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ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

Η ένδειξη  - γράμμα και αριθμός -  παραπλεύρως ενός ονόματος ανα-
φέρεται στο αντίστοιχο γραφείο.

Τα γράμματα του αλφαβήτου δηλώνουν το κτήριο, ήτοι:
Κ Κεντρικό κτήριο «Μαράσλειο Μέγαρο»
Δ Πτέρυγα οδού Δεριγνύ 
Α Πτέρυγα οδού Αντωνιάδου
ΜΔ Κτήριο οδού Δεριγνύ 12
ΜΚ Κτήριο οδού Κοδριγκτώνος 12
Π Κτήριο οδού Πατησίων 80
Π1 Κτήριο οδού Πατησίων 95
Ε Κτήριο οδού Ευελπίδων 47Α
Τ Κτήριο οδού Τροίας 2, Κιμώλου και Σπετσών

Ο αριθμός δηλώνει τον όροφο καθώς και τον αύξοντα αριθμό του 
γραφείου στον όροφο, ήτοι:
ΠΡΩΤΟ ΨΗΦΙΟ: όροφος
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΨΗΦΙΑ: αύξων αριθμός του γραφείου στον όροφο.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΑΚΡΩΝΥΜΙΩΝ

ΑΕΙ: Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
ΟΠΑ: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
ΔΕΠ: Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
ΕΔΙΠ: Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
ΕΕΠ: Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

(διδάσκοντες ξένων γλωσσών και φυσικής αγωγής)
ΕΤΕΠ: Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό
ECTS: European Credit Transfer and Accumulation System

Ο Ερμής κρατώντας τον μικρό Διόνυσο, Πραξιτέλης, 4ος αι. π.Χ.

Έμβλημα του ΟΠΑ που κοσμεί την Αίθουσα Τελετών «Ελευθέριος Βενιζέ-
λος» του Πανεπιστημίου.
(Πιστό αντίγραφο του αυθεντικού που βρίσκεται  στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
της Ολυμπίας).
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Αγαπητές και Αγαπητοί Πρωτοετείς,

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω και σας συγχαίρω θερμά για την εισαγωγή σας στο Οικο-
νομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η οποία ήταν αποτέλεσμα των επίμονων  προσπαθειών που 
εσείς, με την υποστήριξη των γονέων σας, καταβάλατε. 

Σας καλωσορίζω στην ακαδημαϊκή οικογένεια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που 
αποτελεί διακεκριμένη κοιτίδα αριστείας στην έρευνα και  την εκπαίδευση. Με εκατονταετή 
λαμπρή παράδοση προσφοράς στη παιδεία, στην επιστήμη, στην οικονομία και την κοινω-
νία, το Ίδρυμα απολαμβάνει υψηλής διεθνούς αναγνώρισης στις επιστήμες της Οικονομίας, 
της Διοίκησης και της Πληροφορίας. Το διεθνές κύρος και η φήμη του Πανεπιστημίου αντα-
νακλούν το υψηλό επίπεδο του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, τα σύγχρονα προ-
γράμματα σπουδών που προσφέρει, τις διακρίσεις που επιτυγχάνουν οι φοιτητές του κατά 
την διάρκεια των σπουδών, την υψηλή απασχολησιμότητα των αποφοίτων του στην αγορά 
εργασίας, την διακριτή κοινωνική προσφορά του Ιδρύματος.   

Στόχος μας είναι να σας προσφέρουμε υψηλή επιστημονική κατάρτιση, ευρύτητα γνώσης 
και αναπτυγμένη αναλυτική ικανότητα  ώστε να διεκδικήσετε με τις πλέον υψηλές προσδοκί-
ες την επιτυχημένη επαγγελματική σας πορεία στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον της 
κοινωνίας και της αγοράς εργασίας.

Το ενημερωτικό αυτό έντυπο αποτελεί έναν πλοηγό για τα πρώτα σας βήματα στο ΟΠΑ. Πε-
ριέχει πληροφορίες για τις σπουδές, για τις δομές και υπηρεσίες φοιτητικής υποστήριξης,  και 
την εν γένει φοίτησή σας στο Πανεπιστήμιο οι οποίες θα βοηθήσουν στην εξοικείωσή σας 
μαζί του. Για λεπτομερέστερη ενημέρωση, σας καλώ να επισκεφθείτε τον ηλεκτρονικό ιστό-
τοπο του ΟΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aueb.gr. 

Εκ μέρους των Πρυτανικών Αρχών και της ακαδημαϊκής κοινότητας του Οικονομικού Πανε-
πιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζω και σας εύχομαι ολόθερμα καλή ακαδημαϊκή πορεία. 

Ο Πρύτανης 

Καθηγητής Δημήτριος Μπουραντώνης

Μήνυμα από τον Πρύτανη  
του Πανεπιστημίου
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Χαιρετισμός
Πρύτανη

5

Χαιρετισμός
Πρύτανη
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 Το ΟΠΑ με μια ματιά

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι κατά σειρά αρ-
χαιότητας το τρίτο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώ-
ρας και το πρώτο στο επιστημονικό πεδίο των Οικονομικών 
Επιστημών και της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. Ιδρύθηκε 
το 1920 ως Ανωτάτη Σχολή Εμπορικών Σπουδών και μετονο-
μάστηκε το 1926 σε Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπο-
ρικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ). Από το 1989 έχει τη σημερινή του 
ονομασία: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Όραμα του Πανεπιστημίου είναι να αναγνωρίζεται διεθνώς 
ως κέντρο αριστείας στις επιστήμες της Οικονομίας, της Δι-
οίκησης και της Πληροφορίας και να συμβάλει με τη δρά-
ση του και την προσφορά του στις προκλήσεις της επιστή-
μης, της κοινωνίας και της οικονομίας του σήμερα και του 
αύριο. Αποστολή του είναι η παραγωγή και διάδοση γνώσης 
σε τομείς που υπηρετούν την εθνική και τη διεθνή οικονομία 
και κοινωνία, καθώς επίσης και η διάπλαση υπεύθυνων πολι-
τών ικανών να δημιουργήσουν, να προσφέρουν, να συμμε-
τέχουν και να ηγούνται στο ευρύτερο διεθνές περιβάλλον. 
Οι Ιδρυματικές Αξίες του ΟΠΑ, η  Αριστεία, η Καινοτομία, η 
Εξωστρέφεια και η Κοινωνική Προσφορά αποτελούν πυλώ-
νες ανάπτυξης και σημεία αναφοράς του.

Η οργανωτική δομή του ΟΠΑ περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
όργανα:

Οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου αποτελούνται 
από τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις.

Η Σύγκλητος αποτελεί το ανώτερο όργανο λήψης αποφά-
σεων του Πανεπιστημίου. Αποτελείται από: α) τον Πρύτανη, 
β) τους Αντιπρυτάνεις, τους γ) Κοσμήτορες των Σχολών, δ) 
τους Προέδρους των Τμημάτων, ε) τους εκπροσώπους των 
φοιτητών σε ποσοστό 10% του συνόλου των μελών της Συ-
γκλήτου των περιπτώσεων α΄ έως δ ,́ στ) τρεις (3) εκπροσώ-
πους, έναν (1) ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και 
Ε.Τ.Ε.Π. του Ιδρύματος και ζ) έναν (1) εκπρόσωπο των διοικη-
τικών υπαλλήλων του Ιδρύματος.

Το Πρυτανικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρύτανη, 
τους Αντιπρυτάνεις, έναν εκπρόσωπο των φοιτητών, που 
υποδεικνύεται και προέρχεται από τους εκλεγμένους φοι-
τητές που μετέχουν στη Σύγκλητο και τον εκπρόσωπο των 
διοικητικών υπαλλήλων που μετέχει στη Σύγκλητο.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελείται από τρεις 
Σχολές:

α) Σχολή Οικονομικών Επιστημών, η οποία εποπτεύει και 
συντονίζει τη λειτουργία των Τμημάτων Διεθνών και Ευρω-
παϊκών Οικονομικών Σπουδών και Οικονομικής Επιστήμης.

β) Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, η οποία εποπτεύει και 
συντονίζει τη λειτουργία των Τμημάτων Διοικητικής Επιστή-
μης και Τεχνολογίας, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσε-
ων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Μάρκετινγκ και 
Επικοινωνίας.

γ) Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, 
η οποία εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των Τμημά-
των Πληροφορικής και Στατιστικής.

Κάθε Σχολή διοικείται από τον Κοσμήτορα της Σχολής, την 
Κοσμητεία και τη Γενική Συνέλευση της Σχολής. 

Κάθε Τμήμα διοικείται από τον Πρόεδρο και τη Συνέλευση 
του Τμήματος.

Πρύτανης
Καθηγητής Δημήτριος Μπουραντώνης

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 
και Προσωπικού
Καθηγητής Βασίλειος Βασδέκης

Αντιπρύτανης Οικονομικού 
Προγραμματισμού και Υποδομών
Καθηγητής Κωνσταντίνος Δράκος 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου 
Μάθησης
Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος 
Λεκάκος

Αντιπρύτανης Διεθνούς Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης
Καθηγητής Βασίλειος Παπαδάκης
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1903: Η Δωρεά του εθνικού ευεργέτη Γρηγορίου Μαρασλή 
με σκοπό την ίδρυση της «Εμπορικής Ακαδημίας ανα-
λόγου προς τας εν τη αλλοδαπή λειτουργούσας Εμπο-
ρικάς Ακαδημίας». 

1919: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος αναθέτει στον καθηγητή του 
Πανεπιστημίου της Λωζάνης Γεώργιο Παγιάρ τη σύ-
σταση Οργανισμού της Ανώτατης Εμπορικής Σχολής.

1920: Με βάση την πρόταση Παγιάρ ιδρύεται η “Ανωτάτη 
Σχολή Εμπορικών Σπουδών”.

1926: Η Ανωτάτη Σχολή Εμπορικών Σπουδών μετονομά-
ζεται σε Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών 
Επιστημών (ΑΣΟΕΕ).

1935: Η Σχολή εγκαθίσταται στο κτήριο της οδού Πατησίων 76.

1939: Η Σχολή υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας και τοπο-
θετείται ιεραρχικά ως τρίτη μετά το Εθνικό και Καπο-
διστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσό-
βιο Πολυτεχνείο. 

1955: Η φοίτηση στη Σχολή αυξάνεται από τα τρία στα τέσ-
σερα έτη και στο τέταρτο έτος οι σπουδές χωρίζονται 
σε δύο κατευθύνσεις: στις Οικονομικές Επιστήμες και 
τις Εμπορικές Επιστήμες. 

1961: Ιδρύεται το “Ινστιτούτο Επιμορφώσεως εις την Διοικη-
τικήν των Επιχειρήσεων”.

1963: Ο διαχωρισμός των σπουδών στις κατευθύνσεις Οι-
κονομικές Επιστήμες και Εμπορικές Επιστήμες ξεκινά 
από το τρίτο έτος.

1978: Οργανώνονται και λειτουργούν για πρώτη φορά στη 
χώρα μεταπτυχιακές σπουδές από το Οικονομικό Τμή-
μα, διάρκειας δύο ετών.

1983: Συστήνεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευ-
νας (ΕΛΚΕ), στο πλαίσιο του οποίου ιδρύεται το Κέντρο 
Οικονομικών Ερευνών με σκοπό την ανάπτυξη της 
έρευνας και τη διάδοση της επιστημονικής γνώσης.

1984: Γίνεται διαχωρισμός σε τρία αυτοδύναμα Τμήματα:
• Οικονομικών Επιστημών
• Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και 
• Στατιστικής και Πληροφορικής

1988: Τελούνται τα εγκαίνια λειτουργίας του νέου κτηρίου 
της πτέρυγας Δεριγνύ.

1989: Η ΑΣΟΕΕ μετονομάζεται σε Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών και περιλαμβάνει τα ακόλουθα Τμήματα:
• Οικονομικής Επιστήμης
• Οργάνωσης Επιχειρήσεων και Λογιστικής
• Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
• Στατιστικής
• Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
• Διοικητικής των Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ

1992: Λειτουργεί για πρώτη φορά το Γραφείο Απασχόλησης 
Φοιτητών και Σταδιοδρομίας Αποφοίτων.

Οι κυριότεροι σταθμοί της ιστορίας του Πανεπιστημίου συνοψίζονται ως ακολούθως:

1995: Τελούνται τα εγκαίνια λειτουργίας του νέου κτηρίου 
της πτέρυγας Αντωνιάδου.

1995: Θεσπίζεται το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης 
και Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ ΟΠΑ).

1996: Ιδρύονται τα πρώτα Ερευνητικά Εργαστήρια του 
ΟΠΑ από το Τμήμα Πληροφορικής και ενεργοποιεί-
ται η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περι-
ουσίας του ΟΠΑ.

1997: Ξεκινά η συστηματική ανταλλαγή φοιτητών στο 
πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS. 

1999: Λειτουργεί για πρώτη φορά το Τμήμα Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής και ο αριθμός των Τμημάτων 
ανέρχεται στα επτά. 

2000: Λειτουργεί το Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
ΟΠΑ στο νέο κτήριο επί των οδών Ευελπίδων 47Α 
και Λευκάδος 33.

2000: Λειτουργεί για πρώτη φορά το Τμήμα Διοικητικής 
Επιστήμης και Τεχνολογίας και ο αριθμός των Τμη-
μάτων ανέρχεται στα οκτώ. 

2008: Ιδρύεται το Ινστιτούτο Κομφούκιος Αθηνών στο Οι-
κονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

2009: Συγκροτείται η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας 
(ΜΟΔΙΠ ΟΠΑ), καθώς και η Δομή Απασχόλησης και 
Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ) αποτελούμενη από το 
Γραφείο Διασύνδεσης, το Γραφείο Πρακτικής Άσκη-
σης και τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικό-
τητας (ΜοΚΕ).

2013: Ιδρύονται οι Σχολές Οικονομικών Επιστημών, Διοί-
κησης Επιχειρήσεων, και Επιστημών και Τεχνολογίας 
της Πληροφορίας. 

2014: Ξεκινά τη λειτουργία του το Κέντρο Στήριξης Επιχει-
ρηματικότητας και Καινοτομίας (Athens Centre for 
Entrepreneurship and Innovation - ACEin).  

2016: Θεσμοθετείται το Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Κα-
τάρτισης και Δια Βίου Μάθησης (eLearning) του Πα-
νεπιστημίου. 

2017: Ιδρύονται 33 ερευνητικά εργαστήρια και 6 εκπαιδευ-
τικά. 

2017: Τελούνται τα εγκαίνια του νέου κτηρίου του ΟΠΑ επί 
των οδών Τροίας 2, Κιμώλου και Σπετσών.

2018: Ιδρύεται το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μά-
θησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) ΟΠΑ. Στο Κέντρο αυτό εντάσσο-
νται οι δραστηριότητες του ΚΕΚ ΟΠΑ και της Μονά-
δας Προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Κατάρτισης και 
Διά Βίου Μάθησης (eLearning) του ΟΠΑ. 

2018: Ιδρύονται ή επανιδρύονται και εκκινούν τη λειτουρ-
γία τους 28 σύγχρονα Προγράμματα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών.

Ιστορική Αναδρομή
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Σχολές 3

Προγράμματα Προπτυχιακών  Σπουδών 8

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 29 

Προπτυχιακοί Φοιτητές1 9.709

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές2 1.812

Διδακτορικοί Φοιτητές3 277

Φοιτητές σε πρακτική άσκηση 583

Κινητικότητα εισερχόμενων φοιτητών από πρόγραμμα ERASMUS+4 322

Κινητικότητα εξερχόμενων φοιτητών από πρόγραμμα ERASMUS+ 329

Συνεργασίες με Πανεπιστήμια του εξωτερικού 230 

Διδακτικό Προσωπικό 232

Διοικητικό Προσωπικό 167

Κτηριακές Υποδομές 40.000 τετρ. μέτρα

Διεθνής Κατάταξη και Αναγνώριση του ΟΠΑ
Τα κριτήρια αξιολόγησης που χρησιμοποιούν οι διεθνείς φορείς για την κατάταξη των Πανεπιστημίων είναι 
κυρίως η ακαδημαϊκή τους φήμη, η γνώμη ακαδημαϊκών από όλο τον κόσμο, οι διεθνείς πιστοποιήσεις των 
προγραμμάτων σπουδών, οι δείκτες ποιότητας της επιστημονικής έρευνας, οι διεθνείς συνεργασίες κ.ά. Oι πιο 
πρόσφατες σημαντικές διακρίσεις του ΟΠΑ είναι οι ακόλουθες: 

1.    Επιστημονική περιοχή «Κοινωνικών Επιστημών»
• 258η θέση παγκοσμίως - Quacquarelli Symonds (QS) 

2.    Πεδίο «Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής» 
• Μεταξύ των θέσεων 151-200 παγκοσμίως - Quacquarelli Symonds (QS)

3.    Πεδίο «Οικονομικών»
• Μεταξύ των θέσεων 151-200 παγκοσμίως - Quacquarelli Symonds (QS)

4.    Πεδίο «Διοίκηση Επιχειρήσεων»
• Μεταξύ των θέσεων 101-150 παγκοσμίως - Quacquarelli Symonds (QS)
• Κατηγορία “Τοp Business Schools” και μεταξύ των κορυφαίων 300 Πανεπιστημίων παγκοσμίως – 

Eduniversal 
• 201η θέση παγκοσμίως – US News
• 142η θέση παγκοσμίως – SSRN (Social Science Research Network)

5.    Πεδίο «Επιστήμης Υπολογιστών»  
• Μεταξύ των θέσεων 351-400 παγκοσμίως - Quacquarelli Symonds (QS)
• Μεταξύ των θέσεων 301-400 παγκοσμίως – Times Higher Education (THE)

Βασικά Στοιχεία Ακαδημαϊκού Έτους 2018 – 2019
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1.   Εγγεγραμμένοι προπτυχιακοί φοιτητές στα 6 έτη φοίτησης.
2.   Εγγεγραμμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές.
3.   Εγγεγραμμένοι εν ενεργεία διδακτορικοί φοιτητές.
4.   Τα δεδομένα έχουν συγκεντρωθεί από τα τρία Προγράμματα που συμμετέχει το ΟΠΑ: α) Erasmus+ Κινητικότητα Φοιτητών και Προσωπικού, 
β) Όμιλος ΟΠΑ Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ και γ) Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα



Διεθνής Κατάταξη Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών ΟΠΑ

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του ΟΠΑ τυγχάνουν σημαντική αναγνώρισης από τους 
εργοδότες και τους αποφοίτους των προγραμμάτων του Ιδρύματος. Διεθνείς φορείς αξιολόγησης έχουν 
συμπεριλάβει τα μεταπτυχιακά προγράμματα του ΟΠΑ στις λίστες κατάταξής τους, που αποτυπώνει το υψηλό 
επίπεδο των προγραμμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι πιο πρόσφατες διακρίσεις των ΠΜΣ του ΟΠΑ είναι οι 
ακόλουθες:

Παγκόσμια κατάταξη Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΟΠΑ

Πρόγραμμα Επιστημονικό πεδίο Κατάταξη 

Eduniversal Masters Rankings

ΠΜΣ στη Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομίας 
Cultural Management / Creative 
Industries Management

3

ΠΜΣ στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική & Διοίκηση Maritime Management 5

ΠΜΣ στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό - MBA International  ΜΒΑ part-time 10

ΠΜΣ στην Επιστήμη Δεδομένων Big Data Management 14

ΠΜΣ στην Επιχειρηματική Αναλυτική Business Intelligence & Strategy 16

ΠΜΣ στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Financial Markets 65

Quacquarelli Symonds (QS)

ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική Finance 73

ΠΜΣ στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό - MBA International  MBA Full Time 131-140

Ευρωπαϊκή κατάταξη Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ΟΠΑ

Πρόγραμμα Επιστημονικό πεδίο Κατάταξη 

Eduniversal Masters Rankings

ΠΜΣ στη Δημόσια Πολιτική & Διοίκηση Public Administration / Management 9

ΠΜΣ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Human Resources Management 10

ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών General Management 10

ΠΜΣ στην Επιστήμη των Υπολογιστών Information Systems Management 12

ΠΜΣ στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό - MBA International International Management 14

ΠΜΣ στη Διοικητική Επιστήμη & Τεχνολογία Ε-Business & Digital Marketing 16

ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: MBA ΜΒΑ full time 18

ΠΜΣ στο Μάρκετινγκ & Επικοινωνία Corporate Communications 20

ΠΜΣ στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Accounting 21

ΠΜΣ στο Μάρκετινγκ & Επικοινωνία Marketing 24

ΠΜΣ στις Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές Economics 25

ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Executive MBA 30
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Δομή Προγράμματος Σπουδών

