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.

Ομιλία με θέμα:
Η εφοδιαστική αλυσίδα
μετατρέπεται σε αλυσίδα αξίας
στην Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.
Κρίσιμοι Παράγοντες και
βέλτιστες πρακτικές.

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.

Ομιλητής:
κ. Χρήστος Καραϊσαρίδης

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
υψηλός.

Διευθυντής Logistics της
Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.

Εγνατία 156
54636 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310891530, -511, - 512, -513
Φαξ: 2310891563
http://uom.gr
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Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018
στις 19:00
Αίθουσα Συνεδρίων
Πανεπιστημίου Μακεδονίας
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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

Πανεπιστημίου

και

των

μεταξύ

Πρόγραμμα Ομιλίας με θέμα:
«Η εφοδιαστική αλυσίδα μετατρέπεται
σε αλυσίδα αξίας στην Διαμαντής
Μασούτης Α.Ε. Κρίσιμοι Παράγοντες
και βέλτιστες πρακτικές»
19:00
Έναρξη της εκδήλωσης
Υποδοχή συμμετεχόντων

του

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

19:30
Χαιρετισμός της Καθηγήτριας κας Αικατερίνης
Γκοτζαμάνης, Διευθύντριας του Διατμηματικού
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων
19:40
Ομιλία του κ. Χρήστου Καραϊσαρίδη,
Διευθυντής Logistics της «Διαμαντής Μασούτης
Α.Ε.».
 Τι είναι η αλυσίδα αξίας για μία επιχείρηση και πώς

συνδέεται με την εφοδιαστική αλυσίδα;

ενισχύεται η δικτύωση με τον επιχειρηματικό

 Ποιοι είναι οι κρίσιμοι παράγοντες που θα

κόσμο.

μετατρέψουν την εφοδιαστική αλυσίδα σε αλυσίδα
αξίας;
 Με ποιους μηχανισμούς η εφοδιαστική αλυσίδα
παράγει υπεραξία στον πελάτη;
 Πώς τελικά συμβάλει η εφοδιαστική αλυσίδα στην
κεντρική στρατηγική της εταιρίας;

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

με

πραγματικότητα.
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20:10 Συζήτηση με συμμετέχοντες
21:00 Τέλος Εκδήλωσης

Ο κ. Χρήστος Καραϊσαρίδης
εργάζεται στην εταιρεία Διαμαντής
Μασούτης Α.Ε. από το 2011.
Ερ γ ά σ τ η κ ε
ως
υ π ε ύθ υ ν ο ς
καταστήματος, ως Logistics Project
manager/Data Analyst και τα
τελευταία 2 χρόνια κατέχει τη θέση
του Διευθυντή Logistics.
Είναι Διπλωματούχος Μηχανικός
Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και
κάτοχος MBA του Kingston University.
Επίσης, είναι πιστοποιημένος Project Management
Professional (PMP) από τον παγκόσμιο οργανισμό Project
Management Institute (PMI) και πρόσφατα πιστοποιήθηκε ως
European Logistics Manager (Senior Level) από τον
Ευρωπαϊκό οργανισμό European Logistics Association (ELA)
στις Βρυξέλες .
Έχει συμμετάσχει σε πολλά σεμινάρια Logistics, καθώς και
έχει υπάρξει ομιλητής σε συνέδρια του κλάδου.
Συμμετείχε σε όλα τα έργα ανάπτυξης της Διεύθυνσης
Logistics τα τελευταία 5 χρόνια, αναδεικνύοντας τον
στρατηγικό της ρόλο στην εταιρία, καθώς είναι και ενεργό
μέλος της κεντρικής επιτροπής λιανεμπορίου ECR.
Είναι γεννημένος τo 1986 και κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη.

Tο 1976, ο ιδρυτής της εταιρείας κ. Διαμαντής Μασούτης
εγκαινίασε το πρώτο κατάστημα της αλυσίδας στην οδό Κ.
Κρυστάλλη, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
Σήμερα, η εταιρεία Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., διαθέτει ένα
μεγάλο δίκτυο καταστημάτων στη Βόρεια Ελλάδα και
σημαντική θέση στο χώρο του λιανικού εμπορίου, ενώ σε
πανελλαδικό επίπεδο βρίσκεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες
αλυσίδες.
Με 272 καταστήματα, 250 σούπερ μάρκετ, 22
καταστήματα χονδρικής Cash & Carry, και ένα κέντρο
αποθήκευσης και διανομής στο Καβαλάρι καλύπτει
γεωγραφικά όλες τις περιφέρειες της Μακεδονίας, της
Θράκης, της Θεσσαλίας, της Ηπείρου, τη Φθιώτιδα, την
Εύβοια και τα νησιά Θάσο, Λήμνο, Λέσβο και Χίο. Απασχολεί
περισσότερους από 6.700 εργαζόμενους.

