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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2021 

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) 
λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1994-1995. Στο 
πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν τρία Τμήματα του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας: Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων που έχει και τη διοικητική 
στήριξη του προγράμματος, Οικονομικών 
Επιστημών και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.  
Το Πρόγραμμα αυτό είναι το πρώτο ΜΒΑ στη Βόρεια 
Ελλάδα με εκπαιδευτικό προσωπικό 50 ατόμων και 
380 ενεργούς φοιτητές. 

 
Το Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

συγκεντρώνει πτυχιούχους όλου του φάσματος των 
γνωστικών πεδίων. Αποτελεί το μεγαλύτερο και ένα 
από τα παλαιότερα μεταπτυχιακά προγράμματα του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

 
Η μεγάλη πλειοψηφία των πτυχιούχων του 

Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων εργάζονται 
στον ιδιωτικό αλλά και στο δημόσιο τομέα.  

 
Από την έναρξη λειτουργίας του το Δ.Π.Μ.Σ. στη 

Διοίκηση Επιχειρήσεων βρήκε άμεση ανταπόκριση 
από αποφοίτους όχι μόνο του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας αλλά και από αποφοίτους άλλων 
σχολών από όλη την Ελλάδα καθώς και πολλά 
στελέχη επιχειρήσεων.  

 
Το υψηλό επίπεδο σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. στη 

Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, καταξίωσε το Πρόγραμμα στη 
συνείδηση των αποφοίτων πανεπιστημίου, αλλά και 
μεταξύ των στελεχών των επιχειρήσεων, με 
αποτέλεσμα ο αριθμός των ενδιαφερομένων να είναι 
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Δεν απαιτείται προεγγραφή ή δήλωση 

συμμετοχής 



19:10 
 Έναρξη της εκδήλωσης 
 
19:15 
 Χαιρετισμός της κας  Αικατερίνης 

Γκοτζαμάνη, Διευθύντριας του Δ.Π.Μ.Σ. 
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ).   

19:20 
 Προλογίζει τον ομιλητή και την 

εκδήλωση ο κος Χατζηδημητρίου  
Ιωάννης, καθηγητής τμήματος ΟΔΕ. 

19:30 
 Ομιλία του κ. Άνθιμου Μισαηλίδη  

Διευθύνοντα Συμβούλου της  εταιρίας 
ARIVIA S.A      

 
20:30 
 Συζήτηση με συμμετέχοντες 
 
21:00  
 Τέλος Εκδήλωσης 

Ο σκοπός του θεσμού «Επιχειρηματικές 
Προκλήσεις» είναι να συνδέσει τη θεωρία με την 

πράξη, μέσα από έναν κύκλο συνεργειών 

μεταξύ έρευνας και αγοράς.  
Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια συνεχής 

και ενεργή αλληλεπίδραση μεταξύ του 
Πανεπιστημίου και των επιχειρήσεων. 

Ειδικότερα, επιδιώκεται μέσω των εκδηλώσεων 
αυτών η ενίσχυση της διδασκαλίας μέσω 

ζωντανών παραδειγμάτων, τόσο επιτυχίας όσο 

και αποτυχίας. 
Τα οφέλη, που αναμένεται να προκύψουν για 

το πρόγραμμα καθ’ αυτό, είναι η εδραίωση της 
εικόνας του προγράμματος, ως ενός φορέα 

παροχής σύγχρονης γνώσης από την αγορά και 

ενισχύεται η δικτύωση με τον επιχειρηματικό 
κόσμο.  

Σε επίπεδο φοιτητών, η πρωτοβουλία αυτή 
δίνει τη δυνατότητα αμεσότερης σύνδεσης με 

την αγορά εργασίας, τη δικτύωση και την 

ε ξ οικ ε ί ωσ η μ ε  τ ην  ε π ι χ ε ιρ η μ α τ ι κ ή 
πραγματικότητα. 

Ο κος Άνθιμος Μισαηλίδης 
απέκτησε το 1998 τον πρώτο 
του πανεπιστημιακό τίτλο στη 
Διοίκηση Επιχειρήσεων από 
το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
στη Θεσσαλονίκη. Το 2000 
ολοκλήρωσε τις σπουδές του 
στο Πανεπιστήμιο του 
Delaware, Newark, DE, USA με 

μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με 
επίκεντρο τη Χρηματοοικονομική. 

Τον Οκτώβριο του 2001 ξεκίνησε την καριέρα του 
στον Όμιλο Εταιρειών ΕΛΓΕΚΑ αναλαμβάνοντας 
θέσεις, μεταξύ άλλων, ως Επικεφαλής 
Οικονομικού Σχεδιασμού και Οικονομικός 
Διευθυντής/Αντιπρόεδρος της θυγατρικής 
ELGEKAFERFELIS ROMANIAS.A. στη Ρουμανία. 
Τον Δεκέμβριο του 2008 ανέλαβε τα καθήκοντά 
του αρχικά ως Οικονομικός Διευθυντής της ΕΛΓΕΚΑ 
Α.Ε. και τον Ιανουάριο του 2011 ανέλαβε νέο 
διευρυμένο ρόλο ως Διευθύνων Οικονομικός 
Διευθυντής ολόκληρου του Ομίλου. Τον Απρίλιο 
του 2014, έγινε Διευθυντής Λειτουργιών του 
Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ, ενώ από τον Δεκέμβριο του 2014 
έως τον Φεβρουάριο του 2017 ανέλαβε 
καθήκοντα Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου 
του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ. Η ενασχόλησή του με τη 
VIOTROSS.A., που στη συνέχεια μετονομάστηκε σε 
ARIVIAS.A., ξεκίνησε από τη θέση του Γενικού 
Διευθυντή τον Σεπτέμβριο του 2011, παράλληλα 
με την ομιλικήτου ιδιότητα, και συνεχίζει 
αδιάλειπτα μέχρι σήμερα από τη θέση του 
Διευθύνοντος Συμβούλου. 

Πρόγραμμα Ομιλίας με θέμα:  
“ARIVIA 

Η προσωποποίηση της συνταγής:  
Think Globally / Act Locally” 