Κοσμήτορας Σχολής: 
Αναπληρ. Καθηγήτρια Α. Μιαούλη (Δ 405)
Γραμματέας Κοσμήτορα
Μ. Μεταξά (Ισόγειο πτέρυγας Δεριγνύ)

Πρόεδρος Τμήματος:
Καθηγητής Γ. Οικονομίδης (Π 202)
Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος:
Κ. Ζαχαριάδη (Ισόγειο πτέρυγας Δεριγνύ)

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 
ιδρύθηκε με το Π.Δ. 377/89 και άρχισε να λειτουργεί από το 
ακαδημαϊκό έτος 1990-91. Το Τμήμα χορηγεί πτυχίο αντίστοι-
χο των πτυχίων των άλλων οικονομικών Τμημάτων της χώρας. 
Σκοπός του Τμήματος είναι η προαγωγή και η μετάδοση της 
γνώσης στο επιστημονικό πεδίο των διεθνών και ευρωπαϊκών 
οικονομικών σχέσεων για την κατάρτιση στελεχών ικανών να 
καλύπτουν τις ανάγκες της χώρας στον τομέα των εξωτερικών 
οικονομικών σχέσεων και ιδιαίτερα εκείνων με την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση. Ο σκοπός αυτός επιδιώκεται με την ανάπτυξη της 
επιστημονικής έρευνας και τη διδασκαλία, κατά τρόπο που να 
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της επιστήμης και 
των πραγματικών αναγκών της κοινωνίας.
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊ-
κών Οικονομικών Σπουδών υποστηρίζει τις παρακάτω κατευ-
θύνσεις ειδίκευσης:

• Διεθνούς Οικονομικής και Χρηματοδοτικής
• Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας

Στο Πρόγραμμα περιλαμβάνονται 49 μαθήματα που προ-
σφέρονται από το Τμήμα, μαθήματα που προσφέρονται από 
άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου, μαθήματα Ξένων Γλωσ-
σών, Διπλωματική Εργασία, καθώς και μαθήματα που διδά-

σκονται στην αγγλική γλώσσα για τους φοιτητές που έρχο-
νται από το εξωτερικό μέσω του προγράμματος Erasmus+. 
Τα μαθήματα του Προγράμματος καλύπτουν ένα ευρύ φά-
σμα γνωστικών αντικειμένων, που εκτείνεται στο πεδίο της 
οικονομικής επιστήμης και σε πεδία άλλων συγγενών κοινω-
νικών επιστημών.
Το πτυχίο του Τμήματος απονέμεται αφού ο σπουδαστής 
παρακολουθήσει και επιτύχει στις εξετάσεις τουλάχιστον 40 
μαθημάτων και στα μαθήματα Ξένων Γλωσσών.
Τα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά (μαθήματα 
Κορμού) και επιλογής. Όλοι οι σπουδαστές οφείλουν να 
παρακολουθήσουν και να εξεταστούν στα υποχρεωτικά 
μαθήματα. Με τα μαθήματα επιλογής, τα οποία διδάσκο-
νται κατά τα δύο τελευταία έτη σπουδών, ο σπουδαστής 
μπορεί να συμπληρώσει τις γνώσεις του σε ένα πιο εξει-
δικευμένο τομέα. Τα μαθήματα επιλογής εντάσσονται σε 
δύο ενότητες, που αντιστοιχούν στις δύο βασικές κατευ-
θύνσεις του Τμήματος. Σε κάθε κατεύθυνση ο/η φοιτητής/
τρια οφείλει να παρακολουθήσει έναν ορισμένο αριθμό 
υποχρεωτικών μαθημάτων, ενώ τα υπόλοιπα μπορεί να τα 
επιλέξει από μαθήματα της άλλης κατεύθυνσης ή από μια 
σειρά μαθημάτων που προσφέρονται από το Τμήμα ή από 
άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου.
Όσοι δεν επιθυμούν να επιλέξουν καμία από τις δύο παρα-
πάνω κατευθύνσεις μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα οποια-
δήποτε από τα προσφερόμενα μαθήματα των δύο κατευ-
θύνσεων ή τα προαιρετικά μαθήματα που προσφέρονται 
από το Τμήμα και μέχρι τέσσερα (4) μαθήματα που προσφέ-
ρονται από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου και θεωρείται 
ότι επιλέγουν τη Γενική Κατεύθυνση.

Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Σχολής 
Το Εκπαιδευτικό Εργαστήριο της Σχολής Οικονομικών Επι-
στημών εξυπηρετεί διδακτικές και εκπαιδευτικές ανάγκες 
όλων των κύκλων σπουδών κατά προτεραιότητα των Τμη-
μάτων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών σε θέματα που 
εμπίπτουν στα επιστημονικά αντικείμενα σπουδών της 
Σχολής.

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού
+ Διπλωματική Εργασία*

Υποχρεωτικά Μαθήματα Υποχρεωτικά Μαθήματα Μαθήματα
που επιλέγει 
ο φοιτητής/τρια

* Η Διπλωματική Εργασία υπολογίζεται ως διπλό μάθημα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μαθήματα Επιλογής Μαθήματα Επιλογής

9 10 16
7 6

22

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
Διεθνής Οικονομική
και Χρηματοδοτική

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
Διεθνούς και Ευρωπαϊκής

Πολιτικής Οικονομίας

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
Γενική
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Προγράμματα Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών
Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών έχει την ευθύ-
νη της οργάνωσης και λειτουργίας των εξής Προγραμμάτων Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (ΠΜΣ):

• ΠΜΣ στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις (MSc in International Negotiations)
• ΠΜΣ στα Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές (MSc in Law and 

Economics in Energy Markets)
• ΠΜΣ στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (MSc in Ιnterna-

tional and European Economic Studies)
• ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική (MSc in Finance and Banking)

Επίσης, συμμετέχει στα εξής Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: 

• ΠΜΣ στην Οικονομική Επιστήμη (MSc in Economics) 
• ΠΜΣ στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση (MSc in Public Policy and 

Management)
• ΠΜΣ στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση (MSc in 

International Shipping, Finance and Management) 

Το Διδακτορικό Πρόγραμμα του Τμήματος αποτελείται από δυο κατευθύνσεις. 
Οι φοιτητές της πρώτης κατεύθυνσης ακολουθούν ένα Διδακτορικό Πρόγραμ-
μα στις Οικονομικές Σπουδές, το οποίο περιέχει προχωρημένα μαθήματα οικο-
νομικής θεωρίας και πολιτικής, μαθηματικών και οικονομετρίας. Οι φοιτητές της 
δεύτερης κατεύθυνσης ακολουθούν ένα Μικτό Διδακτορικό Πρόγραμμα που 
περιέχει στοιχεία οικονομικών σπουδών και στοιχεία άλλων επιστημών του Τμή-
ματος, όπως πολιτικής επιστήμης και νομικής.

Προοπτικές Απασχόλησης
Η κατάρτιση που προσφέρει το Τμήμα προσφέρει στους αποφοίτους ευκαιρί-
ες επαγγελματικής σταδιοδρομίας στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα της 
οικονομίας. Οι απόφοιτοι έχουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι άλλων οι-
κονομολόγων, γιατί μπορούν να καταλάβουν θέσεις οι οποίες έχουν ως αντι-
κείμενο τις διεθνείς και ευρωπαϊκές σχέσεις της Ελλάδας με χώρες του εξωτε-
ρικού. Επιπλέον, μπορούν να απασχοληθούν σε ερευνητικά κέντρα με αντικεί-
μενο τις διεθνείς και ευρωπαϊκές οικονομικές πολιτικές, στην Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή και σε διεθνείς οργανισμούς.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που διενήργησε το Τμήμα για την 
απασχόληση των πτυχιούχων του, το ένα τρίτο περίπου των απασχολούμε-
νων πτυχιούχων εργάζονται στον χρηματοπιστωτικό τομέα της οικονομίας 
και ιδιαίτερα σε τράπεζες. Οι περισσότεροι από τους υπολοίπους εργάζονται 
στους εξής τομείς: το ελληνικό δημόσιο, εταιρείες συμβούλων, εμπορικές επι-
χειρήσεις, επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας και τεχνικές εταιρείες, βιομηχανι-
κές επιχειρήσεις και διεθνείς οργανισμούς.

Επικοινωνία
Γραμματεία Κοσμητείας 
Σχολής Οικονομικών Επιστημών
Τηλ.: 210 8203 416
Fax: 210 8203 499 
E-mail: secr_soe@aueb.gr

Ιστοθέση Τμήματος:

https://www.dept.aueb.gr/deos

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Α’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Σ. Βασιλάκης  Α 510
Γ. Ζανιάς*****  Α 505
Σ. Καλυβίτης  Α 509 
Μ. Κατσίμη*  Α 411
Φ. Κουντούρη  Α 512
Θ. Μούτος  Α 515 
Ι. Μπίλιας  Α 312
Δ. Μπουραντώνης Δ 407
Α. Ντέμος  ΜΔ 508
Α. Ξεπαπαδέας****  Α 519
Γ. Οικονομίδης  Π 202
Γ. Παγουλάτος    Π 405
Α. Πλιάκος  Α 309
Σ. Σκούρας  ΜΔ 704
Ν. Τοπάλογλου  Κ 205
Π. Τσακλόγλου ****** Α 517
Π. Χατζηπαναγιώτου  Α 514
Δ. Χριστόπουλος Π 305

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Γ. Καρύδης  ΜΔ 201
Χ. Μήλλιου  Κ 201
Σ. Μπλαβούκος  Π 401

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Π. Καμμάς  Π 205
Π. Κωνσταντίνου Α 518
Λ. Πεχλιβάνος*  Π 403
Κ. Ρουμανιάς  Π 302

ΕΤΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Α. Γλυνού  Α 434

ΕΔΙΠ ΣΧΟΛΗΣ
Γ. Χρόνης  ΜΔ 203

* σε άδεια
**** παράλληλη απασχόληση

***** μερική απασχόληση 
****** σε αναστολή καθηκόντων

Γραμματεία Τμήματος Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Τηλ.: 210 8203 106, 107, 108, 425
Fax: 210 8214 122
E-mail: deossecr@aueb.gr

* Η Διπλωματική Εργασία υπολογίζεται ως διπλό μάθημα.
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Κοσμήτορας Σχολής: 
Αναπληρ. Καθηγήτρια Αναστασία Μιαούλη (Δ 405)
Γραμματέας Κοσμήτορα:
Μ. Μεταξά (Ισόγειο πτέρυγας Δεριγνύ)

Πρόεδρος Τμήματος:
Καθηγητής Γ. Αλογοσκούφης (Δ 401)
Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος:
Φλ. Σιγούρου (Ισόγειο πτέρυγας Δεριγνύ)

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης είναι το ένα από τα δύο 
ιδρυτικά Τμήματα του ΟΠΑ, πρώην ΑΣΟΕΕ και το αρχαιό-
τερο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης στον Ελλαδικό χώρο, 
από το 1920.
Στόχος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης είναι η προα-
γωγή της οικονομικής επιστήμης και η κατάρτιση οικονομο-
λόγων υψηλού επιπέδου. Η επίτευξη των στόχων αυτών γί-
νεται με την ανάπτυξη της έρευνας και την οργάνωση των 
σπουδών ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της επι-
στήμης και στις ανάγκες της σύγχρονης οικονομίας και κοινω-
νίας, καλύπτοντας εύρος θεμάτων στην οικονομική επιστήμη 
και ανάλυση (όπως μακρο και μικροοικονομική, δημόσια, δι-
εθνή, νομισματική και βιομηχανική οικονομική), στις ποσοτι-
κές μεθόδους (όπως μαθηματικά, στατιστική, οικονομετρία) 
και σε άλλες κοινωνικές επιστήμες (όπως κοινωνιολογία και 
πολιτική επιστήμη). Το Τμήμα διαθέτει ένα άριστο ανθρώπινο 
δυναμικό από διακεκριμένους καθηγητές με μεγάλη διδακτι-
κή και ερευνητική πείρα, με δημοσιεύσεις σε κορυφαία περι-
οδικά και με αναγνωρισμένη διεθνώς επιστημονική δραστη-
ριότητα. Επίσης το Τμήμα διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο συ-
νεργασιών με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος προσφέρει τρεις 
(3) κατευθύνσεις:

• Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής
• Οικονομικής Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής
• Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών
Περιλαμβάνει 60 μαθήματα (πλην των μαθημάτων 
Erasmus+ και της Πρακτικής Άσκησης) και τέσσερα (4) 
μαθήματα ξένης γλώσσας, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ 
φάσμα γνωστικών αντικειμένων. Για την ολοκλήρωση 
των προπτυχιακών σπουδών τους οι φοιτητές του Τμή-
ματος έχουν επίσης στη διάθεση τους δύο ερευνητικά 
εργαστήρια (Οικονομετρίας και Οικονομικής Πολιτικής), 
ένα σύγχρονο υπολογιστικό κέντρο καθώς επίσης και μια 
πλούσια και ενημερωμένη με τις τελευταίες εκδόσεις βι-
βλιοθήκη.
Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Οικονομικής 
Επιστήμης οι φοιτητές υποχρεούνται να κατοχυρώσουν 
σαράντα (40) μαθήματα (19 υποχρεωτικά, 8 κατεύθυνσης, 
9 επιλογής και 4 ξένης γλώσσας) και να συγκεντρώσουν 
240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Κατά τη διάρκεια της φοίτησης παρέχεται στους φοιτητές η 
δυνατότητα συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα Erasmus+, 
δηλαδή της μετάβασης στο εξωτερικό και παρακολούθη-
σης μαθημάτων σε προβεβλημένα Πανεπιστήμια, αξιοποι-
ώντας έτσι την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, στοιχείο 
που εμπλουτίζει την ακαδημαϊκή τους γνώση και υποβοη-
θά τις επαγγελματικές προοπτικές τους.

Εκπαιδευτικό Εργαστήριο 
Σχολής Οικονομικών Επιστημών
Το Εκπαιδευτικό Εργαστήριο της Σχολής Οικονομικών Επι-
στημών εξυπηρετεί διδακτικές και εκπαιδευτικές ανάγκες 
όλων των κύκλων σπουδών κατά προτεραιότητα των Τμημά-
των της Σχολής Οικονομικών Επιστημών σε θέματα που εμπί-
πτουν στα επιστημονικά αντικείμενα σπουδών της Σχολής.

Δομή Προγράμματος Σπουδών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μαθήματα Κορμού

Οι φοιτητές πρέπει 
να εξετασθούν
με επιτυχία και 
στα 19 αυτά μαθήματα

από 12 Μαθήματα Κατεύθυνσης

Οι φοιτητές πρέπει 
να επιλέξουν μία από  
τις τρεις προσφερόμενες 
κατευθύνσεις

Μαθήματα Επιλογής

Οι φοιτητές πρέπει 
να εξετασθούν με 
επιτυχία σε 9 μαθήματα 
που θα επιλέξουν οι ίδιοι

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
Οικονομικής θεωρίας  

& Πολιτικής

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
Οικονομικής Επιχειρήσεων & 

Χρηματοοικονομικής

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Οικονομικών

19 98
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Προγράμματα Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών
Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης έχει την ευθύνη της οργάνωσης και λει-
τουργίας των εξής Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ):

•	ΠΜΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά (MSc in 
Applied Economics and Finance)

•	ΠΜΣ στην Επιχειρηματική Οικονομική με Αναλυτικές Μεθόδους (MSc 
in Business Economics with Analytics) 

•	ΠΜΣ στην Οικονομική Επιστήμη (MSc in Economics)
Επίσης, συμμετέχει στα εξής Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

• ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική (MSc in Finance and Banking).
•	ΠΜΣ στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση (MSc in Public Policy and 

Management)
Για όσους αποφοίτους θέλουν να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή ή ερευνητι-
κή σταδιοδρομία, το Τμήμα προσφέρει Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών 
(PhD) στα Οικονομικά (από το 1978) ισότιμο με άλλα διακεκριμένα Ευρωπα-
ϊκά Πανεπιστήμια.

Προοπτικές Απασχόλησης
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης μπορούν να απασχολη-
θούν σε οργανισμούς και επιχειρήσεις, όπως χρηματοοικονομικές, τραπεζι-
κές, συμβουλευτικές, οικονομικές, βιομηχανικές, ασφαλιστικές, επενδυτικές, 
τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα και ασφαλώς όχι μόνο στη 
χώρα μας αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύνανται επίσης να επανδρώ-
σουν ερευνητικά κέντρα, ρυθμιστικές αρχές, φορείς της δημόσιας διοίκησης 
καθώς επίσης και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Η ευελιξία και η δυνατότητα εξειδίκευσης χαρακτηρίζουν το πρόγραμμα και 
το αποτέλεσμα αυτού αποτυπώνεται από τους αριθμούς των αποφοίτων μας 
που στελεχώνουν συστηματικά τις υψηλότερες θέσεις στο Δημόσιο και Ιδιω-
τικό Τομέα (Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Ιδιωτικές Επιχειρήσεις) όχι μόνο 
στη χώρα μας αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Επίσης, καθώς οι απόφοιτοι του προγράμματος αποκτούν στέρεες βάσεις 
στην οικονομική και στα σχετικά εργαλεία, γίνονται κατά κανόνα δεκτοί σε 
κορυφαία μεταπτυχιακά προγράμματα διεθνώς τόσο στην προχωρημένη 
οικονομική ανάλυση όσο και σε εφαρμοσμένες κατευθύνσεις. Η διεθνής 
αναγνώριση ενός Τμήματος και των Καθηγητών αυτού, παίζει καθοριστι-
κό ρόλο στην ικανότητα των αποφοίτων του να γίνουν δεκτοί σε σημαντικά 
Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Τα τελευταία χρόνια οι πτυχιούχοι μας γίνο-
νται κατά κανόνα δεκτοί σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε όλους 
τους κλάδους της Οικονομικής Επιστήμης (Οικονομική Θεωρία, Χρηματοοι-
κονομική, Διοίκηση Επιχειρήσεων κλπ). στην Ελλάδα αλλά και σε πολύ γνω-
στά Πανεπιστήμια του εξωτερικού (ενδεικτικά μόνο για τα τελευταία πέντε 
έτη να αναφέρουμε τα Πανεπιστήμια: Ηarvard, MIT, Princeton, Yale, Chicago, 
Penn, Rochester, Cambridge, Oxford, LSE, UCL, Warwick).

