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Όραμα

Αποστολή

Αξίες

Όραμα του Οικονομικού Πανεπιστη
μίου Αθηνών είναι να αναγνωρίζεται
διεθνώς ως κέντρο αριστείας στις
επιστήμες της Οικονομίας, της Διοί
κησης και της Πληροφορίας και να
συμβάλει με τη δράση του και την
προσφορά του στις προκλήσεις της
επιστήμης, της κοινωνίας και της οι
κονομίας του σήμερα και του αύριο.

Αποστολή του είναι η παραγωγή
και διάδοση γνώσης σε τομείς που
υπηρετούν την εθνική και τη διε
θνή οικονομία και κοινωνία, καθώς
επίσης και η διάπλαση υπεύθυνων
πολιτών ικανών να δημιουργήσουν,
να προσφέρουν, να συμμετέχουν και
να ηγούνται στο ευρύτερο διεθνές
περιβάλλον.

Αριστεία
Καινοτομία
Εξωστρέφεια
Κοινωνική Προσφορά

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) είναι κατά σειρά αρχαιότητας το τρίτο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας
και το πρώτο στον χώρο των Οικονομικών Επιστημών και της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Στην πορεία του χρόνου προστέθηκαν
τα γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής και της Στατιστικής. Ιδρύθηκε το 1920 ως Ανωτάτη Σχολή Εμπορικών Σπουδών και
μετονομάστηκε το 1926 σε Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ). Από το 1989 έχει τη σημερινή του
ονομασία: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
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Χαιρετισμός από τον Πρύτανη
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) έχει ήδη διανύσει μια ιστορι
κή πορεία 100 ετών, μέσα από την οποία έχει αναδειχθεί και καταξιωθεί
ως ένα διεθνώς αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα στις επιστήμες της
Οικονομίας, της Διοίκησης και της Πληροφορίας. Το υψηλής επιστημο
νικής κατάρτισης επιστημονικό δυναμικό του και η άριστη ποιότητα των
φοιτητών που προσελκύει έχουν καταστήσει το Ίδρυμα κοιτίδα αριστείας
στην επιστημονική έρευνα και στην εκπαίδευση.
Την ακαδημαϊκή ταυτότητα του ΟΠΑ συνθέτουν οι τρεις Σχολές του, η Σχο
λή Οικονομικών Επιστημών, η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και η Σχολή
Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας. Τα οκτώ ακαδημαϊκά Τμήμα
τα προσφέρουν σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών πιστοποιη
μένης υψηλής ποιότητας. Η ευρεία αναγνωρισιμότητα των προσφερόμενων
προπτυχιακών προγραμμάτων στην κοινωνία και στην Οικονομία καταδει
κνύεται από τις υψηλές βάσεις εισαγωγής των φοιτητών και από την άμεση
απορρόφηση των αποφοίτων σε απαιτητικές θέσεις του ιδιωτικού και του
δημόσιου τομέα. Τα πολυάριθμα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπι
στημίου κατακτούν κορυφαίες θέσεις στις διεθνείς κατατάξεις, γεγονός που
τα καθιστά ιδιαίτερα ανταγωνιστικά διεθνώς. Τα διδακτορικά και μεταδιδα
κτορικά προγράμματα προσελκύουν νέους ερευνητές υψηλών δυνατοτήτων,
οι οποίοι παράγουν εξαιρετικής ποιότητας ερευνητικό έργο.
Διαρκής επιδίωξη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι να απο
τελεί πρότυπο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, το οποίο θα λειτουργεί ως διακεκρι
μένη και συνεκτική ακαδημαϊκή κοινότητα παραγωγής υψηλής ποιότητας
έρευνας και εκπαίδευσης και που θα διαθέτει ισχυρή παρουσία στον διεθνή
ακαδημαϊκό χώρο. Σε μια πορεία αντάξια της ακαδημαϊκής ταυτότητάς του,
το ΟΠΑ κατευθύνεται προς την κατάκτηση νέων στόχων που εναρμονίζο
νται με τις προκλήσεις της διεθνοποίησης των σπουδών, της καινοτομίας,
της επιχειρηματικότητας, της ανάπτυξης ακόμα πιο ισχυρών δεσμών με την
οικονομία και την κοινωνία, της δημιουργίας μιας ισχυρής ανατροφοδοτού
μενης σχέσης ανάμεσα στο Ίδρυμα, τους απόφοιτούς του και την αγορά ερ
γασίας, και της ανάληψης της ευθύνης για διακριτή κοινωνική προσφορά.
Με πυξίδα την ιστορική πορεία του και με γνώμονα την απαρέγκλιτη προ
σήλωσή του στην αριστεία το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών χαράζει
με σταθερότητα και όραμα μια νέα δυναμική πορεία προς το μέλλον.
Ο Πρύτανης
Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης
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Το Πανεπιστήμιο
Οργανωτική Δομή

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

Πρύτανης
Καθηγητής
Δημήτρης Μπουραντώνης

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών
Υποθέσεων & Προσωπικού
Καθηγητής
Βασίλης Βασδέκης
Αντιπρύτανης Έρευνας και
Διά Βίου Μάθησης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γιώργος Λεκάκος

Αντιπρύτανης Οικονομικού
Προγραμματισμού & Υποδομών
Καθηγητής
Κωνσταντίνος Δράκος

Αντιπρύτανης Διεθνούς
Συνεργασίας & Ανάπτυξης
Καθηγητής
Βασίλης Παπαδάκης

Η Σύγκλητος αποτελεί το ανώτερο όργανο λήψης αποφάσεων
του Πανεπιστημίου. Αποτελείται από τον Πρύτανη, τους Αντι
πρυτάνεις, τους Κοσμήτορες των Σχολών, τους Προέδρους των
Τμημάτων, τους εκπροσώπους των φοιτητών και τέλος, εκπρο
σώπους του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού.
Το Πρυτανικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρύτανη, τους
Αντιπρυτάνεις, έναν εκπρόσωπο των φοιτητών, που υποδει
κνύεται και προέρχεται από τους εκλεγμένους φοιτητές 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 Τμημάτων
Πληροφορικής και Στατιστικής.
Κάθε Σχολή διοικείται από τον Κοσμήτορα της Σχολής, την Κο
σμητεία και τη Γενική Συνέλευση της Σχολής, ενώ κάθε Τμήμα
διοικείται από τον Πρόεδρο και τη Συνέλευση του Τμήματος.

Σχολές
Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
Προπτυχιακοί Φοιτητές
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
Διδακτορικοί Φοιτητές
Φοιτητές σε πρακτική άσκηση
Κινητικότητα εισερχόμενων φοιτητών από πρόγραμμα ERASMUS+
Κινητικότητα εξερχόμενων φοιτητών από πρόγραμμα ERASMUS+
Συνεργασίες με Πανεπιστήμια του εξωτερικού
Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικό Προσωπικό
Κτηριακές Υποδομές
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8
29
9.709
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322
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Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας

5. Τ ην ενίσχυση του διεθνούς κύρους του Ιδρύματος και

Το ΟΠΑ εφαρμόζει πολιτική διασφάλισης ποιότητας με
σκοπό τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προγραμ
μάτων σπουδών, της ερευνητικής δραστηριότητας και των
διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, με στόχο την ανα
βάθμιση του ακαδημαϊκού και διοικητικού έργου και της
γενικότερης λειτουργίας του. Η υλοποίηση των στόχων
ποιότητας του Ιδρύματος προϋποθέτει:

6. Τ ην ύπαρξη διαφάνειας και τήρησης των κανόνων λει

την ανάδειξη του έργου που αυτό προσφέρει στη δι
εθνή ακαδημαϊκή κοινότητα και στην ευρύτερη κοι
νωνία.
τουργίας του Οργανισμού από τις ομάδες ενδιαφέρο
ντος.

7. Τη λειτουργία του Ιδρύματος βάσει διεθνών καταξιωμέ

1. Τον προσανατολισμό στην πλήρη ικανοποίηση των ανα

νων προτύπων ποιότητας.

γκών των φοιτητών μέσα από την παροχή υψηλού επι
πέδου εκπαίδευσης σε σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα
συνδυασμένα με έρευνα και πρακτική άσκηση.

8. Τ ην εστίαση στην αριστεία, στην καινοτομία, στην επι
χειρηματικότητα και στην εξωστρέφεια μέσα από συ
νέργειες με εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανισμούς και
φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό.

2. Την εστίαση στην ικανοποίηση των αναγκών του ανθρώ
πινου δυναμικού του Ιδρύματος μέσα από τη συμμετοχή
τους στη λήψη αποφάσεων, στη συνεχή εκπαίδευση και
την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.

Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας είναι άμεσα συνδεδε
μένη και αναπόσπαστο μέρος της Στρατηγικής του Ιδρύ
ματος. Στο πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση του ΟΠΑ υποστηρίζει
ενεργά τις διαδικασίες αξιολόγησής του, οι οποίες συντο
νίζονται από τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ),
ενώ παράλληλα ενθαρρύνει τη χρήση διαφόρων εργαλείων
Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.

3. Την υψηλή επίδοση του Ιδρύματος μέσα από συστηματι
κές δράσεις βελτίωσης σχετικά με τη δομή του, τις διε
ργασίες και το ανθρώπινο δυναμικό του, αξιοποιώντας
τους διαθέσιμους πόρους για την εύρυθμη λειτουργία
του.

4. Την αποτελεσματική Διοίκηση του Ιδρύματος μέσα από
τη θέσπιση συγκεκριμένων στόχων και βάσει Εσωτερι
κού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.
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Ιστορική Αναδρομή
ποθετείται ιεραρχικά ως τρίτη μετά το Εθνικό και Καπο
διστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο.

Οι κυριότεροι σταθμοί της ιστορίας του Πανεπιστημίου συ
νοψίζονται ως ακολούθως:

1903: Η Δωρεά του εθνικού ευεργέτη Γρηγορίου Μαρασλή
με σκοπό την ίδρυση της «Εμπορικής Ακαδημίας αναλόγου
προς τας εν τη αλλοδαπή λειτουργούσας Εμπορικάς Ακα
δημίας».

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

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

1961: Ιδρύεται το «Ινστιτούτο Επιμορφώσεως εις την Διοι
κητικήν των Επιχειρήσεων”.

1920: Με βάση την πρόταση Παγιάρ ιδρύεται η «Ανωτάτη

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

Σχολή Εμπορικών Σπουδών”.

