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ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ





ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΕΤ



Το DNA μας: 
Αριστεία, υψηλό επίπεδο σπουδών, 

εξειδίκευση σε γνωστικά πεδία αιχμής!  

❑ Το πρώτο Πανεπιστημιακό Τμήμα στην ειδίκευσή του στην Ελλάδα

❑ Με την υψηλότερη βάση εισαγωγής μεταξύ όλων των Τμημάτων του 4ου

Επιστημονικού Πεδίου (Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής) από το 

2016

❑ 5η υψηλότερη βάση σε όλα τα Επιστημονικά πεδία το 2020

❑ Συνδυάζουμε 3 πυλώνες ακαδημαϊκής γνώσης:

▪ Πληροφοριακά Συστήματα & Τεχνολογίες

▪ Επιχειρησιακή Έρευνα & Διοικητική Επιστήμη

▪ Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

❑ Ακαδημαϊκό προσωπικό υψηλού επιπέδου

❑ Προετοιμάζουμε υψηλού επιπέδου αποφοίτους για την τοπική και 

διεθνή οικονομία και την ακαδημαϊκή κοινότητα και έρευνα



Τα πεδία ειδίκευσης που 

προσφέρουμε!

Απευθυνόμαστε σε αυτούς που θέλουν να σπουδάσουν διοικητική 

επιστήμη δίνοντας έμφαση σε νέες ειδικεύσεις όπου υπάρχει έντονο το 

στοιχείο της εφαρμογής:

▪ των νέων τεχνολογιών και των ψηφιακών δεξιοτήτων

▪ των ποσοτικών μεθόδων στη λήψη αποφάσεων

▪ των logistics και της εφοδιαστικής αλυσίδας

▪ της παραγωγής και των υπηρεσιών

▪ της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων

▪ της επιχειρηματικής στρατηγικής

▪ της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας



Το ΔΕΤ σε αριθμούς

22 Μέλη ΔΕΠ 
(Καθηγητές)

4 Ομότιμοι

4 άτομα Διοικητικό 
Προσωπικό

3 άτομα Ειδικό Τεχνικό 
Εργαστηριακό Προσωπικό 

1 άτομο Εργαστηριακό 
Διδακτικό Προσωπικό

1329 Προπτυχιακοί 
Φοιτητές

500+ 
Μεταπτυχιακοί 
Φοιτητές/έτος

71 Διδακτορικοί Φοιτητές

112 Διδάκτορες

7 Ερευνητικά εργαστήρια με 70+ Ερευνητές

▪ Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν 

▪ Διοικητικής Επιστήμης

▪ Διοικητικής των Πληροφοριακών Συστημάτων και 

Τεχνολογιών 

▪ Μάνατζμεντ Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας

▪ Επιχειρηματικής Αναλυτικής 

▪ Χρηματοοικονομικών Τεχνολογιών

▪ Διεθνούς Ναυτιλίας, Χρηματοοικονομικής και 

Διοίκησης

2065 Απόφοιτοι 

3 Επίτιμοι Διδάκτορες





Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό 

Σταύρος Γρηγορακάκης

sgrig@aueb.gr

Σοφοκλής Στουραΐτης

• sofos@aueb.gr

Βασιλική Ταγκαλάκη

vasotag@aueb.gr

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Χρήστος Λάζαρης

• lazaris@aueb.gr

mailto:sgrig@aueb.gr
mailto:sofos@aueb.gr
mailto:vasotag@aueb.gr
mailto:sgrig@aueb.gr


Γραμματεία του Τμήματος ΔΕΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:  
www.aueb.gr (Κεντρική ιστoσελίδα)

www.dmst.aueb.gr (ιστοσελίδα Τμήματος)
e – Γραμματεία

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ !!!
Δηλώσεις μαθημάτων 

(e-Γραμματεία) – έως 26 Οκτωβρίου 2020
Δηλώσεις συγγραμμάτων 

(www.eudoxus.gr)

Στο ισόγειο της πτέρυγας Αντωνιάδου

Επικοινωνία με τη Γραμματεία
Τηλ. 2108203129-408-110

E-mail: dmst@aueb.gr

Επικοινωνία με τις Δημόσιες Σχέσεις 
Τηλ. 2108203409

E-mail: mkontouli@aueb.gr

http://www.aueb.gr/
http://www.dmst.aueb.gr/
http://www.eudoxus.gr/
mailto:dmst@aueb.gr
mailto:mkontouli@aueb.gr


