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Το Μεταπτυχιακό του Τµήµατος στην Όγδοη Θέση µεταξύ
των Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων ∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων στην Ευρώπη
Το ενδιαφέρον για το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα στις Επιστήµες
των Αποφάσεων ξεπέρασε κάθε προηγούµενο. Στην φετινή
τάξη των φοιτητών πλήρους φοίτησης (2003-04), ο µέσος όρος
στο διεθνές τεστ GMAT έφθασε τις 645 µονάδες, κάτι που,
σύµφωνα µε το έγκυρο περιοδικό Business Week, κατατάσσει
το µεταπτυχιακό µας στην 8η θέση µεταξύ όλων των
Ευρωπαϊκών Σχολών ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων. Η κατάταξη
αυτή είναι ιδιαίτερα τιµητική για το Τµήµα ∆ιοικητικής Επιστήµης
και Τεχνολογίας και γενικά για το Πανεπιστήµιο µας, µιας και το
κατατάσσει
µπροστά
από
καταξιωµένα
Ευρωπαϊκά
πανεπιστήµια όπως τα Manchester Business School
(GMAT=617), University of Warwick (620), University of
Cambridge (630), Copenhagen Business School (600),
Erasmus University (630), ESADE (635), HEC (640), ESSEC
(640), City University (616), Strathclyde Business school (590)
και πολλά άλλα.
Τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια που καταλαµβάνουν τις πρώτες
θέσεις είναι το London Business School, INSEAD, Oxford
(Said), IMD (Ελβετία), NIMBAS, IESE (Ισπανία) και Boconi
(Ιταλία). Η Ελληνική επιτυχία έχει σηµαντική αξία αν αναλογισθεί
κανείς ότι στα γνωστά Business Schools οι διεθνείς φοιτητές
είναι σε ποσοστά 60-85% ενώ στο Τµήµα µας η πλειοψηφία
(78%) είναι Έλληνες φοιτητές.
Με βάση τα ίδια αποτελέσµατα το Μεταπτυχιακό µας
κατατάσσετε στην 25η θέση παγκοσµίως πίσω από πολύ
γνωστά Πανεπιστήµια της Βορείου Αµερικής όπως Stanford,
Wharton, MIT-Sloan, Columbia, Chicago, Harvard, KelloggNorthwestern κλπ. Να σηµειωθεί ότι µόνο στις ΗΠΑ υπάρχουν
περίπου 900 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα που ειδικεύονται
στην ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (Business Schools).
Η διεθνής αναγνωρισιµότητα του Μεταπτυχιακού µας
επιβεβαιώνεται µε το γεγονός ότι για φέτος θα φοιτούν 16
διεθνείς φοιτητές από τις χώρες: Ρουµανία, Βουλγαρία, Ρωσία,
Ουκρανία, Ισπανία, Γεωργία, Ουγγαρία, Τουρκία και Ινδία.
Όλα τα παραπάνω επισφραγίζουν την επιβεβαιωµένη διεθνή
άποψη ότι το µεταπτυχιακό µας είναι «one of the leading
International post-graduate programs in Management and
Business Administration in Europe». Θερµά συγχαρητήρια
αξίζουν στο ∆ιευθυντή του Προγράµµατος Καθ. Γ.
Πραστάκο, στους διευθυντές των πέντε ειδικεύσεων, στους
καθηγητές που διδάσκουν τα µαθήµατα και στην Γραµµατεία
του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος.
Καθ. Γεώργιος Ι. ∆ουκίδης
Πρόεδρος Τµήµατος ∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας
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∆ηµοσιεύσεις
σε
∆ιεθνή
Επιστηµονικά
Περιοδικά
και
Πρακτικά ∆ιεθνών Συνεδρίων
Στο τεύχος αυτό παρουσιάζονται οι εργασίες των µελών
∆.Ε.Π. του Τµήµατος Ι. Νικολάου, Π. ∆ηµητράτου, Α.
Βρεχόπουλου και Γ. Ιωάννου που δηµοσιεύθηκαν (ή
θα δηµοσιευθούν) σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά και
Πρακτικά ∆ιεθνών Συνεδρίων για το 2003.
• Ioannou, G., M. Kritikos and G. Prastacos, (2003). “A
problem generator-solver heuristic for vehicle routing
with soft time windows.” OMEGA, 31(1), 41-53.
• Ioannou, G., (2003). “Streamlining the supply chain of
the Hellenic Sugar Industry.” Journal of Food
Engineering, Special Issue: Operational Research and
Food Logistics, forthcoming.
• Ioannou, G., G. Prastacos and G. Skintzi, (2003)
“Inventory positioning in multiple product supply
chains”. Annals of Operational Research, forthcoming.
• Tarantilis, C.D., G. Ioannou and G. Prastacos, (2003).
“Advanced vehicle routing algorithms for Operations
Management problems.” Journal of Food Engineering,
Special Issue: Operational Research and Food
Logistics, forthcoming.
• Ioannou, G. and C. Papadogiannis, (2003).
“Bottlenecks of ERP implementations: Evidence from a
multinational
SAP
R/3
deployment
project”.
Proceedings of the 17th International Conference on
Production Research, Blacksburg, VA, August 3-6.
• Vlachos, P. & Vrechopoulos, A. (2003) Exploring
Consumer Attitudes towards Mobile Music Services in
Europe, The International Journal on Media
Management (forthcoming)
• Vrechopoulos, A. (2003) Personalized Services to
Internet Retailing Stakeholders through Information
Management, International Journal of Information
Management (forthcoming)
• Vlachos, P. & Vrechopoulos A. (2003) Key Success
Factores in the Emerging Landscape of Mobile Music
Services, 3rd International Conference on Web
Delivering of Music
• Vlachos P. & Vrechopoulos A. (2003) Predictors of
Consumer Attitudes towards Mobile Music Services: A
Cross-Cultural Research Approach. The Second
International Conference on Mobile Business
• Nikolaou, I. (2003). Fitting the person to the
organization:
examining
the
personality-job
performance relationship from a new perspective.
Journal of Managerial Psychology (forthcoming).
• Nikolaou, I. (2003). The Development and Validation
of a measure of Generic Work Competencies.
International Journal of Testing (forthcoming).
• Nikolaou, I. & Tsaousis, I. (2003). Emotional
Intelligence in the Workplace: Exploring its effects on
Occupational Stress and Organisational Commitment.
International Journal of Organizational Analysis.
Special Issue on Emotional Intelligence (forthcoming).

• Young S., Dimitratos P. & L.-P. Dana. (2003)
International Entrepreneurship Research: What Scope
for International Business Theories? Journal of
International Entrepreneurship: 1(1), 31-42.
• Dimitratos P. & E. Plakoyiannaki. (2003) Theoretical
Foundations of an International Entrepreneurial Culture.
Journal of International Entrepreneurship: 1(2), 187-215.
• Dimitratos P., J. E. Johnson, J. Slow & S. Young. (2003)
Micromultinationals: New Types of Firms for the Global
Competitive
Landscape.
European
Management
Journal: 21(2), 164-174.
• Jones M. V. & P. Dimitratos. (2003) International
Entrepreneurship: The Need for a Processual
Perspective. International Business Review: 13,
forthcoming.
• Dimitratos P. (2003). A Typology of International
Business Strategies. 30th Academy of International
Business Conference (UK Chapter). Απρίλιος,
DeMontfort University, Leicester.
Βραβεία Εκπαιδευτικής Αριστείας για το 2002 - 3
Με βάση τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων των φοιτητών η
Γενική Συνέλευση αποφάσισε να επιδώσει τον «Τίτλο
Υψηλής ∆ιδακτικής Επίδοσης» για το:
• χειµερινό εξάµηνο στον Καθ. ∆ηµήτρη Μπουραντά για το
µάθηµα «Οργανωσιακή Συµπεριφορά και Ηγεσία
• εαρινό εξάµηνο στον Dr. Eric Soderquist για το µάθηµα
«∆ιοίκηση Ποιότητας»

• Dimitratos P. (2003). Entrepreneurship and International
Performance: The Moderating Effects of Organizational
Assets and International Strategies. Babson Kauffman
Entrepreneurship Research Conference. Ιούνιος,
Babson College, Babson, MA.
• Dimitratos P., K. Ibeh & C. Wheeler (2003). What
Factors Differentiate between Multiple and Single
Foreign Market Servicing Modes? 32nd European
Marketing Academy Conference. Μάϊος, University of
Strathclyde, Glasgow.
• Jones M. V. & P. Dimitratos (eds) (2003). Emerging
Paradigms in International Entrepreneurship. Edward
Elgar: Cheltenham, UK, forthcoming.
• Dimitratos P., F. McDonald & H. Tüselmann (2003).
International Economic and Environmental Changes. In
‘Marketing Changes’. S. Hart (Ed.), International
Business Thompson, London: 9-28.
• Dimitratos P. (2003). Management of Internationalisation
Ventures: Should International Partners be ‘Agents’ or
‘Stewards? In ‘Internationalization: Firm Strategies and
Management’. C. Wheeler, F. McDonald & I. Greaves I.
(Eds), Palgrave, Houndmills, UK: 138-149.
• Dimitratos P. & S. Lioukas. (2003). Greek Perspectives
of International Entrepreneurship. In ‘Research on
International Entrepreneurship’. L.-P. Dana (Ed.),
Edward Elgar, Cheltenham, UK, forthcoming.
• Carter S., M. Ram & P. Dimitratos. (2003). Portfolio
Entrepreneurship: A Description and its Link to
International Entrepreneurship. In ‘Emerging Paradigms
in International Entrepreneurship’. M. V. Jones & P.
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Dimitratos (Eds), Edward Elgar, Cheltenham, UK,
forthcoming.
• Mostafa R.., C. Wheeler & P. Dimitratos. (2003)
‘Internet Enabled International Entrepreneurship: A
Conceptual Model’. In ‘Emerging Paradigms in
International Entrepreneurship’. M. V. Jones & P.
Dimitratos (Eds), Edward Elgar, Cheltenham, UK,
forthcoming.
• Dimitratos P., S. Ennis, F. McDonald & H. J.
Tüselmann. (2003). The Changing Pattern of
Internationalisation: Firms, Markets and Regions.
Curvillier Verlag: Göttingen, Germany.
Η Επιτυχία του Τµήµατος στις Εισαγωγικές του 2003
Τα Τµήµατα Οικονοµικών Πανεπιστηµίων
µε τις υψηλότερες βάσεις για το 2003
2003
Χρηµατοοικονοµικής & Τραπεζικής ∆ιοικητικής, Πειραιά 18388
Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, Οικονοµικού Παν. Αθήνας
18349
Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής, Οικονοµικού Παν. 18186
Αθήνας
Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής, Μακεδονίας
18172
18077
∆ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας, Οικονοµικού
Παν. Αθήνας
Οργάνωσης & ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονοµικού 17935
Παν. Αθήνας
Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Μακεδονίας
17908
Οικονοµικής Επιστήµης, Οικονοµικού Παν. Αθήνας
17707
Πληροφορικής Οικονοµικό Παν. Αθήνας
17706
∆ιεθνών & Ευρωπαϊκών Οικον. & Πολ. Σπουδών, 17701
Μακεδονίας

2002
18050
18066
17687
17608
17456
17433
17752
17140
17439
17454

Τα Τµήµατα Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Πληροφορική &
Τηλεπικοινωνίες) µε τις υψηλότερες βάσεις για το 2003
2003
2002
Hλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
18953 18907
Υπολογιστών ΕΜΠ
Hλεκτρολόγων Mηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
18650 18452
Θεσ/νικης
Hλεκτρολόγων Mηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
18200 17914
Πάτρας
Πληροφορικής και Τηλ/νιων Αθήνας
18178 17946
18077 17456
∆ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας, Οικονοµικού
Πανεπιστηµίου Αθήνας
Mηχανικών H/Y και Πληροφορικής Πάτρας
18051 17993
Hλεκτρολόγων Mηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
17934 17496
Θράκης
Eφαρµοσµένης Πληροφορικής, Μακεδονίας Θεσ/νικη
17908 17752
Μηχ/κων Η/Υ Τηλ/νιων & ∆ικτύων, Θεσσαλίας Βόλος
17735 17354
Πληροφορικής Οικονοµικού Παν. Αθήνας
17706 17439

Να σηµειωθεί ότι το Τµήµα είχε από τις µεγαλύτερες
αυξήσεις στις βάσεις εισαγωγής (621) µεταξύ των Τµηµάτων
ου
ου
του 4 (Τεχνολογικών Επιστηµών) και 5 (Οικονοµίας και
∆ιοίκησης) Επιστηµονικού Πεδίου που ανήκει

∆ιεθνείς ∆ιακρίσεις
Ο Υποψήφιος ∆ιδάκτορας του Τµήµατος Παναγιώτης
Κουρουθανάσης (και Ερευνητικός Συνεργάτης του
Εργαστηρίου ELTRUN) κέρδισε το Πρώτο Βραβείο
στον Τέταρτο Επιστηµονικό ∆ιαγωνισµό του ECR
Ευρώπης. Η τελετή έλαβε χώρα κατά την διάρκεια του
Ογδόου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου του ECR Ευρώπης που
διεξήχθη στο Βερολίνο της Γερµανίας στις 13-15 Μαιου
2003. Φέτος, ο Υποψήφιος ∆ιδάκτορας Παναγιώτης