1926: Η Ανωτάτη Σχολή Εμπορικών Σπουδών μετονομά

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

ζεται σε Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επι
στημών (ΑΣΟΕΕ).

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

1983: Συστήνεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων
Έρευνας (ΕΛΚΕ), στο πλαίσιο του οποίου ιδρύεται το Κέ

1939: Η Σχολή υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας και το
8
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ντρο Οικονομικών Ερευνών με σκοπό
την ανάπτυξη της έρευνας και τη διά
δοση της επιστημονικής γνώσης.

2000: Λειτουργεί για πρώτη φορά το Τμήμα Διοικητικής

1984: Γίνεται διαχωρισμός σε τρία

2008: Ιδρύεται το Ινστιτούτο Κομφούκιος Αθηνών στο Οι

Επιστήμης και Τεχνολογίας και ο αριθμός των Τμημάτων
ανέρχεται στα οκτώ.

αυτοδύναμα Τμήματα:

κονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

• Οικονομικών Επιστημών

2009: Συγκροτείται η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας

• Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρή
σεων

(ΜΟΔΙΠ ΟΠΑ), καθώς και η Δομή Απασχόλησης και Σταδι
οδρομίας (ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ) αποτελούμενη από το Γραφείο Δι
ασύνδεσης, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και τη Μονάδα
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ).

• Στατιστικής και Πληροφορικής

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

2013: Ιδρύονται οι Σχολές Οικονομικών Επιστημών, Διοί

1989: Η ΑΣΟΕΕ μετονομάζεται σε Οι

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

κησης Επιχειρήσεων, και Επιστημών και Τεχνολογίας της
Πληροφορίας.

κονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και
περιλαμβάνει τα ακόλουθα Τμήματα:
• Οικονομικής Επιστήμης

2016: Θεσμοθετείται το Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Κα

• Οργάνωσης Επιχειρήσεων και Λο
γιστικής

τάρτισης και Δια Βίου Μάθησης (eLearning) του Πανεπι
στημίου.

• Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

2017: Ιδρύονται 33 ερευνητικά εργαστήρια και 6 εκπαι
δευτικά.

• Στατιστικής

2017: Τελούνται τα εγκαίνια του νέου κτηρίου του ΟΠΑ επί

• Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομι
κών Σπουδών

των οδών Τροίας 2, Κιμώλου και Σπετσών.

• Διοικητικής των Επιχειρήσεων και
Μάρκετινγκ

2018: Ιδρύεται το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μά
θησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) ΟΠΑ. Στο Κέντρο αυτό εντάσσονται οι
δραστηριότητες του ΚΕΚ ΟΠΑ και της Μονάδας Προγραμ
μάτων εξ Αποστάσεως Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης
(eLearning) του ΟΠΑ.

1992: Λειτουργεί για πρώτη φορά το Γραφείο Απασχόλη
σης Φοιτητών και Σταδιοδρομίας Αποφοίτων.
1995: Τελούνται τα εγκαίνια λειτουργίας του νέου κτηρίου
της πτέρυγας Αντωνιάδου.

2018: Ιδρύονται ή επανιδρύονται και εκκινούν τη λειτουρ
γία τους 28 σύγχρονα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπου
δών.

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

1996: Ιδρύονται τα πρώτα Ερευνητικά Εργαστήρια του ΟΠΑ
από το Τμήμα Πληροφορικής και ενεργοποιείται η Εταιρεία
Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας 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 ανέρχε
ται στα επτά.
2000: Λειτουργεί το Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών του
ΟΠΑ στο νέο κτήριο επί των οδών Ευελπίδων 47Α και Λευ
κάδος 33.
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Εκπαίδευση
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών παρέχει προπτυχιακή, μεταπτυχιακή και διδακτορική εκπαίδευση υψηλής ποιότητας.
Στόχος είναι η κατάρτιση ικανών στελεχών να ανταποκριθούν στις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες της οικονομίας και
της κοινωνίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η κατάρτιση επιστημόνων στους χώρους που καλλιεργεί, ικανών
να γίνουν φορείς δημιουργίας.

Προπτυχιακές Σπουδές

Στόχος του Προγράμματος Προπτυχι
ακών Σπουδών του Τμήματος είναι η
προαγωγή της οικονομικής επιστήμης
και η κατάρτιση οικονομολόγων υψη
λού επιπέδου. Η επίτευξη του στόχου
αυτού γίνεται με την ανάπτυξη της
έρευνας και την οργάνωση των σπουδών ώστε να ανταπο
κρίνονται στις απαιτήσεις της επιστήμης και στις ανάγκες
της σύγχρονης οικονομίας και κοινωνίας, καλύπτοντας
εύρος θεμάτων στην οικονομική ανάλυση, στις ποσοτικές
μεθόδους και σε άλλες κοινωνικές επιστήμες.

Μερικά από τα Τμήματα του ΟΠΑ είναι μοναδικά στο αντι
κείμενό τους στην Ελλάδα. Όλα τα Τμήματα συνδυάζουν
ένα εξαιρετικό θεωρητικό υπόβαθρο με εξειδικευμένη
γνώση, επιτρέποντας έτσι στους φοιτητές να αποκτούν μία
άρτια επιστημονική κατάρτιση, σύμφωνη με τις εξελίξεις
στην επιστήμη και τις ανάγκες της αγοράς. Το υψηλής
ποιότητας ερευνητικό έργο των καθηγητών «μπολιάζει»
τα προγράμματα σπουδών και έτσι οι φοιτητές έχουν την
ευκαιρία να μελετούν τις τελευταίες εξελίξεις στην επιστή
μη τους. Το επίπεδο των σπουδών του ΟΠΑ αναγνωρίζεται
διεθνώς από οργανισμούς αξιολόγησης και την αγορά ερ
γασίας και αντανακλάται στην εξέλιξη των αποφοίτων του
σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Στόχος του Προγράμματος Προπτυχι
ακών Σπουδών του Τμήματος είναι η
διδασκαλία και η έρευνα στους τομείς
της Διοικητικής Επιστήμης που συν
δέονται με τις σύγχρονες τεχνολογίες
πληροφορικής και επικοινωνιών και
τις οργανωσιακές σπουδές, δίνοντας έμφαση στην αξιο
ποίηση των ποσοτικών μεθόδων, της πληροφορικής και
των επικοινωνιών στη λήψη αποφάσε
ων, στην επιχειρησιακή αναλυτική, στη
χάραξη επιχειρηματικής στρατηγικής
και στην αναδιοργάνωση των επιχειρη
ματικών δραστηριοτήτων.

Στόχος του Προγράμματος Προπτυχι
ακών Σπουδών του Τμήματος είναι η
προαγωγή και η μετάδοση της γνώσης
στο επιστημονικό πεδίο των διεθνών
και ευρωπαϊκών οικονομικών σχέ
σεων για την κα
τάρτιση στελεχών
ικανών να καλύπτουν τις ανάγκες της
χώρας στον τομέα των εξωτερικών οι
κονομικών σχέσεων και ιδιαίτερα εκεί
νων με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
10
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ηγμένες γνώσεις σε θέματα μάρκετινγκ και επιχειρησιακής
επικοινωνίας και ισχυρές βάσεις στον ευρύτερο χώρο των
διοικητικών και οικονομικών επιστημών. Το Τμήμα αντα
ποκρίνεται στις διαρκείς επιστημονικές, οικονομικές και
τεχνολογικές εξελίξεις και στις απαιτήσεις της ελληνικής
και διεθνούς οικονομίας για στελέχη με υψηλού επιπέδου
επιστημονικό υπόβαθρο.

Στόχος του Προγράμματος Προπτυχι
ακών Σπουδών του Τμήματος είναι η
διαρκής βελτίωση του επιπέδου της
παρεχόμενης εκπαίδευσης στον τομέα
της οργάνωσης και διοίκησης επιχει
ρήσεων και στα επιμέρους αντικείμενα
αυτού, όπως γενική διοίκηση, στρα
τηγικό σχεδιασμό, διοίκηση ανθρώπινων πόρων, προμή
θειες-logistics, πωλήσεις, μάρκετινγκ, συμβουλευτική,
λογιστική, ελεγκτική, χρηματοοικονομική, πληροφοριακά
συστήματα, κ.λπ.

Στόχος του Προγράμματος Προπτυχι
ακών Σπουδών του Τμήματος είναι η
προετοιμασία επιστημόνων με πλού
σια εφόδια που θα τους επιτρέπουν να
συνεισφέρουν άμεσα και ουσιαστικά
στην ανάπτυξη τεχνολογιών Πληρο
φορικής και των
εφαρμογών της σε όλους τους τομείς
της οικονομικής και κοινωνικής δρα
στηριότητας καθώς και να είναι ικανοί
να αντεπεξέλθουν στις μελλοντικές τε
χνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις
του κλάδου.

Στόχος του Προγράμματος Προπτυχι
ακών Σπουδών του Τμήματος 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 ενημέρωσή τους, παρακολούθηση των ταχύτατα
μεταβαλλόμενων χώρων της Λογιστικής και Χρηματοοικο
νομικής και καλλιέργεια σφαιρικής γνώσης του χώρου της
εφαρμοσμένης λογιστικής και χρηματοοικονομικής ανάλυ
σης στην ελληνική και διεθνή πραγματικότητα.

Στόχος του Προγράμματος Προπτυχι
ακών Σπουδών 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 αντικει
μένων, θεωρητικών και εφαρμοσμένων,
καθώς και η κατάρτιση στελεχών υψηλής στάθμης για τις
ανάγκες του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα.