Διοικητικό Προσωπικό 

Γραμματεία Τμήματος 

Σακελλαρίου Χρυσούλα

Αύρα Κατζιλιέρη

Βικτώρια  Φιλιπποπούλου

Δημόσιες Σχέσεις

Μαρία Κοντούλη   

Επικοινωνία 
με τη Γραμματεία

Τηλ. 2108203129-408-110
E-mail: dmst@aueb.gr

Επικοινωνία 
με τις Δημόσιες Σχέσεις 

Τηλ. 2108203409
E-mail: mkontouli@aueb.gr

mailto:dmst@aueb.gr
mailto:mkontouli@aueb.gr


Οι Καθηγητές - Σημαντικές Δραστηριότητες και Διακρίσεις:

❑ Ακαδημαϊκή καριέρα σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού 

❑ Δημοσίευση 595 άρθρων σε διεθνή περιοδικά με κριτές, 44 βιβλίων, 666
άρθρων σε συνέδρια με κριτές, 133 κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους
(2007-2020)

❑ Διοργάνωση σπουδαίων διεθνών συνεδρίων 

❑ Συνεργασία με ερευνητές κορυφαίων πανεπιστημίων (MIT, Princeton
University,  Imperial College, University of Cambridge, LSE κ.ά.)

❑ Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα (π.χ., η Αναπλ. Καθηγήτρια Κ. 
Πραματάρη, ως μέλος της ομάδας των partners του Uni.fund, το οποίο διαχειρίζεται 
κεφάλαια ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ)

❑ 95 διεθνή βραβεία για το ερευνητικό έργο τους

❑ Συμμετοχή στις επιτροπές έκδοσης (editorial boards) δεκάδων διεθνών 
επιστημονικών περιοδικών

❑ Συμμετοχή σε πολλές δημόσιες συζητήσεις και οργανισμούς
προωθώντας θέματα της επιστήμης του Τμήματος ή θέματα για τη 
βελτίωση της δημόσιας παιδείας στην Ελλάδα (π.χ., ο Καθηγητής Γ. Δουκίδης, 
ως μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης 
(ΕΘΑΑΕ))



ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΔΕΤ
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Δομή Προγράμματος Σπουδών

Διαλέξεις + Φροντιστήρια + Εργαστήρια + Εργασίες…



Κατευθύνσεις 

(επιλογή στο 6ο εξάμηνο)

Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

Επιχειρησιακή Έρευνα και Επιχειρηματική Αναλυτική

Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Στρατηγική, Επιχειρηματικότητα και Ανθρώπινοι Πόροι 

Τεχνολογίες Λογισμικού και Ανάλυσης Δεδομένων

➢ Δυνατότητα για συνδυασμό κατευθύνσεων

➢ Προσωπικός σύμβουλος (tutor)



Υποχρεωτική Πρακτική  Άσκηση

❑ Υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση 

❑ Για διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών 

❑ Στόχοι: 

❑ Εξοικείωση των φοιτητών με σύγχρονα και πραγματικά 

προβλήματα αιχμής των Ελληνικών επιχειρήσεων

❑ Δημιουργία σχέσεων ανάμεσα στους φοιτητές και το Τμήμα με 

σύγχρονες, δυναμικές επιχειρήσεις για συνεργασία σε θέματα 

επαγγελματικής αποκατάστασης, εκπαίδευσης και έρευνας

❑ Επιστέγασμα των σπουδών και η αφετηρία της επαγγελματικής πορείας 

των αποφοίτων

❑ Περίπου το 50% των φοιτητών ανά έτος δέχονται προσφορά εργασίας 

από την εταιρεία με το πέρας της πρακτικής

❑ Από το 2003, συμμετοχή 1500+ φοιτητών 

❑ Συνεργασία 500+ εταιρειών και οργανισμών σε Ελλάδα και εξωτερικό

❑ Testimonials στην ειδική ενότητα της ιστοσελίδας του Τμήματος:

https://www.dept.aueb.gr/el/dmst/content/testimonials-πρακτικής-

άσκησης

https://www.dept.aueb.gr/el/dmst/content/testimonials-πρακτικής-άσκησης


Και μετά… Αποφοίτηση!