Κουρουθανάσης µπροστά σε 3000 συµµετέχοντες
βραβεύτηκε µε το Χρυσό Βραβείο για την ερευνητική του
εργασία µε τίτλο "Ενίσχυση της αγοραστικής εµπειρίας των
καταναλωτών µέσω του διαπεραστικού λιανεµπορίου Pervasive retail as a means of enhancing consumers'
shopping experience" από τον Robert Wilkinson,
Αντιπρόεδρο της Coca-Cola International και Πρόεδρο της
Ακαδηµαϊκής Κοινότητας του ECR. Η ερευνητική εργασία
πρότεινε πρωτοποριακούς τρόπους υποστήριξης των
αγορών στο κατάστηµα οι οποίοι επιτρέπουν στους
λιανέµπορους να παρέχουν νέες αγοραστικές εµπειρίες
στους καταναλωτές κατά την διάρκεια της επίσκεψής τους
σε αυτό.
Κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2003 το βιβλίο του
Επίκουρου Καθηγητή του Τµήµατος ∆ιοµήδη Σπινέλλη
µε τίτλο «Code Reading: The Open Source
Perspective» από τον διεθνή εκδοτικό οίκο Addison
Wesley. Ο πηγαίος κώδικας του λογισµικού είναι ο
καθοριστικός τρόπος παράστασης της λειτουργίας του
καθώς και αποθήκευσης της γνώσης µας σε µορφή που
να µπορεί να εκτελέσει ένας υπολογιστής. Αν και το 4070% της συνολικής προσπάθειας που επενδύεται σε ένα
σύστηµα λογισµικού αναλίσκεται µετά την αρχική
υλοποίησή του, η πλειοψηφία των µαθηµάτων και βιβλίων
προγραµµατισµού επικεντρώνονται στη δηµιουργία
προγραµµάτων από την αρχή. Το βιβλίο Code Reading
διδάσκει µεθόδους και τεχνικές για την ανάγνωση του
κώδικα προγραµµάτων που έχουν γράψει άλλοι. Για το
σκοπό αυτό παρατίθενται πάνω από 600 πραγµατικά
παραδείγµατα από αξιοσηµείωτα συστήµατα λογισµικού
ανοικτού πηγαίου κώδικα. Ο αναγνώστης µέσα από το
βιβλίο αυτό θα µάθει πως να κατανοεί περίπλοκα
προγράµµατα, θα εκτιµήσει σηµαντικές έννοιες της
ανάπτυξης λογισµικού, θα δει τρόπους για την εξερεύνηση
κώδικα µεγάλων συστηµάτων και θα αποκτήσει την
ικανότητα
ανάγνωσης
διαφορετικών
γλωσσών
προγραµµατισµού. Το βιβλίο συνοδεύεται από CD µε τα
16 εκατοµµύρια γραµµές του πηγαίου κώδικα των
παραδειγµάτων και αποτελεί το πρώτο της σειράς
«Effective Software Development Series» του εκδοτικού
οίκου Addison-Wesley. O διαδικτυακός τόπος του βιβλίου
που είναι προσβάσιµος από την αρχική σελίδα του
συγγραφέα http://www.dmst.aueb.gr/dds περιέχει µεταξύ
άλλων αναλυτικό πίνακα περιεχοµένων και αποσπάσµατα
του βιβλίου
Ο Καθηγητής Γ. ∆ουκίδης ανέλαβε αναπληρωτής
εκδότης (Associate Editor) του διεθνούς επιστηµονικού
περιοδικού
International
Journal
of
Mobile
Communications µε ευθύνη την Ευρώπη.
Οι τεταρτοετείς φοιτητές του Τµήµατος, Αχιλλέας
Αναγνωστόπουλος, Νίκος Κορφιάτης, και Μάρτιν
Παπαδάτος υπό την επίβλεψη του Επικ. Καθηγητή ∆.
Σπινέλλη βαθµολογήθηκαν µε 7/10 στον διεθνή
διαγωνισµό σχεδιασµού που οργάνωσε η IEEE
Computer Society.
Στόχος του ετήσιου αυτού
διαγωνισµού είναι η προαγωγή της αριστείας στην
εκπαίδευση µέσω του οµαδικού σχεδιασµού και της
υλοποίησης υπολογιστικών συστηµάτων που δίνουν
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λύσεις σε πραγµατικά προβλήµατα. Αν και η οµάδα δεν
προκρίθηκε στο τελικό στάδιο του διαγωνισµού τα
σχόλια των αξιολογητών ήταν ιδιαίτερα θετικά για το
επίπεδο των φοιτητών του Τµήµατος ∆ΕΤ και τη
διεπιστηµονική κατάρτισή τους. Σύµφωνα µε τους κριτές
η οµάδα επέδειξε καλή κατανόηση της τεχνολογίας και
της χρήσης της και µε µια δηµιουργική προσέγγιση
σχεδίασε µια επιτυχηµένη διασύνδεση υλικού και
λογισµικού. Τέλος οι κριτές επισήµαναν πως η οµάδα
δικαιολόγησε την ανάγκη ύπαρξης του προϊόντος µε
βάση µια άριστης ποιότητας έρευνα για τις
επιχειρηµατικό πλαίσιο χρήσης του.
Οι 3 Κατευθύνσεις Σπουδών του Προπτυχιακού
Προγράµµατος
Σύµφωνα µε απόφαση της 8ης Γ.Σ./11-6-2003, οι
κατευθύνσεις σπουδών του προπτυχιακού προγράµµατος
του Τµήµατος είναι:
• ∆ιοικητική των Επιχειρήσεων
• ∆ιοικητική των Πληροφοριακών Συστηµάτων και
Ηλεκτρονικό Εµπόριο
• Επιχειρηµατική Στρατηγική και Ανθρώπινοι Πόροι
Οι φοιτητές του 6ου Εξαµήνου επιλέγουν υποχρεωτικά µια
από τις τρεις κατευθύνσεις. Σε περίπτωση που αργότερα
θελήσουν να αλλάξουν κατεύθυνση αυτό µπορεί να γίνει στις
ου
αρχές του 8 Εξαµήνου, εφόσον έχουν κάνει την Πρακτική
Άσκηση

Έγινε δεκτό για δηµοσίευση στα πρακτικά του ∆ιεθνούς
Συνεδρίου CMSD-2003 - International Conference on
Cross-Media Service Delivery επιστηµονική εργασία
των 3ετών φοιτητών του τµήµατος Πελαγία Πέγκυ
Γερολύµου και Μάρτσην Παναγιώτη Παπαδάτο. Ο
τίτλος του paper είναι IMAGINE ONCE - ADVERTISE
EVERYWHERE: A CASE STUDY OF MULTI
PLATFORM INTERACTIVE ADVERTISING. Στόχος του
είναι να δείξει τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί η τελευταία
λέξη της τεχνολογίας αν χρησιµοποιηθεί κατάλληλα, να
οδηγήσει σε απόλυτα επιτυχηµένα διαφηµιστικά
συστήµατα καθώς και πλήρως στοχευµένα. Η
προτεινόµενη καινοτοµία δίνει τη δυνατότητα στους
διαφηµιστές να συνδυάσουν την υποδοµή τους σε µία
κοινή πλατφόρµα µέσου µετάδοσης (one media delivery
platform) και διασφαλίζει µια ολοκληρωµένη και ανώτερη
καταναλωτική εµπειρία. Η εργασία επικεντρώνεται στην
ιδέα
της
χρησιµοποίησης
µεθόδων
interactive
advertising ώστε να οδηγηθούµε στην ολοκλήρωση των
µέσων µετάδοσης και την απόλυτη επιτυχία για µια
διαφηµιστική καµπάνια. Τα διαφηµιστικά µέσα που
αλληλεπιδρούν µε τον χρήστη κάνουν τον καταναλωτή
να συµµετέχει ενεργά στη διαφηµιστική διαδικασία,
παίζοντας σηµαντικό ρόλο σε αυτή, σε πολύ µεγαλύτερο
βαθµό από ότι µπορούν τα παραδοσιακά µέσα
µετάδοσης.
Τρεις εργασίες του υποψηφίου ∆ιδάκτορα Μιλτιάδη
Λύτρα, έγιναν δεκτές για παρουσίαση στο συνέδριο
AMCIS 2003 (Americas Conference on Information
Systems) που πραγµατοποιήθηκε στην Τάµπα της
Φλόριντα των ΗΠΑ, στις 4-6 Αυγούστου 2003.

Αξιοσηµείωτο το γεγονός πως αφορούν τρία διαφορετικά
mini-tracks. Πιο συγκεκριµένα τα θέµατα των εργασιών
είναι τα ακόλουθα:
• A technology classification framework for e-learning
purposes from a knowledge management perspective,
Track: Decision Support & Knowledge Management
• Peer-To-Peer knowledge networks and e-learning
clusters of applications: A conceptual and
technological approach of potential business value,
Track: Emerging Technologies, Peer to Peer
Computing and Services
• Towards the Semantic E-learning: An ontological
oriented discussion of the new research agenda within
the e-learning field, Track: IS Foundation and
Research Methodology, Ontology-Driven Information
Systems
Ο φοιτητής του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος
«Επιστήµες
των
Αποφάσεων»
Κώστας
Καραµουσαλής συµµετείχε στους Πανευρωπαικούς
Αγώνες ∆εκάθλου που διεξήχθησαν στο Μάριµπορ της
Σλοβενίας, στις 5-6 Ιουλίου 2003, και κατάφερε να πάρει
το χρυσό µετάλλιο, και η Ελλάδα να προαχθεί µε το
αποτέλεσµα αυτό στη πρώτη κατηγορία της Ευρώπης
(First League) στα σύνθετα αγωνίσµατα.

Μονιµοποίηση στη βαθµίδα του Επικ.
Καθηγητή του κ. Γ. Ιωάννου
Ο κ. Ιωάννου, όσον αφορά το διδακτικό έργο, διδάσκει
ανελλειπώς, µετά την απόκτηση του διδακτορικού του
(1995 από το University of Maryland του College Park,
USA), µαθήµατα της ειδικότητας του (∆ιοίκηση Παραγωγής
και Υπηρεσιών, Συστήµατα Στήριξης Αποφάσεων,
Εφαρµογές ∆ιοικητικής Επιστήµης, κλπ) τόσο στο Τµήµα
∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας όσο και στο Τµήµα
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. Ταυτόχρονα συµµετέχει
ενεργά στα Μεταπτυχιακά Προγράµµατα του Οικονοµικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών (ιδιαίτερα στο Μεταπτυχιακό
Πρόγραµµα στις Επιστήµες των Αποφάσεων, αλλά και στο
Μεταπτυχιακό MBA για Στελέχη επιχειρήσεων) µε
διδασκαλία µαθηµάτων (Production and Operations
Management,
Strategic
Inventory
Control
and
Warehousing). Έχει επίσης διδάξει Facilities Planning and
Material Handling, Manufacturing Systems Engineering,
Layout and Location Theory, Manufacturing Processes στο
Virginia Polytechnic Institute and State University, USA..
Τέλος είναι Επικεφαλής του Κέντρου ∆ιοίκηση
Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών και Συστηµάτων ERP του
Εργαστηρίου ∆ιοικητικής Επιστήµης του Οικονοµικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Όσον αφορά το επιστηµονικό έργο, ο κ. Γ. Ιωάννου, εκτός
της διδακτορικής του διατριβής, έχει στο ενεργητικό του:
• 22 εργασίες δηµοσιευµένες σε έγκριτα διεθνή
επιστηµονικά περιοδικά όπως: International Journal
of Production Research, Journal of Manufacturing
Systems, ΙΙΕ Transactions, OMEGA, European
Journal of Operational Research, Journal of the
Operational Research Society.
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• 20 εργασίες δηµοσιευµένες σε πρακτικά διεθνών
συνεδρίων.
Εκλογή Προέδρου και Αναπλ. Προέδρου
Στις πρόσφατες εκλογές του Τµήµατος που
διεξήχθησαν στις 3 Ιουνίου 2003 εκλέχθηκαν
• Καθ. Γ. ∆ουκίδης, Πρόεδρος του Τµήµατος και
• Καθ. ∆. Μπουραντάς, Αναπληρωτής Πρόεδρος του
Τµήµατος

Εκλογή τριών νέων Λεκτόρων
Ο κ. Αδάµ Βρεχόπουλος στη βαθµίδα του Λέκτορα, µε
θητεία, στο γνωστικό αντικείµενο «Ψηφιακά Μέσα και
Προσωποποιηµένες Υπηρεσίες». Ο κ. Αδάµ
Βρεχόπουλος εκπόνησε το ∆ιδακτορικό του ∆ίπλωµα
(PhD) στην επίδραση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού
λιανεµπορίου στην αγοραστική συµπεριφορά του
καταναλωτή στο Department of Information Systems and
Computing του Brunel University της Μεγάλης
Βρετανίας (2001). Τίτλος της διατριβής του ήταν
‘Virtual Store Atmosphere in Internet Retailing:
Measuring Virtual Retail Store Layout Effects on
Consumer Bying Behaviour’. Είναι επίσης απόφοιτος του
Τµήµατος
Εφαρµοσµένης
Πληροφορικής
του
Οικονοµικoύ Πανεπιστηµίου Αθηνών (1994). Ο κ.
Βρεχόπουλος διδάσκει (407/80) στο Τµήµα ∆ιοικητικής
Επιστήµης
και
Τεχνολογίας
του
Οικονοµικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών (2002 – σήµερα) και είναι
Επισκέπτης Ερευνητικός Εταίρος (Visiting Research
Fellow) στο School of Management, University of Surrey
(2002- σήµερα) και Senior Researcher στο Κέντρο
Έρευνας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (2002
– σήµερα). Έχει διδάξει στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο
Αθηνών, στο Executive MBA, στο Athens MBA και MSc
στις Επιστήµες των Αποφάσεων. Έχει δηµοσιεύσει 10
άρθρα σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές
(µεταξύ των οποίων The International Journal on Media
Management, International Journal of Information
Management, Information Systems Journal, Journal of
Retailing) 2 άρθρα σε επιστηµονικού τόµους και 14
άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων µε κριτές. Έχει
βραβευτεί µε το Χρυσό Βραβείο «Gold Award» στα
πλαίσια του ∆ιεθνούς Ερευνητικού ∆ιαγωνισµού
«Efficient Consumer Response in a Global Economy Third ECR European Academic Award (ECR Europe
Academic Partnership)”(Απρίλιος 2002). Τα ερευνητικά
του ενδιαφέρονται είναι σε προσωποποιηµένες ψηφιακές
υπηρεσίες καταναλωτή, ηλεκτρονική διαχείριση σχέσεων
πελάτη,
ψηφιακό
µάρκετινγκ
και
ηλεκτρονικό
λιανεµπόριο.
Ο κ. Ιωάννης Νικολάου στη βαθµίδα του Λέκτορα, µε
θητεία, στο γνωστικό αντικείµενο «Οργανωσιακή
Συµπεριφορά». Ο κ. Ιωάννης Νικολάου εκπόνησε το
∆ιδακτορικό του ∆ίπλωµα (PhD) στο Manchester
School of Management, UMIST (1999, Υπότροφος
Ι.Κ.Υ.). Τίτλος της διατριβής του ήταν ‘The five factor
model of personality and work behavior in Greece’. Είναι

