθνή επιστηµονικά περιοδικά. Έχει συγγράψει
10βιβλία, πολλά εκ των οποίων έχουν γίνει bestseller.
Διαθέτει πολύχρονη επαγγελµατική εµπειρία έχοντας εργαστεί
ως στέλεχος, σύµβουλος και εκπαιδευτής για Ελληνικούς και
διεθνείς Οργανισµούς και για µεγάλο αριθµό ελληνικών και
πολυεθνικών επιχειρήσεων. Ο Δηµήτρης Μπουραντάς
εξειδικεύεται στην ανάπτυξη ηγετικών στελεχών και οµάδων,
στη διοίκηση των αλλαγών, στη διοίκηση της εταιρικής
κουλτούρας και στη στρατηγική ευθυγράµµιση των
επιχειρήσεων και οργανισµών.

Δηµατάτη Χριστίνα
Η Δηµατάτη Χριστίνα είναι απόφοιτος του Anatolia College,
κάτοχος µεταπτυχιακών τίτλων ΜΒΑ, MSc (London School of
Economics) µε ειδίκευση στο Ανθρώπινο Δυναµικό, Certified
Business Coach (EMCC) και επαγγελµατικών πιστοποιήσεων
(FCIPD). Συµβάλλει από θέσεις ευθύνης σε Συµβούλια
επιχειρηµατικών φορέων, προσφέρει µε έντονο αίσθηµα,
διάφορες δράσεις εθελοντισµού (PinkAlive) & αποτελεί
µέντορας σε κοινωνικούς τοπικούς και ευρωπαϊκούς φορείς.
Aπό το 2004 αφοσιώνεται στην επένδυση και ανάπτυξη των
ανθρώπων ως διευθύντρια προσωπικού, µε εµπειρία σε
διάφορους κλάδους (παροχή υπηρεσιών, λιανεµπόριο,
βιοµηχανία) ελληνικών & πολυεθνικών εταιριών.

Δρ. Χαραλαµπίδης Δηµήτριος
Ο Δρ. Χαραλαµπίδης Δηµήτριος είναι διδάκτορας του τµήµατος
Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του
ΠανεπιστηµίουΜακεδονίαςµεµεταδιδακτορικήέρευναεπίτηςπερ
ιστολήςενεργητικού και κόστους ως στρατηγική εταιρικής
ανάκαµψης. Έχει διδάξει µαθήµατα οικονοµικών, λογιστικής
και χρηµατοοικονοµικής σε προ-και µεταπτυχιακό επίπεδο,
µεταξύ άλλων, στο ΑΠΘ, τη ΣΣΑΣ και το Πανεπιστήµιο
Μακεδονίας. Από το 2014 είναι µέλος του διδακτικού
προσωπικού του New York College Θεσσαλονίκης όπου κατέχει
τη θέση του Ακαδηµαϊκού Διευθυντή από το 2018.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ



Δρ. Ιωάννης Τζαβλόπουλος
Ο Δρ. Γιάννης Τζαβλόπουλος είναι σύµβουλος επιχειρήσεων και
ιδρυτής της εταιρείας συµβούλων UPGRADE. Με πτυχίο στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων, MBA και διδακτορικό στο Ηλεκτρονικό Εµπόριο, είναι
εισηγητής σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, Κολέγια, και σεµινάρια επιχειρήσεων µε θέµα
το διεθνές µάρκετινγκ και τις πωλήσεις. Είναι συγγραφέας του best
seller «Μην Πουλάτε! Κάντε τους άλλους να αγοράσουν!» Έχει
βραβευτεί από την Ελληνική Ακαδηµία Μάρκετινγκ και την
Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενώ ήταν 3 φορές
υπότροφος για την ακαδηµαϊκή του επίδοση από το ΙΚΥ και το
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. Άρθρα του έχουν δηµοσιευτεί στον
οικονοµικό Τύπο, σε ξένα και ελληνικά επιστηµονικά περιοδικά,
καθώς και σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων.