Επικοινωνία
Γραμματεία Κοσμητείας 
Σχολής Οικονομικών Επιστημών
Τηλ.: 210 8203 416
Fax: 210 8203 499
E-mail: secr_soe@aueb.gr

Ιστοθέση Τμήματος: https://www.dept.aueb.gr/econ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Α’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Γ. Αλογοσκούφης  Δ 401
Ν. Βέττας*****  Δ 408
Α. Βλάχου  Α 308
Κ. Γάτσιος  Δ 403
Ε. Λουρή – Δενδρινού* Δ 411
Θ. Παλυβός  Δ 409
Π. Σακελλάρης***** Δ 413Β
Η. Τζαβαλής  Δ 415
Α. Φιλιππόπουλος* Δ 414

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Στ. Αρβανίτης  Δ 413Α
Ε. Βασιλάτος  Π 504
Χ. Γκενάκος  Δ 404
Α. Μιαούλη*  Δ 405

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Φ. Αντωνίου  Π 303
Π. Βαρθαλίτης***
Ι.  Δενδράμης  Π 304
Ε. Διοικητόπουλος  Π 304
Ε. Ζαχαριάς  Κ 204
Σπ. Παγκράτης  Δ 404

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Ε. Χατζηχαρίτου Π 404

ΕΤΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Φ. Ζερβοπούλου Δ 11
Μ. Μαλαγάρη  Δ 11
Α. Μουρίκη  Δ 11
Ο. Μπατή  Δ 11
Κ. Ράλλη   Δ 11

ΕΔΙΠ ΣΧΟΛΗΣ
Γ. Χρόνης   ΜΔ 203

*σε άδεια
*** υπό διορισμό

*****μερική απασχόληση
Γραμματεία Τμήματος 
Οικονομικής Επιστήμης
Τηλ.: 210 8203 303, 304, 305, 410

210 8203 412, 414, 416
Fax: 210 8203 499
E-mail: econ@aueb.gr
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Δομή Προγράμματος Σπουδών

Κοσμήτορας Σχολής: 
Καθηγητής Γ. Σιώμκος (Κ 112)
Γραμματεία Κοσμητείας:
Ε. Φαντάκη  (Ισόγειο πτέρυγας Αντωνιάδου)

Πρόεδρος Τμήματος:
Καθηγήτρια Α. Πουλούδη (Ε 907)
Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος:
Χρυσ. Σακελλαρίου (Ισόγειο πτέρυγας Αντωνιάδου)

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1999 και η αποστολή του είναι η διδασκα-
λία και η έρευνα στους τομείς της Διοικητικής Επιστήμης που 
συνδέονται με τις σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών και τις Οργανωσιακές Σπουδές, δίνοντας έμφα-
ση στην αξιοποίηση των ποσοτικών μεθόδων, της πληροφορι-
κής και των επικοινωνιών στη λήψη αποφάσεων, στην επιχειρη-
σιακή αναλυτική (business analytics), στη χάραξη επιχειρηματι-
κής στρατηγικής και στην αναδιοργάνωση των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων. 
Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας προσφέρει ένα 
προπτυχιακό πρόγραμμα διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, το οποίο 
παρέχει στους αποφοίτους του την επιστημονική γνώση και, συ-
νάμα, την επιχειρηματική προσέγγιση που απαιτούνται από τη 
σύγχρονη αγορά εργασίας. Η απόκτηση του πτυχίου απαιτεί 
την επιτυχή ολοκλήρωση 38 μαθημάτων και της υποχρεωτικής 
«πρακτικής άσκησης και πτυχιακής εργασίας», η οποία επιτελεί-
ται για τρεις (3) μήνες σε επιλεγμένους οργανισμούς. Οι κατηγο-
ρίες των μαθημάτων τα οποία προσφέρονται από το Τμήμα εί-
ναι οι ακόλουθες:
Υποχρεωτικά μαθήματα. Το Πρόγραμμα Σπουδών περι-
λαμβάνει 27 υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία εισάγουν τους 

φοιτητές στις ουσιώδεις έννοιες της Διοικητικής Επιστήμης, 
των Πληροφοριακών Τεχνολογιών και των Οργανωσιακών 
Σπουδών. Αυτό συνεπάγεται ότι κατά τα πρώτα πέντε (5) εξά-
μηνα διδάσκονται μόνο υποχρεωτικά μαθήματα (συνολικά 
25), ενώ δύο επιπλέον υποχρεωτικά μαθήματα διδάσκονται 
στο 6ο και 7ο εξάμηνο αντίστοιχα.
Μαθήματα κατεύθυνσης και ελεύθερης επιλογής. Τα μαθή-
ματα κατεύθυνσης και επιλογής ορίζουν το Πρόγραμμα Σπου-
δών από το 6ο εξάμηνο έως την ολοκλήρωσή του. Στην αρχή 
του 6ου εξαμήνου, οι φοιτητές επιλέγουν την κατεύθυνση στην 
οποία ειδικεύονται, αποκτώντας με αυτό τον τρόπο μία εις βά-
θος γνώση και εμπειρία. Κάθε φοιτητής πρέπει να εξεταστεί επι-
τυχώς σε ένα σύνολο έντεκα (11) μαθημάτων, επιλέγοντας είτε 
(Α) μία μόνο κύρια κατεύθυνση (major) ή (Β) δύο κατευθύνσεις 
δηλαδή μία κύρια (major) και μία δευτερεύουσα (minor). Η περί-
πτωση (Α) συνεπάγεται ότι ο φοιτητής εξετάζεται στα έξι (6) μα-
θήματα της κύριας κατεύθυνσης συν πέντε (5) επιπλέον μαθήμα-
τα της επιλογής του από τα μαθήματα που προσφέρει το Πρό-
γραμμα Σπουδών του Τμήματος. Η περίπτωση (Β) συνεπάγεται 
ότι ο φοιτητής εξετάζεται σε έξι (6) μαθήματα της κύριας κατεύ-
θυνσης συν τρία (3) μαθήματα της δευτερεύουσας κατεύθυνσης 
συν οποιαδήποτε δύο (2) μαθήματα της επιλογής του από τα μα-
θήματα που προσφέρει το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος 
Η υποχρεωτική «πρακτική άσκηση και πτυχιακή εργασία» πραγ-
ματοποιείται κατά τη διάρκεια του 8ου εξαμήνου.

Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Σχολής
Τα Εκπαιδευτικά Εργαστήρια της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων 
καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των κύκλων σπουδών 
κατά προτεραιότητα των Τμημάτων της Σχολής Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων σε θέματα που εμπίπτουν στα επιστημονικά αντικείμενα 
σπουδών της Σχολής. Τα Εργαστήρια είναι τα εξής::

•	Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Διοικητικής Επιστήμης και Τε-
χνολογίας
•	Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Διοίκησης Επιχειρήσεων και 

Μάρκετινγκ

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά 
μαθήματα Κορμού

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά 
μαθήματα Κορμού

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά 
μαθήματα Κορμού

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά 
μαθήματα Κορμού

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά 
μαθήματα Κορμού55555

Α Κύρια (major)
2 Υποχρεωτικά  μαθήματα Κορμού
6 Υποχρεωτικά μαθήματα κύριας κατεύθυνσης
5 Μαθήματα επιλογής

Β Κύρια (major) + Δευτερεύουσα (minor)
2 Υποχρεωτικά μαθήματα Κορμού
6 Υποχρεωτικά μαθήματα κύριας κατεύθυνσης
3 Υποχρεωτικά μαθήματα δευτερεύουσας  κατεύθυνσης
2 Μαθήματα επιλογής

6ο  και 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Επιλογή κατεύθυνσης

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επιχειρησιακή Έρευνα 
και Επιχειρηματική 
Αναλυτική

Διοίκηση Λειτουργιών 
και Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας

Τεχνολογίες Λογισμικού 
και Ανάλυσης 
Δεδομένων

Πληροφοριακά 
Συστήματα και 
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Στρατηγική, 
Επιχειρηματικότητα και 
Ανθρώπινοι Πόροι
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•	Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Προγράμματα Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών
Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας έχει την ευθύνη της οργάνωσης 
και λειτουργίας των εξής Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών:

•	ΠΜΣ στην Επιχειρηματική Αναλυτική (MSc in Business Analytics)

•	ΠΜΣ στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία (MSc in Management 
Science and Technology)

•	ΠΜΣ στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση (MSc in Public Policy and Management)

•	ΠΜΣ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (MSc in Human Resource 
Management) 

•	ΠΜΣ στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό 
(ΜΒΑ International)

•	ΠΜΣ στη Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε συνεργασία με το Πα-
νεπιστήμιο Kent του Ηνωμένου Βασιλείου (ΜΑ in Heritage Management)

Επίσης, συμμετέχει στα εξής Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: 

•	ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA) 

•	ΠΜΣ στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση  (MSc in 
International Shipping, Finance and Management)

Το Τμήμα προσφέρει Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο είναι ένα από 
τα καλύτερα Προγράμματα του είδους του στην Ευρώπη.

Προοπτικές Απασχόλησης
Ο πλούτος και το εύρος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμή-
ματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ), σε συνδυασμό με την παρο-
χή των σύγχρονων κατευθύνσεων (major/minor) και την εμπειρία της υποχρεω-
τικής πρακτικής άσκησης, συνθέτουν ένα πολυδιάστατο επαγγελματικό προφίλ, 
στο οποίο αντικατοπτρίζεται και η προσωπική σφραγίδα του απόφοιτου του Τμή-
ματος ΔΕΤ. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, λόγω του ολοκληρωμένου διοικητικού 
και τεχνολογικού υπόβαθρού τους, είναι ανταγωνιστικοί ως στελέχη και ως σύμ-
βουλοι σε όλες τις παραδοσιακές ειδικότητες της διοίκησης επιχειρήσεων, στο 
νέο περιβάλλον του ηλεκτρονικού επιχειρείν και της κοινωνίας της πληροφορί-
ας και μπορούν να απασχοληθούν στα περισσότερα τμήματα μιας επιχείρησης 
(logistics, παραγωγή, υπηρεσίες, πληροφορική, χρηματοοικονομικά, ανθρώπινοι 
πόροι, analytics κ.λ.π.) σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας 
με έμφαση στην καινοτομία και την τεχνολογία. Πολλοί από τους διδάκτορες του 
Τμήματος διδάσκουν σε ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια και συμμετέχουν σε ση-
μαντικά ερευνητικά έργα.

Επικοινωνία
Γραμματεία Κοσμητείας 
Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τηλ.: 210 8203 147
Fax: 210 8230 966
E-mail: sde@aueb.gr

Ιστοθέση  Τμήματος:   

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

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Α’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Γ. Γιαγλής*  Ε 810
Γ. Δουκίδης  Ε 910
Γ. Ιωάννου  Ε 911
Α. Πουλούδη  Ε 907
Απ. Ρεφενές  Ε 808
Ε. Σόντερκβιστ  Ε 915
Δ. Σπινέλλης  T 413
Χ. Ταραντίλης****** E 906

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Ε. Βουδούρη  ΜΚ 404
Α. Βρεχόπουλος  Π1 306
Εμμ. Κρητικός   ΜΔ 507
Γ. Λεκάκος  E 912
Π. Λουρίδας  Α 310
Ι. Μούρτος  Κ 113
Ι. Νικολάου   E 807
Α. Πουλυμενάκου ΜΔ 705
Κ. Πραματάρη  Ε 915
Ι. Σπανός  MK 503
Δ. Χατζηαντωνίου T 511 

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Κ. Ανδρουτσόπουλος MΔ 602
Ι. Δεληγιάννη  ΜΚ 306
Εμμ. Ζαχαριάδης ΜΚ 306

ΕΤΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Σ. Γρηγορακάκης Δ 33
Β. Ταγκαλάκη  Δ 33

ΕΔΙΠ ΣΧΟΛΗΣ
Ζ. Θεοφανοπούλου Α 303
Ε. Κασοτάκη  Π 201
Χ. Λάζαρης  Π 203
Ξ. Μαμάκου  ΜΔ 505
Η. Μπαλαφούτης ΜΔ 203
Μ. Ψιλούτσικου ΜΔ 706

ΕΤΕΠ ΣΧΟΛΗΣ
Α. Δουβλίδου  Δ 25
Σ. Στουραΐτης Κ υπόγειο

* σε άδεια
****** σε αναστολή καθηκόντων

Γραμματεία Τμήματος Διοικητικής 
Επιστήμης και Τεχνολογίας
Τηλ.: 210 8203 110, 129, 408, 409
Fax: 210 8203 127
E-mail: dmst@aueb.gr
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Κοσμήτορας Σχολής: 
Καθηγητής Γ. Σιώμκος (Κ 112)
Γραμματεία Κοσμητείας:
Ε. Φαντάκη (Ισόγειο πτέρυγας Αντωνιάδου)

Πρόεδρος Τμήματος:
Αναπληρωτής Καθηγητής Κ. Κασιμάτης (Τ 512)
Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος:
Χ. Τσοδούλου (Ισόγειο πτέρυγας Αντωνιάδου)

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Η ιστορία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρή-
σεων (ΟΔΕ) ξεκινά το 1920, με την ίδρυση της Ανωτάτης Σχο-
λής Εμπορικών Επιστημών, το πρώτο πανεπιστημιακό ίδρυ-
μα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στην Ελλάδα (μετέπειτα ΑΣΟ-
ΕΕ και τώρα ΟΠΑ). Σήμερα, το ΟΔΕ κατέχει ηγετική θέση με-
ταξύ των αντίστοιχων Τμημάτων στην Ελλάδα.
Παρακολουθώντας τις διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις, το 
Τμήμα στοχεύει στη διαρκή βελτίωση του επιπέδου της πα-
ρεχόμενης εκπαίδευσης. Κεντρικοί στρατηγικοί πυλώνες εί-
ναι η εξωστρέφεια και η διαρκής επιδίωξη και στήριξη της 
αριστείας, σε έρευνα και διδασκαλία. Το Τμήμα διαθέτει σύγ-
χρονο Πρόγραμμα Σπουδών, με κύριο χαρακτηριστικό και 
πλεονέκτημα την ευέλικτη δομή του και την ευρύτητα των 
διδασκόμενων αντικειμένων.

Στα δύο πρώτα έτη, ο φοιτητής γνωρίζει το σύνολο των επι-
μέρους αντικειμένων της Διοίκησης (Διοίκηση – Μάνατζμεντ, 
Μάρκετινγκ, Οικονομικά, Μαθηματικά, Λογιστική, Χρηματο-
οικονομική, Πληροφορική, Δίκαιο, κλπ.). Στη συνέχεια, επι-
λέγει να εμβαθύνει στο πεδίο που τον ενδιαφέρει, μέσα από 
τέσσερις (4) κατευθύνσεις:

•	Διοίκηση Επιχειρήσεων
•	Λογιστική και Χρηματοδοτική Διοίκηση
•	Μάρκετινγκ
•	Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων
Για την απόκτηση πτυχίου, ο φοιτητής απαιτείται να επιτύχει 
σε 40 μαθήματα συνολικά. Από το χαρτοφυλάκιο των 40 μα-
θημάτων, 20 μαθήματα είναι υποχρεωτικά κορμού και διδά-
σκονται στα δύο πρώτα έτη. Περαιτέρω, 10 μαθήματα κατεύ-
θυνσης και 10 προαιρετικής επιλογής του φοιτητή. Μεταξύ 
των μαθημάτων περιλαμβάνεται και η «Πρακτική άσκηση», 
που δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να αποκτήσουν, στη 
διάρκεια των σπουδών τους, πρακτική εμπειρία στο αντικεί-
μενο των σπουδών τους.
Το Τμήμα ΟΔΕ, είναι κορυφαίο στην Ελλάδα στο πρόγραμμα 
Erasmus+, παρέχοντας τη δυνατότητα στους φοιτητές του, 
να παρακολουθήσουν για ένα ή δύο εξάμηνα, μαθήματα σε 
ένα δίκτυο σπουδαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Ταυτό-
χρονα, δέχεται ετησίως μεγάλο αριθμό αλλοδαπών φοιτη-
τών του προγράμματος Erasmus+.

Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Σχολής
Τα Εκπαιδευτικά Εργαστήρια της Σχολής Διοίκησης Επιχειρή-
σεων καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των κύκλων 

Δομή Προγράμματος Σπουδών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού
Οι φοιτητές πρέπει να εξετασθούν με επιτυχία 
και στα 20 αυτά μαθήματα

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης

Μαθήματα Επιλογής εκ των οποίων:

Τουλάχιστον 5  Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης

Μέχρι 5  Μαθήματα Επιλογής ή Υποχρεωτικά Μαθήματα 
άλλων Κατευθύνσεων

Μέχρι 3  Μαθήματα Ευρύτερης Επιλογής

Μέχρι 3  Μαθήματα από άλλα Τμήματα του ΟΠΑ

20

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
Διοίκηση Πληροφοριακών 
Συστημάτων

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
Λογιστική και 
Χρηματοδοτική  Διοίκηση

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
Μάρκετινγκ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
Διοίκηση Επιχειρήσεων

10

10
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σπουδών κατά προτεραιότητα των Τμημάτων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρή-
σεων σε θέματα που εμπίπτουν στα επιστημονικά αντικείμενα σπουδών της 
Σχολής. Τα Εργαστήρια είναι τα εξής:

•	 Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
•	 Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ
•	 Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Προγράμματα Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών
Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων έχει την ευθύνη της οργά-
νωσης και λειτουργίας των εξής Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΜΣ):

•	ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών (MSc in Services Management)

•	ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)

•	ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: ΜΒΑ (Master in Business Administration)

•	ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - Athens MBA σε συνεργασία με το 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)

Επίσης, το Τμήμα συμμετέχει στο εξής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών:
•	ΠΜΣ στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό (ΜΒΑ 

International)
Το Τμήμα προσφέρει Διδακτορικό Δίπλωμα, το οποίο απονέμεται μετά από εκ-
παιδευτική διαδικασία ελάχιστης διάρκειας τριών έως έξι ημερολογιακών ετών. 
Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Διδακτορικό Πρόγραμμα είναι η κατοχή 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος.

Προοπτικές απασχόλησης
Η εκπαιδευτική παράδοση του Τμήματος ΟΔΕ – ποιοτικές σπουδές στο ευρύ 
φάσμα γνωστικών αντικειμένων που συνθέτουν τον τομέα της Διοίκησης 
Επιχειρήσεων – διασφαλίζει προνομιακή θέση στην αγορά εργασίας για τους 
αποφοίτους, σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο και διεθνοποιημένο επιχειρημα-
τικό και εργασιακό περιβάλλον. Τα επιμέρους αντικείμενα απασχόλησης πε-
ριλαμβάνουν: γενική διοίκηση, στρατηγικό σχεδιασμό, διοίκηση ανθρώπι-
νων πόρων, προμήθειες-logistics, πωλήσεις, μάρκετινγκ, συμβουλευτική, λο-
γιστική, ελεγκτική, χρηματοοικονομική, πληροφοριακά συστήματα, κ.λπ.
Το επίπεδο και το είδος των σπουδών του ΟΔΕ επιτρέπουν στους πτυχιού-
χους του Τμήματος να συνεχίζουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές σε κορυ-
φαία πανεπιστήμια του εξωτερικού καθώς και να διεκδικούν επιτυχώς θέσεις 
εργασίας σε διεθνείς επιχειρήσεις και οργανισμούς. Μερικοί από τους πτυχι-
ούχους μας, των τελευταίων 15 ετών, είναι σήμερα καθηγητές σε κορυφαία 
διεθνή ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Επικοινωνία
Γραμματεία Κοσμητείας 
Σχολής Διοίκησης 
Επιχειρήσεων
Τηλ.: 210 8203 147
Fax: 210 8230 966
E-mail: sde@aueb.gr

Ιστοθέση  Τμήματος:   http://www.dept.aueb.gr/ode

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Α’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Π. Διαμάντης******* Κ 110
Κ. Καραμάνης  Π 502
Σ. Κοέν   Α 413
Γ. Κουρέτας  Κ 109
Γ. Πανηγυράκης* Κ 208
Β. Παπαδάκης  Κ 111
Γ. Σιώμκος  Κ 112

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Ε. Δεδούλης  Α 307
Α. Δράκος  ΜΔ 202
Α. Ζαρκάδα  Α 311
Κ. Κασιμάτης  Τ 512
Κ. Μπουρλάκης  Π 402
Ε. Σαλαβού  ΜΚ 401

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Ι. Βεργινάδης      ΜΔ 504
Ι. Θάνος  ΜΔ 504
Α. Ιωαννίδης  ΜΔ 603
Η. Καπουτσής  Κ 203
Δ. Καρδαράς  Π 201
Α. Κουλορίδας  ΜΔ 501
Π. Μανιάτης  MΔ 503
Δ. Μανωλόπουλος Α 415
Α. Παπαλεξανδρής ΜΔ 702
Σ. Σπηλιώτη  ΜΔ 501
Χ. Ταρνανίδου  ΜΔ 502
Ε. Τρούλη  Π1 301

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Σ. Βερροιπούλου Κ 206
Μ. Κωλέτση  ΜΔ 601

ΕΔΙΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Κ. Κόχυλα   ΜΔ 706

ΕΔΙΠ  ΣΧΟΛΗΣ
Ζ. Θεοφανοπούλου Α 303
Ε. Κασοτάκη  Π 201
Χ. Λάζαρης   Π 203
Ξ. Μαμάκου  ΜΔ 505
Η. Μπαλαφούτης ΜΔ 203
Μ. Ψιλούτσικου ΜΔ 706

ΕΤΕΠ ΣΧΟΛΗΣ
Α. Δουβλίδου  Δ 25
Σ. Στουραϊτης  Κ υπόγειο 2

*σε άδεια
******* αποχή καθηκόντων

Γραμματεία Τμήματος Οργάνωσης και Δι-
οίκησης Επιχειρήσεων 
Τηλ.: 2210 8203 308, 309, 310, 311, 375, 424
Fax: 210 8230 966
E-mail: ode@aueb.gr
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Κοσμήτορας Σχολής:
Καθηγητής Γ. Σιώμκος (Κ 112)
Γραμματεία Κοσμητείας:
Ε. Φαντάκη  (Ισόγειο πτέρυγας Αντωνιάδου)

Πρόεδρος Τμήματος:
Καθηγητής Σ. Σπύρου (Α 504))
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος:
Μ. Πάνου (Ισόγειο Πτέρυγας Αντωνιάδου)

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ιδρύθηκε το 
ακαδημαϊκό έτος 1999-2000. Από την ίδρυσή του το Τμήμα 
έχει μεγάλη απήχηση στους υποψήφιους της Τριτοβάθμι-
ας Εκπαίδευσης. Αποστολή του Τμήματος είναι η προαγωγή 
της γνώσης και της έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα της 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος είναι προσαρμο-
σμένο στην ελληνική πραγματικότητα και αποβλέπει στην 
κάλυψη των επαγγελματικών αναγκών του λογιστικού και 
χρηματοοικονομικού τομέα της χώρας. Σκοπός του Προ-
γράμματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές γνώση για τις 
πλέον σύγχρονες τάσεις που επικρατούν στον επιστημονικό 
χώρο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, εξοικείωση 
με τα εργαλεία της πληροφορικής για τη διαρκή ενημέρω-
σή τους,  παρακολούθηση των ταχύτατα μεταβαλλόμενων 
χώρων της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και καλλι-
έργεια σφαιρικής γνώσης του χώρου της εφαρμοσμένης λο-
γιστικής και χρηματοοικονομικής ανάλυσης στην ελληνική 
και διεθνή πραγματικότητα.