επίσης απόφοιτος του Τµήµατος Ψυχολογίας του
Πανεπιστηµίου Κρήτης (1993) και κάτοχος MSc in
Organizational Psychology, από το Manchester School of
Management, University of Manchester, Institute of
Science and Technology, UK (1995). Ο κ. Νικολάου
διδάσκει (407/80) στο Τµήµα ∆ιοικητικής Επιστήµης και
Τεχνολογίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών
(2002 – σήµερα). Εργάστηκε ως βοηθός ερευνητή σε
ερευνητικά προγράµµατα στο Manchester School of
Management, UMIST, όπου και δίδαξε οργανωσιακή
ψυχολογία και συµπεριφορά. Ο κ. Νικολάου απέκτησε την
επαγγελµατική του εµπειρία εργαζόµενος ως σύµβουλος
Ανθρωπίνων Πόρων στην PricewaterhouseCoopers και
ως προϊστάµενος εκπαίδευσης στην Εγνατία Τράπεζα.
Έχει δηµοσιεύσει 5 άρθρα σε διεθνή επιστηµονικά
περιοδικά µε κριτές (International Journal of
Organizational Analysis, European Journal of Work and
Organizational Psychology, International Journal of
Selection and Assessment, Journal of Managerial
Psychology, International Journal of Testing), 4 άρθρα σε
επιστηµονικούς τόµους και 6 άρθρα σε πρακτικά διεθνών
συνεδρίων µε κριτές. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα
εστιάζονται στο χώρο της Οργανωσιακής Συµπεριφοράς
και ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και πιο συγκεκριµένα
στην
µελέτη
των
ατοµικών
διαφορών
(π.χ.
προσωπικότητα, συναισθηµατική νοηµοσύνη) στην
επιλογή και αξιολόγηση προσωπικού, του εργασιακού
άγχους και της οργανωσιακής αλλαγής.
Ο κ. Παύλος ∆ηµητράτος στη βαθµίδα του Λέκτορα, µε
θητεία, στο γνωστικό αντικείµενο «∆ιοίκηση ∆ιεθνών
Επιχειρήσεων». Ο κ. ∆ηµητράτος εκπόνησε το
∆ιδακτορικό του ∆ίπλωµα (PhD) στο Manchester
Business School, University of Manchester της
Αγγλίας (1999). Είναι απόφοιτος του Τµήµατος
Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων στο Οικονοµικό
Πανεπιστήµιο Αθηνών. Έχει κάνει Μεταπτυχιακές σπουδές
µε υποτροφία από το ΝΑΤΟ στο University of Rochester
στις Η.Π.Α, όπου πήρε M.B.A στο ∆ιεθνές Management,
στη Χρηµατοοικονοµική και στο Μάρκετινγκ (1994). Από
το 2000 εργάζεται ως Research Fellow στο Strathclyde
International Business Unit, University of Strathclyde
στη Σκωτία. ∆ιαθέτει διδακτική και εκπαιδευτική εµπειρία,
κυρίως
στα
µεταπτυχιακά
προγράµµατα
των
Πανεπιστηµίων του Strathclyde και της Γλασκώβης. Στο
δηµοσιευµένο έργο του έχει πέντε εργασίες σε διεθνή
επιστηµονικά περιοδικά. Έχει επιµεληθεί την έκδοση δύο
διεθνών συλλογικών τόµων και έχει συµµετάσχει στη
συγγραφή µιας µονογραφίας. Επίσης, έχει εφτά
δηµοσιεύσεις σε Συλλογικούς Τόµους και δεκαέξι σε
Πρακτικά Συνεδρίων. Έχει δηµοσιεύσει 3 άρθρα ως
Εκδότης σε περιοδικά και είναι Review and Research
Resource
Editor
του
“Journal
of
International
Entrepreneurship”. Τα ερευνητικά του ενδιαφέρονται είναι
σε θέµατα ∆ιοίκησης ∆ιεθνών Επιχειρήσεων και,
ειδικότερα,
στρατηγικές
διεθνοποίησης,
διεθνές
management και διεθνής επιχειρηµατικότητα. Έχει
σηµαντική ερευνητική εµπειρία µέσω συµµετοχής του σε
διεθνή ερευνητικά προγράµµατα του Πανεπιστηµίου του
Strathclyde και του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών.
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Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
Ακαδ. Έτος : 2002-2003 (Εαρινό Εξάµηνο)

B1. Βαθµός δυσκολίας
(1 Πολύ ∆ύσκολο-5 Πολύ Εύκολο)
B2. Ρυθµός
(1 Πολύ Αργός -5 Πολύ Γρήγορος)
B3. Συνθήκες ∆ιδασκαλίας
(1 Κακές -5 Καλές)
B4α. Σύγγραµµα
(1 Μη Χρήσιµο-5 Πολύ Χρήσιµο)
B4β. Σύγγραµµα
(1 Πολύ Εύκολο-5 Πολύ ∆ύσκολο)
B5α. Εργασίες
(1 Μη χρήσιµες-5 Πολύ Χρήσιµες)
B5β. Εργασίες
(1Πολύ Εύκολες-5 Πολύ ∆ύσκολες)
B6. Σφαιρική αξιολόγηση
(1 Πολύ Φτωχό-5 Άριστο)

M. O.
Συνόλου
Β'
ΕΞΑΜΗΝΟ

M. O.
Συνόλου
∆'
ΕΞΑΜΗΝΟ

M. O.
Συνόλου
ΣΤ'
ΕΞΑΜΗΝΟ

2,66

2,44

2,79

3,48

3,37

3,34

3,43

3,27

3,76

2,34

2,67

2,79

2,99

3,17

2,80

2,87

3,19

3,27

3,01

3,05

3,01

3,36

3,24

3,56

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΩΝ
Ακαδ. Έτος : 2002-2003 (Εαρινό Εξάµηνο)

A1.Εξηγεί καθαρά & ενθαρρύνει τη
συµµετοχή στην τάξη (1 Ναι-6 Όχι)
A2. Είναι τυπικός µε τον χρόνο
έναρξης και λήξης του µαθήµατος
(1 Ναι-6 Όχι)
A3. Κάνει καλά προετοιµασµένες
παρουσιάσεις (1 Ναι-6 Όχι)
A4. Χρησιµοποιεί καλά τα οπτικά
µέσα (1 Ναι-6 Όχι)
A5. Επικοινωνεί καλά (Έχει
µεταδοτικότητα) (1 Ναι-6 Όχι)
A6. Είναι διαθέσιµος για ερωτήσεις
εντός και εκτός τάξης (1 Ναι- Όχι)
A7. ∆ιεγείρει το ενδιαφέρον στο
µάθηµα (1 Ναι-6 Όχι)
A8. Σφαιρική αξιολόγηση
διδασκαλίας (1 Πολύ Φτωχό-6
Άριστο)

M. O.
Συνόλου
Β'
ΕΞΑΜΗΝΟ

M. O.
Συνόλου
∆'
ΕΞΑΜΗΝΟ

M. O.
Συνόλου
ΣΤ'
ΕΞΑΜΗΝΟ

3,75

3,75

4,56

4,01

3,95

4,58

4,14

4,27

4,79

3,47

4,25

4,68

3,72

3,63

4,47

4,38

4,44

5,01

3,34

3,46

4,18

3,75

3,96

4,59

Η αξιολόγηση των µαθηµάτων γίνεται από τους φοιτητές µε κριτήρια
τον βαθµός δυσκολίας, ρυθµός, συνθήκες διδασκαλίας, σύγγραµµα,
εργασίες, σφαιρική αξιολόγηση του µαθήµατος
Η αξιολόγηση των διδασκόντων γίνεται από τους φοιτητές µε κριτήρια
εάν εξηγεί καθαρά & ενθαρρύνει τη συµµετοχή στην τάξη, είναι τυπικός µε
τον χρόνο έναρξης και λήξης του µαθήµατος, κάνει καλά
προετοιµασµένες παρουσιάσεις, χρησιµοποιεί καλά τα οπτικά µέσα,
επικοινωνεί καλά (έχει µεταδοτικότητα), είναι διαθέσιµος για ερωτήσεις
εντός και εκτός τάξης, διεγείρει το ενδιαφέρον στο µάθηµα, σφαιρική
αξιολόγηση διδασκαλίας.

Νέος ∆ιδάκτορας του Τµήµατος
Στις
9
Ιουλίου
2003
ο
κ
Κωνσταντίνος
Ανδρουτσόπουλος ανακηρύχθηκε διδάκτορας του
Τµήµατος. Ο κ Ανδρουτσόπουλος παρουσίασε και
υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή µε τίτλο
«Μαθηµατικά
Πρότυπα
και
Αλγόριθµοι
για
Προβλήµατα
Εφοδιαστικής
∆ιαχείρισης:
Η
Περίπτωση
των Επικίνδυνων Φορτίων». Ο

Επιβλέπων
Καθηγητής
(Supervisor)
του
κ.
Ανδρουτσόπουλου ήταν ο Καθηγητής Κωνσταντίνος
Ζωγράφος. Ο κ. Ανδρουτσόπουλος έχει σπουδάσει
Μαθηµατικός στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο
Αθηνών (1995) και έχει Master Στατιστικής και
Επιχειρησιακής Έρευνας από το Πανεπιστήµιο Έσσεξ της
Αγγλίας (1996). Η διδακτορική διατριβή εξετάζει τη
µεταφορά επικίνδυνων φορτίων, µία από τις πιο
σηµαντικές οικονοµικές δραστηριότητες των βιοµηχανικά
ανεπτυγµένων κρατών. Στόχος της διδακτορικής διατριβής
είναι η διαπραγµάτευση του προβλήµατος προσδιορισµού
διαδροµών ελαχίστου κόστους και διακινδύνευσης σε ένα
οδικό δίκτυο µεταφορών για τη διανοµή επικίνδυνων
φορτίων. Η διασφάλιση οικονοµικών και ασφαλών
διαδροµών για τη διανοµή επικίνδυνων φορτίων
επιτυγχάνεται µε την επίλυση των δύο ακόλουθων
προβληµάτων εφοδιαστικής διαχείρισης: (i) δροµολόγησης
και χρονικού προγραµµατισµού ενός στόλου οχηµάτων
διανοµής
επικίνδυνων
φορτίων
µε
στόχο
την
ελαχιστοποίηση του κόστους µεταφοράς και της συνολικής
διακινδύνευσης, και (ii) τη χωροθέτηση ενός στόλου
οχηµάτων αντιµετώπισης ατυχηµάτων επικίνδυνων
φορτίων στο δίκτυο οδικών µεταφορών επικίνδυνων
φορτίων µε στόχο την παροχή ενός υψηλού επιπέδου
εξυπηρέτησης ενός ατυχήµατος µε επικίνδυνα φορτία. Το
πρόβληµα
χωροθέτησης
των
κινητών
µονάδων
αντιµετώπισης ατυχηµάτων επικίνδυνων φορτίων δρα
συµπληρωµατικά στο πρόβληµα δροµολόγησης των
επικίνδυνων φορτίων, αφού οι θέσεις των κινητών
µονάδων αντιµετώπισης προσδιορίζονται µε βάση τις
διαδροµές των οχηµάτων διανοµής επικίνδυνων φορτίων.
Η συµπληρωµατικότητα των δύο αυτών προβληµάτων
εφοδιαστικής διαχείρισης συµβάλει σηµαντικά στη
διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου ασφάλειας κατά τη
διανοµή επικίνδυνων φορτίων. Η διδακτορική διατριβή
αναλύει τα δύο προβλήµατα και παρουσιάζει την ανάπτυξη
µαθηµατικών προτύπων και νέων αλγορίθµων για την
επίλυσή τους. Πιο συγκεκριµένα, η ανάλυση του
προβλήµατος δροµολόγησης επικίνδυνων φορτίων οδηγεί
σε ένα πρόβληµα δροµολόγησης οχηµάτων µε
δισδιάστατη αντικειµενική συνάρτηση. Η επίλυση του
προβλήµατος επιτυγχάνεται µε την ανάπτυξη ενός
ευρεστικού αλγορίθµου για τον προσδιορισµό των
εναλλακτικών
αποτελεσµατικών
διαδροµών.
Ο
προσδιορισµός του προβλήµατος χωροθέτησης των
κινητών µονάδων αντιµετώπισης ατυχηµάτων επικίνδυνων
φορτίων βασίσθηκε στην ισχύουσα πρακτική του αρµόδιου
φορέα (Πυροσβεστικό σώµα) και οδήγησε στην ανάπτυξη
ενός µαθηµατικού προτύπου ακέραιου γραµµικού
προγραµµατισµού. Η επίλυση του προβλήµατος
επιτυγχάνεται µε την ανάπτυξη ενός νέου ευρεστικού
αλγορίθµου χωροθέτησης. Τα αποτελέσµατα της
αξιολόγησης των δύο ευρεστικών αλγορίθµων που
αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας είναι
ιδιαίτερα ενθαρρυντικά