Στόχος του Προγράμματος Προπτυχι
ακών Σπουδών του Τμήματος είναι η
άρτια κατάρτιση και η πολύπλευρη ανά
πτυξη των φοιτητών για την εξασφάλιση
άριστων προοπτικών σταδιοδρομίας. Οι
φοιτητές του Τμήματος αποκτούν προ

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 προβλεπόμενες αναγκαίες επιστημονικές και
διοικητικές προδιαγραφές και ως εκ τούτου εξασφαλίζει Παι
δαγωγική και Διδακτική Επάρκεια. Είναι ετήσιας διάρκειας
και απευθύνεται σε τελειόφοιτους φοιτητές/φοιτήτριες. Όσοι
παρακολουθήσουν επιτυχώς το Πρόγραμμα, παράλληλα με
τις σπουδές στην ειδικότητα τους, αποφοιτούν έχοντας και την
ιδιότητα του εκπαιδευτικού και μπορούν έτσι να στελεχώσουν
στη συνέχεια τόσο ως εκπαιδευτικοί όσο και ως διοικητικά
στελέχη της εκπαίδευσης τη δημόσια και την ιδιωτική Πρω
τοβάθμια και Δευτεροβάθμια Ενιαία και Τεχνολογική Εκπαί
δευση.
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Μεταπτυχιακές Σπουδές
1) Διεθνή Αναγνώριση που αντανακλάται στις υψηλές θέ

Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση συνδέει την κοινωνία με τις
τρέχουσες και πιο επίκαιρες επιστημονικές εξελίξεις και
συμβάλλει καθοριστικά στη σύνδεση της επιστημονικής
έρευνας με την παραγωγική δραστηριότητα. Το ΟΠΑ προ
σφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα να αποκτήσουν διε
θνούς αναγνώρισης μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στην
Ελλάδα ώστε να κατέχουν ένα σημαντικό εφόδιο ως επαγ
γελματίες και επιστήμονες στην παγκόσμια αγορά εργασί
ας. Η εξαιρετική φήμη των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) του ΟΠΑ αντανακλά το υψηλό επίπεδο του
επιστημονικού προσωπικού, του ερευνητικού και διδακτι
κού έργου, τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών καθώς και
τις παρεχόμενες υπηρεσίες διασύνδεσης με την αγορά ερ
γασίας και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.

σεις του ΟΠΑ σε λίστες κατάταξης, όπως Times Higher
Education, QS, Shanghai (Academic Ranking of World
Universities) και Eduniversal αλλά και στην εξέλιξη των
αποφοίτων στη διεθνή αγορά εργασίας.

2) Πιστοποιημένη Ποιότητα Σπουδών από εθνικούς και
διεθνείς οργανισμούς, ως αποτέλεσμα υψηλών προδι
αγραφών στη διδασκαλία και στη σύνδεσή της τόσο με
σύγχρονο ερευνητικό έργο όσο και με τις ανάγκες της
αγοράς.
3) Προοπτικές Επαγγελματικής Εξέλιξης μέσω των υπη
ρεσιών διασύνδεσης με την αγορά εργασίας και των δο
μών υποστήριξης για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών
πρωτοβουλιών.

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΟΠΑ διαθέτουν
12
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ΠΜΣ στις Διεθνείς Δια
πραγματεύσεις (MSc in
International Negotiations)

ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών (MSc in Services Management)

ΠΜΣ στα Οικονομικά και
Δίκαιο στις Ενεργειακές
Αγορές (MSc in Law and
Economics in Energy Markets)

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

ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)

ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Athens MBA) σε συνερ
γασία το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)

ΠΜΣ στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομι
κές Σπουδές (MSc in Ιnternational and European
Economic Studies)

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

ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική (MSc
in Finance and Banking)

ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Financial
Management)

ΠΜΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοι
κονομικά (MSc in Applied Economics and Finance)

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

ΠΜΣ στην Επιχειρηματική Οικονομική με Αναλυτι
κές Μεθόδους (MSc in Business Economics with
Analytics)

ΠΜΣ στο Μάρκετινγκ και Επικοινωνία (MSc in Marketing
and Communication)
ΠΜΣ στην Επιστήμη Υπολογιστών (MSc
in Computer Science)

ΠΜΣ στην Οικονομική Επιστήμη (MSc in
Economics)

ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
(MSc in Information Systems)

ΠΜΣ στην Επιχειρηματική
Αναλυτική (MSc in Business
Analytics)

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

 ΜΣ στη Διοικητική Επιστή
Π
μη και Τεχνολογία (MSc in
Management Science and Technology)

ΠΜΣ στην Επιστήμη Δεδομένων (MSc in Data Science)

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

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

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

ΠΜΣ στη Στατιστική (MSc in Statistics)

ΠΜΣ στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανα
τολισμό (MBA International)

ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Στατιστική (MSc in Applied Statistics)

ΠΜΣ στη Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε συνεργα
σία με το Πανεπιστήμιο Kent του Ηνωμένου Βασιλείου (MA
in Heritage Management)

ΠΜΣ στην Ποσοτική Διαχείριση Αναλογιστικού και Χρημα
τοοικονομικού Κινδύνου (MSc in Quantitative Actuarial and
Financial Risk Management)
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Διδακτορικές Σπουδές
Έχοντας ως κύριο στόχο την οργάνωση Διδακτορικών
Σπουδών υψηλών προδιαγραφών, το ΟΠΑ δίνει ιδιαίτερη
έμφαση σε αυτές, καθώς αποτελούν δείκτη αξιολόγησης
του επιπέδου της επιστημονικής ανάπτυξης τόσο του Πα
νεπιστημίου, όσο και ολόκληρης της χώρας.

που συντελείται στο πλαίσιό τους- και στη δημιουργία
επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της
εκπαίδευσης και γενικότερα της επιστήμης. Οι απόφοι
τοι των Διδακτορικών Προγραμμάτων στελεχώνουν το
ερευνητικό, επιχειρηματικό και εκπαιδευτικό δυναμικό
της χώρας και όχι μόνο. Παράλληλα, τα Διδακτορικά
Προγράμματα αποτελούν για τα Τμήματα, αλλά και για
το Πανεπιστήμιο συνολικά, πηγή ακαδημαϊκού κύρους
και διεθνούς αναγνώρισης.

Οι Διδακτορικές Σπουδές αποβλέπουν στην παραγω
γή υψηλού επιπέδου επιστημονικής έρευνας -δίνοντας
έμφαση στη δημοσίευση της επιστημονικής εργασίας
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Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης
Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ/
ΟΠΑ) αποτελεί μονάδα του ΟΠΑ που εξασφαλίζει τον συ
ντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη
προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευ
σης, κατάρτισης και εν γένει Διά Βίου μάθησης, συμβάλλο
ντας στην επίτευξη της αποστολής του Ιδρύματος. Προσφέ
ρει δια ζώσης και eLearning εκπαιδευτικά προγράμματα.

φών, διάρκειας, επιπέδου και αντικειμένου από το 1995.
Απώτερος στόχος του Κέντρου είναι η συμβολή στην κάλυ
ψη των αναγκών επαγγελματικής κατάρτισης και Διά Βίου
Μάθησης, πρωτίστως της ελληνικής οικονομίας και κοι
νωνίας, συμβάλλοντας θετικά στην αγορά εργασίας, στην
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και στο μορφωτικό επί
πεδο των σπουδαστών του. Τον στόχο αυτό τον εκπληρώνει
μέσα από την προσφορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων
κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού, τα οποία συμπληρώ
νουν, εκσυγχρονίζουν και αναβαθμίζουν γνώσεις, ικανότη
τες και δεξιότητες, οι οποίες αποκτήθηκαν από τα συστή
ματα τυπικής εκπαίδευσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης
και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης ή από επαγγελ
ματική εμπειρία, διευκολύνοντας την ένταξη ή επανένταξη
στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας και την
επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.

Το ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ αξιοποιεί και επεκτείνει την ήδη υψη
λού επιπέδου τεχνογνωσία και εκτενή εμπειρία στην
επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και Διά Βίου Μά
θηση η οποία έχει συσσωρευτεί από τη λειτουργία του
Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ/ΟΠΑ) και της
Μονάδας Προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Κατάρτισης και
Διά Βίου Μάθησης (eLearning) του ΟΠΑ, μέσω των οποί
ων έχουν υλοποιηθεί εκατοντάδες εκπαιδευτικά προ
γράμματα επαγγελματικής κατάρτισης διαφόρων μορ
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Έρευνα
Ερευνητικά Εργαστήρια
Τα θεσμοθετημένα1 ερευνητικά εργαστήρια του Οικονο
μικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανά Σχολή είναι τα εξής:

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει έναν ιδιαίτερα
έντονο ερευνητικό προσανατολισμό. Έχει φροντίσει να
επενδύσει στη δημιουργία 33 ερευνητικών εργαστηρίων,
τα οποία στοχεύουν στην προαγωγή της έρευνας, τη διά
χυση των πορισμάτων της και την αξιοποίησή τους στην
ελληνική και την παγκόσμια κοινότητα. Κάθε εργαστήριο
λειτουργεί με τη συνεργασία μελών του διδακτικού προ
σωπικού (του ΟΠΑ, αλλά και άλλων Ιδρυμάτων), μεταδι
δακτορικών, διδακτορικών, μεταπτυχιακών και προπτυ
χιακών φοιτητών. Ανάλογα με το αντικείμενό του, κάθε
εργαστήριο διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική υπο
δομή για την υποστήριξη της λειτουργίας του, προσφέρει
συγκεκριμένες υπηρεσίες, αναλαμβάνει διεθνή και εθνι
κά έργα, πραγματοποιεί εθνικές και διεθνείς συνεργασί
ες και δημοσιοποιεί τα πορίσματά του στην επιστημονική
κοινότητα με δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά και ανα
κοινώσεις σε συνέδρια.

1. Εργαστήριο Οικονομικής Ανά
πτυξης και Κοινωνικής Πολιτικής
(Economic Growth and Social Policy
Laboratory)
2. Εργαστήριο Παρακολούθησης και
Ανάλυσης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
(ΕUROLAB)
3. Ε
 ργαστήριο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Laboratory
of International Economic Relations, LINER)
4. Ε
 ργαστήριο Έρευνας στην Κοινωνικοοικονομική και Πε
ριβαλλοντική Αειφορία (Research laboratory on SocioEconomic and Environmental Sustainability - ReSEES)
5. Εργαστήριο Οικονομετρίας
6. Εργαστήριο Οικονομικής Πολιτικής (ΙΜΟΡ)

1. Σύμφωνα με απόφαση δημοσιευμένη σε Φύλλο Εφημερίδας Κυβέρνη
σης (ΦΕΚ)
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26. Πληροφοριακών Συστημάτων και
Βάσεων Δεδομένων (ISLab)

7, Δ
 ιασχολικό Εργαστήριο
Χρηματοοικονομικών Τε
χνολογιών (Financial Technologies Laboratory)

27. Εργαστήριο Οικονομικών Πληρο
φορικής και Θεωρίας Συστημά
των

8. Εργαστήριο Ηλεκτρονικού
Εμπορίου και Ηλεκτρο
νικού Επιχειρείν (Electronic Commerce and
Electronic Business – ELTRUN)

28. Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφοριών
29. Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών
30. Εργαστήριο Ασυρμάτων Δικτύων και Πολυμεσικών
Τηλεπικοινωνιών (Mobile Multimedia Laboratory MMlab)