Από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος προβλέπονται 
οι παρακάτω κατευθύνσεις ειδίκευσης:

•	Λογιστικής

•	Χρηματοοικονομικής

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 40 μα-
θήματα. Τα μαθήματα της αγγλικής γλώσσας 1ου, 2ου, 3ου και 
4ου εξαμήνου είναι προαιρετικά και δεν συνυπολογίζονται στο 
βαθμό πτυχίου. Τα αγγλικά 5ου εξαμήνου είναι υποχρεωτικά.
Τα μαθήματα διακρίνονται σε μαθήματα υποδομής (1ου, 
2ου, 3ου και 4ου εξαμήνου) και μαθήματα κατεύθυνσης 
(5ου, 6ου, 7ου και 8ου εξαμήνου). Τα μαθήματα υποδομής 
του προγράμματος περιλαμβάνουν γνωστικά αντικείμενα, 
όπως διοίκηση επιχειρήσεων, μαθηματικά, στατιστική, πλη-
ροφορική, δίκαιο των επιχειρήσεων κ.λπ. και παρέχουν τις 
απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές εφαρμο-
γές για την πληρέστερη κατανόηση του περιβάλλοντος στο 
οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις.
Τα μαθήματα κατεύθυνσης προσφέρουν επιστημονικές 
γνώσεις αιχμής στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής 
και της Χρηματοοικονομικής, συνδέουν άριστα τη θεωρία 
με την πράξη και δίνουν στον φοιτητή τη δυνατότητα εμβά-
θυνσης στους αντίστοιχους χώρους.
Από το 5ο εξάμηνο στην κατεύθυνση Λογιστικής τα υποχρε-
ωτικά μαθήματα είναι δέκα και τα κατ’ επιλογήν υποχρεω-
τικά δέκα, ενώ στην κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής τα 
υποχρεωτικά μαθήματα είναι δώδεκα και τα κατ’ επιλογήν 
υποχρεωτικά  οκτώ.

Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Σχολής
Τα Εκπαιδευτικά Εργαστήρια της Σχολής Διοίκησης Επι-
χειρήσεων καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων 
των κύκλων σπουδών κατά προτεραιότητα των Τμημά-
των της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων σε θέματα που 

Δομή Προγράμματος Σπουδών
Δομή Προγράμματος Σπουδών

Μαθήματα Κορμού
Οι φοιτητές πρέπει να εξετασθούν με επιτυχία και 
στα 20 μαθήματα
Οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν μία από τις δύο 
προσφερόμενες κατευθύνσεις

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (40)

Υποχρεωτικά Μαθήματα Υποχρεωτικά Μαθήματα

Μαθήματα Επιλογής Μαθήματα Επιλογής

10 12
10 8

20

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
Χρηματοοικονομικής

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
Λογιστικής
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εμπίπτουν στα επιστημονικά αντικείμενα σπουδών της Σχολής. Τα Εργα-
στήρια είναι τα εξής:
•	Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
•	Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ
•	Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Προγράμματα Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών
Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής έχει την ευθύνη της οργάνωσης 
και λειτουργίας των εξής Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ):

•	ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (MSc in Accounting and 
Finance)

•	ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Financial Management)

•	ΠΜΣ στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση (MSc in 
International Shipping, Finance and Management)

Επίσης, συμμετέχει στα εξής Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

•	ΠΜΣ στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό (MBA 
International)

•	ΠΜΣ στην Ποσοτική Διαχείριση Αναλογιστικού και Χρηματοοικονομικού 
Κινδύνου (MSc in Quantitative Actuarial and Financial Risk 
Management)

•	ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Athens MBA) σε συνεργασία με το 
Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) 

Επίσης, το Τμήμα προσφέρει Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο 
παρέχει ειδίκευση στα κύρια γνωστικά πεδία του Τμήματος, μέσω μετεκπαί-
δευσης και έρευνας.

Προοπτικές Απασχόλησης
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι οι πλέ-
ον κατάλληλοι για τη στελέχωση των οικονομικών υπηρεσιών, λογιστηρίων, επι-
χειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, λογιστικών-ελεγκτικών εται-
ρειών και μεγάλων χρηματοπιστωτικών και χρηματοοικονομικών οργανισμών, 
όπως εμπορικών και επενδυτικών τραπεζών, χρηματιστηριακών, επενδυτικών 
και ασφαλιστικών εταιρειών. Η σύγχρονη επιστημονική τους κατάρτιση, κα-
θώς και οι αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες που αποκτούν κατά τη φοίτη-
σή τους στο Τμήμα, τους δίνουν τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων, να ανταποκρί-
νονται στις απαιτήσεις των ταχύτατα μεταβαλλόμενων συνθηκών στις σύγχρο-
νες διεθνείς αγορές κεφαλαίων, να εκπονούν υψηλής ποιότητας χρηματοοικο-
νομικές μελέτες, να διαχειρίζονται αποτελεσματικά μεγάλα χαρτοφυλάκια, χρη-
σιμοποιώντας σύνθετα χρηματοοικονομικά εργαλεία και να ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις των πολύπλοκων διαδικασιών ελέγχου μεγάλων επιχειρήσεων.

Επικοινωνία
Γραμματεία Κοσμητείας 
Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τηλ.: 210 8203 147
Fax: 210 8230 966
E-mail: sde@aueb.gr

Ιστοθέση  Τμήματος:  https://www.dept.aueb.gr/loxri

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Α’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Δ. Γεωργούτσος  Κ 114 
Κ. Δράκος  ΜΔ 605
Εμμ. Καβουσανός  A 503 
Απ. Μπάλλας  ΜΔ 606
Αφρ. Παπαδάκη Κ 206 
Σ. Σπύρου  Α 504
Δ. Χέβας  K 202 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Λ. Δουκάκης  Α 313
Αθ. Επίσκοπος  Π 406
Γ. Σιουγλέ  Α 414
Χ. Σταϊκούρας****** ΜΔ 604
Α. Τσεκρέκος  Τ 502

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Ο. Βλησμάς  ΜΔ 206
Ε. Δεμοιράκος  ΜΔ 607 
Ν. Καραμπίνης  ΜΔ 608
Γ. Λελεδάκης  ΜΔ 604
Σ. Μπεκίρος  Τ 503
Λ. Ρομπόλης  ΜΔ 607 
Χ. Τζόβας  Τ 512
Γ. Χαλαμανδάρης Κ 207 

ΕΤΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Εμμ. Αγαπητός  Α 303

ΕΔΙΠ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Ο. Βλησμάς  ΜΔ 206

ΕΔΙΠ ΣΧΟΛΗΣ
Ζ. Θεοφανοπούλου Α 303
Ε. Κασοτάκη  Π 201
Χ. Λάζαρης  Π 203
Ξ. Μαμάκου  ΜΔ 505
Η. Μπαλαφούτης ΜΔ 203
Μ. Ψιλούτσικου ΜΔ 706

ΕΤΕΠ ΣΧΟΛΗΣ
Α. Δουβλίδου  Δ 25
Σ. Στουραϊτης Κ υπόγειο 2

******σε αναστολή καθηκόντων

Γραμματεία Τμήματος  Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικής
Τηλ.: 210 8203 300, 302, 194 
Fax: 210 8228 816
E-mail: accfin@aueb.gr
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Κοσμήτορας Σχολής:
Καθηγητής Γ. Σιώμκος (Κ 112)
Γραμματέας Κοσμήτορα
Ε. Φαντάκη (Ισόγειο πτέρυγας Αντωνιάδου)

Πρόεδρος Τμήματος:
Καθηγητής Σ. Δημητριάδης (Π 204)
Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος:
Ι. Κόγια (Ισόγειο πτέρυγας Αντωνιάδου)

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας είναι ένα δυναμικό, διε-
θνώς καταξιωμένο τμήμα, πρωτοπόρο στην έρευνα και στην εκ-
παίδευση. Η προσήλωση του Τμήματος στην ακαδημαϊκή αρι-
στεία αποτυπώνεται στο αξιόλογο ερευνητικό έργο του ακαδη-
μαϊκού προσωπικού καθώς και στην επαγγελματική καταξίω-
ση και διάκριση των αποφοίτων του. Το Τμήμα ανταποκρίνεται 
στις διαρκείς επιστημονικές, οικονομικές και τεχνολογικές εξελί-
ξεις και στις απαιτήσεις της ελληνικής και διεθνούς οικονομίας για 
στελέχη με υψηλού επιπέδου επιστημονικό υπόβαθρο.
Στόχος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι η άρ-
τια κατάρτιση και η πολύπλευρη ανάπτυξη των φοιτητών για την 
εξασφάλιση άριστων προοπτικών σταδιοδρομίας. Οι φοιτητές 
του Τμήματος αποκτούν προηγμένες γνώσεις σε θέματα μάρ-
κετινγκ και επιχειρησιακής επικοινωνίας και ισχυρές βάσεις στον 
ευρύτερο χώρο των διοικητικών και οικονομικών επιστημών. Το 
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών οδηγεί σε ένα ενιαίο πτυ-
χίο με δυνατότητα επιλογής μίας (1) από τις εξής κατευθύνσεις:

•	Διεθνής Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

•	Διοίκηση Επιχειρήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού

•	Επιχειρησιακή Αναλυτική
•	Ψηφιακό Μάρκετινγκ 
Η απόκτηση του πτυχίου προϋποθέτει επιτυχή εξέταση σε 
σαράντα (40) συνολικά μαθήματα, εκ των οποίων τα τριάντα 
(30) είναι Υποχρεωτικά μαθήματα, τα τέσσερα (4) είναι Κα-
τεύθυνσης (συνδέονται με την επιλεγείσα κατεύθυνση) και 
τα έξι (6) είναι μαθήματα Επιλογής. Εκτός των παραπάνω μα-
θημάτων, όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθή-
σουν επιτυχώς πέντε (5) μαθήματα μίας από τις τρεις (3) ξέ-
νες γλώσσες που προσφέρονται στο Πανεπιστήμιο, εκτός 
εάν υπάρχει αναγνωρισμένο δίπλωμα ξένης γλώσσας. 
Οι φοιτητές έχουν επίσης τη δυνατότητα συμμετοχής στο 
πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης σε επιχειρήσεις, καθώς και 
στο πρόγραμμα Erasmus+ κινητικότητα για σπουδές ή/και για 
πρακτική άσκηση στο εξωτερικό. Παράλληλα, με αυτές τις ευ-
καιρίες, οι ισχυροί δεσμοί του Τμήματος με την αγορά και τις 
επιχειρήσεις, και η καλλιέργεια δεξιοτήτων όπως η διαχείριση 
της πολυπλοκότητας, η κριτική σκέψη και η δημιουργικότη-
τα ενισχύουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των αποφοίτων 
στην αγορά εργασίας.

Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Σχολής
Τα Εκπαιδευτικά Εργαστήρια της Σχολής Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των κύ-
κλων σπουδών κατά προτεραιότητα των Τμημάτων της Σχο-
λής Διοίκησης Επιχειρήσεων σε θέματα που εμπίπτουν στα 
επιστημονικά αντικείμενα σπουδών της Σχολής. Τα Εργαστή-
ρια είναι τα εξής:

•	 Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Διοικητικής Επιστήμης και 
Τεχνολογίας

•	 Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Διοίκησης Επιχειρήσεων και 
Μάρκετινγκ

•	 Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής

Δομή Προγράμματος ΣπουδώνΔομή Προγράμματος Σπουδών

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κατεύθυνσης

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (40)

Επιλογής

4 4

6 6

30

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
Διεθνής Επιχειρηματικότητα 

και Καινοτομία

επιπλέον μαθήματα ξένης γλώσσας5

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
Διοίκηση Επιχειρήσεων & 
Ανθρώπινου Δυναμικού

Επιλογής

4

6

Κατεύθυνσης

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
Επιχειρησιακή Αναλυτική

Επιλογής

4

6

Κατεύθυνσης

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Κατεύθυνσης

Επιλογής

18



Προγράμματα Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών
Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας έχει την ευθύνη της οργάνωσης και 
λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ):

•	ΠΜΣ στο Μάρκετινγκ και την Επικοινωνία (MSc in Marketing & 
Communication)

Επίσης, συμμετέχει στα εξής Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

•	ΠΜΣ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (MSc in Human Resource 
Management)

•	ΠΜΣ στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό (MBA 
International)

•	ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)
•	ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: ΜΒΑ (Master in Business 

Administration)
•	ΠΜΣ στη Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε συνεργασία με το 

Πανεπιστήμιο Kent του Ηνωμένου Βασιλείου (ΜΑ in Heritage Management)

Το Τμήμα προσφέρει Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών στα κύρια γνωστικά 
πεδία του Τμήματος, αλλά και σε συγγενή πεδία. Είναι ολιγομελές και κάθε έτος 
γίνεται δεκτός ένας μικρός αριθμός νέων φοιτητών. Απευθύνεται σε κατόχους 
αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήμα-
τος ή του ευρύτερου χώρου των διοικητικών και οικονομικών επιστημών. Πρό-
κειται για Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και προϋποθέτει την αποκλειστική 
ενασχόληση των φοιτητών με τις διδακτορικές σπουδές που περιλαμβάνουν ει-
δικά μαθήματα και την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Προοπτικές Απασχόλησης
Οι απόφοιτοι του Τμήματος διαθέτουν ισχυρά προσόντα για μία επιτυχή στα-
διοδρομία και πολύ καλές επαγγελματικές προοπτικές. Συγκεκριμένα, οι πτυ-
χιούχοι του Τμήματος απασχολούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και πλε-
ονεκτούν ιδιαίτερα στους τομείς μάρκετινγκ, εξαγωγών, διαφήμισης, ψηφια-
κού μάρκετινγκ, διοίκησης επωνύμου προϊόντος, πωλήσεων, έρευνας αγοράς, 
δημοσίων σχέσεων και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Τέλος, οι απόφοιτοι 
έχουν τα εφόδια και τις γνώσεις για να αναπτύξουν τη δική τους επιχειρηματι-
κή δράση και για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό και διδα-
κτορικό επίπεδο, στον ευρύτερο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων. 

Επικοινωνία
Γραμματεία Κοσμητείας Σχολής 
Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τηλ.: 210 8203 147
Fax: 210 8203 966
E-mail: sde@aueb.gr

Ιστοθέση  Τμήματος: https://www.dept.aueb.gr/mbc

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Α’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Σ. Δημητριάδης  Π 204
Φ. Κοκκινάκη  ΜΔ 101
Γ. Μπάλτας  Π 501 
Δ. Σκαρμέας*  ΜΔ 204
Β. Σταθακόπουλος ΜΔ 401

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Ε. Αποσπόρη  Α 416
Π. Αργουσλίδης  ΜΚ 303
Μ. Βακόλα  Α 508
Κ. Ήντουνας  Τ 507
Ε. Καφέζα***  Α 502

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Αν.- Ελ. Γαλανάκη ΜΔ 703
Δ. Δρόσος  ΜΔ 206
Κ. Καραντινού  Τ 508
Ε. Νικάνδρου  Τ 510
Λ. Παναγιωτοπούλου  Τ 510
Π. Ρεπούσης  Τ 508

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ν. Μιχαλοπούλου ΜΔ 507

ΕΔΙΠ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
Α. Ευαγγελάτος  ΜΔ 402
Δ. Λυμπερόπουλος ΜΔ 402
Γ. Καλιαμπέτσος ΜΔ 402
Μ. Μάγγου  ΜΔ 402

ΕΔΙΠ ΣΧΟΛΗΣ
Ζ. Θεοφανοπούλου Α 303
Ε. Κασοτάκη  Π 201
Χ. Λάζαρης  Π 203
Ξ. Μαμάκου  ΜΔ 505
Η. Μπαλαφούτης ΜΔ 203
Μ. Ψιλούτσικου ΜΔ 706

ΕΤΕΠ ΣΧΟΛΗΣ
Α. Δουβλίδου   Δ 25
Σ. Στουραϊτης Κ υπόγειο 2

*σε άδεια
*** υπό διορισμό

Γραμματεία Τμήματος Μάρκετινγκ 
και Επικοινωνίας
Τηλ.: 210 8203 101, 102, 103
Fax: 210 8203 493
E-mail: secretary.marketing@aueb.gr
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Δομή Προγράμματος Σπουδών

Κοσμήτορας Σχολής:
Καθηγητής Γ.Δ. Σταμούλης (Τ 415)
Γραμματέας Κοσμήτορα
Χρ. Σακελλαρίου (Ισόγειο πτέρυγας Δεριγνύ)

Πρόεδρος Τμήματος:
Καθηγήτρια Β. Καλογεράκη (Τ 509)
Προϊστάμενος Γραμματείας Τμήματος:
Χρ. Σακελλαρίου (Ισόγειο πτέρυγας Δεριγνύ)

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Το Τμήμα Πληροφορικής ιδρύθηκε το 1984 με την ονομα-
σία “Τμήμα Στατιστικής και Πληροφορικής». Το 1989 δημι-
ουργήθηκε το αυτόνομο “Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφο-
ρικής», το οποίο το 1995 πήρε τη σημερινή του ονομασία.
Στόχος των Προπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Πληροφο-
ρικής είναι η προετοιμασία επιστημόνων με πλούσια εφό-
δια που θα τους επιτρέπουν να συνεισφέρουν άμεσα και ου-
σιαστικά στην ανάπτυξη τεχνολογιών Πληροφορικής και των 
εφαρμογών της σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοι-
νωνικής δραστηριότητας καθώς και να είναι ικανοί να αντεπε-
ξέλθουν στις μελλοντικές τεχνολογικές και επιστημονικές εξε-
λίξεις του κλάδου. Για τους λόγους αυτούς, είναι απαραίτητη η 
σε βάθος γνώση της Επιστήμης των Υπολογιστών, αλλά και η 
γνώση των αντικειμένων των πεδίων εφαρμογής. Γι’ αυτό ση-
μαντικό μέρος των σπουδών αφιερώνεται σε μαθήματα σχε-
τικά με τα πεδία αυτά και στην εξάσκηση των φοιτητών με 

ασκήσεις, εργαστήρια και εφαρμογές. Σύμφωνα με το Πρό-
γραμμα Σπουδών του Τμήματος, για την απόκτηση πτυχίου 
απαιτείται η συγκέντρωση τουλάχιστον 240 ECTS που συνή-
θως αντιστοιχούν σε 36 μαθήματα και μια ξένη γλώσσα 4ου 
εξαμήνου, οργανωμένα σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών. Κάθε 
φοιτητής, πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς και τα 22 υπο-
χρεωτικά μαθήματα και επίσης και να εμβαθύνει σε δύο (2) 
τουλάχιστον από τις ακόλουθες επιστημονικές κατευθύνσεις 
επιλέγοντας τους αντίστοιχους κύκλους σπουδών:

•	Θεωρητική Πληροφορική
•	Συστήματα και Δίκτυα Υπολογιστών
•	Πληροφοριακά Συστήματα και Ασφάλεια
•	Βάσεις Δεδομένων και Διαχείριση Γνώσης
•	Επιχειρησιακή Έρευνα και Οικονομικά Πληροφορικής
•	Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Επιστημονικοί 

Υπολογισμοί

Κάθε κύκλος περιλαμβάνει τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα 
και δύο (2) επιλογής. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να 
επιλέξουν έως τέσσερα (4) απ’ όλα τα προσφερόμενα μα-
θήματα από όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου, να εκπο-
νήσουν πτυχιακή εργασία και να κάνουν πρακτική άσκηση 
σε επιχειρήσεις.
Το Τμήμα Πληροφορικής προσφέρει επίσης στους φοιτητές 
όλων των Τμημάτων του ΟΠΑ το Πρόγραμμα Σπουδών στις 
Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, το οποίο παρέ-
χει πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικές επάρκειας.
Το Τμήμα Πληροφορικής οφείλει τον δυναμισμό και την 
καταξίωσή του στο υψηλό επιστημονικό κύρος και τη δι-
εθνή αναγνώριση των καθηγητών του, αρκετοί από τους 
οποίους έχουν διατελέσει καθηγητές ή ερευνητές σε υψη-

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (36)

ΠΥΡΗΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μαθήματα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Μαθήματα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Μαθήματα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΩΝ (3 Υποχρεωτικά + 2 Επιλογής)

 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ (4)

15 5 2

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (22)
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λού κύρους πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού (της Ευ-
ρώπης, των ΗΠΑ κ.α.).

Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Τμήματος
Το Εκπαιδευτικό Εργαστήριο του Τμήματος Πληροφορικής καλύπτει τις 
εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των κύκλων σπουδών του Τμήματος σε θέ-
ματα που εμπίπτουν στα επιστημονικά αντικείμενα σπουδών του Τμήμα-
τος Πληροφορικής.