∆ιακεκριµένοι Επισκέπτες Καθηγητές
Το εαρινό εξάµηνο διακεκριµένοι καθηγητές του
εξωτερικού επισκέφθηκαν το Τµήµα (στα πλαίσια των

Newsletter ∆ΕΤ, Τεύχος 4ο, Σεπτ. 2003

σελ. 6

Τµήµα ∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας – Ο.Π.Α.
στενών ακαδηµαϊκών σχέσεων µε συναφή τµήµατα του
εξωτερικού) και πραγµατοποίησαν διαλέξεις στους
φοιτητές για θέµατα του επιστηµονικού πεδίου του
Τµήµατος. Το τµήµα επισκέφτηκαν οι:
Prof.
Emmanuel
Thanassoulis.
Professor
in
Management Sciences, Aston Business School. Οι
διαλέξεις του ήταν: «Identifying Cost Efficient Practices
in Administrative Services in UK Universities»,
«Alternative Methods for Measuring Efficiency and an
Application of DEA in Education»
Prof. Chrisanthi Avgerou. Professor in Information
Systems, London School of Economics. Οι διαλέξεις της
ήταν: «News Socio-technical Perspectives of Information
Systems Innovation», «Taking into account Context in IS
research and practice»
Prof. Giorgos Vozikis. Professor of Entrepreneurship,
University of Tulsa, USA. Οι διαλέξεις του ήταν: «Family
Business Management»
Prof. Geoff Walsham. Professor of Management
Studies (Information Systems), University of Cambridge,
UK. Η διάλεξη του ήταν: «Development, Global Futures
and IS Research: A Polemic»
Prof Eric van Heck. Department of Decision &
Information Sciences, Erasmus University. Η διάλεξη του
ήταν: «Electronic Auctions for Perishable Goods:
Lessons Learned from a Decade in the Dutch Flower
Industry»
Πάνω από 20000 επισκέπτονται κατά Μ.Ο.
µηνιαία την Ιστοσελίδα του Τµήµατος
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι “επισκέψεις”
(hits) στην ιστοσελίδα του Τµήµατος, www.dmst.aueb.gr
µηνιαίως. Η πρώτη στήλη αφορά τα συνολικά αρχεία που
ανακτήθηκαν από τον Κεντρικό Εξυπηρετητή (Server) και η
δεύτερη στήλη αφορά τις επισκέψεις στην κεντρική σελίδα.
Unfiltered Κεντρική
Hits*
Σελίδα
∆εκέµβριος 2002
558237
18128
Ιανουάριος 2003
546409
18067
Φεβρουάριος 2003
635801
19919
Μάρτιος 2003
812021
31235
Απρίλιος 2003
545012
18909
Μάιος 2003
765355
27222
Ιούνιος 2003
521863
18612
Ιούλιος 2003
574132
19817
M.O.
619853
21488

* Συνολικά Αρχεία που ανακτήθηκαν από τον Κεντρικό Εξυπηρετητή (Server)

∆ιεθνή Συνέδρια που οργάνωσε το
Τµήµα
Τον Μάιο του 2003 ολοκληρώθηκε µε πλήρη επιτυχία το
συν-χρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση
έργο CONTESSA (Content Transformation Engine
Supporting Universal Access), του οποίου ο στόχος
ήταν: «... η δηµιουργία ενός συνόλου µηχανισµών
µετατροπής
προσωποποιηµένου
ψηφιακού
περιεχοµένου και προσαρµογής του σε διεπαφές που
σχετίζονται
µε
συγκεκριµένες
συσκευές
µέσω

διαφορετικών
τηλεπικοινωνιακών
καναλιών.».
Το
αποτέλεσµα της έρευνας, ανάλυσης και ανάπτυξης και
ενοποίησης των µηχανισµών αυτών που ολοκληρώθηκαν
στα πλαίσια του έργου, είναι ένα σύστηµα βασισµένο στην
αρχή «C.O.P.E.: Create Once – Publish Everywhere»,
στην έννοια δηλαδή της δηµιουργίας ψηφιακού
περιεχοµένου µόνο µια φορά µε τη δυνατότητα να
µετατραπεί αυτόµατα στη µορφή που χρειάζεται για την
διασπορά του σε διαφορετικές συσκευές (ασύρµατες
συσκευές, ψηφιακή τηλεόραση, κινητά τηλέφωνα, Internet
κλπ).
Στα πλαίσια του έργου οργανώθηκε και το πρώτο διεθνές
συνέδριο µε θέµα την διανοµή υπηρεσιών δια µέσου
πολλαπλών µέσων (Cross Media Service Delivery) στη
Σαντορίνη στις 30, 31 Μαΐου 2003, στο οποίο
παρουσιάστηκε πληθώρα πρωτοποριακών εργασιών.
Κατά
τη
διάρκεια
του
συνεδρίου
CMSD-2003
παρουσιάστηκε το σύστηµα CONTESSA, µε µια
εντυπωσιακή επίδειξη των δυνατοτήτων του. Πέραν της
παρουσίασης του CONTESSA, οι οµιλητές του συνεδρίου
εστιάστηκαν κυρίως γύρω από θέµατα αρχιτεκτονικής και
τεχνολογίας συστηµάτων, συγκεκριµένων εφαρµογών
αλλά και επιχειρησιακών δραστηριοτήτων. Ακολουθεί µια
επιλογή από τη θεµατολογία που αναπτύχθηκε. Σύµφωνα
µε τον Jian Bierhoff του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ψηφιακών
Τηλεπικοινωνιών, παρά τις πολλές και ενδιαφέρουσες
πρωτοβουλίες σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες, ο στόχος
της πλήρους ενοποίησης των διαφορετικών µορφών
περιεχοµένου είναι ακόµα µακριά, και η συνέχιση της
ερευνητικής εργασίας προς αυτή την κατεύθυνση είναι
πολύ σηµαντική. Ο Stephen Quinn, του Πανεπιστηµίου
Ball State των ΗΠΑ, συζήτησε το θέµα της σύγκλισης
διαφορετικών µέσων επικοινωνίας και παρουσίασης
ψηφιακού περιεχοµένου στο χώρο της δηµοσιογραφίας.
Σύµφωνα µε τις τρέχουσες διαδικασίες, ο κάθε
δηµοσιογράφος είναι αναγκασµένος να µορφοποιεί
επανειληµµένα το ίδιο κείµενο και περιεχόµενο για
παρουσίαση στο Internet, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση
και τις εφηµερίδες. Στην περίπτωση αυτή το αντίκτυπο της
υιοθέτησης του συστήµατος CONTESSA θα ήταν ριζικό. Ο
Wilfried Runde, της Deutsche Welle, παρουσίασε ένα
σύστηµα από εργαλεία και πλατφόρµες για την
προσαρµογή διαδικασιών παραγωγής και δοµών
οργάνωσης των παροχέων οπτικοακουστικού ψηφιακού
περιεχοµένου στην νέες τεχνολογίες του broadband
internet and της αλληλεπιδραστικής τηλεόρασης. Η Φιλιώ
Μακεδών, του Πανεπιστηµίου Dartmouth των USA,
παρουσίασε ένα σύστηµα διανοµής πληροφοριών σχετικά
µε περιστατικά παραβιάσεων ασφαλείας για επιχειρήσεις
του χώρου των Cross-Media υπηρεσιών του οποίου ο
στόχος είναι η δηµιουργία εµπιστοσύνης ανάµεσα στους
ενδιαφερόµενους. Ο Ebroul Izquierdo, του Κολεγίου
Queen Mary College του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου,
παρουσίασε
ιεραρχικές
µεθόδους
δηµιουργίας
περιεχοµένου και µετά-πληροφοριών για συστήµατα
Cross-Media.
Το Τµήµα ∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας και
το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εµπορίου και Επιχειρείν
ELTRUN υποστήριξαν την διοργάνωση του ∆ιεθνούς
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Συνέδριου IFIP-ISGLOB ’03 “Information Systems
Perspectives and Challenges in the Context of
Globalization”, (Πληροφοριακά Συστήµατα στο Πλαίσιο
της Παγκοσµιοποίησης) που πραγµατοποιήθηκε στις 15
– 17 Ιουνίου 2003 στο χώρο του Πανεπιστηµίου. Το
συνέδριο τελούσε υπό την αιγίδα του µεγαλύτερου
διεθνούς οργανισµού για την πληροφορική, IFIP
(International Federation for Information Processing) και
συνδιοργανώθηκε από τις Οµάδες Εργασίας WG 8.2
“Organizational and Societal Issues of Information
Systems” και WG 9.4 “Social Implications of Computers
in Developing Countries” του IFIP. Γενικός προεδρεύων
του συνεδρίου ήταν ο καθηγητής στην έδρα των
Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου
Cambridge, Geoff Walshham.
Πρόεδρος της
οργανωτικής επιτροπής ήταν η ∆ρ. Αγγελική
Πουλυµενάκου,
Επικ.
Καθ.
Πληροφοριακών
Συστηµάτων του Τµήµατος, η οποία είχε µαζί µε τους
Mikko Korpela (University of Kuopio, Finland) και
Ramiro Montealegre (University of Colorado, USA) και
την ευθύνη του επιστηµονικού προγράµµατος του
συνεδρίου. Το συνέδριο παρακολούθησαν 130 άτοµα,
από 26 χώρες, στην συντριπτική πλειοψηφία τους
πανεπιστηµιακοί από τον χώρο των πληροφοριακών
συστηµάτων. Οι χώρες µε τις περισσότερες συµµετοχές
ήταν η Μ. Βρετανία και οι Ηνωµένες Πολιτείες.
Το συνέδριο εστιάστηκε στη χρήση της Τεχνολογίας της
Πληροφορίας στην πράξη και υπό το πρίσµα των
τοπικών
συνθηκών
και
περιορισµών
που
αντιµετωπίζουν οι αναπτυσσόµενες οικονοµίες. Οι
εργασίες που παρουσιάστηκαν διερευνούσαν τη χρήση
και τα περιβάλλοντα ανάπτυξης πολιτικής Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις ακόλουθες
γεωγραφικές περιοχές: Αυστραλία, Βραζιλία, Κίνα,
Εκουαντόρ, Αίγυπτος, Ινδία, Ιρλανδία, Ιορδανία, Κορέα,
Μαλαισία, Μαλδίβες, Μοζαµβίκη, Νέα Ζηλανδία, Περού,
Πορτογαλία, Ρωσία, Σκανδιναβία, Ισπανία, Νότια
Αφρική,
Ηνωµένο
Βασίλειο
και
Η.Π.Α.
Στα
προαναφερθέντα περιβάλλοντα διερευνήθηκε ο ρόλος
και η συµβολή της κοινωνικής θεωρίας στην κατανόηση
των προκλήσεων που δηµιουργούνται από τη χρήση
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο
περιβάλλον της παγκοσµιοποίησης. Οι συζητήσεις
επεκτάθηκαν σε µια ποικιλία θεµάτων που περιελάµβανε
ζητήµατα υλοποίησης, πολιτικής, οργανισµών και
οργανώσεων, κοινωνικής δυναµικής, κ.λπ.
Παρουσιάστηκαν 26 ολοκληρωµένες εργασίες οι οποίες
και εκδόθηκαν από τον διεθνή εκδοτικό οίκο Kluwer
Academic Publishers, και 26 εργασίες υπό εξέλιξη που
διανεµήθηκαν σε ηλεκτρονική µορφή στους συνέδρους.
Οι πέντε βασικές θεµατικές περιοχές που καλυψαν οι
εργασίες που παρουσιάστηκαν, ήταν:
• Work practices and their transformation
• Organizations, corporations and institutions
• ICT industries and systems development
• Societal dynamics
• Cultural, philosophical and policy issues

