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Αγαπητό στέλεχος, 
 

Με το παρόν φυλλάδιο θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την ύπαρξη και 

λειτουργία ενός πρωτοποριακού πανεπιστημιακού τμήματος στο χώρο της 

Διοίκησης Επιχειρήσεων, οι απόφοιτοι του οποίου πιστεύουμε ότι μπορούν να 

στελεχώσουν με επιτυχία θέσεις εργασίας της επιχείρησής σας. Πρόκειται για το 

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ, πρώην ΑΣΟΕΕ), το οποίο κατατάσσεται 

σταθερά μεταξύ των κορυφαίων τμημάτων στις προτιμήσεις των αποφοίτων 

λυκείου στις εισαγωγικές εξετάσεις και παράλληλα χαρακτηρίζεται από 

σημαντική διεθνή αναγνώριση καθώς και τις σοβαρές ακαδημαϊκές 

πρωτοβουλίες που επιδεικνύει κάθε χρόνο.  
 

Το ΔΕΤ έχει θέσει εξ’ αρχής ως θεμελιώδη αποστολή του την  προετοιμασία 

εξειδικευμένων στελεχών και επιστημόνων, ικανών να λαμβάνουν 

αποτελεσματικές αποφάσεις, προς όφελος της επιχείρησης και της οικονομίας, 

χρησιμοποιώντας το σύγχρονο περιβάλλον μεθόδων λήψης αποφάσεων, 

τεχνολογίας και εφαρμογών. Στελέχη τα οποία θα μπορούν να λειτουργούν στο 

υπό διαμόρφωση νέο επιχειρηματικό περιβάλλον. 
 

Η επίτευξη αυτού του στόχου προϋποθέτει την οργανική διασύνδεση του 

Τμήματος με σύγχρονες και δυναμικές επιχειρήσεις. Αυτό πιστεύουμε ότι το 

έχουμε επιτύχει τόσο με τη υποχρεωτική διεξαγωγή του προγράμματος 

Πρακτικής Άσκησης στις επιχειρήσεις στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών όσο 

και με τη διατήρηση ιδιαίτερα στενών δεσμών ανάμεσα στο Τμήμα και στην 

ελληνική επιχειρηματική κοινότητα μέσω της εφαρμογής κοινών ερευνητικών 

προγραμμάτων, της διοργάνωσης επιστημονικών συνεδρίων και 

επαγγελματικών forum, κ.λ.π. 
 

Στις σελίδες που ακολουθούν μπορείτε να ενημερωθείτε με περισσότερες 

λεπτομέρειες για το Τμήμα μας και για τις επαγγελματικές προοπτικές των 

αποφοίτων μας. Είμαστε βέβαιοι ότι οι απόφοιτοι του ΔΕΤ μπορούν να 

αποτελέσουν ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο συνεχώς 

μεταβαλλόμενο οργανωσιακό περιβάλλον που αντιμετωπίζει η σύγχρονη 

ελληνική επιχείρηση. 
 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε είτε στο Γραφείο 

Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αποφοίτων ή στο Γραφείο Πρακτικής 

Άσκησης.  
 

Ελπίζοντας σε αμοιβαία επωφελή συνεργασία, με θερμούς χαιρετισμούς,   
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 