Προγράμματα Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών
Το Τμήμα Πληροφορικής έχει την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας 
των εξής Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ):

•	 ΠΜΣ στην Επιστήμη των Υπολογιστών (MSc in Computer Science)

•	 ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα (MSc in Information Systems)

•	 ΠΜΣ στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (MSc in 
Digital Methods for the Humanities)

•	 ΠΜΣ στην Επιστήμη Δεδομένων (MSc in Data Science)

•	 ΠΜΣ στα Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής (MSc in Business 
Mathematics) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Το Τμήμα προσφέρει, από το 1985, Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών. 
Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα αυτό εν γένει απαιτείται Μεταπτυχια-
κό Δίπλωμα Ειδίκευσης από ΠΜΣ στον χώρο της Πληροφορικής. Η χρονι-
κή διάρκεια των Διδακτορικών Σπουδών είναι τουλάχιστον τρία έτη (και 
το πολύ έξι) μετά την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδί-
κευσης.

Προοπτικές Απασχόλησης
Με την απόκτηση του πτυχίου, ανοίγονται στους αποφοίτους του Τμήμα-
τος σημαντικές προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας στην ελληνι-
κή και τη διεθνή βιομηχανία τεχνολογιών και εφαρμογών Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών, στα τμήματα μηχανοργάνωσης και πληροφοριακών συ-
στημάτων επιχειρήσεων και οργανισμών, σε εταιρείες συμβούλων επιχει-
ρήσεων, στους χώρους της διοίκησης και της χρηματοοικονομικής καθώς 
και στην εκπαίδευση κ.λπ.. Επίσης, οι απόφοιτοι του Τμήματος Πληροφο-
ρικής συχνά παρακολουθούν με επιτυχία μεταπτυχιακές ή/και διδακτορι-
κές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και ακολουθούν ακαδημαϊκή ή 
ερευνητική σταδιοδρομία.

Επικοινωνία
Γραμματεία Κοσμητείας 
Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας 
της Πληροφορίας
Τηλ.: 210 8203 393, 426
Fax: 210 8203 498
E-mail: sist@aueb.gr

Ιστοθέση  Τμήματος:  https://www.dept.aueb.gr/cs

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Α’ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Ι. Ανδρουτσόπουλος Α 506
Θ. Αποστολόπουλος Τ 404
Μ. Βαζιργιάννης* Τ 407
Β. Βασσάλος  Τ 401
Εμμ. Γιακουμάκης Κ 108
Δ. Γκρίτζαλης*  Τ 416
Σ. Δημέλη*  Κ 106
Β. Καλογεράκη  Τ 509
Π. Κατερίνης  ΜΚ 403
Ι. Κοντογιάννης* Τ 417
Π. Κωνσταντόπουλος Τ 403
Ι. Κωτίδης  Α 516
Ν. Μαλεύρης  Α 511
Γ. Ξυλωμένος  Α 410
Γ. Πολύζος  Ε 809
Γ. Σταμούλης  Τ 415
Β. Σύρης  Ε 811

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Π. Βασσάλος  Α 513
Ι. Κουτσόπουλος Τ 402
Ε. Μαρκάκης  Α 412
Σ. Τουμπής  Τ 406

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Σ. Βούλγαρης  Τ 501
Α. Δημάκης  Τ 506
Ι. Μαριάς  Τ 405
Γ. Παπαϊωάννου Τ 405
Μ. Τίτσιας  ΜΚ 502
Ε. Φουστούκου  ΜΚ 301

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Β. Γιαχαλής  ΜΔ 701

ΕΔΙΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Β. Ζαφείρης ΜΚ 505
Χ. Καλέργης ΜΚ 104
Α. Καστανιά ΜΚ 104
Α. Κυριακοπούλου ΜΚ 505
Β. Μπρίνια ΜΔ 505
Α. Παπακωνσταντινοπούλου ΜΚ 505
Μ. Τογαντζή ΜΚ 104

ΕΤΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Π. Παντουβάνος  Α 46
Μ. Παπαθεοδώρου  Δ 201
Ι. Σαζόνοφ  Δ 307

ΕΔΙΠ ΣΧΟΛΗΣ
Α. Ανδρούτσος ΜΚ 105
Χ. Καπέτης ΜΚ 105
Α. Κεφάλα ΜΚ 402
Χ. Μαμαλούκας ΜΚ 104
Σ. Σπηλιόπουλος ΜΚ 402
Ε. Τσομπανάκη ΜΚ 105

*σε άδεια

Γραμματεία Τμήματος 
Πληροφορικής
Τηλ.: 210 8203 315, 316, 393, 

426
Fax: 210 8203 498
E-mail: infotech@aueb.gr
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Κοσμήτορας Σχολής:
Καθηγητής Γ.Δ. Σταμούλης (Τ 415)
Γραμματεία Κοσμητείας:
Χρ. Σακελλαρίου (Ισόγειο πτέρυγας Δεριγνύ)

Πρόεδρος Τμήματος:
Καθηγητής Ι. Ντζούφρας (Τ 410)
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος:
Κ. Χατζηπαναγιώτου (Ισόγειο πτέρυγας Δεριγνύ)

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Το Τμήμα Στατιστικής ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1989 με το ΠΔ 
377/1989 και λειτούργησε από την ακαδημαϊκή χρονιά 1989-
1990. Είναι το πρώτο αμιγές Τμήμα Στατιστικής που δημιουρ-
γήθηκε στον ελληνικό χώρο. Το Πτυχίο που χορηγεί είναι ενι-
αίο και φέρει την επωνυμία του Τμήματος. 
Σκοπός του Τμήματος είναι η προαγωγή και η μετάδοση της 
γνώσης μέσω της έρευνας και της διδασκαλίας στο γνωστικό 
πεδίο της Επιστήμης της Στατιστικής και των συναφών αντι-
κειμένων, θεωρητικών και εφαρμοσμένων, καθώς και η κα-
τάρτιση στελεχών υψηλής στάθμης για τις ανάγκες του ιδιωτι-
κού και του δημοσίου τομέα. Η υλοποίηση του στόχου αυτού 
επιδιώκεται μέσω της ανάπτυξης της έρευνας και της αλληλε-
πίδρασής της με την εκπαίδευση, η οποία εξασφαλίζει στους 
πτυχιούχους τις κατάλληλες θεωρητικές γνώσεις και την ικα-
νότητα εφαρμογής τους στις πραγματικές ανάγκες διαφόρων 
τομέων της οικονομικής δραστηριότητας.
Η ερευνητική δραστηριότητα των μελών του Τμήματος χα-
ρακτηρίστηκε ως «out-standing» στην εξωτερική αξιολόγη-
ση του Τμήματος από αξιολογητές του εξωτερικού που έγι-
νε το 2014.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος διαμορφώθηκε με βάση 
τα Προγράμματα Σπουδών αντίστοιχων Τμημάτων του εξωτερι-
κού και βασίστηκε στη λογική των πιστωτικών μονάδων (και όχι 
των μαθημάτων), ώστε να είναι προσαρμοσμένο στο Ευρωπαϊ-
κό σύστημα ECTS. Με βάση το σύστημα αυτό, σε κάθε μάθημα 
αντιστοιχεί ένας αριθμός (Πιστωτικών Μονάδων) ΠΜ που καθο-
ρίζεται βάσει των συνολικών απαιτήσεων του μαθήματος (διαλέ-
ξεις, εργασίες κ.λ.π.). Για την απόκτηση του πτυχίου, ο φοιτητής 
πρέπει να συγκεντρώσει κατ’ ελάχιστον 240 ΠΜ. 
Από την ακαδημαϊκή χρονιά 2015-2016 το Τμήμα Στατιστικής 
έχει νέο Πρόγραμμα Σπουδών ανανεωμένο με βάση τις τρέ-
χουσες εξελίξεις στην Επιστήμη της Στατιστικής. Τα μαθήμα-
τα του προγράμματος χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: υποχρε-
ωτικά μαθήματα  και μαθήματα επιλογής. Τα υποχρεωτικά μα-
θήματα του προγράμματος είναι 14  εκ των οποίων τα δέκα 
είναι στατιστικού και τα υπόλοιπα τέσσερα είναι μαθηματι-
κού περιεχόμενου. Τα υποχρεωτικά μαθήματα συνολικά αντι-
στοιχούν σε 108 ΠΜ. Για τις υπόλοιπες ΠΜ που υπολείπονται 
προκειμένου να συμπληρωθούν κατ’ ελάχιστον οι 240 ΠΜ, ο 
φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 72 ΠΜ από τα 
μαθήματα επιλογής στατιστικού-μαθηματικού περιεχομένου 
που προσφέρονται από το Τμήμα. Οι υπόλοιπες 60 ΠΜ που 
απομένουν μπορούν να προέλθουν, είτε από μαθήματα επι-
λογής του Τμήματος, είτε από μαθήματα που προσφέρονται 
από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου.

Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Τμήματος

Το Τμήμα Στατιστικής διαθέτει το Εκπαιδευτικό Εργαστήριο 
Εφαρμοσμένης Στατιστικής, Πιθανοτήτων και Ανάλυσης Δε-
δομένων (Laboratory of Applied Statistics, Probability and 
Data Analysis), το οποίο καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες 
όλων των κύκλων σπουδών του Τμήματος σε θέματα που 
εμπίπτουν στα επιστημονικά αντικείμενα σπουδών του Τμή-
ματος Στατιστικής και στεγάζεται στον τρίτο όροφο της πτέ-
ρυγας Αντωνιάδου.

Δομή Προγράμματος Σπουδών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

 Υποχρεωτικά Μαθήματα
που αντιστοιχούν σε 108 ΠΜ

Μαθήματα επιλογής

72 ΠΜ από μαθήματα  επιλογής που προσφέρονται από το Τμήμα

60 ΠΜ από μαθήματα  

 προσφερόμενα από το Τμήμα Στατιστικής  

 προσφερόμενα από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου

14

ΣΗΜ.: Στο πρόγραμμα σπουδών δεν υπάρχουν κατευθύνσεις με την αυστηρή έννοια του όρου
Κάθε φοιτητής όμως, σε συνεργασία με τον Σύμβουλο Καθηγητή, μπορεί να διαμορφώσει τη δική του 
κατεύθυνση, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του.
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Προγράμματα Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών
Το Τμήμα Στατιστικής έχει την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας των 
εξής Προγράμματων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ):

•	ΠΜΣ στη Στατιστική (Msc in Statistics)

•	ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Στατιστική (MSc in Applied Statistics)

•	ΠΜΣ στην Ποσοτική Διαχείριση Αναλογιστικού και Χρηματοοικονομικού 
Κινδύνου (MSc in Quantitative Actuarial and Financial Risk Management)

Επίσης, συμμετέχει στο εξής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

•	ΠΜΣ στην Επιστήμη των Δεδομένων (MSc in Data Science)

Επίσης, το Τμήμα προσφέρει Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών, στο οποίο 
αίτηση μπορούν να υποβάλλουν κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος. Ελάχι-
στος χρόνος για την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής ορίζονται τα τρία 
έτη και μέγιστος τα έξι έτη. Το Διδακτορικό Δίπλωμα απονέμεται στις περιπτώ-
σεις στις οποίες η διατριβή αποτελεί πρωτότυπη συμβολή στην επιστήμη.

Προοπτικές Απασχόλησης
Λόγω των πολλαπλών εφαρμογών της Στατιστικής, εκτός από την Ελληνική  Στα-
τιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και τις άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες (που όλες έχουν Δι-
ευθύνσεις Στατιστικής), οι στατιστικοί μπορούν να απασχοληθούν και σε πολ-
λούς κλάδους του ιδιωτικού τομέα. Οι χώροι απασχόλησης περιλαμβάνουν τις 
φαρμακευτικές εταιρίες, τις ασφαλιστικές, τις επιχειρήσεις, τις τράπεζες, τις βιο-
μηχανίες, τον τουρισμό. τις συγκοινωνίες, τις εταιρείες δημοσκοπήσεων κ.λπ. Η 
απορρόφηση των αποφοίτων του Τμήματος σε διάφορες θέσεις είναι πολύ με-
γάλη. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονιστεί ότι πάρα πολλοί απόφοιτοι του Τμή-
ματος έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές στα καλύτερα πανεπιστή-
μια του κόσμου, ενώ ένας μεγάλος αριθμός συνεχίζει να δουλεύει στο εξωτερικό 
σε θέσεις στατιστικών αναλυτών σε μεγάλα ινστιτούτα και πολυεθνικές εταιρίες. 
Τέλος, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι ένας σημαντικός αριθμός αποφοίτων σή-
μερα είναι καθηγητές σε φημισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού όπως μετα-
ξύ άλλων University College London, ETH Zurich, Pompeu Fabra, Barcelona και 
Erasmus University Rotterdam. Όσον αφορά στους τομείς δραστηριότητας, το 
μεγαλύτερο ποσοστό των αποφοίτων δραστηριοποιείται στον τομέα των μελε-
τών και της έρευνας, στον τομέα της οικονομικής διαχείρισης και της διοίκησης 
και στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Επικοινωνία
Γραμματεία Κοσμητείας 
Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας 
της Πληροφορίας
Τηλ.: 210 8203 426, 393
Fax:  210 8203 498
E-mail: sist@aueb.gr

Ιστοθέση  Τμήματος: https://www.dept.aueb.gr/stat

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Α’ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
Β. Βασδέκης  Τ 408
Α. Γιαννακόπουλος Π1 304 
Π. Δελλαπόρτας**** ΜΚ 406
Μ. Ζαζάνης*  ΜΚ 205
Δ. Καρλής  Τ 409 
Ε. Κυριακίδης  ΜΚ 206 
Α. Κωστάκη  ΜΚ 302
Ι. Ντζούφρας  Τ 410
Ν. Φράγκος*  ΜΚ 506 
Σ. Ψαράκης  ΜΚ 106

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Ι. Βρόντος  Τ 412
Α. Λειβαδά  ΜΚ 201
Π. Μερκούρης  Τ 504
Π. Μπεσμπέας  ΜΚ 305
Ι. Παπαγεωργίου  ΜΚ 501
Χ. Παυλόπουλος  ΜΚ 204 
Π. Τσιαμυρτζής* Τ 411

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Ν. Δεμίρης  ΜΚ 202
Α. Ζυμπίδης  ΜΔ 608
Ε. Ιωαννίδης  ΜΚ 304
Π. Παπασταμούλης ΜΚ 102
Ξανθ. Πεντελή  ΜΚ 102

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Μ. Αϋφαντή  ΜΚ 304

ΕΤΕΠ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Τ. Μίχου   Α 305

ΕΔΙΠ ΣΧΟΛΗΣ
Α. Ανδρούτσος  ΜΚ 105
Χ. Καπέτης  ΜΚ 105
Α. Κεφάλα  ΜΚ 402
Χ. Μαμαλούκας  ΜΚ 104
Σ. Σπηλιόπουλος ΜΚ 402
Ε. Τσομπανάκη  ΜΚ 105

* σε άδεια 
****παράλληλη απασχόληση

Γραμματεία Τμήματος 
Στατιστικής

Τηλ.: 210 8203 111, 112, 113
Fax: 210 8230 488
E-mail: stat@aueb.gr
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Η Φοίτηση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σπουδαστικά θέματα

Οι προπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα του Οικονομι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών διεξάγονται με βάση το 
σύστημα των εξαμηνιαίων μαθημάτων και σύμφωνα 
με το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών που καταρ-
τίζει η Συνέλευση κάθε Τμήματος. Το εκπαιδευτικό έργο 
κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμη-
να, το χειμερινό και το εαρινό. Η διάρκεια των προπτυ-
χιακών σπουδών είναι τέσσερα έτη (οκτώ εξάμηνα).
Τα μαθήματα κάθε εξαμήνου, διαρκούν 13 εβδομά-
δες και διακόπτονται την περίοδο των Χριστουγέν-
νων και του Πάσχα. Στο τέλος κάθε εξαμήνου ακο-
λουθεί η περίοδος των εξετάσεων, η οποία διαρκεί 
τέσσερις εβδομάδες.
Μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής περιόδου του 
Ιουνίου και μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους, 
δεν πραγματοποιούνται μαθήματα.
Την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου ξεκινά η εξε-
ταστική περίοδος του Σεπτεμβρίου (επαναληπτική 
εξεταστική περίοδος), η οποία ολοκληρώνεται πριν 
την έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου.
Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης των εξα-
μήνων και των εξεταστικών περιόδων, προτείνονται 
από το Τμήμα Σπουδών, εγκρίνονται από τη Σύγκλη-
το και ανακοινώνονται στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο 
του Πανεπιστημίου.

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2020- 2021
Χειμερινό Εξάμηνο 
12 Οκτωβρίου 2020 έως και 22 Ιανουαρίου 2021
Διακοπές εορτών Χριστουγέννων 
23 Δεκεμβρίου 2020 έως και 6 Ιανουαρίου 2021
Περίοδος εξετάσεων μαθημάτων Χειμερινού 
Εξαμήνου
25 Ιανουαρίου 2021 έως και 19 Φεβρουαρίου 2021
Εαρινό Εξάμηνο 
22 Φεβρουαρίου 2021 έως και 4 Ιουνίου 2021
Διακοπές εορτών Πάσχα 
26 Απριλίου 2021 έως και 7 Μαΐου 2021
Περίοδος εξετάσεων μαθημάτων Εαρινού 
Εξαμήνου
7 Ιουνίου 2021 έως και 2 Ιουλίου 2021

Ξένες Γλώσσες

Στα οκτώ Τμήματα του Πανεπιστημίου μας διδάσκο-
νται τρεις ξένες γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά και γερμανι-

κά. Οι διδάσκοντες ξένων γλωσσών είναι οι ακόλουθοι:
Αγγλικά
Κ. Καραγκούνη (μέλος ΕΕΠ)  ΜΔ 205
Φ. Καραμητρόγλου (μέλος ΕΕΠ)  ΜΔ 205
Γαλλικά
Εξωτερικός συνεργάτης με σύμβαση ΜΔ 207
Γερμανικά
Ι. Ζήκου (μέλος ΕΕΠ)   ΜΔ 207

Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες 
της Αγωγής και της Εκπαίδευσης

Το καινοτόμο Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες 
της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών πληροί όλες τις προβλεπό-
μενες αναγκαίες επιστημονικές και διοικητικές προ-
διαγραφές και ως εκ τούτου εξασφαλίζει Παιδαγωγι-
κή και Διδακτική Επάρκεια (Υ.Α. 39460/Γ2/21.3.2013, 
ΦΕΚ689/2013 Τ.Β’). 
Το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής 
και της Εκπαίδευσης του ΟΠΑ είναι ετήσιας διάρκειας 
(2 εξάμηνα) και απευθύνεται σε τελειόφοιτους φοιτη-
τές/φοιτήτριες (τουλάχιστον 7ου, 8ου εξαμήνου). Όσοι 
παρακολουθήσουν επιτυχώς το Πρόγραμμα, παράλ-
ληλα με τις σπουδές στην ειδικότητα τους, αποφοιτούν 
έχοντας και την ιδιότητα του εκπαιδευτικού και μπο-
ρούν έτσι να στελεχώσουν στη συνέχεια τόσο ως εκ-
παιδευτικοί όσο και ως διοικητικά στελέχη της εκπαί-
δευσης τη δημόσια και την ιδιωτική Πρωτοβάθμια και 
Δευτεροβάθμια Ενιαία και Τεχνολογική Εκπαίδευση.

Το Πρόγραμμα, το οποίο  εστιάζεται στις Επιστήμες 
της Αγωγής και τη Διδακτική Πράξη, αποτελείται από 
δυο ενότητες: 

Α. Παιδαγωγική επάρκεια. Απαρτίζεται για τα δυο 
εξάμηνα από συνολικά οκτώ μαθήματα των επιστη-
μών της αγωγής, 2ωρης εβδομαδιαίας διδασκαλίας. 

Β. Διδακτική επάρκεια. Απαρτίζεται για τα δυο εξά-
μηνα από ένα μάθημα «Πρακτική Άσκηση στη Διδα-
σκαλία» (Π.Α.Δ.) που αναλύεται σε ένα πλέγμα διδα-
κτικών δραστηριοτήτων των φοιτητών/φοιτητριών.