Ο Κύκλος της Ηγεσίας
Με την οµιλία του κύριου Νικόλαου Νανόπουλου,
∆ιευθύνοντος Συµβούλου της EFG Eurobank Ergasias,
εγκαινιάστηκε, την Τετάρτη 21 Μαΐου 2003, στο
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, η 1η παρουσίαση του
"Κύκλου της Ηγεσίας". Η παρουσίαση του κύριου
Νανόπουλου είχε ως θέµα της την "Εµπειρία της
Eurobank
σε
µια
κρίσιµη
περίοδο
του
χρηµατοπιστωτικού τοµέα". Στην οµιλία του ο κος
Νανόπουλος αναφέρθηκε στους στόχους και στις
επιδιώξεις των τραπεζών γενικότερα καθώς και στην
εξέλιξη του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος. Ειδικότερα,
ο οµιλητής αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αυτό καλείται
να αντεπεξέλθει, στην γενικότερη πορεία των τραπεζικών
µετοχών καθώς και στις προοπτικές ανάπτυξής τους και
στις τάσεις του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος, µε
ιδιαίτερη έµφαση στη σηµασία της βελτίωσης της
ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των τραπεζικών
υπηρεσιών. Ο κύριος Νανόπουλος, στο δεύτερο σκέλος
της οµιλίας του αναφέρθηκε στη Eurobank κάνοντας µία
ιστορική αναδροµή και παραθέτοντας τους άξονες δράσης
της τα τελευταία έτη, τονίζοντας τις ανάγκες που
προέκυψαν από την ταχύτατη ανάπτυξή της. Παράλληλα,
αναφέρθηκε στους στόχους και στη στρατηγική του Οµίλου
για την επόµενη πενταετία κάνοντας ιδιαίτερη µνεία σε
αυτούς της παροχής ολοκληρωµένων υπηρεσιών καθώς
και στη βελτίωση της ποιότητας τους, θέτοντας ως
παραµέτρους τη διαφάνεια και την κοινωνική ευαισθησία
και προσφορά.
Τη δεύτερη παρουσίαση της σειράς πραγµατοποίησε ο
αντιπρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Vodafone,
Γιώργος Κορωνιάς. Η οµιλία του κ. Κορωνιά, µε τίτλο
«Vodafone - Panafon, εταιρία πρότυπο ανάπτυξης για
τον Όµιλο της Vodafone» στόχο είχε να περιγράψει τη
10χρονη πορεία της εταιρίας στην ελληνική αγορά,
αναφέροντας τους κυριότερους σταθµούς «ζωής» της. Η
πρώτη επιτυχία της Vodafone- Panafon, σύµφωνα µε τον
κ. Κορωνιά ήταν το ίδιο το άνοιγµα της αγοράς κινητής
τηλεφωνίας και η δηµιουργία προτύπων ανάπτυξης για τις
εταιρίες του κλάδου. Οι εξειδικευµένες θυγατρικές εταιρίες,
η ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, η υποδοµή και η
τεχνογνωσία, καθώς και η οργάνωση του δικτύου
διανοµής αποτελούν τους κεντρικούς άξονες της, τότε
Panafon, από τους οποίους «εµπνεύστηκε» και ο
ανταγωνισµός. Η ύπαρξη µετόχων 3 εθνικοτήτων
προκάλεσε στην αρχή ορισµένους προβληµατισµούς,
ωστόσο, όπως τονίζει ο κ. Κορωνιάς, πολύ γρήγορα
εξισορροπήθηκαν οι διαφορές στην κουλτούρα και
υιοθετήθηκε ενιαίο όραµα για το µέλλον της εταιρίας.
Κρίσιµη, τέλος, για την εξέλιξη της εταιρίας ήταν και η
περίοδος µετάβασης στον όµιλο της Vodafone. Το
«πάντρεµα» των δυο εταιριών έγινε, σύµφωνα µε τον κ.
Κορωνιά, οµαλά και στέρεα. Η δηµιουργία κοινού
οράµατος, ώστε να υπάρχει ένας κοινός κώδικας
επικοινωνίας στις Vodafone ανά τον κόσµο συνετέλεσε
σηµαντικά προς αυτή την κατεύθυνση. Με ιδιαίτερη
«περηφάνια» ο κ. Κορωνιάς ανέφερε ότι η Panafon όχι
µόνο αποτέλεσε πρότυπο ανάπτυξης στον όµιλο της
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Vodafone, αλλά υπήρξε και «οδηγός» για τη χάραξη της
διεθνούς στρατηγικής του. ∆εν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η
Vodafone-Panafon συµµετέχει ενεργά στην πορεία του
οµίλου «εξάγοντας» τεχνογνωσία και στελέχη σε χώρες
του εξωτερικού και αναλαµβάνοντας την επιχειρησιακή
ευθύνη άλλων εταιριών, όπως της Vodafone Αλβανίας.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε µε την απονοµή στον κύριο
Κορωνιά του τιµητικού τίτλου «Honorary Fellow» του
Τµήµατος ∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, του
Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Σηµειώνεται ότι η πρώτη φάση της σειράς των οµιλιών
«Ο Κύκλος της Ηγεσίας» που οργανώνεται από το
τµήµα ∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, τα
Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Executive MBA και MSc
στις Επιστήµες των Αποφάσεων, του Οικονοµικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών και την εταιρία Knowsys Α.Ε.
ολοκληρώθηκε και από το Οκτώβριο 2003 αρχίζει ο β’
κύκλος παρουσιάσεων µε την συµµετοχή σηµαντικών
στελεχών της ελληνικής και διεθνούς επιχειρηµατικής
ζωής

Ηµερίδες του Τµήµατος
Tη ∆ευτέρα 19 Μαίου 2003 πραγµατοποιήθηκε µε
επιτυχία στο ΟΠΑ ηµερίδα µε τίτλο “Κυβερνοασφάλεια
και Ευρωπαίοι Πολίτες: Ευαισθητοποίηση και
Βέλτιστες Πρακτικές στην Ψηφιακή Εποχή”. Η
ηµερίδα εντάσσεται στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου
διάχυσης “eAWARe: e-Awareness for Europe: Digital
Awareness and the Security of the Citizen in Europe
και κατά τη διάρκειά της δόθηκαν σηµαντικές και πολύ
ενδιαφέρουσες διαλέξεις από διακεκριµένα άτοµα και
ειδικούς στον τοµέα της Ασφάλειας Υπολογιστών και
Πληροφοριών. Πιο συγκεκριµένα, ο Επίκουρος
Καθηγητής του Τµήµατος Κος ∆ιοµήδης Σπινέλλης
αναφέρθηκε σε θέµατα έµπιστων πλατφόρµων, ο
Αναπληρωτής Καθηγητής του Τµήµατος Πληροφορικής
Κος
∆ηµήτρης
Γκρίτζαλης
αναφέρθηκε
στην
Κυβερνοτροµοκρατία και στους hackers, ο Κος Γιώργος
Ντόντος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ασφάλειας του ΣΕΠΕ
αναφέρθηκε στο ρόλο και στα επιτεύγµατα της
επιτροπής αυτής, ο Κος Νίκος Κυρλόγλου, Ειδικός
Επιστήµονας στο ΕΒΕΑ αναφέρθηκε στις υπηρεσίες
Έµπιστης Τρίτης Οντότητας (ΕΤΟ) που έχει αναπτύξει
το ΕΒΕΑ, ο Κος Σπύρος Κοκκολάκης, Λέκτορας στο
Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών
Συστηµάτων του Πανεπιστήµιου Αιγαίου αναφέρθηκε
στην
ιδεατή
πραγµατικότητα
των
συστηµάτων
ασφαλείας, ο Κος Μάνος Λαγουρός Σύµβουλος
Πληροφορικής της Microsoft Hellas αναφέρθηκε στην
πρωτοβουλία της Microsoft για την αξιόπιστη λειτουργία
υπολογιστών (trustworthy computing initiative), ο Kος
Κώστας
Μουλίνος,
Ελεγκτής
Πληροφοριακών
Συστηµάτων στην Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων
περιέγραψε το ρόλο της Αρχής και το έργο της στα
χρόνια που λειτουργεί και, τέλος, η Κα Παναγιώτα
Λαγού, ∆ιαχειριστής Ασφάλειας της ADACOM
περιέγραψε την υποδοµή δηµοσίου κλειδιού (PKI) και τις
λύσεις που προσφέρει η συγκεκριµένη εταιρία.

Επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου εAWARe είναι ο
Επίκουρος
Καθηγητής
του
Τµήµατος
∆ιοµήδης
Σπινέλλης ενώ υπεύθυνη για τη διοργάνωση της ηµερίδας
ήταν η Υποψήφια ∆ιδάκτορας του Τµήµατος Βικτωρία
Σκουλαρίδου.
(Site:
http://www.iaac.org.uk/eaware/egr.htm). Όσον αφορά στους συµµετέχοντες, υπήρξε
αρκετό ενδιαφέρον από το κοινό που προερχόταν από
διαφορετικά περιβάλλοντα ενώ ως συνοδευτικό υλικό της
ηµερίδας µοιράστηκε ένας Οδηγός Ασφαλούς Χρήσης του
∆ιαδικτύου καθώς και πληροφοριακό υλικό σχετικό µε τις
παρουσιάσεις των οµιλητών.
Την Τετάρτη 9 Ιουλίου 2003, στο Αµφιθέατρο Αντωνιάδου
πραγµατοποιήθηκε
Ηµερίδα
Ερευνητικών
∆ραστηριοτήτων των Υποψηφίων ∆ιδακτόρων του
Τµήµατος. Στην Ηµερίδα παρουσιάστηκε η πρόοδος των
ερευνών των 13 νέων Υποψήφιων ∆ιδακτόρων που έγιναν
δεκτοί στο Τµήµα τον Οκτώβριο του 2002. Κάθε
Υποψήφιος ∆ιδάκτορας παρουσίασε την ευρύτερη
επιστηµονική περιοχή έρευνας του, την προτεινόµενη
ερευνητική µεθοδολογία του, την πρόοδο της έρευνας του
και τον προγραµµατισµό των ενεργειών του. Στην ηµερίδα
παρουσίασαν οι:
• Στέφανος Ανδρουτσέλης «Ασφαλείς αρχιτεκτονικές
οµότιµων δικτύων υπολογιστών για ψηφιακές
βιβλιοθήκες βιοϊατρικών δεδοµένων»
• Βασίλης
Βλάχος
«Μοντελοποίηση
Ταχέως
Εξαπλώµενου Κακόβουλου Λογισµικού σε Μεγάλης
Κλίµακας ∆ίκτυα»
• Εράστ Αθανασιάδης «Ubiquitous Computing Security»
• Βασίλης Ζεϊµπέκης «Αξιολόγηση της χρήσης κινητών
και ασύρµατων εφαρµογών σε ολοκληρωµένα
συστήµατα λήψης αποφάσεων για αστικές διανοµές«
• Κώστας Φούσκας «An Analysis of Industry Factors
that affect the Strategy Formulation of Wireless
Application Service Providers»
• Ελπίδα Πρασοπούλου «Προς µια δυναµική θεώρηση
των
διεπιχειρησιακών
δικτύων:
Θεωρητική
Ανασκόπηση και Μελλοντικές Κατευθύνσεις»
• Αντώνης
Παπαργύρης
«Επικοινωνώντας
και
Κεφαλαιοποιώντας την Γνώση σε Κοινότητες
Πρακτικής που υποστηρίζονται από τεχνολογία»
• Σπύρος Μπορώτης «Ανάλυση Αναγκών Εκπαίδευσης
σε Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης στο Χώρο
Εργασίας»
• ∆ηµήτρης Μπράχος «Determinants of Effective
Knowledge Sharing in Corporate Inter-Divisional
Knowledge Sharing Networks: A Socio-Cultural
Perpective
on
Knowledge
Working
Through
GroupWare Technologies»
• Αφροδίτη ∆αλακούρα «Ανάπτυξη ηγετικών στελεχών
όλων των ιεραρχικών επιπέδων: Ο ρόλος των
γραµµικών στελεχών και της ∆ιεύθυνσης Ανθρωπίνων
Πόρων»
• Σωκράτης Κουτρουµπής «Essays in Financial
Engineering: Real Estate Finance Change of
Probability Measure Risk»
• Ιωάννα Μανατάκη «∆ηµιουργία ενός ολοκληρωµένου
µεθοδολογικού πλαισίου για τη µέτρηση της
αποδοτικότητας & αποτελεσµατικότητας τερµατικών
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σταθµών
διασυνδεδεµένων
εµπορευµατικών
µεταφορών:
εφαρµογή
σε
εµπορευµατικούς
σταθµούς σε αεροδρόµια»
• Χρήστος
Τσανος
«Ανάπτυξη
µεθοδολογικού
πλαισίου για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας και
αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών εφοδιαστικής
αλυσίδας»
Την ηµερίδα συντόνισαν ο Επικ. Καθ. ∆. Σπινέλλης, η
Επ. Καθ. Α. Πουλυµενάκου, ο Καθ. Κ. Ζωγράφος. Μετά
το τέλος των παρουσιάσεων ακολούθησε δεξίωση για
όλους τους παρευρισκοµένους.
Οι 79 φοιτητές του Τµήµατος που ξεκινούν την Πρακτική
τους Άσκηση τον Οκτώβριο 2003
Μπισµπίκη Ελένη Μωραϊτη Ασηµίνα - Παπαγγέλης Νικόλαος Πετράκη Ελένη - Κογιάννη Γεωργία - Πολίτου Αγγελική - Βελεγράκη
Ειρήνη - ∆ηµοπούλου ∆ήµητρα (Τραπεζα Πειραιώς)
Ανδριοπούλου ∆έσποινα - Γεωργιτσοπούλου Γεωργία Κρασοπούλου Παναγιώτα - Σουκερά Ευλαµπία (ΙΝΤΡΑΚΟΜ)
Σκορδάλη Βασιλική - Τουµάσης Παναγιώτης (ΟΤΕ)
Κουρκούτα Ιώαννα - Κουρκούτας Ιωάννης (KPMG)
Αλπογιάννης Παναγιώτης - Κιάµος Φώτιος - Κιοσές Ελευθέριος Κορφιάτης Νικόλαος - Τσαλαπάκης Χαράλαµπος (SAP)
Γεωργοπούλου Παρασκευή - Κουρκούλη Σύλβια - Σιγάλα
Αλεξάνδρα (Παυλίδης ΑΕ)
Γαλάρη Ξανθή (Εθνική Τράπεζα)
Μήλεση Θεοδώρα - Σταθακοπούλου Αντιγόνη - Στάµου Μαρία Χατζαντώνη Αικατερίνη - Σιµάκη Ελένη - Τόµπρου Αναστασία
(∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών)
∆ηµάκης Γρηγόριος - Καραγιαννάκη Αγγελική - Μαθιός Θεµιστοκλής
- Σαµπατάκος Παναγιώτης (cosmoOne)
Θανέλλα Χρυσή (Caberos Logistics)
Μακρή Ελένη - Μαυρώνα Βασιλική (Computer Studio)
Μαϊλη Άρτεµις - Μέγας ∆ηµήτριος (CGU – Ασφαλιστική)
Ευσταθόπουλος ∆ηµήτρης - Χήνη Ιωάννα (ECDL Hellas S.A.)
Κρητικάκου Βασιλική - Παπασταµατίου Μαρία (Entersoft)
Γιαννακόπουλος Αριστογείτων - Φωτοπούλου Αικατερίνη (I-CUBE)
Νικολαϊδη Μαργαρίτα - Ποτµανίδη Ευδοκία (Oracle Hellas)
Πολυδώρου Ειρήνη (Liaison Ερευνα και Ανάπτυξη)
Νίκα Μαρία - Χαλκιάς Κωνσταντίνος (Logotech)
Κασβής ∆ηµήτριος - Μιλτιάδου Ευστράτιος - Παλαβιτσίνης Νικόλαος
- Πλατανάκης Κωνσταντίνος (MDATA)
Γερολύµου Πελαγία-Πέγκυ (Naftomar shipping & trαding Co)
Μιχαήλ Γεώργιος - Φανός Φίλιππος (Newsphone Hellas)
Πουλής Γεώργιος (PICAR ΑΕ)
Γαλανάκη ∆έσποινα - ∆ηµητρόπουλος Γεώργιος - Ιωάννου
Ευσταθία - Πρωτογέρου Γεωργία (Planning)
Κουτάβα Ανδριάννα - Ρούσης Παναγιώτης (Schneider Electric)
Μπαλάκος Απόστολος - Πρελορέντζος Γεώργιος (TANEO)
Γεωργακοπούλου Αντωνία - ∆αή Ευγενία (Trek Consulting)
Καπνίσης Γεώργιος - Μανιαδάκης Κωνσταντίνος (Yellow Engine)
Κολοκύθας Ξενοφών (Α∆Κ Σύµβουλοι Μηχανικοί)
Μασούρη Θεοδώρα - Τζίοβα Παναγιώτα (Αρχέτυπον ΑΕ)
Τσαγρής Βασίλειος (ΙΝΦΟ∆ΟΜΗ)
Γκρίνια Ιωάννα (Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.)
Ευµορφόπουλος Ιωάννης (ΝΕΣΤΩΡ Συµβουλευτική ΑΕ)
Παπαδάτος Μάρτσης (Οµιλος Ευγενίδης)
Ντούσα Μαρία (Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων)