Οφάκογλου Ιωάννης
Ο Ιωάννης Οφάκογλου είναι ο Founder & Director της RISTART, ένα
marketing agency µε έδρα τη Θεσσαλονίκη. Σε πολύ σύντοµο
χρονικό διάστηµα η εταιρία έχει αναπτυχθεί και συνεργάζεται µε
εταιρίες σε Ελλάδα και εξωτερικό αναλαµβάνοντας µεγάλης
σηµασίας projects. Το 2020 έγραψε και κυκλοφόρησε το ebook
“Marketing Manifesto” όπου περιλαµβάνει τις 100 θέσεις του για το
µέλλον του µάρκετινγκ. Συµµετέχει ως keynotespeaker σε
συνέδρια και ενδοεταιρικά workshopsενώ η οµιλία που έκανε το
2018 στο TEDX AUTH αποτέλεσε πηγή έµπνευσης για φοιτητές στην
Ελλάδα. Στο παρελθόν ήταν εισηγητής µάρκετινγκ στο
µεταπτυχιακό της ΕΕΔΕ και στο digital diploma της Knowchruch.
Αρθρογραφεί για θέµατα που αφορούν το marketing, για τις τάσεις
της αγοράς και διατηρεί το προσωπικό του κανάλι στο YouTubeόπου
δίνει συµβουλές για το marketing.

Δρ. Γεώργιος Παλταγιάν
Ο Δρ. Γεώργιος Παλταγιάν κατέχει πτυχίο στην Οργάνωση και
Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων (MΒΑ) και Διδακτορικό δίπλωµα από το τµήµα
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου
Μακεδονίας. Έχει πλούσιο διδακτικό έργο σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα της χώρας. Η διδακτική του δραστηριότητα αναφέρεται
στους τοµείς των ποσοτικών µεθόδων, στο µάρκετινγκ, την
ποιότητα και την διοίκηση λειτουργιών στο διεθνές εµπόριο.
Παράλληλα, είναι µέλος του Εργαστηρίου «Ποσοτικών Μεθόδων
και Ανάλυσης Αποφάσεων» στο τµήµα Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και συµµετέχει σε
ερευνητικά προγράµµατα ως επιστηµονικός συνεργάτης.
Επαγγελµατικά, δραστηριοποιείται στον τραπεζικό κλάδο από το
1999 και έχει θητεύσει σε διάφορα πιστωτικά ιδρύµατα. Τα
τελευταία χρόνια κατέχει θέση διευθυντή οµάδας τραπεζικών
καταστηµάτων (hub manager) σε µια από τις µεγαλύτερες
ελληνικές τράπεζες.



ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 72 ώρες

ΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Παρασκευή 17.00-21.00 και Σάββατο 9.00-17.00 

Online Παρακολούθηση: Υπάρχει η δυνατότητα online παρακολούθησης των
Σεμιναρίων από Ελλάδα, Κύπρο και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου οι
συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τα σεμινάρια σε
πραγματικό χρόνο.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα δοθεί DIPLOMA/ CERTIFICATE από το
New York College και ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.

Αθήνα, Σύνταγµα Αθήνα, Καλλιθέα Θεσσαλονίκη Πράγα (Τσεχία)

Υποβολή αιτήσεων - Πληροφορίες
Θεσσαλονίκη: Εγνατίας 138 και Π.Π. Γερμανού, 546 22, τηλ.: 2310 889 879

Αθήνα: Λ. Αμαλίας 38, 105 58 Σύνταγμα, τηλ.: 210 32 25 96
 

info@nyc.gr, www.nyc.gr

NEW YORK COLLEGE: Το ΚΟΡΥΦΑΙΟ Κολλέγιο Πανεπιστημιακών Σπουδών στην Ελλάδα
και το ΜΟΝΑΔΙΚΟ με εμπειρία στην ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Πανεπιστημίων στο εξωτερικό!