Η παρακολούθηση του Προγράμματος Σπουδών στις 
Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης και ο συ-
ντονισμός ενεργειών για την επιτυχή υλοποίησή του, 
πραγματοποιείται από Επιτροπή, η οποία ορίζεται 
από τη Σύγκλητο του ΟΠΑ και στην οποία συμμετέ-
χουν διδάσκοντες του Προγράμματος. 
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Καθηγητής-Σύμβουλος

Σε κάθε Τμήμα υπάρχει Καθηγητής-Σύμβουλος, δι-
ορισμένος από τη Συνέλευση του Τμήματος, με αρ-
μοδιότητα να κατευθύνει και να συμβουλεύει τους 
φοιτητές σχετικά με τις σπουδές τους. Οι Καθηγητές 
– Σύμβουλοι (μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ) δέχονται τους φοι-
τητές για απορίες και συμβουλές αναφορικά με την 
εκπαιδευτική διαδικασία σε μέρες και ώρες που ανα-
κοινώνονται έξω από κάθε γραφείο.

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, οι φοιτητές   
υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση (http://academicid.
minedu.gov.gr/) για έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας. 
Η ακαδημαϊκή ταυτότητα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να 
έχει ισχύ για όσα έτη διαρκεί η φοιτητική ιδιότητα, και 
να καλύπτει πολλαπλές χρήσεις, επιπλέον του Φοιτη-
τικού Εισιτηρίου (Πάσο). Οι ταυτότητες παραδίδονται 
χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Η ακαδημαϊκή 
ταυτότητα αναγράφει την ακριβή περίοδο ισχύος του 
δικαιώματος του Φοιτητικού Εισιτηρίου. 

Δηλώσεις Μαθημάτων 

Κατά την έναρξη κάθε εξαμήνου οι φοιτητές υποχρε-
ούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική δήλωση μαθημά-
των (www.e-grammateia.gr), προκειμένου να έχουν 
το δικαίωμα να συμμετάσχουν στην εξεταστική περί-
οδο (τακτική και επαναληπτική) κάθε εξαμήνου. Από 
το δεύτερο έτος και μετά οι φοιτητές πρέπει να δη-
λώνουν και τα οφειλόμενα μαθήματα προηγουμέ-
νων εξαμήνων. Στους προπτυχιακούς φοιτητές παρέ-
χονται δωρεάν διδακτικά βιβλία μέσω της Ηλεκτρονι-
κής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμ-
μάτων - ΕΥΔΟΞΟΣ του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων. Η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποι-
ημένη και προσφέρει πλήρη ενημέρωση στους φοι-
τητές για τα παρεχόμενα Συγγράμματα σε κάθε μάθη-
μα και δυνατότητα άμεσης παραλαβής των Συγγραμ-
μάτων. Οι φοιτητές υποβάλουν ηλεκτρονική δήλω-
ση συγγραμμάτων (www.eudoxus.gr), την ίδια περίο-
δο με την υποβολή δηλώσεων μαθημάτων, προκειμέ-
νου να επιλέξουν και να παραλάβουν τα συγγράμμα-
τα για τα μαθήματα που δήλωσαν στο κάθε εξάμηνο. 
Για την εξυπηρέτηση των φοιτητών, το ΟΠΑ διανέμει 
όλες τις προπτυχιακές εκδόσεις του, σημαντικό αριθμό 
συγγραμμάτων άλλων εκδοτικών οίκων και τις έντυπες 
σημειώσεις μαθημάτων σε ειδικό χώρο «Βιβλιοδιανο-
μή» (Αντωνιάδου 1 & Πατησίων ισόγειο). 

Πληροφόρηση

Στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου (www.
aueb.gr) αναρτώνται ανακοινώσεις για σημαντικά θέ-
ματα των σπουδών (Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο, Ωρο-
λόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων, Πρόγραμμα Εξετάσε-
ων, Ημερομηνίες Δηλώσεων κ.ά.). Όλα τα Τμήματα του 
ΟΠΑ διαθέτουν ιστοσελίδες, όπου αναρτώνται πληρο-
φορίες και ανακοινώσεις των Τμημάτων. Τα αποτελέ-
σματα των εξετάσεων αναρτώνται στην ηλεκτρονική 
γραμματεία  (www.e-grammateia.gr), η οποία παρέχει 
δυνατότητα εξατομικευμένης πληροφόρησης σχετι-
κά με την ακαδημαϊκή πορεία του φοιτητή. Επιπλέον, 
μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας υποβάλλονται αι-
τήσεις για έκδοση πιστοποιητικών.

Υποτροφίες 

1. Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) χορηγεί 
κάθε χρόνο υποτροφίες επίδοσης και υποτροφίες και δά-
νεια ενίσχυσης, σε φοιτητές που διακρίθηκαν στις εξετά-
σεις: α) εξαμηνιαίων μαθημάτων και β) εισαγωγής στα 
ΑΕΙ. Οι Γραμματείες των αντίστοιχων Τμημάτων γνωστο-
ποιούν με ανακοίνωση τους τα ονόματα των υποψηφίων 
υποτρόφων και ορίζουν τις προθεσμίες στις οποίες πρέ-
πει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά τους.

2. Στο Πανεπιστήμιο μας λειτουργεί το «Ίδρυμα Γε-
ωργίου Χαλκιοπούλου», το οποίο χορηγεί υποτρο-
φίες ανάλογα με την επίδοση σπουδών και την οικο-
νομική κατάσταση των υποψηφίων. 

3. Στο ΟΠΑ έχουν συσταθεί τα Κεφάλαια Αυτοτελούς 
Διαχείρισης (ΚΑΔ):

•	 «Κληροδότημα Γεωργίας Νικολακοπούλου» το 
οποίο χορηγεί υποτροφίες, υπό τη μορφή μηναίου 
βοηθήματος, σε άπορους φοιτητές που φοιτούν σε 
ΑΕΙ όλης της Ελλάδος. Με ανακοίνωσή του το ΟΠΑ 
προκηρύσσει για κάθε ακαδημαϊκό έτος το ύψος 
της υποτροφίας, καθώς και τον τρόπο και τον χρό-
νο υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων.

•	 «Κληροδότημα Φαίδωνα Χατζηγεωργίου» το 
οποίο απονείμει ετησίως βραβεία σε άριστους 
αποφοίτους του ΟΠΑ λαμβάνοντας υπόψη και την 
οικονομική κατάσταση των υποψηφίων. 
Η προκήρυξη και για τα δυο αναρτάται κάθε χρό-
νο στην κεντρική ιστοσελίδα του ΟΠΑ ενώ ενη-
μέρωση παρέχεται και από τις Γραμματείες όλων 
των Τμημάτων.

 4. Άλλα βραβεία χορηγούνται περιστασιακώς από διά-
φορα Ιδρύματα, Οργανισμούς και Επιχειρήσεις. Πληρο-
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φορίες παρέχονται από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας 
της  Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (ισόγειο κεντρικού κτη-
ρίου) και από τις Γραμματείες των Τμημάτων κατά πε-
ρίπτωση καθώς και στην κεντρική ιστοσελίδα του ΟΠΑ.

Γραμματείες Τμημάτων

Οι Γραμματείες των Τμημάτων είναι ανοιχτές για εξυ-
πηρέτηση των φοιτητών κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 
12.00-14.00 και κάθε Παρασκευή 11.00-13.00.

Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης παρακολουθεί τα ακαδη-
μαϊκά και φοιτητικά θέματα των τριών κύκλων σπου-
δών, συντονίζει τις Γραμματείες των Ακαδημαϊκών 
Τμημάτων και τις Γραμματείες των Μεταπτυχιακών και 
Διδακτορικών Σπουδών των Σχολών και μεριμνά για 
την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και την έκδο-
ση οδηγιών και εγκυκλίων. Αποτελεί το σημείο αναφο-
ράς εξωτερικών παραγόντων όταν απευθύνονται στο 
Ίδρυμα για θέματα σπουδών. Έχει την αρμοδιότητα 
και ευθύνη της μεθοδικής και αποτελεσματικής δια-
χείρισης και του διοικητικού συντονισμού των ακαδη-
μαϊκών και εκπαιδευτικών θεμάτων που αφορούν σε 
εγγραφές, μετεγγραφές, κατατάξεις φοιτητών, ίδρυ-
ση ακαδημαϊκών καθώς και εργαστηριακών μονάδων, 
ίδρυση προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, κα-
τάρτιση ωρολογίων προγραμμάτων και προγραμμά-
των εξετάσεων και συναφών δραστηριοτήτων του πα-
νεπιστημίου.

Σύστημα συσσώρευσης και μεταφοράς 
πιστωτικών μονάδων (ECTS)

Το European Credit Transfer and Accumulation System 
(ECTS) είναι ένα φοιτητο-κεντρικό σύστημα για τη συσ-
σώρευση και μεταφορά πιστωτικών μονάδων, βασιζό-
μενο στη διαφάνεια των μαθησιακών αποτελεσμά-
των και των διαδικασιών μάθησης. Οι πιστωτικές μο-
νάδες ECTS βασίζονται στον φόρτο εργασίας που χρει-
άζονται οι φοιτητές για να επιτύχουν τα αναμενόμε-
να μαθησιακά αποτελέσματα.  Το Παράρτημα Διπλώ-
ματος (Diploma Supplement) είναι ένα επεξηγηματικό 
έγγραφο το οποίο επισυνάπτεται στον τίτλο σπουδών 
και παρέχει πληροφορίες για τη φύση, το επίπεδο, το 
γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και 
το καθεστώς των σπουδών.

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) 

Στο ΟΠΑ λειτουργεί η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότη-
τας (ΜΟΔΙΠ) η οποία συντονίζει και υποστηρίζει τις 
διαδικασίες αξιολόγησης με απώτερο σκοπό τη δια-
σφάλιση και τη βελτίωση της ποιότητας τόσο των προ-
γραμμάτων σπουδών, του εκπαιδευτικού και ερευνη-
τικού έργου όσο και  των άλλων υπηρεσιών του Ιδρύ-
ματος. Ειδικότερα η διασφάλιση ποιότητας της εκπαι-
δευτικής δραστηριότητας επιτυγχάνεται με τη χρήση 
ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος /διδασκα-
λίας το οποίο συμπληρώνεται από τους φοιτητές κάθε 
Τμήματος περίπου στο τέλος κάθε εξαμήνου.

Πιστοποίηση Προγραμμάτων Προπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΠΣ) 

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Εθνικής Αρχής Ανώτα-
της Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και της πρώην Αρχής Δια-
σφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώ-
τατη Εκπαίδευση  (ΑΔΙΠ), τα Προπτυχιακά Προγράμ-
ματα Σπουδών (ΠΠΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών  (ΟΠΑ), συμμορφώνονται πλήρως με τις 
αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις 
Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώ-
ρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπε-
δο σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου 
Προσόντων. Ειδικότερα, τα οκτώ (8) ΠΠΣ του ΟΠΑ πι-
στοποιήθηκαν πετυχαίνοντας την υψηλότερη δυνατή 
βαθμολόγηση στην κλίμακα επίδοσης. Η διάρκεια ισχύ-
ος της Πιστοποίησης ορίζεται για τέσσερα έτη.

Εκθέσεις Πιστοποίησης  των Προπτυχιακών 
Προγραμμάτων Σπουδών - ΟΠΑ

Μονάδα Διασφάλισης 
Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ)

Διάρκεια ισχύος 
της Πιστοποίησης

Πληροφορικής  17-7-2019 έως 16-7-2023
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 17-7-2019 έως 16-7-2023
Οικονομικής Επιστήμης 17-7-2019 έως 16-7-2023
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 10-9-2019 έως 9-9-2023
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 10-9-2019 έως 9-9-2023
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
Σπουδών 

29-5-2020 έως 28-5-2024

Στατιστικής 29-5-2020 έως 28-5-2024
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 29-5-2020 έως 28-5-2024



Φοιτητικές Παροχές

Σίτιση -  Στέγαση 

Σίτιση: Στο ημιυπόγειο του κεντρικού κτηρίου του Πανε-
πιστημίου λειτουργεί εστιατόριο, όπου μπορούν να σιτί-
ζονται όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, είτε 
δωρεάν είτε επί πληρωμή. Δωρεάν σίτιση δικαιούνται 
όσοι φοιτητές πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις 
της ΚΥΑ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 και μπορούν να υπο-
βάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στο https://lesxi.aueb.gr
Στέγαση: Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου στεγάζονται 
στις εγκαταστάσεις της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών (Πα-
τησίων 279-281). Δωρεάν στέγαση δικαιούνται όσοι πλη-
ρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, για τις οποίες μπο-
ρούν να ενημερώνονται από το γραφείο Φοιτητικής Λέ-
σχης (ημιυπόγειο κεντρικού κτηρίου).

Πολιτιστικές Δραστηριότητες

Η Φοιτητική Λέσχη για την εκπλήρωση του σκοπού 
της στοχεύει στην πολύπλευρη παιδεία και αγωγή 
των φοιτητών του ΟΠΑ μέσω της λειτουργίας πολιτι-
στικών δραστηριοτήτων, όπως Θεάτρου, Παραδοσια-
κού Χορού, Μουσικής, Χορωδίας, Φωτογραφίας, Κινη-
ματογράφου, Ρητορικού Ομίλου και Model Of United 
Nations (MUN). Πληροφορίες: https://www.aueb.gr/
el/content/politistikes Εξυπηρέτηση φοιτητών: Ημιυ-
πόγειο Κεντρικού Κτηρίου, καθημερινά 08:00-18:00

Αθλητικές Δραστηριότητες

Οι φοιτητές μπορούν να συμμετάσχουν σε ατομικά 
και ομαδικά αθλήματα μέσω του Τμήματος Φυσικής 
Αγωγής (Ημιυπόγειο Κεντρικού Κτηρίου). Το Πανεπι-
στήμιο χρησιμοποιεί δημόσιες και ιδιωτικές αθλητι-
κές εγκαταστάσεις. Οι φοιτητές έχουν διακριθεί στον 
κλασσικό αθλητισμό, την κολύμβηση, τη σκοποβολή, 
την ποδηλασία, το άλμα επί κοντώ, την πετοσφαίρι-
ση, την καλαθοσφαίριση, την επιτραπέζια αντισφαί-
ριση, το σκάκι κ.ά. στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, 
καθώς και σε διοργανώσεις της Επιτροπής Αθλητι-

σμού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΑΤΕ) του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το Τμήμα Φυσι-
κής Αγωγής στελεχώνεται από μέλη ΕΕΠ του Πανεπι-
στημίου, καθώς και από αριθμό έκτακτων εκπαιδευ-
τικών εξειδικευμένων σε διάφορα αθλήματα. Πληρο-
φορίες: https://www.aueb.gr/el/content/athlitikes
Εξυπηρέτηση φοιτητών: Ημιυπόγειο Κεντρικού Κτη-
ρίου, και στα τηλέφωνα: 210 8203 723 & 753 και στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: athletics@aueb.gr

Ιατρείο 

Το ιατρείο λειτουργεί στο ημιυπόγειο του κεντρικού 
κτηρίου. Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες εξω-
τερική συνεργάτης ιατρός εξυπηρετεί την πανεπιστη-
μιακή κοινότητα και σε καθημερινή βάση καλύπτει τα 
περιστατικά νοσηλεύτρια του Ιδρύματος. Οι προπτυ-
χιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι 
διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική 
και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ια-
τροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο 
Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.), με κάλυψη των σχε-
τικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).
Η έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθέ-
νειας (Ε.Κ.Α.Α.) για τις ανωτέρω κατηγορίες φοιτητών, 
οι οποίοι μετακινούνται σε χώρες της ΕΕ καθώς και η 
κάλυψη των δαπανών που τυχόν προκύπτουν πραγ-
ματοποιείται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
ισχύουν. Εξυπηρέτηση φοιτητών: Ημιυπόγειο Κε-
ντρικού Κτηρίου, καθημερινά 08:00-16:00.

Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας  

Ακριβώς απέναντι από το ιατρείο λειτουργεί η υπη-
ρεσία συμβούλου ψυχικής υγείας, όπου απασχολεί-
ται ιατρός ειδικευμένη στην ψυχιατρική παιδιών και 
εφήβων, καθώς και στην ψυχοδυναμική αντιμετώπι-
ση των θεμάτων ψυχικής υγείας και της συμβουλευτι-
κής ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. 

Φοιτητική Λέσχη
Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) λειτουργεί Φοιτητική Λέσχη με σκοπό τη βελτίωση των βιοτι-
κών συνθηκών των φοιτητών του ΟΠΑ, την ψυχαγωγία και την προαγωγή της κοινωνικής και πνευματικής 
τους μόρφωσης. 
Η Φοιτητική Λέσχη εξασφαλίζει τη σίτιση, τη στέγαση και την άθληση των φοιτητών, λειτουργεί τμήματα μου-
σικά, χορευτικά, κινηματογράφου, θεάτρου, ρητορικής αντιλογίας, προσφέρει τη διδασκαλία ξένων γλωσσών 
και της νεοελληνικής ως ξένης γλώσσας για τους αλλογενείς και ομογενείς αλλοδαπούς φοιτητές και παρέχει 
στους φοιτητές, ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
Πληροφορίες και Εξυπηρέτηση φοιτητών: Ημιυπόγειο Κεντρικού Κτηρίου, καθημερινά 08:00-18:00.
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 Το ΟΠΑ συμμετέχει ενεργά στο Πρόγραμμα ́ Ερασμος 
από το 1987 προωθώντας τη συνεργασία με πανεπι-
στήμια, επιχειρήσεις και διεθνείς οργανισμούς της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και την κινητικότητα φοιτητών, 
διδακτικού και διοικητικού προσωπικού με ιδρύμα-
τα-εταίρους. Το ΟΠΑ έχει 185 υπογεγραμμένες δι-
ιδρυματικές συμφωνίες Erasmus+. Βάσει αυτών μετα-
βαίνουν ετησίως στο εξωτερικό 300 φοιτητές του για 
παρακολούθηση μαθημάτων στο εξωτερικό με πλή-
ρη ακαδημαϊκή αναγνώριση λόγω της εφαρμογής του 
Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτι-
κών Μονάδων ECTS, ενώ γίνονται δεκτοί περίπου 320 
φοιτητές από ιδρύματα-εταίρους. Παράλληλα, περί-
που 80 φοιτητές του ΟΠΑ πραγματοποιούν την Πρα-
κτική τους Άσκηση στο εξωτερικό ετησίως μέσω του 
Προγράμματος Εrasmus+. Από το 2014 το ΟΠΑ συντο-
νίζει τον Όμιλο Πρακτικής Άσκησης με Ιδρύματα Εταί-
ρους το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστή-
μιο Ιωαννίνων,  το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το Πανε-
πιστήμιο Κρήτης,  το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και τη 
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Βασικός σκοπός του Ομί-
λου του ΟΠΑ είναι η δημιουργία επιπλέον ευκαιριών 
απασχόλησης των φοιτητών στο εξωτερικό με στόχο 
την απόκτηση πολύτιμης πρακτικής εμπειρίας, αλλά 
και η ενίσχυση της κινητικότητας προσωπικού για δι-

δασκαλία ή επιμόρφωση. Το ΟΠΑ, αναπτύσσοντας πε-
ραιτέρω τη διεθνοποίησή του, δημιουργεί νέες ευκαι-
ρίες μέσω του Προγράμματος Erasmus+ Διεθνής Κινη-
τικότητα. Στο πλαίσιο αυτού του Προγράμματος, χορη-
γούνται υποτροφίες κινητικότητας μέσω του Ιδρύμα-
τος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) σε εισερχόμενους και 
εξερχόμενους φοιτητές και των τριών κύκλων σπου-
δών, προκειμένου να διανύσουν μία περίοδο σπου-
δών σε Ίδρυμα – Εταίρο εκτός Ε.Ε. με πλήρη ακαδημα-
ϊκή αναγνώριση μέσω της εφαρμογής  του συστήμα-
τος των πιστωτικών μονάδων (ECTS credits). Επιπλέον, 
χρηματοδοτείται η μετακίνηση των μελών διδακτικού 
προσωπικού για την πραγματοποίηση σύντομης διάρ-
κειας διδασκαλίας καθώς και η μετακίνηση μελών δι-
οικητικού/διδακτικού προσωπικού με σκοπό την επι-
μόρφωση. Στην παρούσα φάση το ΟΠΑ συνεργάζεται 
με υψηλού κύρους Πανεπιστήμια  των ΗΠΑ, Καναδά, 
Ρωσίας, Λιβάνου και Μαρόκου, ενώ το δίκτυο συνερ-
γασιών του αναμένεται να επεκταθεί περαιτέρω. Επί-
σης, το ΟΠΑ συμμετέχει και σε άλλα Προγράμματα της 
ΕΕ, όπως  Erasmus Mundus, Jean Monnet, Εrasmus+ 
Knowledge Alliances,  κ.λ.π.  
Πληροφορίες για τα διαπανεπιστημιακά προγράμμα-
τα συνεργασίας και  κινητικότητας φοιτητών του προ-
γράμματος  Erasmus+:  Πατησίων 74, ισόγειο 

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων & 
Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 
-  Πρόγραμμα Erasmus+
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Σκοπός της υπηρεσίας αυτής είναι η υποστήριξη και 
βοήθεια της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και κυρί-
ως των φοιτητών στην αντιμετώπιση διαφόρων προ-
βλημάτων που έχουν κατά τη διάρκεια της φοιτητι-
κής τους ζωής, όπως άγχος εξετάσεων, δυσκολίες στις 
σπουδές, στην προσαρμογή της φοιτητικής ζωής, 

προβλήματα σχέσεων, επικοινωνίας, προσωπικά, δια-
ταραχές διατροφής, ψυχοσωματικές εκδηλώσεις και 
γεγονότα ζωής. 
Εξυπηρέτηση φοιτητών: Ημιυπόγειο Κεντρικού 
Κτηρίου, κάθε Δευτέρα - Τρίτη - Πέμπτη 10:30-14:30.



