
Καλωσορίζουμε την 22η γενιά πρωτοετών! 

 

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 
2000-2022 



ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 





ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΣ 
 
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=SRS1NJYWSXS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SRs1NJywSXs


 Το πρώτο Πανεπιστημιακό Τμήμα στην ειδίκευσή του στην Ελλάδα 

 Με την υψηλότερη βάση εισαγωγής μεταξύ όλων των Τμημάτων του 

Επιστημονικού Πεδίου Οικονομίας και Πληροφορικής 

 

 3 πυλώνες ακαδημαϊκής γνώσης: 

 Πληροφοριακά Συστήματα & Τεχνολογίες 

 Επιχειρησιακή Έρευνα & Διοικητική Επιστήμη 

 Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών 

 Υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό: φοιτητές και ακαδημαϊκό 
προσωπικό 

 Υψηλού επιπέδου απόφοιτοι που αναγνωρίζονται από την τοπική και 

διεθνή οικονομία και την ακαδημαϊκή κοινότητα 
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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 

Δημόσιες Σχέσεις  
  

Μαρία Κοντούλη, mkontouli@aueb.gr 
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Χρυσούλα Σακελλαρίου  

Βικτώρια  Φιλιπποπούλου 

Κέλλυ Βουρλούμη 

Άγγελος Βεζυρέλλης 

 

Στον πρώτο όροφο της πτέρυγας 
Δεριγνύ 

 

Τηλ. 210 8203129 – 139 – 408 – 110 

E-mail:         dmst@aueb.gr 

 

mailto:dmst@aueb.gr


    Επενδύουν συστηματικά σε… 

 Ερευνητικές συνεργασίες με κορυφαία πανεπιστήμια του 
εξωτερικού  

 Δημοσιεύσεις σε υψηλής στάθμης διεθνή επιστημονικά 
περιοδικά 

 Διοργάνωση σπουδαίων διεθνών συνεδρίων  

 Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα 

 Διεθνείς διακρίσεις 

 Συμμετοχή σε επιτροπές έκδοσης διεθνών επιστημονικών 
περιοδικών 

 Συμμετοχή σε δημόσιες συζητήσεις και οργανισμούς 



ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΔΕΤ 



Διαλέξεις + Φροντιστήρια + Εργαστήρια + Εργασίες… 



 

 

 

 

 







 Για διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών με στόχο την:  

o Εξοικείωση των φοιτητών με σύγχρονα και πραγματικά 
προβλήματα αιχμής των Ελληνικών επιχειρήσεων 

o Δημιουργία σχέσεων συνεργασίας ανάμεσα στους φοιτητές και 
το Τμήμα με σύγχρονες, δυναμικές επιχειρήσεις 

 Επιστέγασμα σπουδών και αφετηρία επαγγελματικής πορείας 

 Περίπου το 50% των φοιτητών ανά έτος δέχονται προσφορά εργασίας 
από την εταιρεία με το πέρας της πρακτικής 

 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  
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 MSc στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία 
 16ο  στη Δ. Ευρώπη (Eduniversal Best Masters Rankings 2022, κατηγορία E-Business and Digital Marketing ) 

 ΜSc in Business Analytics (αγγλόφωνο) 
 5η  θέση παγκοσμίως (Eduniversal Best Masters Rankings 2022, κατηγορία Business Intelligence and Strategy) 

 ΜΒΑ International (AMBA Accredited) (αγγλόφωνο) 
 7η  θέση παγκοσμίως (Eduniversal Best Masters Rankings 2022, κατηγορία ΜΒΑs Part – time:) 

 11η θέση  στη Δ. Ευρώπη (Eduniversal Best Masters Rankings 2022, κατηγορία International Management  

 MSc στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 
 8η  θέση κατάταξη στη Δ. Ευρώπη (Eduniversal Best Masters Rankings 2022, κατηγορία HR Management) 

 Executive MBA (AMBA Accredited) 
 21η  θέση ευρωπαϊκή κατάταξη (Eduniversal Best Masters Rankings 2022, κατηγορία Executive MBAs) 

 MSc in International Shipping, Finance and Management (αγγλόφωνο) 
 7η  θέση παγκοσμίως (Eduniversal Best Masters Rankings 2022, κατηγορία Maritime Management) 

 ΜSc στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση 
 11η θέση  στη Δ. Ευρώπη (Eduniversal Best Masters Rankings 2022, κατηγορία Public Administration/ 

Management)  



Πρόγραμμα 
Προπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΠΣ)  

ΜΒΑ International 
                                                                                                                        

Executive MBA 

MSc Διοικητική Επιστήμη 
και Τεχνολογία  



ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 





    Συνεργασία με 40+ πανεπιστήμια σε: 

 Γερμανία 



























 

 

 

 
 

https://yes.aueb.gr/


 19η συνεχής 





18ο Φοιτητικό Συνέδριο ΔΕΤ 

«Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 

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


Βράβευση εργασίας στο διεθνές 
διαγωνισμό Student Research 

Competition (Εσθονία) 

Βραβείο Καινοτομίας και τη 2η 
θέση JA Start Up 2019 

(Ελλάδα) 

Distinguished Paper Award 16th 
International Conference on Mining 

Software Repositories (Καναδάς) 

Για συνεχείς χρονιές φοιτητές ΔΕΤ 
στο Educational Trip (ΗΠΑ) 

1η θέση στον  Youth Innovation 
Competition on Global Governance 

(Ινδονησία)  

Οι φοιτητές μας διακρίνονται σε Ελλάδα κι εξωτερικό! 

1η  θέση Πανευρωπαϊκό 
Φεστιβάλ/Διαγωνισμό Νεανικής 

Επιχειρηματικότητας Gen-E 2022 – JA Europe 
και στο JA Start Up 2022 



ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ… 









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 
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Αγνή Ορφανουδάκη 
Διδάκτορας, Κέντρο Επιχειρησιακής Έρευνας,  

…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… 

 

… 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… 



Δικτύωση  
Ανάπτυξη 

δεξιοτήτων  

Εκδηλώσεις  
«Πρεσβευτές» 

ΔΕΤ 
http://www.dmstalumni.com/ 

http://www.dmstalumni.com/


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
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