Μεταπτυχιακά Προγράμματα 

Σπουδών του ΔΕΤ 

➢ MSc στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία
➢ 16η θέση ευρωπαϊκή κατάταξη (Eduniversal Masters Rankings)

➢ ΜSc in Business Analytics (αγγλόφωνο)
➢ 51η+ θέση παγκοσμίως (Quacquarelli Symonds (QS)

➢ 10η θέση ευρωπαϊκή κατάταξη (Eduniversal Masters Rankings)

➢ ΜΒΑ International (AMBA Accredited) (αγγλόφωνο)
➢ 14η θέση ευρωπαϊκή κατάταξη (Eduniversal Masters Rankings)

➢ (ΜΒΑ part-time): 10η θέση ευρωπαϊκή κατάταξη (Eduniversal Masters Rankings)

➢ MSc στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
➢ 10η θέση ευρωπαϊκή κατάταξη (Eduniversal Masters Rankings)

➢ Executive MBA (AMBA Accredited)
➢ 30η θέση ευρωπαϊκή κατάταξη (Eduniversal Masters Rankings)

➢ MSc in International Shipping, Finance and Management (αγγλόφωνο)
➢ 5η θέση παγκοσμίως (Eduniversal Masters Rankings)

➢ ΜSc στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση
➢ 9η θέση ευρωπαϊκή κατάταξη (Eduniversal Masters Rankings)



Καινοτομούμε στις καλές πρακτικές!

Πρόγραμμα 
Προπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΠΣ) 

ΜΒΑ International

Executive MBA

MSc Διοικητική Επιστήμη και 
Τεχνολογία 



ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ



Στη διάρκεια των σπουδών

φοιτητές μας συμμετέχουν σε 

καινοτόμες πρωτοβουλίες



Πρόγραμμα ERASMUS

(συνεργασία με 40+ παν/μια)

40-50 φοιτητές κάθε χρόνο 

σπουδάζουν σε Ευρωπαϊκά ΑΕΙ:

Technische Universität Munchen, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Universität Mannheim, 

Universität Siegen, Universität Ulm,  Hamburg University of Technology,  Universität Marburg, 

University of Cologne, SRH Hochschule Berlin, Universität Koblenz-Landau, Technische Universität 

Dortmund

University of Southampton

Audencia Nantes Ecole de Management, CCI Dijon Groupe ESC Dijon Burgundy, Group Groupe ESC 

Troyes, Université d’Auvergne Clermont-Ferrand, Université François Rabelais, University of Orleans, 

Université Robert Schuman – Ecole de Management, Strasbourg, Université Toulouse

The Hague University of Applied Sciences 

Hasselt University, HEC Universiteit Antwerpen UFSIA

Universität Wien

Cyprus University of Technology, University of Nicosia, University of Cyprus 

University of Southern Denmark

Abo Akademi University, University of Jyvaskyla, Lahti University of Applied Sciences, University of 

Vaasa

Reykjavik University

Universita degli studi di Pavia, Universita degli studi di Torino

The Norwegian School of Economics and Business Administration (Bergen), Norwegian School of 

Management BI

Linnaeus University, Stockholm Business School (Stockholm University), Södertörn University, 

Kristianstad University 

IPG Polytechnic of Guarda



Το πρώτο θερινό σχολείο επιχειρηματικότητας που διοργανώνεται από

Ελληνικό Πανεπιστήμιο και απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου με στόχο να

ωθήσει τη νεανική καινοτομία και την επιχειρηματικότητα και να τους

διδάξει πώς δομείται ένα επιχειρηματικό πλάνο και πώς υλοποιείται μια

επιχειρηματική ιδέα.

2021: 12η συνεχής διοργάνωση https://yes.aueb.gr/

Αξιοποιείστε την ευκαιρία να 

γνωρίσετε την επιχειρηματικότητα!

https://yes.aueb.gr/


❑ 17η συνεχής διοργάνωση

❑ Πανελλήνια επιστημονική 

συνάντηση καθηγητών, 

φοιτητών και ερευνητών με 

στόχο: 

➢ την παρουσίαση και 

συζήτηση θεμάτων σχετικά 

με τις σύγχρονες τάσεις της 

Διοικητικής Επιστήμης και 

Τεχνολογίας και 

➢ τη διερεύνηση του ρόλου 

τους στη βιωσιμότητα και 

την ανάπτυξη καινοτόμων 

επιχειρηματικών δράσεων

❑ Συμμετέχουν 300+ φοιτητές  

από 20+ΑΕΙ

Επιστημονικό Φοιτητικό Συνέδριο ΔΕΤ:

Οι φοιτητές μας θέτουν τον πήχη υψηλά!

http://fsdet.dmst.aueb.gr

http://fsdet.dmst.aueb.gr/


Βράβευση εργασίας στο διεθνές 
διαγωνισμό Student Research 

Competition (Εσθονία)

Βραβείο Καινοτομίας και τη 2η

θέση στον 5ο Πανελλαδικό 
Φοιτητικό Διαγωνισμό 

Καινοτομίας και 
Επιχειρηματικότητας 

JA Start Up 2019 (Ελλάδα)

Διάκριση ACM SIGSOFT 

Distinguished Paper Award

στο συνέδριο MSR' 19: 16th 

International Conference on 

Mining Software Repositories
(Καναδάς)

Για 5η συνεχή χρονιά φοιτητές 
ΔΕΤ στο Educational Trip (ΗΠΑ)

1η θέση στον  Youth Innovation 
Competition on Global Governance

(Ινδονησία)

Οι φοιτητές μας διακρίνονται σε Ελλάδα κι εξωτερικό!

Avanade Digital Innovation 
Signature Award στο
JA Europe Enterprise Challenge
2020 και 3 πρώτες θέσεις στο 
JA Start Up 2020



ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ…



Ενδεικτικές Προοπτικές 

απασχόλησης 

ως Στελέχη και ως Σύμβουλοι 

σε ειδικότητες αιχμής

❑ Επιχειρηματική Αναλυτική και Μεγάλα Δεδομένα

❑ Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ψηφιακό Μάρκετινγκ

❑ Διαχείριση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

❑ Logistics και Μεταφορές

❑ Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων

❑ Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Επιχειρησιακή Έρευνα)

❑ Χρηματοοικονομική Μηχανική

❑ Προγραμματισμός και Διαχείριση Έργων

❑ Τεχνολογία Λογισμικού και Βάσεις Δεδομένων

❑ Διαχείριση Γνώσης και Μάθησης

❑ Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ανθρώπινοι Πόροι 

❑ Επιχειρηματική Στρατηγική

❑ Συμβουλευτική και Ελεγκτική



Έρευνα αξιολόγησης αποφοίτων ΔΕΤ
(έρευνα ΟΠΑ, Ιούνιος 2018)

❑ Τα ποσοστά απασχόλησης σε όλα τα τμήματα του ΟΠΑ παρουσιάζονται 

ιδιαίτερα υψηλά με το ποσοστό στο σύνολο του πανεπιστημίου να 

ανέρχεται σε 77%, και το ΔΕΤ να βρίσκεται σε μία από τις υψηλότερες 

θέσεις με ποσοστό 80%

❑ Αναφορικά με την εργασία σε συναφές αντικείμενο ανά τμήμα το ΔΕΤ 

παρουσιάζει την απόλυτη και μέγιστη συνάφεια σε ποσοστό 69%

❑ Το τμήμα παρουσιάζει υψηλό ποσοστό απασχόλησης στο εξωτερικό 

(18%)

❑ 52% των ερωτηθέντων βρήκαν απασχόληση πριν την αποφοίτηση

❑ Υψηλά και τα ποσοστά ικανοποίησης για τη λήψη απαραίτητων γνώσεων 

και δεξιοτήτων ως προς την αγορά εργασίας: 78% ικανοποιημένοι και 

απόλυτα ικανοποιημένοι



Οι απόφοιτοί μας

❑ 15 -20% των αποφοίτων μας συνεχίζουν σε Μεταπτυχιακές Σπουδές, σε 

γνωστά Πανεπιστήμια σε όλες τις ειδικότητες Διοίκησης και της 

Πληροφορικής – πολλοί με υποτροφία. Ενδεικτικά: 

❑ Στελέχωση επιχειρήσεων και οργανισμών στην Ελλάδα και όλο τον 
κόσμο, από τις ΗΠΑ ως τη Μαλαισία (στοιχεία dmst alumni @ LinkedIn)



Μία περήφανη «οικογένεια» -

Τα στοιχεία που μας διαφοροποιούν

Αγνή Ορφανουδάκη
Υποψήφια Διδάκτορας, Κέντρο Επιχειρησιακής Έρευνας, Massachusetts Institute of Technology 