Ινστιτούτο Κομφούκιος Αθηνών 
(Business Confucius Institute – BCI)

Το Ινστιτούτο Κομφούκιος Αθηνών ιδρύθηκε το έτος 
2009 στο ΟΠΑ σε συνεργασία με το University of 
International Business and Economics (UIBE) του Πε-
κίνου και το Offi  ce of Chinese Language Council 
International (HANBAN). Είναι το πρώτο Ινστιτούτο 
Κομφούκιος στην Ελλάδα και το τρίτο στην Ευρώπη με 
κατεύθυνση τα οικονομικά και τη διοίκηση επιχειρήσε-
ων. Ο κύριος στόχος του είναι  να αποτελέσει γέφυρα 
συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ της Ελλάδας και 
της Κίνας και να συμβάλει στην πολιτιστική προσέγγιση 
και την περαιτέρω ανάπτυξη εκπαιδευτικών, ερευνητι-
κών και οικονομικών συνεργασιών μεταξύ των δύο χω-
ρών. Το Ινστιτούτο, διαθέτοντας έντονη και πολύπλευ-
ρη δραστηριότητα, διοργανώνει μία σειρά εκπαιδευτι-
κών προγραμμάτων και πολιτιστικών εκδηλώσεων τα 
οποία απευθύνονται σε όλους όσους ενδιαφέρονται να 
έρθουν σε επαφή με την Κινέζικη γλώσσα και το Κινέζι-
κο πολιτισμό. Στο πλαίσιο αυτό, το Ινστιτούτο υποστη-
ρίζει την ανταλλαγή φοιτητών από και προς την Κίνα και 
την Ελλάδα μέσω θερινών κύκλων μαθημάτων και εκ-
παιδευτικών ταξιδιών και συμμετέχει στην διοργάνωση 
διαπολιτισμικών συνεδρίων, γιορτών και βραβεύσεων, 
ενώ αξιοσημείωτη είναι και η χορήγηση υποτροφιών 
πλήρους φοίτησης για σπουδές της κινεζικής γλώσσας 
σε διακεκριμένα πανεπιστήμια της Κίνας. Στη δεκαετή 
λειτουργία του, το Ινστιτούτο Κομφούκιος Αθηνών έχει 
διδάξει την Κινεζική γλώσσα σε περισσότερους από 
1.500 μαθητές σε όλα τα επίπεδα της γλώσσας. Τα πο-
σοστά επιτυχίας στις εξετάσεις πιστοποίησης της κινεζι-
κής ως ξένης γλώσσας που διοργανώνονται περισσότε-
ρες από 6 φορές τον χρόνο στο Ινστιτούτο, αγγίζουν το 
98%. Μαθητές αλλά και επισκέπτες έχουν παρακολου-

θήσει διαλέξεις με θέμα τη μουσική, την όπερα, τις πα-
ραδοσιακές ενδυμασίες, τη μαγειρική, τις πολεμικές τέ-
χνες, την ιστορία και τη λογοτεχνία της Κίνας και έχουν 
συμμετάσχει στον Διεθνή Διαγωνισμό «Κινεζική Γέφυ-
ρα»  με έπαθλα υποτροφίες ενός ακαδημαϊκού εξαμή-
νου σε πανεπιστήμια της Κίνας. Μέχρι σήμερα το Ινστι-
τούτο έχει χορηγήσει περισσότερες από 75 υποτροφί-
ες πλήρους φοίτησης σε μαθητές του Ινστιτούτου προ-
κειμένου να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην κινεζι-
κή γλώσσα/ιστορία/φιλοσοφία, αλλά και στην παραδο-
σιακή κινεζική ιατρική και το Τάι Τσι σε κορυφαία πα-
νεπιστήμια της Κίνας, διάρκειας από ένα ακαδημαϊκό 
εξάμηνο έως και 3 χρόνια. Σημαντική δράση του Ινστι-
τούτου αποτέλεσε και το 4ο Ελληνο-Κινεζικό Συνέδριο 
Επιχειρηματικότητας τον Μάιο του 2017 στην Αθήνα 
στο οποίο συμμετείχαν Έλληνες και Κινέζοι επιχειρη-
ματίες, εκπρόσωποι επιχειρήσεων και οργανισμών από 
τη χώρα μας και τη Κίνα, μέλη διπλωματικών αποστο-
λών, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, στελέχη φορέων και 
επιχειρήσεων, με σκοπό να διερευνήσουν τις εμπορι-
κές και επιχειρηματικές ευκαιρίες που υπάρχουν για 
να επεκταθούν στη συνεχώς αναπτυσσόμενη και πολ-
λά υποσχόμενη αγορά της Κίνας. Τέλος, τον Μάιο του 
2018 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, υπό την 
αιγίδα του Ινστιτούτου, η Κοινή Συνδιάσκεψη των Ινστι-
τούτων Κομφούκιος της Ευρώπης που διοργανώθηκε 
στην Αθήνα με εκπροσώπους από 34 Ινστιτούτα Κομ-
φούκιος. Στη συνδιάσκεψη αυτή συζητηθήκαν τα ποιο-
τικά πρότυπα και το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλί-
ας των Ινστιτούτων Κομφούκιος και δόθηκαν σχετικές 
γνωμοδοτήσεις και προτάσεις για τη βελτίωση της Ποι-
ότητας Λειτουργίας των Ινστιτούτων Κομφούκιος. 
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Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας 
(Δ.Α.ΣΤΑ.) 

Η Δ.Α.ΣΤΑ. είναι η διοικητική δομή του Πανεπιστημί-
ου που προγραμματίζει, συντονίζει και υλοποιεί τις 
δράσεις του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
σε θέματα:

α) ανάπτυξης επιχειρηματικότητας και καινοτο-
μίας

β) διασύνδεσης των φοιτητών και αποφοίτων με 
την αγορά εργασίας

γ) διασύνδεσης της ακαδημαϊκής κοινότητας με 
επιχειρήσεις

δ) πρακτικής άσκησης φοιτητών, και
ε)  υποστήριξης δράσεων αξιοποίησης της έρευνας.

Η δομή Δ.Α.ΣΤΑ. διαρθρώνεται σε τρεις μονάδες:
•	Μονάδα Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδε-

σης με την Αγορά Εργασίας (Π.Α.Δ.)
•	Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότη-

τας (Μο.Κ.Ε.)
•	Μονάδα ACEin (Athens Center for 

Entrepreneurship and Innovation).

Μονάδα Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης 
με την Αγορά Εργασίας (Π.Α.Δ.) 

Βασικός  στόχος της Μονάδας  Πρακτικής Άσκη-
σης και Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας είναι η 
υποστήριξη των φοιτητών και αποφοίτων του ΟΠΑ 

Διασύνδεση με την Αγορά Εργασίας 
και την Επιχειρηματικότητα

για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Επίσης, 
προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους φοιτη-
τές και αποφοίτους με στόχο τη λήψη αποφάσεων 
που αφορούν στο εργασιακό και εκπαιδευτικό τους 
μέλλον. Η μονάδα Π.Α.Δ. αποτελείται από το Γραφείο 
Διασύνδεσης και το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Αποστολή του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης είναι 
να προάγει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σύν-
δεση της θεωρίας με την πράξη και τη μετάβαση 
των ασκούμενων φοιτητών από τη φοιτητική στην 
επαγγελματική ζωή. Η πρακτική άσκηση αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι της Ανώτατης εκπαίδευσης 
στο ΟΠΑ, καθώς όλα τα Τμήματα την έχουν θεσμο-
θετήσει και την έχουν συμπεριλάβει στο Πρόγραμ-
μα Σπουδών τους. Έχει διάρκεια 2 - 4 μήνες και υλο-
ποιείται κυρίως σε τρεις περιόδους (Χειμερινό εξά-
μηνο, Εαρινό εξάμηνο και καλοκαιρινή περίοδος). 
Πληροφορίες: Κτήριο οδού Ελπίδος 13, 3ος όροφος. 

Γραφείο Διασύνδεσης

Το Γραφείο Διασύνδεσης φροντίζει για τη συστημα-
τική πληροφόρηση των φοιτητών και αποφοίτων 
σχετικά με την αγορά εργασίας και τις δυνατότητες 
επαγγελματικής απασχόλησής τους. Για την επίτευ-
ξη των στόχων του, το Γραφείο χρησιμοποιεί σύγ-
χρονα μέσα επικοινωνίας (site, social media) και δι-
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οργανώνει κάθε άνοιξη Ημέρες Καριέρας με σκοπό 
να φέρει σε επαφή τους τελειόφοιτους και πτυχιού-
χους του Πανεπιστημίου με εκπροσώπους επιχειρή-
σεων και οργανισμών προς εξεύρεση εργασίας. Το 
Γραφείο παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέ-
ματα σχετικά με την α) αναζήτηση εργασίας (π.χ. σύ-
νταξη βιογραφικού σημειώματος, συνέντευξη αξιο-
λόγησης προσωπικού κλπ.) και β) λήψη ακαδημαϊ-
κών και επαγγελματικών αποφάσεων (π.χ. διαχείρι-
ση διλημμάτων, σχεδιασμό καριέρας κ.λπ.).
Πληροφορίες: Κτήριο οδού Ελπίδος 13, 3ος όροφος. 

Μονάδα Καινοτομίας και 
Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ)

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 
(ΜοΚΕ) στοχεύει στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών 
δεξιοτήτων και του επιχειρηματικού πνεύματος της κοι-
νότητας του πανεπιστημίου. Η ΜοΚΕ ενθαρρύνει τους 
φοιτητές και αποφοίτους για να διερευνήσουν αν τους 
ταιριάζει η επιχειρηματικότητα ως επιλογή καριέρας 
και τους υποστηρίζει στα πρώιμα στάδια της ανάπτυ-
ξης των νέων επιχειρηματικών τους εγχειρημάτων. Για 
τους σκοπούς αυτούς η ΜοΚΕ προσφέρει συστηματι-
κές υπηρεσίες εκπαίδευσης, υποστήριξης και δικτύω-
σης, καθώς και εκπαιδευτικό υλικό, εργαστηριακά μα-
θήματα και στοχευμένες εκδηλώσεις σε αναδυόμενους 
τομείς της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Κάθε 
χρόνο διεξάγει τον Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας 
του ΟΠΑ, ο οποίος αποτελεί φυτώριο νέων επιχειρημα-
τικών ομάδων, καθώς και την Ημέρα Καριέρας StartUp.
Πληροφορίες: Κτήριο οδού Κεφαλληνίας 46, 2ος όρο-
φος. 

Μονάδα ACEin (Athens Center for 
Entrepreneurship and Innovation)

Η Μονάδα ACEin (Athens Center for Entrepreneur-
ship and Innovation) παρέχει υποστήριξη σε επι-
χειρηματικά σχήματα που θέλουν να υλοποιήσουν 
μια καινοτόμο ιδέα, να αναπτύξουν μία βιώσιμη 
επιχειρηματική προσπάθεια ή να αξιοποιήσουν 
επιχειρηματικά τα αποτελέσματα της έρευνάς 
τους. Παράλληλα, η παρεχόμενη υποστήριξη ακο-
λουθεί συγκεκριμένη μεθοδολογία, ανάλογα με το 
στάδιο επιχειρηματικής ωριμότητας της κάθε ομά-
δας, και πέρα από τη φιλοξενία στους χώρους της 
Μονάδας καλύπτει τους εξής βασικούς άξονες: Εκ-
παίδευση, Δικτύωση, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 
και Mentoring, Διαγωνισμοί.
Πληροφορίες: Κτήριο οδού Κεφαλληνίας 46, 2ος 

όροφος.

Μονάδα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 

Η Μονάδα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του 
ΟΠΑ έχει αποστολή να εμπνέει, να εκπαιδεύει και να 
στηρίζει άτομα που θέλουν να κάνουν ριζικές αλλα-
γές στην κοινωνία.
Για να εξυπηρετήσει την αποστολή της η Μονάδα:
•	 προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση για 

να μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να υλοποιούν 
κοινωνικές καινοτομίες που πολλαπλασιάζουν 
τον αντίκτυπο.
•	εξελίσσει την έρευνα στο πεδίο της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας με προεκτάσεις στη θεω-
ρία και στην πρακτική.  
•	δημιουργεί συνεργασίες που ενισχύουν το οι-

κοσύστημα κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε 
εθνικό και διεθνές επίπεδο.
•	δημιουργεί έναν κόμβο σύνδεσης κοινωνικών 

επιχειρηματιών με ηγέτες και σημαντικούς παί-
κτες σε επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και μη κυ-
βερνητικές οργανώσεις, προκειμένου να εξα-
σφαλίζει ισχυρό οικονομικό, κοινωνικό και πε-
ριβαλλοντικό αντίκτυπο.
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Φοιτητικές Οργανώσεις

Σύλλογος Φοιτητών ΟΠΑ «Σωτήρης Πέτρουλας»
Από τους παλαιότερους φοιτητικούς συλλόγους είναι ο Σύλλογος Φοιτητών του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών «Σωτήρης Πέτρουλας». Διοικείται από 11μελές συμβούλιο το οποίο 
εκλέγεται κάθε χρόνο. Μέλη του συλλόγου τον εκπροσωπούν στη Σύγκλητο του Πανεπιστημί-
ου και στις Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων. 

AIESEC
Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο έχει παράρτημα η μη πολιτική, μη κερδοσκοπική Διεθνής Ένω-
ση Φοιτητών Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (AIESEC), που διοικείται αποκλειστικά από 
φοιτητές. Με διεθνές πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών, καθώς και με διοργάνωση συνεδρίων 
και σεμιναρίων επιτυγχάνεται η απασχόληση φοιτητών, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, σε 
διάφορες επιχειρήσεις και οργανισμούς του εξωτερικού. Πληροφορίες: Κτήριο οδού Πατησίων 
80, 1ος όροφος. www.aiesec.gr

AEGEE
Η AEGEE είναι μια ανεξάρτητη, πανευρωπαϊκή, μη κερδοσκοπική οργάνωση φοιτητών και νέων 
επιστημόνων. Σκοπός της είναι η προώθηση της έννοιας της ευρωπαϊκής συνείδησης και της 
συνεργασίας στην ευρωπαϊκή νεολαία και κυρίως στα μέλη της ευρωπαϊκής φοιτητικής κοινό-
τητας. Το σκοπό αυτό επιτυγχάνει οργανώνοντας συνέδρια και εκδηλώσεις ευρωπαϊκού και επι-
στημονικού ενδιαφέροντος παράλληλα με την εντατική προώθηση ανταλλαγών και επισκέψε-
ων μεγάλου αριθμού φοιτητών σε όλη την Ευρώπη. 
Πληροφορίες: Κτήριο οδού Πατησίων 80, 5ος όροφος. www.aegee-athina.gr

AUEB Erasmus Student Network (ESN)
Ο ESN ιδρύθηκε το 1992 και μερικοί από τους σκοπούς του είναι:
•	Οι συμβουλές και η βοήθεια προς τους φοιτητές του ΟΠΑ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 

Erasmus+.
•	Η υποδοχή, η βοήθεια προσαρμογής και η στέγαση των φοιτητών που επισκέπτονται το ΟΠΑ 

στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.
•	Η οργάνωση δραστηριοτήτων εκπαιδευτικού και επαγγελματικού ενδιαφέροντος, με τη συμ-

μετοχή προσωπικοτήτων του επιστημονικού και επιχειρησιακού κόσμου, καθώς και κοινωνι-
κών εκδηλώσεων.

•	Η συνεργασία με αντίστοιχους συλλόγους άλλων πανεπιστημίων στο πλαίσιο του ESN 
International.

Πληροφορίες: Κτήριο οδού Ευελπίδων 29, 1ος όροφος.

AUEB Students’ Investment & Finance Club
Ο σύλλογος AUEB Students’ Investment & Finance Club ιδρύθηκε στις αρχές του 2013 με σκοπό 
να αποτελέσει ορόσημο για τους φοιτητές οι οποίοι ενδιαφέρονται να γνωρίσουν περισσότερα, 
αλλά και να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις, γύρω από τα πεδία των χρηματοοικονομικών, των 
επενδύσεων και της συμβουλευτικής. Αποτελεί έναν μη πολιτικό, μη κερδοσκοπικό σύλλογο με 
κοινωνικό χαρακτήρα και έχει αποκλειστικά εκπαιδευτικό σκοπό. Μέλη του συλλόγου μπορούν 
να γίνουν φοιτητές και πρόσφατοι απόφοιτοι του ΟΠΑ. Πληροφορίες: www.auebsifc.gr

Φοιτητικός Σύλλογος Επιχειρηματικότητας ThinkBiz
Ο Φοιτητικός Σύλλογος Επιχειρηματικότητας ThinkBiz ξεκίνησε το 2012 με σκοπό να ανα-
πτύξει την επιχειρηματική κουλτούρα στο Πανεπιστήμιο. Μία προσπάθεια από φοιτη-
τές για φοιτητές, με τακτικές δράσεις, ανταλλαγή ιδεών και υλοποίηση projects, με άξονες 
τη συνεργατικότητα και την καινοτομία, τη δικτύωση, την έρευνα και τη δημιουργική σκέψη  
Πληροφορίες:  www.thinkbiz.gr

32



Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) 

Στον πρώτο και δεύτερο όροφο του κεντρικού κτιρί-
ου λειτουργεί Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης για 
την εξυπηρέτηση όλων των μελών της πανεπιστημια-
κής κοινότητας. Στην ΒΚΠ οι   φοιτητές μπορούν:
•	να επισκεφθούν τους χώρους της (Αναγνωστήρια, 

Τμήμα Βιβλίων Έρευνας, Τμήμα Περιοδικών, Κέντρα 
Τεκμηρίωσης) για επιτόπια μελέτη,

•	να γίνουν μέλη κατόπιν σχετικής αίτησης στο Τμή-
μα Δανεισμού του Αναγνωστηρίου προκειμένου να 
μπορούν να δανείζονται βιβλία από τις συλλογές της,  
αλλά και από άλλες συνεργαζόμενες βιβλιοθήκες, 

•	να φωτοτυπήσουν περιοδικές εκδόσεις, πληροφορι-
ακό υλικό και εκδόσεις που δε δανείζονται,  στα φω-
τοτυπικά μηχανήματα που βρίσκονται εντός της ΒΚΠ,  

•	να αναζητήσουν βιβλιογραφία και αρθρογραφία  
από τον βιβλιογραφικό κατάλογο   OPAC,  τις συνδρο-
μητικές βάσεις δεδομένων  αλλά και από πηγές ανοι-
κτής πρόσβασης,

•	να πλοηγηθούν στην ιστοσελίδα της για πληροφορί-
ες σχετικά με τη λειτουργία, τις συλλογές και τις προ-
σφερόμενες υπηρεσίες, 

•	να αποκτήσουν εξ αποστάσεως πρόσβαση (την οι-
κία ή τον χώρο εργασίας) στην ψηφιακή βιβλιοθή-
κη μέσω της υπηρεσίας Ιδεατού Ιδιωτικού Δικτύου 
(Virtual Private Network),

•	να παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά σεμινάρια 
στη χρήση των πληροφοριακών πηγών και των υπη-
ρεσιών της και να συμμετέχουν στις δράσεις της,  

•	να απευθυνθούν στο καταρτισμένο προσωπικό της 
για καθοδήγηση στη χρήση των εργαλείων πληρο-
φόρησης και των ηλεκτρονικών πηγών καθώς και 
στην εύρεση του έντυπου υλικού της,

•	να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία «Ρωτήστε μας» 
μέσα από την ιστοσελίδα της για να στείλουν τα ερω-

τήματά τους και να λάβουν προσωποποιημένη καθο-
δήγηση στην έρευνα.