Το πρόγραμμα σπουδών του 

Τμήματος έχει σχεδιασθεί 

για να προετοιμάζει στελέχη 

υψηλού επιπέδου για επιχει-

ρήσεις και οργανισμούς, 

ικανά να αντιμετωπίζουν με 

επιτυχία την πολυπλο-

κότητα των σύγχρονων και 

μελλοντικών τεχνολογικών, 

οικονομικών και κοινωνι-

κών προκλήσεων.  Γι’ αυτό η έμφαση του προγράμ-

ματος σπουδών είναι στη διεπιστημονική ολοκλήρωση 

τεχνολογικών, οικονομικών και διοικητικών επιστη-

μονικών κλάδων.  Πιο συγκεκριμένα ο σκοπός του 

τμήματος είναι η δημιουργία στελεχών με βασικές 

γνώσεις διοικητικής επιστήμης πλαισιωμένες με 

γνώσεις και ικανότητες διαχείρισης και χρήσης των 

σύγχρονων τεχνολογιών αλλά και με τις απαραίτητες 

διοικητικές και ηγετικές ικανότητες.  Με αυτό το 

μίγμα γνώσεων και ικανοτήτων θα μπορούν να 

λαμβάνουν και να υλοποιούν αποτελεσματικά 

στρατηγικές και λειτουργικές αποφάσεις οι οποίες από 

τη φύση τους απαιτούν διεπιστημονική προσέγγιση. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η διαφοροποίηση και η 

πρωτοτυπία του προγράμματος σπουδών του νέου 

Τμήματος είναι η ολοκλήρωση του σύγχρονου 

ποσοτικού και τεχνολογικού υπόβαθρου με τις 

αναπτυγμένες διοικητικές γνώσεις και ικανότητες που 

προσφέρει στους φοιτητές.  Αυτό επιτρέπει στους 

απόφοιτους του Τμήματος να είναι ιδιαίτερα 

ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας, αφού θα είναι σε 

θέση να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα πολυδιά-

στατα διοικητικά και επιχειρηματικά ζητήματα στο 

ραγδαίως μεταβαλλόμενο, έντονα ανταγωνιστικό και 

αναπτυγμένο τεχνολογικά περιβάλλον. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Οι απόφοιτοι του τμήματος με την ολοκλήρωση των 

σπουδών τους έχουν επιλέξει μία από τις ακόλουθες 

κατευθύνσεις:  

 Διοικητική των Επιχειρήσεων 

 Στρατηγική & Ανθρώπινοι Πόροι  

 Πληροφοριακά Συστήματα & Ηλεκτρονικό 

Επιχειρείν 

 Εφοδιαστική Αλυσίδα και Πωλήσεις  

 Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά και 

Διοίκηση 
 

προσφέροντας ιδιαίτερη εξειδίκευση στις ακόλουθες 

γνωστικές περιοχές: 

 

 Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων  

 Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ψηφιακό Μάρκετινγκ  

 Επιχειρηματική Στρατηγική  

 Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων / Οργανωσιακή 

Συμπεριφορά 

 Οργανωσιακή Ψυχολογία & Ανάπτυξη Προσωπικών 

Ικανοτήτων 

 Business Analytics 

 Διαχείριση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας  

 Ποσοτικές Μέθοδοι στο Μάνατζμεντ 

 Ψηφιακή Οικονομία, Κοινωνική Ανάπτυξη και 

Διαχείριση Καινοτομίας  

 Internet και Νέα Ψηφιακά Κανάλια Διανομών και 

Πωλήσεων  

 Διοίκηση Πληροφοριακών και Τηλεπικοινωνιακών 

Πόρων/Συστημάτων 

 Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) 

 Διοίκηση Μεταφορών 

 Χρηματοοικονομική Μηχανική 

 Διοικητική των Πωλήσεων 

 Προγραμματισμός και Διαχείριση Έργων 

 Διαχείριση Διαδικασιών και Παραγωγής 

 Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών 

Συστημάτων 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

Η Πρακτική Άσκηση είναι 

υποχρεωτική για όλους τους 

φοιτητές του 7
ου

 ή 8
ου

 εξαμήνου 
σπουδών. Απασχολούνται σε 

πραγματικό επιχειρησιακό περι-

βάλλον αξιοποιώντας, εμβαθύ-

νοντας και ολοκληρώνοντας τις 

γνώσεις που έχουν αποκτήσει, σε γνωστικά πεδία που 

καλλιεργεί το Τμήμα, για διάστημα τριών μηνών για 

τέσσερις ημέρες ανά εβδομάδα στην επιχείρηση που 

τους φιλοξενεί.  