Νέα Ερευνητικά Έργα / Προγράµµατα
Στην πρόσφατη αξιολόγηση των προτάσεων του
προγράµµατος «Νέες µορφές οργάνωσης
των
επιχειρήσεων, της εργασίας και της κατάρτισης» της
Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας,
εγκρίθηκε προς υλοποίηση το έργο MORSE (Η χρήση

Κινητών
Τεχνολογιών
στις
Εκτελεστικές
∆ραστηριότητες της Εφοδιαστικής Αλυσίδας) µε
επιστηµονικό υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή του
Τµήµατος, κο Γεώργιο Γιαγλή. Ο βασικός σκοπός του
προγράµµατος MO.R.S.E είναι η έρευνα προοπτικής
αξιοποίησης τεχνολογιών κινητής και ασύρµατης
δικτύωσης στο εκτελεστικό µέρος της εφοδιαστικής
αλυσίδας (µε έµφαση στις αστικές διανοµές) και ο
σχεδιασµός καινοτόµων συστηµάτων λήψης αποφάσεων,
αλγόριθµων και εφαρµογών πραγµατικού χρόνου µε κύριο
στόχο την παροχή βέλτιστων υπηρεσιών στα µέλη της
αλυσίδας ξεκινώντας από τον προµηθευτή και φτάνοντας
µέχρι τον καταναλωτή. Το έργο, πέρα από το σχεδιασµό
και την ανάπτυξη µεθόδων, τεχνικών και συστηµάτων
λήψης αποφάσεων σε πραγµατικό χρόνο στο εκτελεστικό
µέρος µιας εφοδιαστικής αλυσίδας και την ανάπτυξη
αλγορίθµων αναδροµολόγησης πραγµατικού χρόνου που
υποστηρίζουν τα παραπάνω συστήµατα και τεχνικές, θα
προχωρήσει επίσης και σε πιλοτική εφαρµογή και
λειτουργία των παραπάνω τεχνικών και συστηµάτων σε
πραγµατικό εργασιακό περιβάλλον. Φορείς εκτέλεσης του
έργου είναι το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν
(ELTRUN) του Τµήµατος, το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, η
εταιρία εφαρµογών πληροφορικής Έµφασις Τηλεµατική,
η εταιρία συµβούλων Logistics Planning Α.Ε (ως
ανάδοχος) και οι εταιρίες-χρήστες ∆ιακίνησις Α.Ε και
Νίκας Α.Β.Ε.Ε. Το έργο έχει διάρκεια 2 έτη και αναµένεται
να ξεκινήσει το Οκτώβριο του 2003.
Στην πρόσφατη αξιολόγηση των προτάσεων του
προγράµµατος «Αθλητισµός» της Γενικής Γραµµατείας
Έρευνας και Τεχνολογίας, εγκρίθηκε προς υλοποίηση το
έργο Αθλητική Ενηµέρωση Εντός Σταδίου (ΑΘ.ΕΝ.Σ) µε
επιστηµονικό υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή του
Τµήµατος, κο Γεώργιο Γιαγλή. Το έργο αναφέρεται στη
διεξαγωγή έρευνας στο χώρο των κινητών (mobile) και
ασύρµατων (wireless) νέων τεχνολογιών και έχει σαν
σκοπό να µελετήσει τους τρόπους αξιοποίησης τους για
την παροχή προηγµένων υπηρεσιών πληροφόρησης σε
θεατές αθλητικών γεγονότων κλασικού αθλητισµού. Το
έργο έχει στόχο την ανάπτυξη µιας ασύρµατης
πλατφόρµας βασισµένης σε καινοτόµες τεχνολογίες (π.χ.
IEEE 802.11b, Bluetooth). Η πλατφόρµα θα προσφέρει µια
σειρά από υπηρεσίες που θα είναι προσβάσιµες µέσα και
γύρω από το χώρο του σταδίου στο οποίο θα διεξάγονται
αγωνίσµατα στίβου (πχ. στατιστικά αγωνισµάτων και
αθλητών, προσωποποιηµένες ανακοινώσεις, ενηµέρωση).
Φορείς εκτέλεσης του έργου είναι το Εργαστήριο
Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του Τµήµατος, η
εταιρεία
εφαρµογών
πληροφορικής
Information
Dynamics
A.E.
(ως
ανάδοχος),
η
εταιρεία
ολοκληρωµένων συστηµάτων πληροφορικής Πουλιάδης
και Συνεργάτες ΑΕΒΕ, η εταιρεία µηχανογράφησης και
στατιστικών αθλητικών εκδηλώσεων Γαλάνης Ανώνυµος
Εµπορική
Εταιρεία
Επεξεργασίας
Αθλητικών
Πληροφοριών Α.Ε, και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας
Φυσικών Επιστηµών ‘∆ηµόκριτος’. Το έργο έχει
διάρκεια 18 µήνες και ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2003.
Στην πρόσφατη αξιολόγηση των προτάσεων του
προγράµµατος «Ανθρώπινα ∆ίκτυα E&Τ Επιµόρφωσης»
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της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας,
εγκρίθηκε προς υλοποίηση (καταλαµβάνοντας µάλιστα
την πρώτη θέση στη βαθµολογία) το έργο MobinetΑνθρώπινο ∆ίκτυο Αριστείας Κινητού Ηλεκτρονικού
Επιχειρείν µε επιστηµονικό υπεύθυνο τον Επίκουρο
Καθηγητή του Τµήµατος, κο Γεώργιο Γιαγλή. Το
«Ανθρώπινο ∆ίκτυο Αριστείας σε θέµατα Κινητού
Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (MobiNet)» αποτελεί ένα δίκτυο
συνεργασίας επιστηµονικών και παραγωγικών φορέων
µε σκοπό τη διάχυση γνώσης και την κατάρτιση
φοιτητών και στελεχών στον τοµέα των ασύρµατων
τεχνολογιών
και
επιχειρηµατικών
εφαρµογών
βασισµένων στη χρήση κινητών συσκευών. Το ∆ίκτυο
περιλαµβάνει τέσσερις βασικούς άξονες δράσης:
∆ιοργάνωση διπλού κύκλου σεµιναρίων κατάρτισης
σε τρεις µεγάλες πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο
Κρήτης), πρακτική άσκηση µεταπτυχιακών φοιτητών
και
πτυχιούχων
τόσο
στους
χώρους
των
πανεπιστηµιακών όσο και στην συµµετέχουσα
επιχείρηση,
δηµιουργία
ενδο-επιχειρησιακού
Προγράµµατος
κατάρτισης
στελεχών
της
συµµετέχουσας
επιχείρησης
και
διοργάνωση
εκδηλώσεων ενηµέρωσης του Κοινού για το ∆ίκτυο και
τα αποτελέσµατά του και τη δηµιουργία δικτυακού τόπου
για ενηµέρωση στα παραπάνω θέµατα. Φορείς που
συµµετέχουν στο δίκτυο είναι το Εργαστήριο
Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του Τµήµατος,
ως ανάδοχος, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης, η οµάδα Ατλαντίς του Πανεπιστηµίου
Κρήτης και η εταιρία πληροφορικής Unisystems ΑΕ. Το
έργο έχει διάρκεια δύο έτη (Μάιος 2003 – Μάιος 2005).
Στην πρόσφατη αξιολόγηση των προτάσεων του
συντονισµένου προγράµµατος «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν»
της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας,
εγκρίθηκε προς υλοποίηση το έργο Ασύρµατη Γενιά
(Mobile Youth) µε επιστηµονικό υπεύθυνο τον
Επίκουρο Καθηγητή του Τµήµατος, κο Γεώργιο Γιαγλή.
Ο κύριος στόχος του έργου είναι η µελέτη της φύσης της
υιοθέτησης και της κοινωνικής απορρόφησης των
κινητών τεχνολογιών από την κοινωνική οµάδα µε τα
υψηλότερα ποσοστά υιοθέτησης και χρησιµοποίησης, τη
νεολαία. Ο στόχος αυτός ακολουθεί το επιχείρηµα ότι η
πραγµατική καινοτοµία στις κινητές τεχνολογίες θα
επέλθει όταν οι σηµερινοί έφηβοι γίνουν εργαζόµενοι
ενήλικες. Και αυτό γιατί οι νέοι είναι η περισσότερο
προσαρµοστική βάση χρηστών οι οποίοι µαθαίνουν να
αφοµοιώνουν τις νέες τεχνολογίες µε ένα µοναδικό
τρόπο. Το πρόγραµµα εργασίας του έργου αποτελείται
από τέσσερις φάσεις: Θεωρητική έρευνα, Μελέτες
περιπτώσεων, Σύνθεση και αναφορά, Εκµετάλλευση και
διάχυση. Φορείς εκτέλεσης του έργου είναι το
Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του
Τµήµατος, το Ίδρυµα Μελετών Λαµπράκη (ως
ανάδοχος), το Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών
Στελεχών Επιχειρήσεων-ALBA, και ο Ευρωπαϊκός
∆ιαφηµιστικός Οργανισµός Α.Ε. ∆ιαφηµίσεων,
Προβολής και Εκδόσεων LEO BURNETT. Το έργο
έχει διάρκεια 18 µήνες και αναµένεται να ξεκινήσει τον
Οκτώβριο του 2003.