9. Εργαστήριο Διοικητικής Επιστήμης (Management Science Laboratory - MSL)
10. Εργαστήριο Επιχειρηματικής Αναλυτικής
(“Business Analytics Laboratory”)

31. Εργαστήριο Στατιστικής Μεθοδολογίας (Laboratory of
Statistical Methodology)

11. Εργαστήριο Διοικητικής των Πληροφοριακών
Συστημάτων και Τεχνολογιών (Management
of Information Systems and Technologies
Laboratory – ISTLab)

32. Εργαστήριο Στοχαστικής Μοντελοποίησης και
Εφαρμογών (Stochastic Modelling and Applications
Laboratory)
33. Ε
 ργαστήριο Υπολογιστικής και Μπεϋζιανής Στατιστικής
(Computational and Bayesian Statistics Laboratory)

12.Ε
 ργαστήριο Μάνατζμεντ, Στρατηγικής και
Επιχειρηματικότητας (Laboratory of Manage
ment, Strategy and Entrepreneurship)
13. Εργαστήριο Διοίκησης Επιχειρήσεων
14. Εργαστήριο Επιχειρηματικής Πληροφορικής
15.Εργαστήριο Ανάλυσης Αγορών και Καταναλωτικής
Συμπεριφοράς – «Αγορά» (Market and Consumer
Behavior Analysis Laboratory – “Agora”)
16. Ε
 ργαστήριο Επιχειρησιακής Στρατηγικής (Laboratory
of Business Strategy)
17. Διεπιστημονικό Εργαστήριο Λογιστικών Μελετών Χρημα
τοδοτικής Διοίκησης, και Οικονομικού Δικαίου (Interdisci
plinary Laboratory in Accounting Studies, Financial Man
agement, and Economic and Financial Law)
18. Ε
 ργαστήριο Λογιστικών Εφαρμογών (AISLab)
19. Εργαστήριο Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών (FinLab)
20. Εργαστήριο Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και
Αποτίμησης Επιχειρήσεων (Business Analysis and
Valuation Laboratory)
21. Ε
 ργαστήριο Συμπεριφορικής Χρηματοοικονομικής
(Behavioral Finance Laboratory - BeFin)
22.Εργαστήριο Διεθνούς Ναυτιλίας, Χρηματοοικονομικής
και Διοίκησης (International Shipping, Finance and
Management Laboratory)
23. Ε
 ργαστήριο Μάρκετινγκ
24. Εργαστήριο Επιχειρησιακής Επικοινωνίας
25. Εργαστήριο Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού –
Δ.Α.Δ.» (Human Resource Management Laboratory)
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Μεταδιδακτορική έρευνα

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Έρευνας

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών παρέχει σε επιστήμο
νες τη δυνατότητα διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας
σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα ή /
και στα γνωστικά αντικείμενα των Τμημάτων του, η οποία
παρέχει εξειδίκευση στα γνωστικά πεδία που θεραπεύουν
τα Τμήματα του ΟΠΑ, αλλά και σε συγγενή πεδία. Η Μεταδι
δακτορική Έρευνα αποβλέπει στη δημιουργία υψηλής ποι
ότητας επιστημονικής έρευνας και στην ενίσχυση επιστη
μόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης,
της έρευνας και των εφαρμογών της. Συγχρόνως, αποτελεί
για το Πανεπιστήμιο, αλλά και τα Τμήματά του, πηγή ακαδη
μαϊκού κύρους και διεθνούς διάκρισης και συμβάλλει στην
ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση της έρευνας.

Από το 2011 το ΟΠΑ υποστηρίζει νέους ερευνητές και
νέα μέλη του διδακτικού προσωπικού του μέσω του Προ
γράμματος «Ενίσχυση της Έρευνας στο ΟΠΑ με σκοπό την
Εξωστρέφεια και την Αριστεία», με το ποσό των 300.000
ευρώ ετησίως. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο δράσεις:

Δράση 1: Ενίσχυση Επίκουρων Καθηγητών, με θητεία
στο ΟΠΑ μικρότερη των 7 ετών και

Δράση 2: Ενίσχυση μεταδιδακτορικών ερευνητών για
προώθηση έρευνας
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Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
κών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών
μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων εργαστηρια
κών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτή
σεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων
και άλλων σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που
συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευ
νας με την παραγωγή και εκτελούνται ή παρέχονται από
το επιστημονικό προσωπικό των ΑΕΙ ή/και με τη συνεργα
σία άλλων ειδικών επιστημόνων.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονο
μικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ) ιδρύθηκε το
1983 και αποσκοπεί στην προαγωγή της θεωρητικής και
εφαρμοσμένης έρευνας στα πεδία των επιστημών που
ενδιαφέρουν άμεσα το Πανεπιστήμιο.
Από το 1983, στο πλαίσιο της λειτουργίας του ΕΛΚΕ, έχουν
πραγματοποιηθεί πάνω από 800 έρευνες στους τομείς εν
διαφέροντος των μελών ΔΕΠ του Οικονομικού Πανεπι
στημίου Αθηνών δηλαδή στις Οικονομικές Επιστήμες, την
Οργάνωση και Διοίκηση των Επιχειρήσεων, τη Στατιστική,
την Πληροφορική, το Μάρκετινγκ, τη Λογιστική και τη Δι
οικητική Επιστήμη.

Οι πόροι του ΕΛΚΕ για τη χρηματοδότηση της έρευνας
προέρχονται κυρίως από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, αλλά
και από Δημόσιους και Ιδιωτικούς Οργανισμούς, από το
Πανεπιστήμιο και από Διεθνείς Οργανισμούς. Στην επιλο
γή των θεμάτων έρευνας, στην ακολουθούμενη μεθοδο
λογία, όπως και στα αποτελέσματα των εργασιών τους, οι
επιστημονικοί συνεργάτες του ΕΛΚΕ απολαμβάνουν πλή
ρους ελευθερίας. Στα ερευνητικά Προγράμματα μπορούν
να απασχολούνται και φοιτητές μετά από εισήγηση των
ερευνητών.

Σκοπός του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ είναι η διάθεση και διαχείριση
κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και
προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, που είναι απαραί
τητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επι
μορφωτικών, αναπτυξιακών Προγραμμάτων, καθώς και
έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης. Ο ΕΛΚΕ καλύπτει, επί
σης, δαπάνες για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογι
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Διασύνδεση με την Αγορά Εργασίας και την
Επιχειρηματικότητα
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας
(Δ.Α.ΣΤΑ.)

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

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

Βασικός στόχος της Μονάδας Πρακτικής Άσκησης και Δια
σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας είναι η υποστήριξη των
φοιτητών και αποφοίτων του ΟΠΑ για την ένταξή τους στην
αγορά εργασίας. Επίσης, προσφέρει συμβουλευτικές υπη
ρεσίες στους φοιτητές 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.

α) ανάπτυξης επιχειρηματικότητας και καινοτομίας
β) δ ιασύνδεσης των φοιτητών και αποφοίτων με την αγορά
εργασίας
γ) δ ιασύνδεσης της ακαδημαϊκής κοινότητας με επιχει
ρήσεις

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

δ) πρακτικής άσκησης φοιτητών, και

Αποστολή του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης είναι να προά
γει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σύνδεση 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 θεσμοθετήσει
και την έχουν συμπεριλάβει στο Πρόγραμμα Σπουδών τους.
Έχει διάρκεια 2 - 4 μήνες και υλοποιείται κυρίως σε τρεις
περιόδους (Χειμερινό εξάμηνο, Εαρινό εξάμηνο και καλο
καιρινή περίοδος).

ε) υποστήριξης δράσεων αξιοποίησης της έρευνας.
Η δομή Δ.Α.ΣΤΑ. διαρθρώνεται σε δύο μονάδες:
• Μονάδα Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης με την
Αγορά Εργασίας (Π.Α.Δ.)
• Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας
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Στο πλαίσιο αυτών των υπηρεσιών, το
Γραφείο Διασύνδεσης έχει αναπτύξει και
εμπλουτίζει διαρκώς ένα ευρύ δίκτυο
δυναμικών συνεργασιών με μεγάλους
οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτε
ρικό (Βρετανικό Συμβούλιο, Ενημερωτικό
Κέντρο Εκπαίδευσης Γερμανίας – DAAD,
Ολλανδική Πρεσβεία, κ.ά.) αλλά και επι
χειρήσεις. Σε ετήσια βάση, περισσότεροι
από 2.500 φοιτητές και απόφοιτοι αξιο
ποιούν τις υπηρεσίες του Γραφείου Δια
σύνδεσης και πάνω από 700 βιογραφικά
αποστέλλονται για δημοσιευμένες θέσεις
εργασίας.

Κέντρο Επιχειρηματικότητας και
Καινοτομίας
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών κα
τέχει ηγετική θέση στο πεδίο της επιχει
ρηματικότητας και καινοτομίας σε εθνικό
επίπεδο, έχοντας πρωτοστατήσει εδώ και
20 χρόνια σε πολλαπλούς άξονες. Ηγήθη
κε της προσπάθειας εισαγωγής μαθημά
των επιχειρηματικότητας αρχικά σε όλα
τα προγράμματα σπουδών του Πανεπι
στημίου και στη συνέχεια σε όλα τα Πα
νεπιστήμια, πρωτοστάτησε στη δημιουργία
Μονάδων Καινοτομίας (ΜοΚΕ) με στόχο
την παρακίνηση των φοιτητών και την ενί
σχυση του επιχειρηματικού πνεύματος,
πρωτοπόρησε στην υποστήριξη επιχειρη
ματικών ομάδων κατά τα πρώιμα στάδια και διακρίθηκε για
τα έργα ανοικτής καινοτομίας και διασύνδεσης του χώρου
της καινοτόμου επιχειρηματικότητας με την αγορά. Το Κέ
ντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του ΟΠΑ προέ
κυψε από τη συνένωση των δράσεων της Μονάδας Καινοτο
μίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) και της θερμοκοιτίδας
ACEin του Πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα, η δραστηριότητα
του Κέντρου εκτείνεται στους ακόλουθους άξονες και τις
επιμέρους δράσεις:

Γραφείο Διασύνδεσης
Το Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημί
ου Αθηνών ιδρύθηκε το 1992 και υπήρξε το πρώτο γρα
φείο το οποίο συγκροτήθηκε από ελληνικό πανεπιστήμιο
προκειμένου να ασχοληθεί με ζητήματα απασχόλησης
και ένταξης των αποφοίτων του στην αγορά εργασίας.
Το Γραφείο φροντίζει για τη συστηματική πληροφόρηση
των φοιτητών και αποφοίτων σχετικά με την αγορά ερ
γασίας και τις δυνατότητες επαγγελματικής απασχόλη
σής τους. Για την επίτευξη των στόχων του, το Γραφείο
χρησιμοποιεί σύγχρονα μέσα επικοινωνίας (site, social
media) και διοργανώνει κάθε άνοιξη Ημέρες Καριέρας
με σκοπό να φέρει σε επαφή τους τελειόφοιτους και
πτυχιούχους του Πανεπιστημίου με εκπροσώπους επι
χειρήσεων και οργανισμών προς εξεύρεση εργασίας. Το
Γραφείο παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέμα
τα σχετικά με την α) αναζήτηση εργασίας (π.χ. σύνταξη
βιογραφικού σημειώματος, συνέντευξη αξιολόγησης
προσωπικού κλπ.) και β) λήψη ακαδημαϊκών και επαγ
γελματικών αποφάσεων (π.χ. διαχείριση διλημμάτων,
σχεδιασμό καριέρας κ.λπ.).