 

Πιο συγκεκριμένα οι φοιτητές πραγματοποιούν την 

πρακτική τους απασχολούμενοι σε κάποιο από τα 

Τμήματα που έχει προκαθορίσει η ίδια η επιχείρηση 

ενώ εναλλακτικά, σε κάποιες επιχειρήσεις οι φοιτητές 

συμμετέχουν στο σχεδιασμό και υλοποίηση 

συγκεκριμένου έργου (project). Τέλος, σε κάποιες 

περιπτώσεις οι φοιτητές έχουν ασχοληθεί με την 

ανάπτυξη μιας νέας επιχειρηματικής ιδέας που 

ενδιαφέρει την επιχείρηση.   

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΙ Ο 

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ ΔΕΤ; 

Ο πλούτος του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών 

του ΔΕΤ σε συνδυασμό με την παροχή κατεύθυνσης και 

την εμπειρία της πρακτικής άσκησης συνθέτουν ένα 

πολυδιάστατο επαγγελματικό προφίλ, στο οποίο 

αντικατοπτρίζεται και η προσωπική σφραγίδα του 

απόφοιτου του ΔΕΤ. Πιο συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι 

του Τμήματος μπορούν, λόγω του ολοκληρωμένου 

διοικητικού και τεχνολογικού υπόβαθρού τους να 

απασχοληθούν στα περισσότερα Τμήματα και 

λειτουργίες μιας επιχείρησης (π.χ. Logistics, 

Παραγωγή, Ανθρώπινοι Πόροι, Πληροφορική, 

Μάρκετινγκ, Χρηματοοικονομικά κτλ.) σε όλους τους 

κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας. 



Πολλοί από τους αποφοίτους μας εργάζονται ήδη σε 

γνωστές Ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις 

όπως: Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank, Τράπεζα Κύπρου, 

ΤΙΤΑΝ, Johnson & Johnson, Γερμανός, Athens 

International Airport, Schneider Electric, Siemens, 

TOYΟTA, Citibank, Info – Quest, HSBC, Πειραιώς 

Direct Services, Upstream, ΠΛΑΙΣΙΟ, KPMG, 

Accenture, PwC, Hay Group, Grant Thorton, HOL, 

Intersys, Nestle, Taxibeat, Εθνική Τράπεζα, κλπ. Επίσης, 

πολλοί από τους αποφοίτους μας έχουν είτε ξεκινήσει 

την επαγγελματική τους πορεία σε μεγάλους 

οργανισμούς του εξωτερικού (π.χ. Skype, Microsoft, 

Danone, Barclays, Deloitte, Shell, κλπ.) 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Διοικητικής 

Επιστήμης και Τεχνολογίας στηρίζεται στις πλέον 

σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης και μάθησης όπως η 

εκπαίδευση μέσω Η/Υ και Internet, προσομοιώσεις, 

παίγνια, ομαδικές εργασίες, μελέτες περιπτώσεων, 

υπόδηση ρόλων, κ.λ.π.   

Τα μαθήματα συνοδεύονται από αποτελεσματική εργα-

στηριακή υποστήριξη, σε τρία σύγχρονα εξειδικευμένα 

Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Πληροφορικής με 90 

θέσεις εργασίας για τους φοιτητές του τμήματος. Στο 

Τμήμα εντάσσονται επίσης 6 εξειδικευμένα Ερευνητικά 

Εργαστήρια: 

 Διοικητικής Επιστήμης 

 Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν 

 Μεταφορών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

 Οργανωσιακής Συμπεριφοράς & Ηγεσίας  

 Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης 

 Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας 

Τα Εργαστήρια αυτά είναι από τα μεγαλύτερα στην 

Ευρώπη και απασχολούν πάνω από 70 ερευνητές και 

συνεργάζονται με πάνω από 100 διεθνείς οργανισμούς 
και πανεπιστήμια σε περισσότερα από 20 διεθνή και 

καινοτομικά ερευνητικά προγράμματα. Στα 

εργαστήρια αυτά οι φοιτητές εκτελούν συγκεκριμένες 

εργασίες/μελέτες στα πλαίσια των μαθημάτων τους. Η 

ερευνητική και εργαστηριακή υποδομή του τμήματος το 

κατατάσσει ως το κορυφαίο Τμήμα στα  Ευρωπαϊκά 

Πανεπιστήμια στην συμμετοχή σε διεθνή Ευρωπαϊκά 

ερευνητικά έργα στο χώρο εξειδίκευσής του.  