(MIT)

…To ΔΕΤ είναι ένα ξεχωριστό τμήμα στην Ελλάδα, προσφέροντας ένα σύγχρονο πρόγραμμα
σπουδών σε ένα περιβάλλον που προάγει διαρκώς την έρευνα, την αναλυτική σκέψη και την
αριστεία. Διακρίνεται λόγω του δυναμικού χαρακτήρα που διαθέτει καθώς απαρτίζεται από καθηγητές

και φοιτητές, που καθημερινά συγκεντρώνουν τις προσπάθειές τους στη συνεχή βελτίωση της
ποιότητας των σπουδών και της ζωής μέσα στο τμήμα και στην επιστημονική κοινότητα.

Δημιουργείται με αυτό τον τρόπο μία αίσθηση ομαδικότητας στον χώρο της σχολής, η οποία δίνει την
ασφάλεια στους φοιτητές ότι θα μπορέσουν να λάβουν τη συνδρομή των λοιπών μελών της ομάδας για
να πραγματοποιήσουν τις μελλοντικές φιλοδοξίες και όνειρα που έχουν…

Δημήτρης Ευσταθόπουλος
Project Leader, The Boston Consulting Group

… έχω εκτιμήσει την ευελιξία που μου προσέφερε η ευρεία πλατφόρμα γνωστικών πεδίων στο
να πάρω πολλαπλά ερεθίσματα σε αναζήτηση αυτού που μου ταίριαζε. Πιστεύω ότι οι προτιμήσεις
αλλάζουν όταν ο φοιτητής έρθει σε επαφή με το μάθημα, πόσο δε μάλλον όταν δει την εφαρμογή του

στην πράξη. Έχοντας εκτεθεί σε διαφορετικά μαθήματα και μετά από την πρακτική άσκηση, οι
φοιτητές του ΔΕΤ έχουν την ωριμότητα να επιλέξουν την εξειδίκευση που επιθυμούν, καθώς και να
αλλάξουν πορεία στην συνέχεια πατώντας πάνω στα θεμέλια που έχουν ήδη χτίσει. Αυτό αποτελεί ένα
αδιαμφισβήτητο πλεονέκτημα στη σημερινή αγορά εργασίας… των ρευστών εργασιακών
σχέσεων και συχνών αλλαγών…



Ενδεικτικά Start-up φοιτητών μας 

Ismood: Aνάλυση δεδομένων 

(big data analytics) και 

εξόρυξης γνώσης (data mining) 

από κοινωνικά δίκτυα σε 

πραγματικό χρόνο

Convert Group: Συμβουλευτική 

σε ebusiness και ecommerce

Ενάλεια: 1η σχολή 
επαγγελματικής αλιείας στην 
Ελλάδα, καθαρισμός θαλασσών, 
ανακύκλωση & upcycling

Bloode: Διασύνδεση 

ανθρώπων που έχουν ανάγκη 

για αίμα, με αιμοδότες

yayaka.gr: Ηλεκτρονική 

πλατφόρμα αναζήτησης και 

αξιολόγησης επαγγελματιών 

για τη φροντίδα ηλικιωμένων

VIENO: ψηφιακή πλατφόρμα, 

μέσω της οποίας οι χρήστες 

κάνουν κράτηση σε ένα μπαρ 

της αρεσκείας τους και έχουν 

κερασμένο ένα ποτό



Σύλλογος Αποφοίτων ΔΕΤ

Δικτύωση 
Ανάπτυξη 

δεξιοτήτων 

Εκδηλώσεις 
«Πρεσβευτές» 

ΔΕΤ
http://www.dmstalumni.com/

http://www.dmstalumni.com/


Catching up online!

https://www.facebook.com/auebdmst

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

https://twitter.com/dmstaueb

DMST

https://www.youtube.com/user/auebdmst

Department of Management Science and Technology

Newsletter: Κλικ στο https://www.dept.aueb.gr/el/dmst/content/newsletters

και μαθαίνετε τα νέα μας!

https://www.dept.aueb.gr/el/dmst

https://www.facebook.com/auebdmst
https://twitter.com/dmstaueb
https://www.youtube.com/user/auebdmst
https://www.dept.aueb.gr/el/dmst/content/newsletters
https://www.dept.aueb.gr/el/dmst