• Ε
 κπαίδευση και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στην Επιχειρημα
τικότητα
• Ε
 πιχειρηματική Επιτάχυνση Επιχειρηματικών Σχημάτων
και Ερευνητικών Ομάδων
• Δ
 ικτύωση και Διασύνδεση με το Οικοσύστημα Καινοτόμου
Επιχειρηματικότητας
•Έ
 ρευνα και Πειραματισμός στο Πεδίο της Επιχειρηματικό
τητας και Καινοτομίας
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Πανεπιστημιακή ζωή
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών παρέχει μια σειρά υπηρεσίες που διευκολύνουν τους φοιτητές. Η διεύρυνση των
πνευματικών οριζόντων των φοιτητών από τη μια και η φροντίδα από την άλλη για εξασφάλιση ποιοτικών συνθηκών
διαβίωσή τους στους χώρους του Ιδρύματος αποτελούν πρωταρχικό στόχο του Ιδρύματος.

Καθηγητής-Σύμβουλος

Φοιτητική Μέριμνα

Σε κάθε Τμήμα υπάρχει Καθηγητής-Σύμβουλος, διορισμέ
νος από τη Συνέλευση του Τμήματος, με αρμοδιότητα να
κατευθύνει και να συμβουλεύει τους φοιτητές σχετικά με
τις σπουδές τους. Οι Καθηγητές – Σύμβουλοι δέχονται τους
φοιτητές για απορίες και συμβουλές αναφορικά με την εκ
παιδευτική διαδικασία σε μέρες και ώρες που ανακοινώνο
νται έξω από κάθε γραφείο.

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του ΟΠΑ μεριμνά για την κα
τάρτιση των πινάκων αριστούχων που δικαιούνται υποτροφία
ή βραβείο από κληροδοτήματα, σε συνεργασία με τις Γραμ
ματείες των Τμημάτων, καθώς και για την έκδοση Ακαδημα
ϊκής Ταυτότητας / Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (Πάσο). Επίσης,
παρακολουθεί τη διαδικασία για την προμήθεια και τη διανο
μή των συγγραμμάτων και σημειώσεων στους φοιτητές.
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Φοιτητική Λέσχη

μοποιεί δημόσιες και ιδιωτικές αθλητικές εγκαταστάσεις.
Οι φοιτητές έχουν διακριθεί στον κλασσικό αθλητισμό,
την κολύμβηση, τη σκοποβολή, την ποδηλασία, το άλμα
επί κοντώ, την πετοσφαίριση, την καλαθοσφαίριση, την
επιτραπέζια αντισφαίριση, το σκάκι κ.ά. στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό, καθώς και σε διοργανώσεις της Επιτροπής
Αθλητισμού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΑΤΕ) του Υπουρ
γείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το Τμήμα Φυσικής
Αγωγής στελεχώνεται από προσωπικό του Πανεπιστημίου,
καθώς και από αριθμό έκτακτων εκπαιδευτικών εξειδικευ
μένων σε διάφορα αθλήματα.

Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
λειτουργεί Φοιτητική Λέσχη με σκοπό
τη βελτίωση των βιοτικών συνθηκών των
φοιτητών, την ψυχαγωγία και την προα
γωγή της κοινωνικής και πνευματικής
τους μόρφωσης. Η Φοιτητική Λέσχη
εξασφαλίζει τη σίτιση, τη στέγαση και την
άθληση των φοιτητών, λειτουργεί τμήμα
τα μουσικά, χορευτικά, κινηματογράφου,
θεάτρου, ρητορικής αντιλογίας, προσφέ
ρει 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.

Ιατρείο – Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας
Το ιατρείο λειτουργεί στο ημιυπόγειο του κεντρικού κτη
ρίου. Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες εξωτερική
συνεργάτης ιατρός εξυπηρετεί την πανεπιστημιακή κοι
νότητα και σε καθημερινή βάση καλύπτει τα περιστατικά
νοσοκόμα του Ιδρύματος. Οι προπτυχιακοί και μετα
πτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που
δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή
περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και
νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας
(Ε.Σ.Υ.), με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνι
κό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

Σίτιση - Στέγαση
Σίτιση: Στο ημιυπόγειο του κεντρικού
κτηρίου του Πανεπιστημίου λειτουργεί
εστιατόριο, όπου μπορούν να σιτίζονται
όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοι
νότητας, είτε δωρεάν είτε επί πληρωμή.
Δωρεάν σίτιση δικαιούνται όσοι πληρούν
τις απαραίτητες προϋποθέσεις, για τις
οποίες μπορούν να ενημερώνονται από
το γραφείο Φοιτητικής Λέσχης.

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 πραγματο
ποιείται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύ
ουν.

Στέγαση: Οι φοιτητές του Πανεπιστημί
ου στεγάζονται στις εγκαταστάσεις της
Φοιτητικής Εστίας Αθηνών (Πατησίων
279-281). Δωρεάν στέγαση δικαιούνται όσοι πληρούν τις
απαραίτητες προϋποθέσεις, για τις οποίες μπορούν να ενη
μερώνονται από το γραφείο Φοιτητικής Λέσχης.

Ακριβώς απέναντι από το ιατρείο λειτουργεί η υπηρεσία
συμβούλου ψυχικής υγείας, όπου απασχολείται ιατρός
ειδικευμένη στην ψυχιατρική παιδιών και εφήβων, καθώς
και στην ψυχοδυναμική αντιμετώπιση των θεμάτων ψυ
χικής υγείας και της συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικών
προβλημάτων.

Πολιτιστικές Δραστηριότητες

Ξένες Γλώσσες

Η Φοιτητική Λέσχη για την εκπλήρωση του σκοπού της στο
χεύει στην πολύπλευρη παιδεία και αγωγή των φοιτητών του
ΟΠΑ μέσω της λειτουργίας πολιτιστικών δραστηριοτήτων,
όπως Θεάτρου, Παραδοσιακού Χορού, Μουσικής, Χορωδί
ας, Φωτογραφίας, Κινηματογράφου, Ρητορικού Ομίλου και
Model Of United Nations (MUN).

Η γνώση των ξένων γλωσσών, ως καθολικά αποδεκτή μορ
φωτική αξία, αποτελεί απαραίτητο εφόδιο για την αποτελε
σματική συμμετοχή του ατόμου στη σύνθετη εργασιακή και
κοινωνική πραγματικότητα. Η Φοιτητική Λέσχη κατανοώ
ντας τη σύγχρονη αυτή εκπαιδευτική αναγκαιότητα παρέχει
τη δυνατότητα σε κάθε φοιτητή/-τρια καθώς και σε όλους
όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα σχετικά σε
μινάρια. Τα σεμινάρια που πραγματοποιούνται αφορούν τις
γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ισπανική, Ιταλική και
Ρωσική, ενώ υπάρχει η δυνατότητα σεμιναρίων νέας γλώσ
σας, εφόσον υπάρξει αντίστοιχο ενδιαφέρον.

Αθλητικές Δραστηριότητες
Οι φοιτητές μπορούν να συμμετάσχουν σε ατομικά και
ομαδικά αθλήματα μέσω του τμήματος Φυσικής Αγωγής
(Ημιυπόγειο Κεντρικού Κτηρίου). Το Πανεπιστήμιο χρησι
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Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Στον πρώτο και δεύτερο όροφο του κεντρικού κτι
ρίου λειτουργεί Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφό
ρησης (ΒΚΠ) για την εξυπηρέτηση όλων των με
λών της πανεπιστημιακής κοινότητας. Στην ΒΚΠ οι
φοιτητές μπορούν:
~~ ν α επισκεφθούν τους χώρους της (Αναγνω
στήρια, Τμήμα Βιβλίων Έρευνας, Τμήμα Πε
ριοδικών, Κέντρα Τεκμηρίωσης) για επιτόπια
μελέτη,
~~ ν α γίνουν μέλη κατόπιν σχετικής αίτησης στο
Τμήμα Δανεισμού του Αναγνωστηρίου προκει
μένου να μπορούν να δανείζονται βιβλία από
τις συλλογές της, αλλά και από άλλες συνερ
γαζόμενες βιβλιοθήκες,
~~ ν α φωτοτυπήσουν περιοδικές εκδόσεις, πλη
ροφοριακό υλικό και εκδόσεις που δε δανεί
ζονται, στα φωτοτυπικά μηχανήματα που βρί
σκονται εντός της ΒΚΠ,
~~ ν α αναζητήσουν βιβλιογραφία και αρθρογρα
φία από τον βιβλιογραφικό κατάλογο OPAC,
τις συνδρομητικές βάσεις δεδομένων αλλά και
από πηγές ανοικτής πρόσβασης,
~~ ν α πλοηγηθούν στην ιστοσελίδα της για πλη
ροφορίες σχετικά με τη λειτουργία, τις συλλο
γές και τις προσφερόμενες υπηρεσίες,
~~ ν α αποκτήσουν εξ αποστάσεως πρόσβαση (την
οικία ή το χώρο εργασίας) στη ψηφιακή βιβλι
οθήκη μέσω της υπηρεσίας Ιδεατού Ιδιωτικού
Δικτύου (Virtual Private Network),
~~ ν α παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά σεμι
νάρια στη χρήση των πληροφοριακών πηγών
και των υπηρεσιών της και να συμμετέχουν
στις δράσεις της,
~~ ν α απευθυνθούν στο καταρτισμένο προσωπικό
της για καθοδήγηση στη χρήση των εργαλείων
πληροφόρησης 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 στεί
λουν τα ερωτήματά τους και να λάβουν προ
σωποποιημένη καθοδήγηση στην έρευνα.
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Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
Οι υπηρεσίες του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων
(ΚΕΔ) του ΟΠΑ περιλαμβάνουν τη σχεδίαση και
λειτουργία των δικτύων δεδομένων και φω
νής, την εγκατάσταση και διαχείριση τηλεπι
κοινωνιακού εξοπλισμού, καλωδιακής υπο
δομής και ενεργών δικτυακών συσκευών,
τη λειτουργία αίθουσας τηλεκπαίδευσης
και τηλεδιάσκεψης, τις υπηρεσίες ηλε
κτρονικού ταχυδρομείου, το δίκτυο WiFi
και τη διαχείριση των Ιστοτόπων του ΟΠΑ.