Στα πλαίσια του προγράµµατος της Γενικής Γραµµατείας
Ερευνας και Τεχνολογίας «ΠΕΝΕ∆ 2001» για την
ενίσχυση Νέου Ερευνητικού ∆υναµικού (υποψήφιοι
διδάκτορες) εγκρίθηκε για το ΟΠΑ το έργο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
µε θέµα «Ανάπτυξη Μεθοδολογίας γιά την ∆ιενέργεια
Ανάλυσης Εκπαιδευτικών Αναγκών σε Οργανισµούς
Έντασης
Γνώσης
στα
Πλαίσια
Υιοθέτησης
Στρατηγικών Ηλεκτρονικής Μάθησης και ∆ιαχείρισης
Γνώσης» µε επιστηµονική υπεύθυνο την Επίκουρο
Καθηγήτρια του Τµήµατος, κα. Αγγελική Πουλυµενάκου.
Σηµειώνεται ότι είναι το µοναδικό έργο που ανέλαβε το
ΟΠΑ. στα πλαίσια της συγκεκριµένης πρόσκλησης
υποβολής αιτήσεων. Το ΠΕΝΕ∆ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» ανήκει
στην επιστηµονική περιοχή Οικονοµική Ανάπτυξη,
Αναταγωνιστικότητα και Απασχόληση και έχει ως στόχο
την ανάπτυξη επιστηµονικά τεκµηριωµένης και πρακτικά
δοκιµασµένης µεθοδολογίας µε την οποία οργανισµοί
έντασης γνώσης (knowledge-intensive organisations), θα
προβαίνουν σε διάγνωση και ανάλυση των απαιτήσεων
τους σε επίπεδο µάθησης και γνώσης, εκπαίδευσης και
ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού µε την προοπτική
ενσωµάτωσης τεχνολογιών ηλεκτρονικής µάθησης και
διαχείρισης γνώσης σαν µέρος της στρατηγικής για την
κάλυψη των αναγκών αυτών. Το έργο στοχεύει στην
διατύπωση θεµελιωµένων προτάσεων για την πρακτική
αντιµετώπιση στρατηγικών κει επιχειρησιακών θεµάτων
που αφορούν στη χρήση και στην εκµετάλλευση νέων
τεχνολογιών και πρακτικών Ηλεκτρονικής Μάθησης (eLearning) και ∆ιαχείρισης της Γνώσης (Knowledge
Management). Η συγκεκριµένη µεθοδολογία που θα
αναπτυχθεί, θα εφαρµοστεί στον οργανισµό-χρήστη του
προγράµµατος, την ALPHA BANK. Το έργο έχει διάρκεια
24 µήνες και ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2003.
Στα πλαίσια του Προγράµµατος «Ηλεκτρονική Μάθηση»
(Γ’ ΚΠΣ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, εγκρίθηκε προς
υλοποίηση
το
έργο
ELEVATE
(Περιβάλλον
Ηλεκτρονικής Μάθησης για Ποιοτική Εκπαίδευση
Ανθρώπινου ∆υναµικού) µε επιστηµονική υπεύθυνο την
Επίκουρο Καθηγήτρια του Τµήµατος, κα. Αγγελική
Πουλυµενάκου.
Βασικό
αντικείµενο
του
έργου
«ELEVATE» είναι η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου
περιβάλλοντος
για
την
εκπαίδευση
ανθρωπίνου
δυναµικού,
το
οποίο,
συνδυάζοντας
εφαρµογές
∆ιαχείρισης
Γνώσης
(Knowledge
Management),
Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-Learning) και Εξόρυξης και
Επεξεργασίας ∆εδοµένων ∆ικτυακής Χρήσης (Web Usage
Mining), θα είναι σε θέση να υλοποιήσει προγράµµατα
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου και µεγάλης
προστιθέµενης αξίας για µεγάλους οργανισµούς και
παράλληλα θα συνεισφέρει στη βελτίωση των δεξιοτήτων
των εργαζοµένων. Η καινοτοµία οτυ βασίζεται σε τρεις
κεντρικούς άξονες:
• ∆ιατύπωση και αξιοποίηση σχήµατος σηµασιολογίας για
αντικείµενα µάθησης (Learning Objects) µε τεκµηρίωση
που βασίζεται στις Οντολογίες, τη ∆ιαχείριση της
Γνώσης και την Παιδαγωγική
• ∆υναµική ∆ιάχυση Εκπαιδευτικού Περιεχοµένου µε τη
χρήση του πλαισίου που παρέχουν διακριτές
µαθησιακές διαδικασίες (Learning Processes)
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• Αξιολόγηση εκπαιδευτικού αποτελέσµατος µε βάση
την παρακολούθηση της διάχυσης παιδαγωγικής αξίας
Το έργο (έναρξη στα τέλη του 2003) έχει συνολική
χρονική διάρκεια 18 µήνες και συµµετέχουν εκτός του
ΟΠΑ (Εργαστήριο ELTRUN), η EXODUS AE
(ανάδοχος), η Γενική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς.
Στα πλαίσια του Προγράµµατος «Νέες Μορφές
Οργάνωσης των Επιχειρήσεων, της Εργασίας και της
Κατάρτισης» εγκρίθηκε προς υλοποίηση το έργο
eClassify
(Σύστηµα
∆ιαχείρισης
Εταιρικού
Πνευµατικού Κεφαλαίου µε Υποστήριξη Αυτόµατης
Κατηγοριοποίησης
Αρχείων)
µε
επιστηµονική
υπεύθυνο την Επίκουρο Καθηγήτρια του Τµήµατος, κα.
Αγγελική Πουλυµενάκου. Αντικείµενο του έργου
«eClassify» είναι η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου
περιβάλλοντος ανάπτυξης και διαχείρισης εταιρικών
ενδοδικτύων (Intranets) µε κύριο γνώµονα την διαχείριση
του πνευµατικού κεφαλαίου (Intellectual Capital) της
επιχείρησης. Το κύριο αποτέλεσµα του έργου θα είναι
ένα εύχρηστο εργαλείο διαχείρισης και οργάνωσης
περιεχοµένου (Content Management), καθώς και µια
εξελικτική
στρατηγική
διαχείρισης
πνευµατικού
κεφαλαίου,
εναρµονισµένη
µε
τις
παγκόσµιες
προκλήσεις, αλλά και κατάλληλα προσαρµοσµένη στις
απαιτήσεις
και
περιορισµούς
της
ελληνικής
επιχειρηµατικής πραγµατικότητας. Το ολοκληρωµένο
σύστηµα θα επιτρέπει στους χρήστες να δηµιουργούν
και να διαχειρίζονται υπάρχουσες ιεραρχίες θεµατικών
κατηγοριών (ταξονοµίες), ενώ θα τους παρέχει ένα ευρύ
φάσµα λειτουργιών διαχείρισης περιεχοµένου. Το έργο
έχει συνολική διάρκεια 24 µήνες και συµµετέχουν εκτός
του ΟΠΑ (Εργαστήριο ELTRUN), η BPM
Α.Ε.
(ανάδοχος), η EXODUS Α.Ε., το ΙΕΛ, και η OTEnet A.E.
Στα πλαίσια του Προγράµµατος "Νέες Μορφές
Οργάνωσης των Επιχειρήσεων, της Εργασίας και της
Κατάρτισης" της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και
Τεχνολογίας, αξιολογήθηκε πρώτο µεταξύ εβδοµήντα
προτάσεων και εγκρίθηκε για χρηµατοδότηση άνω του 1
εκατοµµυρίου Ευρώ το έργο "∆ιαχείριση Αποβλήτων
µε ∆ιαδικτυακές Εφαρµογές και Συστήµατα
(∆Α∆ΕΣ)". Επιστηµονικός Υπεύθυνος του έργου, το
οποίο θα εκτελεσθεί στο Εργαστήριο ∆ιοικητικής
Επιστήµης (MSL) του Τµήµατος, είναι ο Επίκουρος
Καθηγητής Γιώργος Ιωάννου, ενώ συµµετέχουν ως
ανάδοχος η εταιρία Cyclon (Καύσιµα και Λιπαντικά) και
ως συνεργαζόµενος φορέας η εταιρία Konkat
(Τεχνολογίες Πληροφορικής). Σκοπός του έργου είναι η
ανάπτυξη µιας καινοτόµου διαδικτυακής πλατφόρµας
για:
- Παρακολούθηση χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων σε
κατανεµηµένες τοποθεσίες
- Συλλογή χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων µε χρήση
ειδικών οχηµάτων
- Ενδιάµεση αποθήκευση σε τοπικούς σταθµούς
µεταφόρτωσης
- Τελική µεταφορά στο διυλιστήριο για κατεργασία και
ανακύκλωση
Η προτεινόµενη πλατφόρµα θα είναι ενοποιηµένη µε
σύστηµατα ERP, θα ενεργοποιεί πληροφοριακές

λειτουργίες reverse MRP (Material Requirements
Planning) µε χρήση connectors (πλαίσιο J2EE) και θα
εκµεταλλεύεται τις ασύρµατες επικοινωνίες για την
συγκέντρωση
πρωτογενών
πληροφοριών
από
κατανεµηµένες πηγές. Η βασική έρευνα του έργου θα
επικεντρωθεί στις ακόλουθες περιοχές:
1. Σχεδιασµός-προγραµµατισµός
παραγωγής
µε
βελτιστοποίηση αντίστροφων ροών.
2. Αριστοποίηση αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας
(reverse supply chain) µε έρευνα σε θέµατα βέλτιστων
τοποθεσιών αποθήκευσης ορυκτελαίων και διαδροµών
συλλογής τους από µεγάλο αριθµό γεωγραφικά
διεσπαρµένων σηµείων.
Τα ερευνητικά θέµατα αποτελούν πρότυπα προβλήµατα
της ∆ιοικητικής Επιστήµης αλλά επιφέρουν πρόσθετους
επιπλέον περιορισµούς και διαφορετικούς στόχους,
απαιτώντας
έτσι
τη
χρήση
νέων
ερευνητικών
προσεγγίσεων για τη διατύπωση-µοντελοποίηση-επίλυσή
τους και την ολοκλήρωση µε συστήµατα οπτικής
απεικόνισης και λήψης αποφάσεων.
Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων του
Προγράµµατος Επιστήµες των Αποφάσεων
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα σπουδών στις Επιστήµες των
Αποφάσεων του ΟΠΑ, ανακοινώνει την πρόσκληση υποβολής
αιτήσεων της 6ης σειράς Μεταπτυχιακών Σπουδών για το
ακαδηµαϊκό έτος 2004-2005 για το τµήµα στελεχών
επιχειρήσεων (executive program).
Οι ειδικεύσεις που προσφέρονται είναι:
• ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (Business Administration)
• Χρηµατοοικονοµική Μηχανική (Financial Engineering)
• Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-Business)
• Εφοδιαστική ∆ιαχείριση και Μεταφορές (Logistics and
Transport).
Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων για το τµήµα µερικής
φοίτησης λήγει στις 13 Οκτωβρίου 2003. Πληροφοριακά
έντυπα και αιτήσεις παρέχονται από τη Γραµµατεία του
Προγράµµατος Τηλέφωνο: (210) 8203660-662, fax: (210)
8828078, e-mail: decision.sciences@aueb.gr

Στα πλαίσια του Προγράµµατος "Νέες Μορφές
Οργάνωσης των Επιχειρήσεων, της Εργασίας και της
Κατάρτισης" της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και
Τεχνολογίας εγκρίθηκε για υλοποίηση το έργο "Εφαρµογή
Καινοτόµων Προσεγγίσεων ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου
∆υναµικού στη Ναυτιλία (∆ΙΑΝΑ)". Επιστηµονικός
Υπεύθυνος του έργου, το οποίο θα εκτελεσθεί στο
Εργαστήριο ∆ιοικητικής Επιστήµης (MSL) του Τµήµατος,
είναι ο Επίκουρος Καθηγητής Γιώργος Ιωάννου, ενώ
συµµετέχουν ως ανάδοχος η εταιρία Avin Oil Trader
(Ναυτιλιακή Εταιρία) και ως συνεργαζόµενοι φορείς οι
εταιρίες ACE (Τεχνολογίες Πληροφορικής) και Lloyd’s
Register (Νηογνώµων). Κίνητρο για την εκτέλεση του
έργου αποτελεί η ταχεία ανάπτυξη των ναυτιλιακών
εταιριών σε συνδυασµό µε τη διεύρυνση της αγοράς των
θαλασσίων
µεταφορών
σε
ευρωπαϊκό-παγκόσµιο
επίπεδο, που έχουν δηµιουργήσει ιδιαίτερες συνθήκες
ανταγωνισµού στο σηµαντικό αυτό τοµέα της ελληνικής
οικονοµίας. Με τα νέα δεδοµένα, οι ναυτιλιακές εταιρίες
βρίσκονται µπροστά σε προβλήµατα και προκλήσεις που
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αντιµετωπίζονται για πρώτη φορά και απαιτούν
καινοτοµικές προσεγγίσεις καθώς και σύγχρονες
µεθόδους και εργαλεία επίλυσης, ιδιαίτερα στον χώρο
της διαχείρισης της οργανωσιακής γνώσης και του
ανθρώπινου παράγοντα.
Το προτεινόµενο έργο στοχεύει στο να σχεδιάσει ένα
σύστηµα
διαχείρισης
ικανοτήτων-ανθρώπινου
δυναµικού µε εξειδίκευση σε ναυτιλιακές εταιρίες και να
αναπτύξει προτάσεις για στρατηγική χρησιµοποίηση
ενός τέτοιου συστήµατος ως εργαλείου διαχείρισης
γνώσης και σταδιοδροµίας. Κατά την υλοποίηση του
έργου θα γίνει ανάλυση των στρατηγικών και
λειτουργικών αναγκών για τη διαχείριση ικανοτήτων
στον ναυτιλιακό τοµέα και θα προσδιορισθεί ένα πλαίσιο
ταξινόµησης µέσα από προτάσεις βελτίστοποίησης.
Αυτό θα οδηγήσει στο σχεδιασµό του συστήµατος
διαχείρισης ικανοτήτων, το οποίο θα συνεπικουρείται
από σύστηµα µάθησης από απόσταση για την ανάπτυξη
δεξιοτήτων σε πλοία ή γραφεία ναυτιλιακών εταιριών
µέσω e-learning platforms. Το έργο θα προάγει νέα
µοντέλα, αλγορίθµους και συστήµατα όπως τεχνικές
βέλτιστου προγραµµατισµού σταδιοδροµίας µε τη
βοήθεια χρονοπρογραµµατισµού τύπου MRP.
Οι 68 νέοι Part - time φοιτητές του
Μεταπτυχιακού Προγράµµατος
«Επιστήµες των Αποφάσεων» για το 2002-2003
∆ιοικητική

Επιστήµη: Αλεξόπουλος Αλέξανδρος,
Αναστασιάδη
Μαρία,
Αναστασσοπούλου
Όλγα,
Αργυροπούλου Μαρία, Χρυσσάϊτης Ευάγγελος, ∆αµανάκης
Γιώργος, Ντάνου Κλεοπάρτα, ∆ιακουµάκου ∆ήµητρα,
∆ιαµαντοπούλου Αικατερίνη, Ευθυµιόπουλος Γρηγόρης,
Γκούµας Γιάννης, Χαµιλάκης Χριστόδουλος, Κοκκινίδης
Πολυχρόνης, Κοτόπουλος Γεώργιος, Κοτσικου Αργυρώ,
Λαµπρινοπούλου Αικατερίνη, Λαζαροπούλου Μελίνα,
Μιχαλάκος
Παναγιώτης,
Μιχαλακόπουλος
Γεώργιος,
Ορφανού-Πεπαινα Μαρία, Παναναγωτόπουλος Νικόλαος,
Παπαδέας
Παναγιώτης,
Παπαδηµητρίου
Γεώργιος,
Παπαζαρίφης Αναστάσιος, Παπουτσόγλου Αικατερίνη,
Πετρακοπούλου Αικατερίνη, Ποταµιάνος Αντώνιος, Ράππος
∆ηµήτριος, Σαντοριναίος Κωνσταντίνος, Σφήκα Ελένη,
Σιλβέστρου Χριστίνα, Στεργίου Άννα, Τσικούρας ∆ηµήτριος,
Τζώλου Αφροδίτη, Βαρούχας Γεώργιος, Βερροιοπούλου
Ειρήνη, Βερναδάκης Παύλος, Βλασσόπουλος Άγγελος,
Βλαχογιάννης ∆ιονύσιος
Ηλεκτρονικό