Πληροφορίες: Κεντρικό Κτήριο οδού Πατησίων 76, 1ος 
και 2ος όροφος. Κτήριο οδού Τροίας 2, Κιμώλου και Σπε-
τσών

Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων

Οι υπηρεσίες του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύ-
ων (NOC) του ΟΠΑ περιλαμβάνουν τη σχεδίαση και 
λειτουργία των δικτύων δεδομένων και φωνής, την 
εγκατάσταση και διαχείριση τηλεπικοινωνιακού εξο-
πλισμού, καλωδιακής υποδομής και ενεργών δικτυα-
κών συσκευών, την διαχείριση των κεντρικών δικτυ-
ακών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου (όπως το ηλε-
κτρονικό ταχυδρομείο, το δίκτυο WiFi, την υπηρεσία 
VPN, την υπηρεσία eclass, κτλ.), και τη λειτουργία αί-
θουσας τηλεκπαίδευσης και τηλεδιάσκεψης.
Πληροφορίες: Πτέρυγα Αντωνιάδου, 4ος όροφος.

Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Το ΟΠΑ διαθέτει ένα σύγχρονο Κέντρο Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών το οποίο επί συνεχούς βάσεως αναβαθ-
μίζει την τεχνολογική του υποδομή και τις υπηρεσί-
ες που προσφέρει, ποιοτικά και ποσοτικά, διαθέτει συ-
στήματα μεγάλης υπολογιστικής ισχύος και τρία (3) κε-
ντρικά εργαστήρια διδασκαλίας και πρακτικής άσκη-
σης, συνολικής χωρητικότητας 150 θέσεων εργασίας. 
Στα εργαστήρια αυτά είναι εγκατεστημένα σύγχρονα 
προβολικά οροφής και ασύρματη μικροφωνική εγκα-
τάσταση. Για τις ανάγκες εκτυπώσεων των φοιτητών το 
Κέντρο τρεις (3) εκτυπωτές laser (έναν σε κάθε αίθου-
σα).
Πληροφορίες: Πτέρυγα Δεριγνύ, 3ος όροφος.

Υποδομές
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Η Κοινωνική Προσφορά αποτελεί μία από τις υπέρτα-
τες αξίες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και 
διαπνέει την Ταυτότητα, τη Στρατηγική και την καθη-
μερινή λειτουργία του. Η υιοθέτηση της αξίας αυτής 
αποσκοπεί τόσο στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη 
υπεύθυνων επιστημονικά καταρτισμένων ερευνητών, 
επαγγελματιών και πολιτών, οι οποίοι θα δρουν και θα 
ηγούνται με γνώμονα τη βιωσιμότητα και την κοινω-
νική ευθύνη, όσο και στη λειτουργία του Πανεπιστη-
μίου ως ερευνητικό και εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο 
προσφέρει προστιθέμενη αξία στη βιώσιμη ανάπτυ-
ξη της οικονομίας και της κοινωνίας μας γενικότερα.

Μαθήματα γύρω από την Κοινωνική Ευθύνη έχουν 
ενσωματωθεί στα προγράμματα σπουδών τόσο σε 
Προπτυχιακό όσο και σε Μεταπτυχιακό επίπεδο, ενώ 
σημαντική είναι και η ερευνητική δραστηριότητα του 
Πανεπιστημίου γύρω από τη θεματική αυτή.

Από το Μάρτιο του 2013, το ΟΠΑ συμμετέχει στο Ακα-
δημαϊκό Δίκτυο United Nations Global Compact και 
ανά τρία έτη υποβάλλει σχετική έκθεση δραστηρι-
οτήτων στα Ηνωμένα Έθνη. Επίσης, καθώς τoν Φε-
βρουάριο του 2013, το Πανεπιστήμιο έλαβε την πι-
στοποίηση “Principles for Responsible Management 
Education (PRME)”, ανά τρία έτη συντάσσει και υπο-
βάλλει έκθεση πεπραγμένων κοινωνικής προσφο-
ράς γύρω από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 
του ΟΗΕ. Τέλος, από το 2012 το ΟΠΑ έχει υπογράψει 
μνημόνιο συνεργασίας με το Ελληνικό Δίκτυο για την 
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΔΕΚΕ).

Ο σεβασμός στα άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) συ-
νιστά κρίσιμο δείκτη πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο. 
Ως εκ τούτου, η αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος με-
ριμνά για την διευκόλυνση των φοιτητών/τριών και 
του προσωπικού με ειδικές ανάγκες, μέσω του σχεδι-
ασμού, της υλοποίησης και της εφαρμογής προσαρ-
μογών στο περιβάλλον, για την πρόσβαση στις πανε-
πιστημιακές κτηριακές εγκαταστάσεις. 

Επιπλέον, το ΟΠΑ καταβάλλει σημαντική προσπάθεια 
να μειώσει το οικολογικό του αποτύπωμα με εστια-
σμένες δράσεις μείωσης της κατανάλωσης ενέργει-
ας (αντικατάσταση λαμπτήρων πυρακτώσεως, εγκα-
τάσταση συστήματος φυσικού αερίου αντί πετρελαί-
ου, κ.ά), «ενεργειακής» θωράκισης των κτηρίων και δι-
οργάνωσης εκτεταμένου προγράμματος ανακύκλω-
σης με στόχο τη μείωση των παραγόμενων απορριμ-

μάτων (χαρτιού, τόνερ εκτυπωτών και μπαταριών). Το 
«Εργαστήριο Έρευνας στην Κοινωνικοοικονομική και 
Περιβαλλοντική Αειφορία (ReSEES)» του ΟΠΑ είναι 
μέλος του δικτύου “EIT Climate-KIC Hub Greece” από 
το 2018. Το πρόγραμμα EIT επιταχύνει την καινοτομία 
για το κλίμα σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Για 26 συναπτά έτη το ΟΠΑ διοργανώνει δύο φορές 
τον χρόνο Εθελοντική Αιμοδοσία σε συνεργασία με 
το Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυ-
ριακού» στην οποία συμμετέχει όλη η ακαδημαϊκή 
και φοιτητική κοινότητα του ΟΠΑ.

Το Πανεπιστήμιο υποστηρίζει τη δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση ποικιλοτρόπως. Προσφέρει ηλεκτρονι-
κούς υπολογιστές σε σχολικές μονάδες, διοργανώ-
νει το Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότη-
τας για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, και από το 
Μάρτιο του 2013 λειτουργεί την εκπαιδευτική δράση 
«EduSupport» που έχει ως σκοπό να παρέχονται μα-
θήματα σε ευαίσθητες ομάδες από εθελοντές, φοιτη-
τές/τριες του Πανεπιστημίου μας, σε συνεργασία με 
τον Δήμο Αθηναίων και τη Βιβλιοθήκη της Αρχιεπι-
σκοπής Αθηνών.

Πρόγραμμα Εθελοντισμού «AUEB Volunteers»

Στόχος του Προγράμματος είναι να δώσει τη δυνα-
τότητα στα μέλη της κοινότητας να βιώσουν τον εθε-
λοντισμό, ώστε να αναδειχθεί η αξία της συμμετο-
χής και της έμπρακτης προσφοράς προς την Κοινω-
νία και το ίδιο το Πανεπιστήμιο. Οι δράσεις του “AUEB 
Volunteers” από την εκκίνηση του Προγράμματος τον 
Σεπτέμβριο του 2017 ως και τον Μάιο 2020 έχουν δώ-
σει την ευκαιρία σε περίπου 4.500 άτομα να προσφέ-
ρουν 19.500 ώρες σε περίπου 110 δράσεις και εκδη-
λώσεις κοινωνικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά κάποιες 
από αυτές τις δράσεις είναι: ενισχυτική διδασκαλία 
σε παιδιά και εφήβους από ευπαθείς κοινωνικές ομά-
δες, αγώνας ποδοσφαίρου με την Εθνική Αστέγων, 
ενημέρωση νέων για τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμε-
να Νοσήματα, την Ασφαλή Οδήγηση και την σημα-
σία της Ανακύκλωσης κλπ. Η μεγαλύτερη εκδήλω-
ση του Προγράμματος, με στόχο την ανάσχεση της 
υποβάθμισης της περιοχής και την ανάδειξη του Πε-
δίου του Άρεως ως χώρο φιλικό προς τις οικογένειες, 
τους νέους και όλους τους κατοίκους της επαφής εί-
ναι ο αγώνας δρόμου ΟΠΑ Run. Πληροφορίες: www.
auebvolunteers.gr

Κοινωνική Προσφορά
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ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

• ΠΜΣ στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις (MSc in International Negotiations)• ΠΜΣ στα Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές (MSc in Law and Economics in 
Energy Markets)• ΠΜΣ στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (MSc in Ιnternational and 
European Economic Studies)• ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική (MSc  in Banking and Finance)• ΠΜΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά (MSc in Applied Economics 
and Finance) • ΠΜΣ στην Επιχειρηματική Οικονομική με Αναλυτικές Μεθόδους (MSc in Business 
Economics with Analytics)• ΠΜΣ στην Οικονομική Επιστήμη (MSc in Economics) 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

• ΠΜΣ στην Επιχειρηματική Αναλυτική (MSc in Business Analytics)• ΠΜΣ στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία (MSc in Management Science and 
Technology) • ΠΜΣ στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση (MSc in Public Policy and Management)• ΠΜΣ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (MSc in Human Resource Management)• ΠΜΣ στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό (MBA International)• ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών (MSc in Services Management)• ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: ΜΒΑ (Master in Business Administration) • ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)• ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (MSc in Accounting and Finance)• ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση  (MSc in Financial Management) • ΠΜΣ στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση (MSc in International 
Shipping, Finance and Management) • ΠΜΣ στο Μάρκετινγκ και Επικοινωνία (MSc in Marketing and Communication) • ΠΜΣ στη Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Kent 
του Ηνωμένου Βασιλείου (MA in Heritage Management)• ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Athens MBA) σε συνεργασία το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ  

• ΠΜΣ στην Επιστήμη Υπολογιστών (MSc in Computer Science) • ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα (MSc in Information Systems)• ΠΜΣ στις Ψηφιακές Μεθόδους για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (MSc in Digital Methods 
for the Humanities)• ΠΜΣ στην Επιστήμη Δεδομένων (MSc in Data Science) • ΠΜΣ στη Στατιστική (MSc in Statistics) • ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Στατιστική (MSc in Applied Statistics) • ΠΜΣ στην Ποσοτική Διαχείριση Αναλογιστικού και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου (MSc 
in Quantitative Actuarial and Financial Risk Management) • ΠΜΣ στα Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής σε συνεργασία με το Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) (MSc in Business Mathematics)

Αναλυτικότερες πληροφορίες στο www.aueb.gr

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
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Η Έρευνα στο ΟΠΑ

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει έναν ιδιαίτερα έντονο ερευνητικό προσανατολισμό. Προκειμένου το 
ΟΠΑ να αναπτύξει αξιόλογη επιστημονική έρευνα, έχει φροντίσει να επενδύσει στη δημιουργία 33 ερευνητικών ερ-
γαστηρίων, τα οποία στοχεύουν στην προαγωγή της έρευνας, τη διάχυση των πορισμάτων της και την αξιοποίησή 
τους στην ελληνική και την παγκόσμια κοινότητα. Κάθε εργαστήριο λειτουργεί με τη συνεργασία μελών του διδα-
κτικού προσωπικού (του ΟΠΑ, αλλά και άλλων Ιδρυμάτων), μεταδιδακτορικών, διδακτορικών, μεταπτυχιακών και 
προπτυχιακών φοιτητών. Ανάλογα με το αντικείμενό του, κάθε εργαστήριο διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική 
υποδομή για την υποστήριξη της λειτουργίας του, προσφέρει συγκεκριμένες υπηρεσίες, αναλαμβάνει διεθνή και 
εθνικά έργα, πραγματοποιεί εθνικές και διεθνείς συνεργασίες και δημοσιοποιεί τα πορίσματά του στην επιστημονι-
κή κοινότητα με δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά και ανακοινώσεις σε συνέδρια.

Τα θεσμοθετημένα1 ερευνητικά εργαστήρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανά Σχολή είναι τα εξής:

Σχολή Οικονομικών Επιστημών • Εργαστήριο Οικονομικής Ανάπτυξης και Κοινωνικής Πολιτικής• Εργαστήριο Παρακολούθησης και Ανάλυσης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων – EUROLAB• Εργαστήριο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων – LINER• Εργαστήριο Έρευνας στην Κοινωνικοοικονομική και Περιβαλλοντική Αειφορία – ReSEES• Εργαστήριο Οικονομετρίας• Εργαστήριο Οικονομικής Πολιτικής 

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων• Διασχολικό Εργαστήριο Χρηματοοικονομικών Τεχνολογιών - FinTechLab• Εργαστήριο Διοικητικής Επιστήμης – MSL • Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν– ELTRUN• Εργαστήριο Επιχειρηματικής Αναλυτικής• Εργαστήριο Διοικητικής των Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνολογιών – ISTLab• Εργαστήριο Μάνατζμεντ Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας• Εργαστήριο Διοίκησης Επιχειρήσεων• Εργαστήριο Επιχειρηματικής Πληροφορικής • Εργαστήριο Ανάλυσης Αγορών και Καταναλωτικής Συμπεριφοράς – AGORA• Εργαστήριο Επιχειρησιακής Στρατηγικής – LBS• Διεπιστημονικό Εργαστήριο Λογιστικών Μελετών Χρηματοδοτικής Διοίκησης και Οικονομικού Δικαίου• Εργαστήριο Λογιστικών Εφαρμογών • Εργαστήριο Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών• Εργαστήριο Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και Αποτίμησης Επιχειρήσεων• Εργαστήριο Συμπεριφορικής Χρηματοοικονομικής – BeFin• Διασχολικό Εργαστήριο Διεθνούς Ναυτιλίας, Χρηματοοικονομικής και Διοίκησης• Εργαστήριο Επιχειρησιακής Επικοινωνίας • Εργαστήριο Μάρκετινγκ • Εργαστήριο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού - HRM

Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας• Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων• Εργαστήριο Οικονομικών Πληροφορικής και Θεωρίας Συστημάτων • Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών• Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφοριών  • Εργαστήριο Ασυρμάτων Δικτύων και Πολυμεσικών Τηλεπικοινωνιών • Εργαστήριο Στατιστικής Μεθοδολογίας • Εργαστήριο Στοχαστικής Μοντελοποίησης και Εφαρμογών • Εργαστήριο Υπολογιστικής και Μπεϋζιανής Στατιστικής

1Σύμφωνα με απόφαση δημοσιευμένη σε Φύλλο Εφημερίδας Κυβέρνησης (ΦΕΚ)
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E – MAIL/ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Πρυτανεία 210 82 03 292 rector@aueb.gr

Διεύθυνση Εκπαίδευσης 210 82 03 321 diekp@aueb.gr

Διεύθυνση Βιβλιοθήκης 210 82 03 534, 856 library@aueb.gr • www.aueb.gr/library

Διεύθυνση Μηχανογράφησης 210 82 03 324 compcenter@aueb.gr

Φοιτητική Λέσχη 210 82 03 223, 201, 526 fl esx i@aueb.gr

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων 210 82 03 250, 270, 188

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων 210 82 03 216, 218, 220, 407 pr-office@aueb.gr • www2.aueb.gr/users/praueb/

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) 210 82 03 116, 117, 118 modip-opa@aueb.gr • www.aueb.gr/modip

Γραφείο Διασύνδεσης 210 82 03 819, 825 career@aueb.gr • www.aueb.gr/career

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης 210 82 03 813, 815, 806 internship@aueb.gr • www. aueb.gr/ internship

Μονάδα Καινοτομίας και 
Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ)

210 82 03 803 mke@aueb.gr • www.aueb.gr/ mke

Μονάδα ACEin  (Athens Center for 
Entrepreneurship and Innovation) 

210 82 03 827, 829 acein@aueb.gr • www.acein.aueb.gr

Μονάδα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 210 82 03 553 use@aueb.gr • www.use.aueb.gr

Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων 210 82 03 900 noc@aueb.gr

Ιατρείο 210 82 03 217 iatreio@aueb.gr

Υπηρεσία Συμβούλου Ψυχικής Υγείας 210 82 03 239 counseling@aueb.gr

Πρόγραμμα Εθελοντισμού «AUEB Volunteers» 210 82 03 297 volunteers@aueb.gr • www.auebvolunteers.gr 

AUEB Erasmus Student Network (ESN) 210 82 26 207 aueb@esnathens.gr • www.aueb.esnathens.gr

AIESEC 210 82 03 739 aiesec.athens@aiesec.net • www.aiesec.gr

AEGEE 210 82 03 711 info@aegee-athina.gr • www.aegee-athina.gr

AUEB Students’ Investment & Finance Club auebsifc@gmail.com  • www.auebsifc.gr

Φοιτητικός Σύλλογος Επιχειρηματικότητας 
ThinkBiz info@thinkbiz.gr   • www.thinkbiz.gr

Εστιατόριο 210 82 03 226 -

Θυρωρείο Κεντρικού Κτηρίου 210 82 03 200 -

Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 82 03 911  •  Κεντρικό Ε-mail:  webmaster@aueb.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας
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Κατόψεις Κεντρικού Κτηρίου ΟΠΑ
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ΤΩ
ΝΙ

ΑΔ
Ο

Υ

ΚΕΝΟ
ΑΙΘΟΥΣΑΣ
ΤΕΛΕΤΩΝ

2ος ΟΡΟΦΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΩΣΤΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΑΡΧΕΙΟ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Κ203
Κ204

Κ205

Κ206

Κ207

Κ208

Κ201

Κ202

ΑΙΘΟΥΣΑ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ
ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΙΘΟΥΣΑ
ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΙΘΟΥΣΑ
ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΙΘΟΥΣΑ
ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ
Δ΄Ο

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

WC

ΑΝ
ΕΛ

Κ.

WC

Α308

Α307

Α306

Α305

Α304

Α303

Α302

Α301

3ος ΟΡΟΦΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

WCΑΝ
ΕΛ

Κ.

WC

WC

3ος ΟΡΟΦΟΣ 
ΔΕΡΙΓΝΥ

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ

ΑΙΘΟΥΣΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

Α31

Α32

Α33

Α34

Α35

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

3ος ΟΡΟΦΟΣ 
ΔΕΡΙΓΝΥ

2ος ΟΡΟΦΟΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΚΤΗΡΙΟΥ

3ος ΟΡΟΦΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
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ΔΙΚΤΥΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

WC Α41

ΑΝ
ΕΛ

Κ.

ΟΔΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΙΩΝ

ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Ο
ΔΟ

Σ 
ΔΕ

ΡΙ
ΓΝ

Υ

Ο
ΔΟ

Σ 
ΑΝ

ΤΩ
ΝΙ

ΑΔ
Ο

Υ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

4ος ΟΡΟΦΟΣ 
ΔΕΡΙΓΝΥ

ΔΩΜΑΤΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΚΤΗΡΙΟΥ

4ος ΟΡΟΦΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

ΑΝ
ΕΛ

Κ.

WC

Δ401

Δ402

Δ403Δ404

Δ405

Δ406

Δ407

Δ408

Δ409

Δ410 Δ416

Δ411

Δ413

Δ414

Δ415

Α408

Α407

Α406

Α405

Α404

Α403

Α402

Α401

ΔΙΚΤΥΑ

Α47

Α44

Α48

ΔΩΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ 4ος ΟΡΟΦΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

4ος ΟΡΟΦΟΣ 
ΔΕΡΙΓΝΥ

ΟΔΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΙΩΝ

ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Ο
ΔΟ

Σ 
ΔΕ

ΡΙ
ΓΝ

Υ

Ο
ΔΟ

Σ 
ΑΝ

ΤΩ
ΝΙ

ΑΔ
Ο

Υ

ΔΩΜΑΤΑ
ΚΤΗΡΙΟΥ 
ΔΕΡΙΓΝΥ

ΔΩΜΑΤΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΚΤΗΡΙΟΥ

5ος ΟΡΟΦΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΑΝ
ΕΛ

Κ.

ΑΝΕΛΚ.

Α501

ΔΩΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ 5ος ΟΡΟΦΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

ΔΩΜΑΤΑ
ΚΤΗΡΙΟΥ 
ΔΕΡΙΓΝΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

Α500

Α502

Α503

Α504

Α505Α518

Α506Α517

Α507Α516

Α508Α515

Α509Α514

Α510Α513

Α511Α512

Α519

ΕΡ
ΓΑ

ΣΤ
ΗΡ

ΙΟ

ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
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Σημείωση: Το παρόν έντυπο βασίζεται σε 
στοιχεία που ίσχυαν μέχρι την έκδοσή του. 
(ΙΟΥΛΙΟΣ 2020)

Πατησίων 76

Πατησίων 80

Πατησίων 95

Δεριγνύ 12

Κοδριγκτώνος 12

Κτήρια του ΟΠΑ

Ελπίδος 13

Κεφαλληνίας 46

Κιμώλου, Σπετσών και Τροίας

Ευελπίδων 29

Ευελπίδων 47A και Λευκάδος 33
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