Κέντρο
Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών
Το ΟΠΑ διαθέτει ένα σύγχρονο Κέντρο
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών το οποίο επί
συνεχούς βάσεως αναβαθμίζει την τεχνο
λογική του υποδομή και τις υπηρεσίες που
προσφέρει, ποιοτικά και ποσοτικά, διαθέτει
συστήματα μεγάλης υπολογιστικής ισχύος
και τρία (3) κεντρικά εργαστήρια διδασκα
λίας και πρακτικής άσκησης, συνολικής
χωρητικότητας 150 θέσεων εργασίας. Στα
εργαστήρια αυτά είναι εγκατεστημένα σύγ
χρονα προβολικά οροφής και ασύρματη
μικροφωνική εγκατάσταση. Για τις ανάγκες
εκτυπώσεων των φοιτητών, το Κέντρο δι
αθέτει τρεις (3) εκτυπωτές laser (έναν σε
κάθε αίθουσα).
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λώσεις ευρωπαϊκού και επιστημο
νικού ενδιαφέροντος παράλληλα με
την εντατική προώθηση ανταλλαγών
και επισκέψεων μεγάλου αριθμού
φοιτητών σε όλη την Ευρώπη.

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 προσαρ
μογής και η στέγαση των φοιτητών
που επισκέπτονται το ΟΠΑ στο πλαί
σιο του προγράμματος Erasmus+.

Φοιτητικές Οργανώσεις

~~ Η οργάνωση δραστηριοτήτων
εκπαιδευτικού και επαγγελματικού ενδιαφέροντος,
με τη συμμετοχή προσωπικοτήτων του επιστημονι
κού και επιχειρησιακού κόσμου, καθώς και κοινωνι
κών εκδηλώσεων.

Σύλλογος Φοιτητών ΟΠΑ «Σωτήρης Πέτρουλας»

~~ Η συνεργασία με αντίστοιχους συλλόγους άλλων πα
νεπιστημίων στο πλαίσιο του ESN International.

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 συλ
λόγου τον εκπροσωπούν στη Σύγκλητο του Πανεπιστημί
ου και στις Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων.

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 πρα
κτικές γνώσεις, γύρω από τα πεδία των χρηματοοικο
νομικών, των επενδύσεων και της συμβουλευτικής.
Αποτελεί έναν μη πολιτικό, μη κερδοσκοπικό σύλλογο
με κοινωνικό χαρακτήρα και έχει αποκλειστικά εκπαι
δευτικό σκοπό. Μέλη του συλλόγου μπορούν να γίνουν
φοιτητές και πρόσφατοι απόφοιτοι του ΟΠΑ.

AIESEC
Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει παράρτημα η
μη πολιτική, μη κερδοσκοπική Διεθνής Ένωση Φοιτητών
Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (AIESEC), που
διοικείται αποκλειστικά από φοιτητές. Με διεθνές πρό
γραμμα ανταλλαγής φοιτητών, καθώς και με διοργάνωση
συνεδρίων και σεμιναρίων επιτυγχάνεται η απασχόληση
φοιτητών, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, σε διάφο
ρες επιχειρήσεις και οργανισμούς του εξωτερικού.

Φοιτητικός Σύλλογος Επιχειρηματικότητας
ThinkBiz

AEGEE

Ο Φοιτητικός Σύλλογος Επιχειρηματικότητας ThinkBiz
ξεκίνησε το 2012 με σκοπό να αναπτύξει την επιχειρημα
τική κουλτούρα στο Πανεπιστήμιο. Μία προσπάθεια από
φοιτητές για φοιτητές, με τακτικές δράσεις, ανταλλαγή
ιδεών και υλοποίηση projects, με άξονες τη συνεργατι
κότητα και την καινοτομία, τη δικτύωση, την έρευνα και
τη δημιουργική σκέψη

Η AEGEE είναι μια ανεξάρτητη, πανευρωπαϊκή, μη κερδο
σκοπική οργάνωση φοιτητών και νέων επιστημόνων. Σκο
πός της είναι η προώθηση της έννοιας της ευρωπαϊκής συ
νείδησης και της συνεργασίας στην ευρωπαϊκή νεολαία και
κυρίως στα μέλη της ευρωπαϊκής φοιτητικής κοινότητας. Το
σκοπό αυτό επιτυγχάνει οργανώνοντας συνέδρια και εκδη
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Οι απόφοιτοι
Τηρώντας μια μακρά παράδοση στην ανάδειξη κορυφαί
ων στελεχών στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική
ζωή της χώρας, το ΟΠΑ είναι περήφανο για το γεγονός
ότι χιλιάδες απόφοιτοί του κατέχουν ηγετικές θέσεις σε
πανεπιστήμια της χώρας και του εξωτερικού, σε διεθνή
ερευνητικά ινστιτούτα και οργανισμούς και σε μεγάλες
εταιρείες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Κατανοώ
ντας τη σημασία της ανάπτυξης και ενίσχυσης του δεσμού
με τους αποφοίτους του, το ΟΠΑ καταβάλλει σημαντική
προσπάθεια αξιοποίησης της σχέσης αυτής.

Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε το Δίκτυο Αποφοίτων του
ΟΠΑ, η πλατφόρμα alumni.aueb.gr στην οποία μπορούν να
εγγραφούν όλοι οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου. Οι κύριοι
στόχοι του Δικτύου είναι η επανασύνδεση των αποφοίτων
με τους συναδέλφους και πρώην συμφοιτητές τους, και η
διαρκής ενημέρωσή τους για όλες τις δραστηριότητες, τις
υπηρεσίες και τις εκδηλώσεις που τους αφορούν.
Το Δίκτυο έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον χιλιάδων απο
φοίτων και συνεχώς αναπτύσσεται.

27

Κοινωνική Προσφορά
• Της συστηματικής διοργάνωσης ενημερωτικών εκδηλώ
σεων και συνεδρίων, της συμμετοχής σε σχετικά δίκτυα
και fora και της συνεργασίας με οργανισμούς που στοχεύ
ουν στην επίτευξη στόχων όπως CSR Hellas, Principles
for Responsible Management Education, AIESEC κλπ

Η Κοινωνική Προσφορά αποτελεί μία από τις υπέρτατες
αξίες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και δια
πνέει την Ταυτότητα, τη Στρατηγική και την καθημερινή
λειτουργία του. Η υιοθέτηση της αξίας αυτής αποσκοπεί
τόσο στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη υπεύθυνων επι
στημονικά καταρτισμένων ερευνητών, επαγγελματιών και
πολιτών, οι οποίοι θα δρουν και θα ηγούνται με γνώμονα
τη βιωσιμότητα και την κοινωνική ευθύνη, όσο και στη
λειτουργία του Πανεπιστημίου ως ερευνητικό και εκπαι
δευτικό ίδρυμα το οποίο προσφέρει προστιθέμενη αξία
στη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας
μας γενικότερα. Το ΟΠΑ συμμετέχει στις πρωτοβουλί
ες «United Nations Global Compact» και «Principles for
Responsible Mana-gement Education» και ασπάζεται τις
αρχές κάθε πρωτοβουλίας σε θέματα Εταιρικής Κοινωνι
κής Ευθύνης (ΕΚΕ).

• Του Προγράμματος Εθελοντισμού, το οποίο παρέχει τη
δυνατότητα στα μέλη της κοινότητάς του - φοιτητές,
διδακτικό και διοικητικό προσωπικό - να σχεδιάσουν
και να συμμετέχουν σε δράσεις που αποσκοπούν στην
επίτευξη των Στόχων.

Το ΟΠΑ αναπτύσσει την κοινωνική του δράση σύμφωνα με
τους 17 Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ μέσω:
• Των εσωτερικών κανονισμών, διαδικασιών και υπηρε
σιών του
• Το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών του σε
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο
• Της ερευνητικής δραστηριότητάς του
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προσφορά, όπως: «Το ΟΠΑ παίζει μπάλα με την Ελληνική
Ποδοσφαιρική ομάδα αστέγων», διήμερο χριστουγεννιάτι
κο φιλανθρωπικό Μπαζάρ, εκδήλωση για το «Bullying στην
εργασία και στο διαδίκτυο», ομιλίες για τα ανθρώπινα δι
καιώματα, την νευρική ανορεξία, το φαινόμενο της αστεγίας
στην πόλη συλλογή ειδών για τους πλημμυροπαθούντες της
Δυτικής Αττικής, αλλά και δράσεις με το Make A Wish Ελ
λάδος, τον ΣΕΓΑΣ στο πλαίσιο του Αυθεντικού Μαραθωνίου
και του Ημιμαραθωνίου, τη Θετική Φωνή για την πρόληψη
Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενων Νοσημάτων, το Δίκτυο Φυ
λακισμένων και Αποφυλακισμένων Γυναικών, την Caritas
Ελλάς κ.ά. κ.α.

Αξιόλογες δράσεις του
Πανεπιστημίου στο πλαί
σιο της Κοινωνικής Προ
σφοράς που έχουν υλο
ποιηθεί τα τελευταία έτη:
• Ενσωμάτωση της Εται
ρικής Κοινωνικής Ευθύ
νης στα μαθήματα κορ
μού και επιλογής των
προγραμμάτων σπου
δών του Πανεπιστημίου,
τόσο σε Προπτυχιακό
όσο και σε Μεταπτυχια
κό επίπεδο.

• Τακτική διοργάνωση Εθελοντικής Αιμοδοσίας σε συνερ
γασία με το Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐας
Κυριακού» στην οποία συμμετέχει όλη η ακαδημαϊκή και
φοιτητική κοινότητα του ΟΠΑ.