Στο Τμήμα επίσης λειτουργούν 3 μεταπτυχιακά 

προγράμματα σπουδών: Το ΜΒΑ στη Διοικητική των 

Επιχειρήσεων (International MBA) (με διευθυντή τον 

Καθ. Γ. Ιωάννου), το οποίο είναι το μοναδικό 

πρόγραμμα ΜΒΑ στην Ελλάδα με αναγνώριση 

(accreditation) από το Association of MBAs (AMBA). 

Το μεταπτυχιακό αυτό το παρακολουθούν πάνω από 80 

Έλληνες και ξένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές κάθε χρόνο 

(πλήρους και μερικής φοίτησης). Επίσης το Τμήμα έχει 

την ευθύνη συντονισμού του Executive MBA του ΟΠΑ 

με διευθυντή τον Καθ. Δ. Μπουραντά, ενώ σε 

συνεργασία με το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 

του ΟΠΑ λειτουργεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα M.Sc. 

στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (MSc in Human 

Resources Management/πλήρους και μερικής φοίτησης) 

υπό την Διεύθυνση του Καθ. Δ. Μπουραντά. 

Κάθε χρόνο (στα πλαίσια του προγράμματος 

ERASMUS) περίπου 20 φοιτητές του Τμήματος 

παρακολουθούν για ένα εξάμηνο το πρόγραμμα 

σπουδών ενός από 15 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Επίσης 

κάθε χρόνο ένας αρκετά μεγάλος αριθμός αποφοίτων 

συνεχίζουν μεταπτυχιακές σπουδές σε γνωστά 

Πανεπιστήμια του εξωτερικού όπως Harvard, 

Columbia, Michigan, Duke, Cambridge, Oxford, 

Imperial, London School of Economics, Bocconi, κ.ά.  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Οι προπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος οργανώνουν 

ετησίως το «Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής 

Επιστήμης & Τεχνολογίας». Πρόκειται για μία 

πρωτοβουλία των ίδιων των φοιτητών με στόχο την 

ενημέρωσή τους σε θέματα σχετικά με τις σύγχρονες 

εξελίξεις στο χώρο των νέων τεχνολογιών και της 

διοικητικής επιστήμης καθώς και την κατανόηση του 

τρόπου που συνδέονται οι δύο αυτοί επιστημονικοί 

χώροι για την αποτελεσματική διοίκηση των σύγχρονων 

επιχειρήσεων. 

Οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν επίσης δημιουργήσει 

τον «Σύλλογο Αποφοίτων Τμήματος Διοικητικής 

Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών».  Παράλληλα εξακολουθούν 

να λειτουργούν με ιδιαίτερη επιτυχία οι σύλλογοι 

αποφοίτων τόσο του Executive MBA όσο και των MBA 

στη Διοικητική των Επιχειρήσεων (International 

MBA) και του M.Sc. στη Διοίκηση Ανθρωπίνων 

Πόρων. Και οι τέσσερις σύλλογοι αποφοίτων 

προσφέρουν πληθώρα υποστηρικτικών υπηρεσιών 

(κοινωνικών / επαγγελματικών) στους αποφοίτους τους. 

Αρκετοί φοιτητές στη διάρκεια των προπτυχιακών τους 

σπουδών έχουν απασχοληθεί στα πλαίσια των εργασιών 

τους με ιδιαίτερη επιτυχία σε σύγχρονα ερευνητικά 

θέματα, υπό την  καθοδήγηση του διδακτικού 

προσωπικού του τμήματος. Η ενασχόληση αυτή έχει 

καταλήξει σε δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά 

περιοδικά και σε τόμους πρακτικών διεθνών 

επιστημονικών συνεδρίων. Στα πλαίσια αυτά ομάδες 

προπτυχιακών φοιτητών έχουν πρωτεύσει σε διεθνείς 

διαγωνισμούς (π.χ. διαγωνισμός καλύτερου 

Επιχειρηματικού Σχεδίου στα πλαίσια του 

International Venture Capital Forum) έχουν 

συμμετάσχει με ιδιαίτερη επιτυχία σε διεθνή 

διαγωνισμό σχεδιασμού που οργάνωσε η IEEE 

Computer Society, ενώ τέλος άλλη ομάδα φοιτητών 

βραβεύτηκε στην πρώτη (εθνική) φάση του διαγωνισμού 

Imagine Cup της Microsoft.  

Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Τμήμα οργανώνει 

μία σειρά εκδηλώσεων διασύνδεσης με την αγορά 

εργασίας (π.χ. εκδήλωση επαγγελματικού προσανατο-

λισμού, κύκλος ηγεσίας με ομιλίες υψηλόβαθμων 

διοικητικών στελεχών, κ.ά.) με στόχο τη συνεχή επαφή 



και ενημέρωση των φοιτητών για τις εξελίξεις στον 

επαγγελματικό στίβο. 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος 

επικεντρώνονται στα ακόλουθα αντικείμενα: διοικητική 

επιστήμη, επιχειρησιακή έρευνα, ηλεκτρονικό επιχειρείν 

και ηλεκτρονικό εμπόριο, διοίκηση εφοδιαστικής 

αλυσίδας και μεταφορές, πληροφοριακά συστήματα 

διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων, διαχείριση 

καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, διαχείριση και 

σχεδιασμός στρατηγικής διαχείριση αλλαγών, 

οργανωσιακή συμπεριφορά / ψυχολογία και διαχείριση 

ανθρώπινων πόρων, κινητό επιχειρείν, επιχειρηματική 

ευφυΐα και εξόρυξη γνώσης, σχεδιασμός διαδραστικών 

μέσων, πληροφοριακά συστήματα και επιχειρηματικός 

ανασχεδιασμός, τεχνολογία λογισμικού, γλώσσες προ-

γραμματισμού και ασφάλεια πληροφοριακών συστη-

μάτων, ηλεκτρονικό μάρκετινγκ, κλπ. 

Τα μέλη ΔΕΠ, οι υποψήφιοι διδάκτορες, οι ερευνητές 

αλλά και φοιτητές του Τμήματος έχουν δημοσιεύσει 

πολλά άρθρα σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά 

μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται περιοδικά με 

υψηλό δείκτη επιρροής (Impact Factor) τα οποία 

συγκαταλέγονται στα κορυφαία περιοδικά των 

αντίστοιχων ερευνητικών περιοχών. 

Αξίζει, επίσης, να τονιστεί ότι περισσότερες από 320 

εργασίες μελών ΔΕΠ, υποψήφιων διδακτόρων, 

ερευνητών και φοιτητών του Τμήματος έχουν 

παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια, 9 από τις οποίες 

έχουν λάβει το "Βραβείο Καλύτερης Εργασίας" (Best 

Paper Award) σε διεθνούς εμβέλειας συνέδρια, όπως τα: 

Academy of Management, International Conference on 

Industrial Engineering and Engineering Management, 

International System Administration and Networking 

Conference κ.ά. 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

Οι καθηγητές του Τμήματος έχουν κάνει τις 

μεταπτυχιακές τους σπουδές και έχουν διδάξει σε 

γνωστά Πανεπιστήμια του εξωτερικού όπως: Wharton, 

Columbia, London School of Economics, London 

Business School, Imperial College, UMIST κλπ. Το 

διδακτικό προσωπικό του τμήματος πρωτοπορεί διεθνώς 

στην επιστημονική δραστηριότητα, η οποία εκφράζεται 

με την δημοσίευση μεγάλου αριθμού επιστημονικών 

εργασιών, την οργάνωση διεθνών συνεδρίων, αλλά και 

διεθνών βραβείων / διακρίσεων. Τα παραπάνω 

σηματοδοτούν την διεθνή αναγνώριση του Τμήματος 

ως ενός εκ των κορυφαίων στην Ευρώπη στον χώρο 

της Διοικητικής Επιστήμης. Επίσης, θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι όλοι οι διδάσκοντες αξιολογούνται από 

τους φοιτητές του τμήματος για τη διδακτική τους 

επάρκεια και ικανότητα. Τα αποτελέσματα των 

αξιολογήσεων λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία 

εξέλιξης των διδασκόντων. 