Εµπόριο:
Ανταλουδάκη
Κλεάνθη,
Αθανασίου Παναγιώτα, Φράγκος Θεόδωρος, Κόζιαρης
Χρήστος, Λιακέας Κωνσταντίνος, Παπαγιαννακόπουλος
Κωνσταντίνος, Ρούτση Κασσιανή, Συγγελάκης Χρήστος,
Τσεκούρας Ελευθέριος, Βήχου Αικατερίνη
Χρηµατοοικονοµική Μηχανική: Αδάµ Κωνσταντίνος,
Αδάµ Σοφία, Ανυφαντής Παναγιώτης, Μπλέτσα Σοφία,
Κωστοπουλου Χαρίκλεια, Νικολόπουλος Αλέξανδρος,
Παπαδάτος Ζώης, Πέτρου Γεώργιος, Πιερράτου Παναγιώτα,
Τσαούση Ελευθερία, Βασσιλάτος Περικλής, Βλάχου Βασιλική

Μεταφορές και Logistics: Μπουκαπίρης Νικόλαος,
Γκεζερλής Παναγιώτης, Τσιρδίµος Σταύρος, Βαρσάµης
Ιωάννης

O Σύλλογος Αποφοίτων του
Μεταπτυχιακού (DS Alumni)
Ο νεοσυσταθείς σύλλογος των αποφοίτων µας φιλοδοξεί
να διαδραµατίσει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στη
διασύνδεση όλων των αποφοίτων, τόσο µε την
Πανεπιστηµιακή Κοινότητα, όσο και µε την επαγγελµατική
αγορά εργασίας, καθώς επίσης και να διαµορφώσει ένα
µόνιµο κανάλι επικοινωνίας µεταξύ των µελών,
αποφοίτων, και τελειοφοίτων του Decision Science. Το DS
Alumni ευελπιστεί να εξελιχθεί σε ένα δυναµικό όργανο για
την προώθηση των επαγγελµατικών συµφερόντων των
αποφοίτων και παράλληλα να αξιοποιήσει το συλλογικό
δυναµικό αυτών. Παράλληλα, στόχος του είναι η συνεχής
αναβάθµιση των γνώσεών µας και η ενεργός ανάµιξή µας
στις ακαδηµαϊκές δραστηριότητες µε αιτήµατα όπως αυτά
που αφορούν σε σεµινάρια που άπτονται στις απαιτήσεις
της εργασίας µας, στην κατάρτιση και διά βίου εκπαίδευση
των αποφοίτων µας, στην επαγγελµατική µας ανέλιξη,
στην ανταγωνιστικότητα του Προγράµµατος και του τίτλου
σπουδών µας, και στην αύξηση της επιρροής µας στο
περιβάλλον της εργασίας µας και στα κοινωνικά δρώµενα.
Πιο συγκεκριµένα, οι στόχοι του Συλλόγου, οι οποίοι θα
υλοποιηθούν µε µία σειρά αξόνων δράσης και επιµέρους
projects που περιγράφονται παρακάτω, συνοψίζονται στα
ακόλουθα:
• Η ανάπτυξη της επικοινωνίας και συνεργασίας και η
δηµιουργία και διατήρηση συνεκτικών δεσµών µεταξύ
των µελών και των αποφοίτων γενικότερα.
• Η γενικότερη προβολή και υποστήριξη των µελών στον
επαγγελµατικό, κοινωνικό, και επιστηµονικό τοµέα.
• Η προβολή και προώθηση του Μεταπτυχιακού µας
Προγράµµατος, καθώς και η ενεργός συµµετοχή των
µελών του Συλλόγου στην αναβάθµιση του επιπέδου
του, µε τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων που
απορρέουν από τις επαγγελµατικές απαιτήσεις και
τάσεις στην αγορά.
• Η υποστήριξη του Μεταπτυχιακού µας Προγράµµατος
σε θέµατα χρηµατοδότησης ∆ιπλωµατικών Εργασιών
Πεδίου (Field Study Projects) και η επαγγελµατική
υποστήριξη των τελειοφοίτων και αποφοίτων µέσω της
προσφοράς θέσεων και της απασχόλησής τους σε
εταιρείες του άτυπου “επιχειρηµατικού δικτύου” του DS
Alumni.
• Η καλλιέργεια της µόνιµης και διαρκούς επαφής των
µελών µε τον Πανεπιστηµιακό χώρο και ιδιαίτερα µε το
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και το Μεταπτυχιακό
µας Πρόγραµµα, µέσω της συµµετοχής σε επιµορφωτικά
σεµινάρια, συνέδρια, διαλέξεις, ηµερίδες κτλ.
• Η διαρκής ενηµέρωση των µελών σχετικά µε τις
εκάστοτε εξελίξεις και τα νέα από το Πρόγραµµα και την
ευρύτερη “οικογένεια” του DS.
• Η
διοργάνωση
εκδηλώσεων
κοινωνικού,
επαγγελµατικού, πολιτιστικού, κτλ. χαρακτήρα.
• Η συνεχής επικοινωνία και συνεργασία µε τον
επιχειρηµατικό κόσµο, ιδιωτικούς, δηµόσιους φορείς και
οργανισµούς.
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Τµήµα ∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας – Ο.Π.Α.
Το ∆.Σ. αποτελείται από τους: Πρόεδρος: Ματίνα
Τσιακιρη
(Matina.Tsiakiri@Citicorp.Com),
Αντιπρόεδρος:
∆ιαµαντής
Κωτουλας
(Diamantiskotoulas@Yahoo.Gr), Γραµµατέας: Μιχάλης
Μαντας
(Mmadas@Aueb.Gr),
Ταµίας:
Πεγκυ
Πατσουρακου
(113300.3457@Compuserve.Com),
Μέλος:
Χρήστος
Αδαµοπουλος
(Chadamopoulos@Irisprinting.Gr), Αν. Μέλος: Κώστας
Φουσκας (Kfouskas@Aueb.Gr), Αν. Μέλος: Μαρίνα
Μορογιαννη (Mmoro@Nbg.Gr)
Το email
address
του
DS
Alumni
είναι
dsalumni@aueb.gr. Περισσότερες πληροφορίες για τον
Σύλλογο, τους στόχους του, και την δραστηριότητά του
µπορείτε να βρείτε στο site που λειτουργεί "πιλοτικά"
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
http://www.dsalumni.aueb.gr/ To νέο site του Συλλόγου
µόλις ολοκληρωθεί θα µπορεί να υποστηρίζει discussion
lists µεταξύ των µελών, on-line αποστολή υλικού για το
newsletter, απευθείας ενηµέρωση των στοιχείων των
µελών στη βάση, αίτηση εγγραφής νέου µέλους,
αναζήτηση / εµφάνιση µελών. Επιπλέον, θα
υποστηρίζεται η αποστολή βιογραφικών και η
καταχώρησή τους, δυνατότητα αναζήτησης βιογραφικών
µε βάση job κριτήρια, δυνατότητα posting of job
openings καθώς και αναζήτηση εργασίας από τα µέλη.
Τέλος θα υποστηρίζονται οn line ανακοινώσεις µε τα πιο
ενδιαφέροντα και φρέσκα νέα.
Οι 46 φοιτητές του EXECUTIVE MBA - ∆΄ ΣΕΙΡΑ (Α΄ ΕΤΟΣ)
Αντωνόπουλος Μιχαήλ, Αποστολόπουλος Γεώργιος, Βενάρδος
Εµµανουήλ, Βλάχος Παναγιώτης, Γκίνης Κων/νος, Γυπάκης
Αντώνιος, ∆εδούση Ειρήνη, ∆εονας Νικόλαος, ∆ηµητρέλος
∆ηµήτριος, ∆ιαµαντής Αθανάσιος, Ευαγγελάτου Αναστασία,
Θεανίδης
Γεώργιος, Καζάκος Απόστολος, Καλαντζής
Ανδρέας, Καραβίδα Ειρήνη, Καραταράκης Νίκος, Καρτασης
Παναγιώτης, Κονταξή Μυρτώ, Κορτεσά Αθανασία, Κουλούρης
Θεολόγος, Κουτσογιάννης Κωνσταντίνος, Κουτσουκης Θωµάς,
Λάσκαρη Θεοδώρα, Λιµναίος Ευάγγελος, Λύτρας Ευάγγελος,
Μαγούλας Σπυρίδων, Μανιάτης Χαράλαµπος, Μαντάς
Βασίλειος, Νικολακόπουλος Κων/νος, Νιχωρλης Χρήστος,
Ορφανος Κων/νος, Παπαδάκης Ιωάννης, Πετεινάτος
Θεµιστοκλής, Πετµεζάς Αθανάσιος, Σαρατσης Ιωάννης,
Σαραφιανός Κωνσταντίνος, Σιδηροπούλου Ξένη, Σοφρας
Χρήστος, Σπανός Μιχαήλ, Τζουβάλας Ματθαίος, Τραύλος
Βασίλειος, Τσουφης Παναγιώτης, Φασια Αλεξάνδρα, Φωτιάδης
∆ηµήτριος, Χατζηιωαννίδη Μαγδαληνή, Χριστίδου Κλεάνθη

Οι 10 Φοιτητές ERASMUS
Κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 θα λειτουργήσει το
πρόγραµµα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus-ECTS.
∆έκα φοιτητές του Τµήµατος θα ταξιδέψουν σε 6
διαφορετικές
ευρωπαϊκές
χώρες
και
θα
παρακολουθήσουν µαθήµατα για ένα ακαδηµαϊκό
εξάµηνο.
• Στο χειµερινό εξάµηνο η Μανατάκη Αρετή θα
παρακολουθήσει µαθήµατα στο
Université
Catholique de Louvain του Βελγίου ενώ η Πάπαλα

Ιωάννα και η Χατζηπέρη Ζαφειρία στο UniversitätGesamthochshule Paderborn.
• Στο εαρινό εξάµηνο οι: Βλάσσης Νικόλαος,
Γεωργακόπουλος Παναγιώτης και ∆επάστα
Χαρίκλεια θα παρακολουθήσουν µαθήµατα στο
Norwegian School of Economics & Business στο
Bergen της Νορβηγίας, ο Ζέππος Νικόλαος και ο
Μακρόπουλος Κωνσταντίνος στο
University of
Umea της Σουηδίας, η Μασούρη Θεοδώρα στο
Hanken School of Economics & Business της
Φιλανδίας
και ο Βέβες Μάριος στο Reykjiavik
University της Ισλανδίας.
Οι 66 φοιτητές του EXECUTIVE MBA - ∆΄ ΣΕΙΡΑ (Β΄
ΕΤΟΣ)
Αθανασόπουλος
Νικόλαος,
Ανδρίτσου
Αναστασία,
Αντωνακόπουλος
Παναγιώτης,
Αρχιµανδρίτη
Ιωάννα,
Ασηµακόπουλος ∆ηµήτριος, Βαρελα Μαρία, Βέλλιος Χρήστος,
Βεργύρης Γεώργιος, Βλασσόπουλος Γεώργιος, Βλάχου
Βασιλική, Γεραλης Αναστάσιος, Γεωργαντάς Αναστάσιος,
Γκίκας Ανδρέας, Γκουζίνης Αναστάσιος, Ζανού Μαργαρίτα,
Ζουλια Φλώρα, Θεοδοσίου ∆ηµήτρης, Θεοχαρόπουλος
Ιωάννης,
Ιωάννου
Αλέξανδρος,
Καλογερά
Νίκη,
Καραγιαννόπουλος
Θεόδωρος,
Καρδάσης
Γεώργιος,
Καταραχια
Ανδρονίκη,
Κατσικου
Μαρώνα,
Κλώπας
Αναστάσιος,
Κονταρίνη
Μαρία,
Κωνσταντινίδης
Χριστόδουλος, Λιασκοβίτης Περικλής, Λιγνός Εµµανουήλ,
Λιναράς Χαρίλαος, Μαθες Ιωάννης, Μαλης Στυλιανός,
Μανίκας Παναγιωτης, Ματσούκα Άννα-Αθανασία, Μαυράκης
Απόστολος,
Μπαλούρδος
Παναγιώτης,
Μπενετάτου
Θεοδώρα, Ναδάλη Εύα, Νεροµυλιώτης Γεώργιος, Παγίδα
Αναστασία, Πανιάς Πέτρος, Πανταζής Ιωάννης, Παντερη
Βασιλεία,
Παπαδοπουλου
Αθανασία,
Παπαδηµητρίου
Γεώργιος, Πάσχος Βασίλης, Πατρελάκης Μανώλης, Πελεκάση
Σταύρουλα, Ρήγας Θεόδωρος, Ρουµνάκης Νίκος, Ρουτζούνη
Αθανασία, Σαγρής Αντώνιος, Σακελλαροπούλου Αγγελική,
Σκληβανιώτης Αχιλλέας, Σκουφάρας Γεώργιος, Σουσούνης
Γεώργιος, Σπηλιώτης Ευθύµιος, Ταντής Γεώργιος, Τζώλος
Γιώργος,
Τσαγκαρογιάννης
Αριστοτέλης,
Τσικρικας
Γρηγόριος, Τσιοτσιος Ευάγγελος, Τσιωτος-Μαυριας Ιωάννης,
Χουµης Νικόλαος, Χρυσαϊτου Μαρία, Ψυρακης Απόστολος

Η λειτουργία του Τµήµατος συγχρηµατοδοτείται από
το ΥΠΕΠΘ, την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ 2
Το παρόν «Ενηµερωτικό ∆ελτίο» εκδίδεται στο πλαίσιο του Υποέργου
«Τµήµα ∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας» του έργου «∆ιεύρυνση
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης 2001-2002, ΟΠΑ».
Τα προηγούµενα τεύχη του DETails υπάρχουν στο site του Τµήµατος
(www.dmst.aueb.gr)
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