• Δημοσίευση εργασιών
του ερευνητικού προ
σωπικού του Πανεπιστη
μίου σε επιστημονικά
περιοδικά σε αντικείμε
να που εμπίπτουν στους
στόχους βιώσιμης ανά
πτυξης.

• Προσφορά ηλεκτρονικών υπολογιστών σε σχολικές μονά
δες και κοινωφελή Ιδρύματα για κάλυψη των αναγκών τους
από τους διαθέσιμους πόρους του ΟΠΑ.
• Συμμετοχή του ΟΠΑ στη διοργάνωση του Φοιτητικού Δια
γωνισμού «Νίκος Αναλυτής» σε θέματα ΕΚΕ.
• Δημιουργία της Μονάδας Κοινωνικής Επιχειρηματικότη
τας του ΟΠΑ, του πρώτου ερευνητικού και ακαδημαϊκού
εργαστηρίου στην Ελλάδα σε θέματα προώθησης κοινω
νικής επιχειρηματικότητας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

• Βελτίωση του «οικο
λογικού αποτυπώματος»
του Πανεπιστημίου με εστιασμένες δράσεις μείωσης της
κατανάλωσης ενέργειας (αντικατάσταση λαμπτήρων πυρα
κτώσεως, εγκατάσταση συστήματος φυσικού αερίου αντί
πετρελαίου, κ.ά), «ενεργειακής» θωράκισης των κτηρίων
και διοργάνωσης εκτεταμένου προγράμματος ανακύκλω
σης με στόχο τη μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων
(χαρτιού, τόνερ εκτυπωτών και μπαταριών).

• Δημιουργία του Θερινού Σχολείου Νεανικής Επιχειρη
ματικότητας για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, με στόχο
την καλλιέργεια επιχειρηματικής σκέψης και την προσφορά
βασικών γνώσεων μάνατζμεντ.

Πρόγραμμα
Volunteers»

• Παροχή υποτροφιών σε άπορους φοιτητές του Πανεπι
στημίου μέσω κληροδοτημάτων.
• στο Ίδρυμα λειτουργεί από το Μάρτιο του 2013 το «Δίκτυο
Κοινωνικής Προσφοράς ΟΠΑ», το οποίο ανέπτυξε την «Εκ
παιδευτική Δράση EduSupport» που έχει ως σκοπό να πα
ρέχει εξειδικευμένες γνώσεις (φροντιστηριακά μαθήματα,
εκπαιδευτικά σεμινάρια κ.λπ.) σε ευαίσθητες ομάδες (νέοι,
άποροι μαθητές/τριες πρωτοβάθμιας ή/και δευτεροβάθμι
ας εκπαίδευσης, άνεργοι/ες) της κοινωνίας μας από μέλη
ΔΕΠ και φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου μας.

Εθελοντισμού

«AUEB

Στο πλαίσιο της στρατηγικής του ΟΠΑ για την Κοινωνική
Προσφορά, ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2017 το Πρόγραμ
μα Εθελοντισμού “AUEB Volunteers”. Στόχος του Προγράμ
ματος είναι η ανάδειξη σημαντικών κοινωνικών θεμάτων
και της αξίας της συμμετοχής και της έμπρακτης προσφο
ράς, αλλά και η ευαισθητοποίηση της κοινότητας γύρω από
τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Το Πρό
γραμμα Εθελοντισμού έχει ήδη υλοποιήσει περισσότερες
από 100 δράσεις, στις οποίες έχουν συμμετάσχει πάνω από
4.500 εθελοντές φοιτητές, διδακτικό και διοικητικό προ
σωπικό του Πανεπιστημίου. Οι δράσεις αναπτύσσονται σε
δύο βασικούς άξονες: (α) δράσεις προς την Κοινότητα του
ΟΠΑ, οι οποίες έχουν ως βασικό στόχο την διατήρηση της
ποιότητας των υποδομών του Πανεπιστημίου με κριτήριο
την αισθητική και την λειτουργικότητά τους και (β) δράσεις
προς την Κοινωνία.

• Προβολή θεμάτων κοινωνικής προσφοράς μέσω της εφη
μερίδας “OΠΑ Νews” προς ενημέρωση και ευαισθητοποίη
ση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του ΟΠΑ.
• Διοργάνωση του αγώνα δρόμου ΟΠΑ Run στο Πεδίο του
Άρεως με στόχο την ανάσχεση της υποβάθμισης της περιο
χής, και της σημασίας της σωματικής άσκησης.
• Διοργάνωση εκδηλώσεων που προωθούν την κοινωνική
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Διεθνής Αναγνώριση
Τα κριτήρια αξιολόγησης που χρησιμοποιούν οι διεθνείς
φορείς για την κατάταξη των Πανεπιστημίων είναι κυρί
ως η ακαδημαϊκή τους φήμη, η γνώμη ακαδημαϊκών από
όλο τον κόσμο, οι διεθνείς πιστοποιήσεις των προγραμ
μάτων σπουδών, οι δείκτες ποιότητας της επιστημονικής
έρευνας, οι διεθνείς συνεργασίες κ.ά. Oι πιο πρόσφατες
σημαντικές διακρίσεις του ΟΠΑ είναι οι ακόλουθες:

4. Πεδίο «Διοίκηση Επιχειρήσεων»

1. Επιστημονική περιοχή «Κοινωνικών Επιστημών»

• 201η θέση παγκοσμίως – US News

• 258η θέση παγκοσμίως - Quacquarelli Symonds (QS)

• 142η θέση παγκοσμίως – SSRN (Social Science
Research Network)

• Μεταξύ των θέσεων 101-150 παγκοσμίως - Quacquarelli
Symonds (QS)
• Κατηγορία “Τοp Business Schools” και μεταξύ
των κορυφαίων 300 Πανεπιστημίων παγκοσμίως –
Eduniversal

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

παγκοσμίως

-

παγκοσμίως

-

5. Πεδίο «Επιστήμης Υπολογιστών»
• Μεταξύ των θέσεων 351-400
Quacquarelli Symonds (QS)

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

παγκοσμίως

-

• Μεταξύ των θέσεων 301-400 παγκοσμίως – Times
Higher Education (THE)

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΜΣ ΟΠΑ

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του ΟΠΑ τυγχάνουν σημαντική αναγνώρισης από τους εργοδότες
και τους αποφοίτους των προγραμμάτων του Ιδρύματος. Οι πιο πρόσφατες διακρίσεις των ΠΜΣ του ΟΠΑ είναι οι
ακόλουθες:
Πρόγραμμα
Eduniversal Masters Rankings

Επιστημονικό πεδίο

ΠΜΣ στη Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομίας
ΠΜΣ στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική & Διοίκηση
ΠΜΣ στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό MBA International
ΠΜΣ στην Επιστήμη Δεδομένων
ΠΜΣ στην Επιχειρηματική Αναλυτική

Cultural Management / Creative
Industries Management
Maritime Management

Κατάταξη
3
5

ΜΒΑ part-time

10

Big Data Management

14

Business Intelligence & Strategy

16

Financial Markets

65

Finance

73

MBA Full Time

131-140

Επιστημονικό πεδίο

Κατάταξη

Public Administration / Management

9

Human Resources Management

10

General Management

10

Information Systems Management

12

International Management

14

Ε-Business & Digital Marketing

16

ΜΒΑ full time

18

Corporate Communications

20

Accounting

21

ΠΜΣ στο Μάρκετινγκ & Επικοινωνία

Marketing

24

ΠΜΣ στις Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές

Economics

25

Executive MBA

30

ΠΜΣ στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική
Quacquarelli Symonds (QS)
ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική
ΠΜΣ στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό MBA International
Πρόγραμμα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΜΣ ΟΠΑ

Eduniversal Masters Rankings
ΠΜΣ στη Δημόσια Πολιτική & Διοίκηση
ΠΜΣ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών
ΠΜΣ στην Επιστήμη των Υπολογιστών
ΠΜΣ στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό MBA International
ΠΜΣ στη Διοικητική Επιστήμη & Τεχνολογία
ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: MBA
ΠΜΣ στο Μάρκετινγκ & Επικοινωνία
ΠΜΣ στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική

ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη
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Τμήμα Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Πρόγραμμα Erasmus+

ριών απασχόλησης των φοιτητών στο εξωτερικό με στόχο
την απόκτηση πολύτιμης πρακτικής εμπειρίας, αλλά και η
ενίσχυση της κινητικότητας προσωπικού για διδασκαλία ή
επιμόρφωση.
Το ΟΠΑ, αναπτύσσοντας περαιτέρω τη διεθνοποίησή
του, δημιουργεί νέες ευκαιρίες μέσω του Προγράμ
ματος Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα. Στο πλαίσιο
αυτού του Προγράμματος, χορηγούνται υποτροφίες
κινητικότητας μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτρο
φιών (ΙΚΥ) σε εισερχόμενους και εξερχόμενους φοι
τητές και των τριών κύκλων σπουδών, προκειμένου να
διανύσουν μία περίοδο σπουδών σε Ίδρυμα – Εταίρο
εκτός Ε.Ε. με πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση μέσω της
εφαρμογής του συστήματος των πιστωτικών μονάδων
(ECTS credits).

Το ΟΠΑ συμμετέχει ενεργά στο Πρόγραμμα ΄Ερασμος
από το 1987 προωθώντας τη συνεργασία με πανεπιστήμια,
επιχειρήσεις και διεθνείς οργανισμούς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ) και την κινητικότητα φοιτητών, διδακτικού
και διοικητικού προσωπικού με ιδρύματα-εταίρους. Το
ΟΠΑ έχει 185 υπογεγραμμένες δι-ιδρυματικές συμφω
νίες Erasmus+. Βάσει αυτών μεταβαίνουν ετησίως στο
εξωτερικό 300 φοιτητές του για παρακολούθηση μαθη
μάτων στο εξωτερικό με πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώρι
ση λόγω της εφαρμογής του Συστήματος Μεταφοράς και
Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS, ενώ γίνονται
δεκτοί περίπου 320 φοιτητές από ιδρύματα-εταίρους.
Παράλληλα, περίπου 80 φοιτητές του ΟΠΑ πραγματοποι
ούν την Πρακτική τους Άσκηση στο εξωτερικό ετησίως
μέσω του Προγράμματος Εrasmus+.