 

 Καθ. Γ. Γιαγλής (Ηλεκτρονικό Επιχειρείν με έμφαση 

στη Διοίκηση)  

 Καθ. Γ. Δουκίδης (Πληροφοριακά Συστήματα) 

 Καθ. Κ. Ζωγράφος (Μεταφορές & Εφοδιαστική 

Αλυσίδα) 

 Καθ. Γ. Ιωάννου (Διοίκηση Παραγωγής & 

Διαδικασιών)  

 Καθ. Σ. Λιούκας (Επιχειρηματική Στρατηγική) 

 Καθ. Δ. Μπουραντάς (Διαχείριση Ανθρωπίνων 

Πόρων) 

 Καθ. Γ. Πραστάκος (Διοικητική Επιστήμη & Λήψη 

Αποφάσεων) 

 Καθ. Απ. Ρεφενές (Χρηματοοικονομική Μηχανική) 

 Καθ. Δ. Σπινέλλης (Τεχνολογίες Υποστήριξης 

Διοίκησης) 

 Καθ. Χ. Ταραντίλης (Επιχειρησιακή Έρευνα & Λήψη 

Αποφάσεων) 

 Αναπλ. Καθ. Αθ. Πουλούδη (Διοικητική των 

Πληροφοριακών Συστημάτων)  

 Αναπλ. Καθ. Αγ. Πουλυμενάκου (Διοικητική των 

Πληροφοριακών Συστημάτων)  

 Αναπλ. Καθ. E. Soderquist (Διοίκηση Καινοτομίας & 

Γνώσης)  

 Αναπλ. Καθ. Γ. Σπανός (Επιχειρησιακή   Στρατηγική) 

 Επίκ. Καθ. Ειρ. Βουδούρη (Διοίκηση και Τεχνολογία) 

 Επίκ. Καθ. Αδ. Βρεχόπουλος (Ψηφιακά Μέσα & 

Προσωποποιημένες Υπηρεσίες) 

 Επίκ. Καθ. Γ. Λεκάκος (Επιχειρηματική Αξιοποίηση 

Ψηφιακού Περιεχομένου)   

 Επίκ. Καθ. Ι. Μούρτος (Μαθηματικός Προγραμμα-

τισμός, Συνδυαστική Βελτιστοποίηση) 

 Επίκ. Καθ. Ι. Νικολάου (Οργανωσιακή Συμπεριφορά) 

 Επίκ. Καθ. Κ. Πραματάρη (Πληροφοριακά Συστήματα 

Πωλήσεων) 

 Επίκ. Καθ. Δ. Χατζηαντωνίου (Βάσεις Δεδομένων και 

Επιχειρησιακή Ευφυΐα) 

 Λέκτ. Κ. Ανδρουτσόπουλος (Ανάλυση και 

Προγραμματισμός Συστημάτων Διανομής και 

Μεταφορών) 

 Λέκτ. Μ. Κρητικός (Επιχειρησιακή Έρευνα και 

Πληροφοριακά Συστήματα) 

Επίσης, το Τμήμα επισκέπτονται για ερευνητικούς και 

διδακτικούς σκοπούς Καθηγητές από γνωστά 

Πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως Carnegie Mellon 

University, MIT, LSE, University of Strathclyde, 

University of Manchester, University of Aston, 

University of Tulsa, κ.ά.   

Τέλος, στο Τμήμα λειτουργεί Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών όπου πάνω από 

60 υποψήφιοι διδάκτορες πραγματοποιούν τις διδακτο-

ρικές διατριβές τους σε σύγχρονα και καινοτόμα θέματα 

της διοικητικής επιστήμης και της πληροφορικής. Οι 

υποψήφιοι αυτοί διδάκτορες βοηθούν επίσης το Τμήμα 

στα φροντιστήρια και εργαστήρια των μαθημάτων. 