Επιπλέον, χρηματοδοτείται η μετακίνηση των μελών δι
δακτικού προσωπικού για την πραγματοποίηση σύντομης
διάρκειας διδασκαλίας καθώς και η μετακίνηση μελών
διοικητικού/διδακτικού προσωπικού με σκοπό την επι
μόρφωση. Στην παρούσα φάση, το ΟΠΑ συνεργάζεται με
επτά Πανεπιστήμια από ΗΠΑ, Καναδά, Λίβανο, Μαρόκο
και Ρωσία, ενώ τα δίκτυο συνεργασιών του αναμένεται
να επεκταθεί περαιτέρω. Επίσης, το ΟΠΑ συμμετέχει και
σε άλλα Προγράμματα της ΕΕ, όπως Erasmus Mundus,
Jean Monnet, Εrasmus+ Knowledge Alliances, κ.λ.π.

Από το 2014 το ΟΠΑ συντονίζει τον Όμιλο Πρακτικής
Άσκησης με Ιδρύματα Εταίρους το Εθνικό Μετσόβιο Πολυ
τεχνείο, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο Θεσ
σαλίας το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Μακε
δονίας και τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Βασικός σκοπός
του Ομίλου του ΟΠΑ είναι η δημιουργία επιπλέον ευκαι
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κινεζικής γλώσσας σε διακεκριμένα
πανεπιστήμια της Κίνας.
Στη δεκαετή λειτουργία του, το Ινστι
τούτο Κομφούκιος Αθηνών έχει δι
δάξει την Κινεζική γλώσσα σε περισ
σότερους από 1.500 μαθητές σε όλα
τα επίπεδα της γλώσσας. Τα ποσοστά
επιτυχίας στις εξετάσεις πιστοποίη
σης της κινεζικής ως ξένης γλώσσας
που διοργανώνονται περισσότερες
από 6 φορές τον χρόνο στο Ινστιτού
το, αγγίζουν το 98%. Μαθητές αλλά
και επισκέπτες έχουν παρακολουθή
σει διαλέξεις με θέμα τη μουσική, την
όπερα, τις παραδοσιακές ενδυμασίες,
τη μαγειρική, τις πολεμικές τέχνες,
την ιστορία και τη λογοτεχνία της Κί
νας και έχουν συμμετάσχει στον Δι
εθνή Διαγωνισμό «Κινεζική Γέφυρα»
με έπαθλα υποτροφίες ενός ακαδη
μαϊκού εξαμήνου σε πανεπιστήμια
της Κίνας. Μέχρι σήμερα το Ινστιτούτο έχει χορηγήσει
περισσότερες από 75 υποτροφίες πλήρους φοίτησης σε
μαθητές του Ινστιτούτου προκειμένου να συνεχίσουν τις
σπουδές τους στην κινεζική γλώσσα/ιστορία/φιλοσοφία,
αλλά και στην παραδοσιακή κινεζική ιατρική και το Τάι Τσι
σε κορυφαία πανεπιστήμια της Κίνας, διάρκειας από ένα
ακαδημαϊκό εξάμηνο έως και 3 χρόνια.

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 Πεκίνου και το Office
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 επιχειρήσεων. Ο κύριος στόχος του είναι να
αποτελέσει γέφυρα συνεργασίας και επικοινωνίας με
ταξύ της Ελλάδας και της Κίνας και να συμβάλει στην
πολιτιστική προσέγγιση και την περαιτέρω ανάπτυξη εκ
παιδευτικών, ερευνητικών και οικονομικών συνεργασιών
μεταξύ των δύο χωρών.

Σημαντική δράση του Ινστιτούτου αποτέλεσε και το 4ο
Ελληνο-Κινεζικό Συνέδριο Επιχειρηματικότητας τον Μάιο
του 2017 στην Αθήνα στο οποίο συμμετείχαν Έλληνες και
Κινέζοι επιχειρηματίες, εκπρόσωποι επιχειρήσεων και
οργανισμών από τη χώρα μας και τη Κίνα, μέλη διπλω
ματικών αποστολών, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, στελέχη
φορέων και επιχειρήσεων, με σκοπό να διερευνήσουν τις
εμπορικές 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 αι
γίδα του Ινστιτούτου, η Κοινή Συνδιάσκεψη των Ινστιτού
των Κομφούκιος της Ευρώπης που διοργανώθηκε στην
Αθήνα με εκπροσώπους από 34 Ινστιτούτα Κομφούκιος.
Στη συνδιάσκεψη αυτή συζητηθήκαν τα ποιοτικά πρότυπα
και το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας των Ινστιτού
των Κομφούκιος και δόθηκαν σχετικές γνωμοδοτήσεις
και προτάσεις για τη βελτίωση της Ποιότητας Λειτουργίας
των Ινστιτούτων Κομφούκιος.

Το Ινστιτούτο, διαθέτοντας έντονη και πολύπλευρη δρα
στηριότητα, διοργανώνει μία σειρά εκπαιδευτικών προ
γραμμάτων και πολιτιστικών εκδηλώσεων τα οποία απευ
θύνονται σε όλους όσους ενδιαφέρονται να έρθουν σε
επαφή με την Κινέζικη γλώσσα και το Κινέζικο πολιτισμό
Στο πλαίσιο αυτό, το Ινστιτούτο υποστηρίζει την ανταλλαγή
φοιτητών από και προς την Κίνα και την Ελλάδα μέσω θε
ρινών κύκλων μαθημάτων και εκπαιδευτικών ταξιδιών και
συμμετέχει στην διοργάνωση διαπολιτισμικών συνεδρίων,
γιορτών και βραβεύσεων, ενώ αξιοσημείωτη είναι και η
χορήγηση υποτροφιών πλήρους φοίτησης για σπουδές της
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Υποδομές
οδούς (Κοδριγκτώνος, Ελπίδος και Δεριγνύ). Επίσης, λει
τουργεί το Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας
του ΟΠΑ σε σύγχρονο κτήριο επί των οδών Ευελπίδων
47 και Λευκάδος. Ανταποκρινόμενο στις ολοένα και αυ
ξανόμενες εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του,
το 2017 το ΟΠΑ εγκαινίασε ένα νέο κτήριο επί των οδών
Τροίας 2 και Σπετσών στην Κυψέλη, συνολικής έκτασης
περίπου 5.000 τ.μ.

Στο κέντρο της πόλης βρίσκεται το ΟΠΑ από την ίδρυσή
του. Από το 1936, το Πανεπιστήμιο εδρεύει στη συμβολή
δυο μεγάλων λεωφόρων, της 28ης Οκτωβρίου ή Πατησί
ων και της Αλεξάνδρας δίπλα από το Πεδίο του Άρεως και
τον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο.
Συγκεκριμένα, το κεντρικό κτηριακό συγκρότημα του Πα
νεπιστημίου, το Μαράσλειο Μέγαρο, βρίσκεται στην οδό
Πατησίων 76 και καταλαμβάνει το οικοδομικό τετράγωνο
που περιστοιχίζεται από τις οδούς Δεριγνύ, Αντωνιάδου
και Μαυροματαίων. Επιπλέον κτήρια που εξυπηρετούν τις
ανάγκες του Πανεπιστημίου βρίσκονται και σε γειτονικές

Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του ΟΠΑ είναι εύκολη
καθώς εξυπηρετείται άριστα από τα μέσα μαζικής μετα
φοράς λόγω της κεντρικής του θέσης.
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
Πρυτανεία
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

E – MAIL/ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

210 82 03 292

rector@aueb.gr

210 82 03 106, 107, 108, 425
210 82 03 303, 304, 305, 410, 412,
414, 416

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

210 82 03 110, 129, 408, 409

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

210 82 03 308, 309, 310, 311,
375, 424

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

210 82 03 300, 302, 194

Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

210 82 03 101, 102, 103

Τμήμα Πληροφορικής

210 82 03 315, 316, 393, 426

Τμήμα Στατιστικής

210 82 03 111, 112, 113

deosecr@aueb.gr
www.dept.aueb.gr/deos
econ@aueb.gr
www.dept.aueb.gr/econ
dmst@aueb.gr
www.dept.aueb.gr/dmst
ode@aueb.gr
www.dept.aueb.gr/ode
accfin@aueb.gr
www.dept.aueb.gr/loxri
secretary.marketing@aueb.gr
www.dept.aueb.gr/mbc
infotech@aueb.gr
www.dept.aueb.gr/cs
stat@aueb.gr
www.dept.aueb.gr/stat

Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών
Σχολής Οικονομικών Επιστημών

210 82 03 644

postgrad_ses@aueb.gr

Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών
Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

210 82 03 614

postgrad_sob@aueb.gr

Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών
Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας

210 82 03 643

postgrad@aueb.gr

Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (ΚεΔιΒιΜ)

210 82 03 912

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)

210 82 03 830

Διεύθυνση Εκπαίδευσης

210 82 03 321

diekp@aueb.gr

Διεύθυνση Βιβλιοθήκης

210 82 03 534, 856

library@aueb.gr
www.aueb.gr/library

210 82 03 223, 201, 526

flesxi@aueb.gr

210 82 03 217, 239

iatreio@aueb.gr
counseling@aueb.gr

210 82 03 250, 270,188

-

Φοιτητική Λέσχη
Ιατρείο-Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων

210 82 03 216, 218, 220, 407

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ)

210 82 03 116, 117, 118

Γραφείο Διασύνδεσης
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

210 82 03 819, 825
210 82 03 813, 815, 806

Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας

210 82 03 827, 829

kek-opa@aueb.gr
www.kek.aueb.gr
info@rc.aueb.gr
www.rc.aueb.gr

pr-office@aueb.gr
www2.aueb.gr/users/praueb/
modip-opa@aueb.gr
www.modip.aueb.gr
career@aueb.gr
www.career.aueb.gr
internship@aueb.gr
www.aueb.gr/ internship
acein@aueb.gr
www.acein.aueb.gr

Γραφείο Αποφοίτων

210 82 03 407

alumni@aueb.gr

Ινστιτούτο Κομφούκιος Αθηνών

210 82 26 735

confucius@aueb.gr
www.confucius.aueb.gr

Θυρωρείο Κεντρικού Κτηρίου «Μαράσλειο Μέγαρο»

210 82 03 200

-

Τηλεφωνικό Κέντρο

210 82 03 911

webmaster@aueb.gr
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Σημείωση: Το παρόν έντυπο βασίζεται σε
στοιχεία που ίσχυαν μέχρι την έκδοσή του.
(ΙΟΥΛΙΟΣ 2019)
Σημείωση: Το παρόν έντυπο βασίζεται σε στοιχεία που ίσχυαν μέχρι την έκδοσή του. (Σεπτέμβριος 2020)
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