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Χαιρετισμός Πρύτανη
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Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η πρώην ΑΣΟΕΕ, είναι το αρχαιότερο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της
πατρίδας μας στους χώρους των Οικονομικών Επιστημών και της Διοίκησης Επιχειρήσεων, τόσο σε
προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, ενώ στην πορεία του χρόνου προστέθηκαν, με μεγάλη επιτυχία, τα γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής και της Στατιστικής.
Από την ίδρυσή του, το 1920, το Πανεπιστήμιό μας έχει δημιουργήσει μια λαμπρή παράδοση προσφοράς στη νεολαία της πατρίδας μας και την επιστήμη. Χιλιάδες απόφοιτοί του είναι σήμερα υψηλόβαθμα διοικητικά και οικονομικά στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της οικονομίας μας, μέλη
ΔΕΠ σε ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια και μέλη διεθνών οργανισμών.
Με τις 3 Σχολές του, τα 8 Προπτυχιακά του Τμήματα που καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις στις προτιμήσεις των υποψηφίων φοιτητών, με τα 31 εξαιρετικά δημοφιλή Μεταπτυχιακά του Προγράμματα
Πλήρους και Μερικής Φοίτησης και με τα Διδακτορικά του Προγράμματα, το ΟΠΑ αξιολογείται ως το
κορυφαίο πανεπιστήμιο στη χώρα μας και ένα από τα καλύτερα διεθνώς, στα γνωστικά αντικείμενα
που θεραπεύει. Η καλή του φήμη αντανακλά το υψηλό επίπεδο του επιστημονικού του προσωπικού,
την υψηλή ποιότητα του ερευνητικού και διδακτικού του έργου, τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών
που παρέχει αλλά και τις διακρίσεις που επιτυγχάνουν οι φοιτητές και οι απόφοιτοί του. Μέσα από τη
διαδικασία της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης που εφαρμόζουμε με επιτυχία τα τελευταία
χρόνια, προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε διαρκώς.
Στόχος μας και επιδίωξή μας είναι ένα πανεπιστήμιο κέντρο παιδείας και επιστημονικής αριστείας,
δημοκρατίας, αξιοκρατίας, εξωστρέφειας, διαφάνειας και κοινωνικής λογοδοσίας, στήριγμα και πηγή
πνευματικού πλούτου για τη χώρα μας, ιδιαίτερα στις δύσκολες ώρες που περνά.
Θέλουμε οι φοιτητές και οι φοιτήτριές μας να αποκτήσουν την υψηλή επιστημονική κατάρτιση που
θα τους επιτρέψει να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά με επιτυχία σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Ταυτόχρονα, στα πλαίσια των περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων μας, το ΟΠΑ προσφέρει
στους φοιτητές του ένα πλήθος πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων και υπηρεσιών,
συμβάλλοντας στην όσο το δυνατόν ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.
Επιδιώκουμε η σχέση με τους φοιτητές μας να είναι διαχρονική. Διατηρώντας και περαιτέρω αναπτύσσοντας τη μακρόχρονη, στενή συνεργασία με τον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο, το Πανεπιστήμιό μας διευκολύνει και υποστηρίζει, μέσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του, την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων μας.
Με υψηλό αίσθημα ευθύνης, το ΟΠΑ συμβάλλει αποφασιστικά στη δημιουργία του σημαντικότερου
πόρου τον οποίο μία χώρα μπορεί να έχει: το ανθρώπινο κεφάλαιό της.
Με την παρούσα έκδοση σας προσκαλούμε να γνωρίσετε καλύτερα το Πανεπιστήμιό μας και τις πολυποίκιλες δραστηριότητες που αναπτύσσει στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής του αποστολής.

Καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος
Πρύτανης
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Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - ΟΠΑ
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) ιδρύθηκε
το 1920 ως Ανωτάτη Σχολή Εμπορικών Σπουδών, μετονομάστηκε το 1926 σε Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και
Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ) και το 1989 απέκτησε τη
σημερινή του ονομασία. Σήμερα θεωρείται ένα από τα πιο
ανταγωνιστικά πανεπιστημιακά ιδρύματα, σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, στις επιστήμες της Οικονομίας, της Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Πληροφορικής, της Στατιστικής, του Μάρκετινγκ, της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής.
Σχεδόν έναν αιώνα μετά την ίδρυσή του, το ΟΠΑ συνεχίζει
να μεταδίδει γνώση στις επιστήμες τις οποίες καλλιεργεί,
να προωθεί αποτελεσματικές και καινοτόμες πρακτικές
διοίκησης και να συμβάλλει στις εξελίξεις τόσο της ελληνικής όσο και της διεθνούς κοινωνίας, με γνώμονα την
ισορροπία ανάμεσα στην αριστεία και στην κοινωνική
προσφορά. Κάθε χρόνο αποφοιτούν από τους κόλπους
του πάνω από 2.000 νέοι απόφοιτοι (σε προπτυχιακό και
μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών), ενώ αριθμεί συνολικά
περισσότερους από 16.300 αποφοίτους από όλα τα επί-
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πεδα σπουδών (σύμφωνα με στοιχεία της ΜΟ.ΔΙ.Π. για τα
ακαδημαϊκά έτη 2006-7 έως 2012-13), οι οποίοι σήμερα
αποτελούν κινητήρια δύναμη της ελληνικής, αλλά και της
διεθνούς Οικονομίας και Διοίκησης. Επίσης, κατέχει τις
πρώτες θέσεις στις προτιμήσεις των υποψηφίων φοιτητών
κάθε χρόνο στα σχετικά αντικείμενα σπουδών.
Στόχος του ΟΠΑ είναι να παρέχει στους φοιτητές του όχι
μόνο θεωρητικές γνώσεις σε συνδυασμό με μοντέρνα
αναλυτικά εργαλεία, αλλά ταυτόχρονα να τους δίνει την
ευκαιρία να αναπτύξουν τις προσωπικές τους δεξιότητες,
όπως την κριτική σκέψη και την ατομική πρωτοβουλία.
Συνδυάζοντας την παράδοση με την καινοτομία και την
έρευνα με την πράξη, προσηλωμένο στην ποιότητα, στην
εξωστρέφεια και αφουγκραζόμενο τις ανάγκες της κοινωνίας, το ΟΠΑ διαθέτει εξαιρετική φήμη, η οποία οφείλεται
στην υψηλού επιπέδου διδασκαλία που προσφέρει, καθώς
και στην παροχή σύγχρονων ακαδημαϊκών προγραμμάτων που ενσωματώνουν τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις,
βάσει των απαιτήσεων της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Αριθμοί και Δεδομένα
•

Eίναι το τρίτο κατά σειρά παλαιότερο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα και το αρχαιότερο στον ευρύτερο τομέα
της Οικονομίας και της Διοίκησης.

•

Διαθέτει 3 Σχολές, στις οποίες εντάσσονται 8 ακαδημαϊκά Τμήματα. Κάθε ένα από τα Τμήματα προσφέρει
ένα τεταρτοετές προπτυχιακό πρόγραμμα με διάφορες κατευθύνσεις, ένα μεγάλο εύρος μεταπτυχιακών
προγραμμάτων πλήρους και μερικής φοίτησης, καθώς αναγνωρισμένου κύρους διδακτορικά προγράμματα.

•

Είναι το πρώτο ελληνικό Πανεπιστήμιο, το οποίο ίδρυσε μεταπτυχιακές σπουδές, τόσο σε επίπεδο Ειδίκευσης (MSc) όσο και Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D.). Σήμερα αριθμεί 31 μεταπτυχιακά προγράμματα πλήρους και μερικής φοίτησης, με διάρκεια από 1 ως 2 έτη.

•

Αριθμεί 13.015 φοιτητές (βάσει στοιχείων ακαδημαϊκού έτους 2012-13): 10.811 προπτυχιακούς φοιτητές,
1.878 μεταπτυχιακούς φοιτητές και 326 υποψηφίους διδάκτορες, οι οποίοι στο σύνολό τους έχουν γίνει
δεκτοί μετά από απαιτητικές εξετάσεις και διαδικασίες αξιολόγησης αιτήσεων.

•

Έχει στο δυναμικό του 197 Καθηγητές και Λέκτορες, διεθνώς αναγνωρισμένους για την διδακτική και
ερευνητική τους συνεισφορά καθώς και 50 επισκέπτες διδάσκοντες και εξωτερικούς συνεργάτες.

•

Αριθμεί 16.300 αποφοίτους όλων των επιπέδων σπουδών, για τα ακαδημαϊκά έτη 2006-7 έως και 2012-13,
οι οποίοι στην πλειοψηφία τους διαπρέπουν σε διαφόρους τομείς της ελληνικής Οικονομίας.

•

Διαθέτει 25 Ερευνητικά Εργαστήρια, τα οποία διαχειρίζονται ετησίως κατά μέσο όρο 152 χρηματοδοτούμενα προγράμματα στους κλάδους της Οικονομικής Επιστήμης, της Διοίκησης, της Πληροφορικής, της
Στατιστικής κ.ά.

•

Έχει τη μεγαλύτερη αναλογία φοιτητών Erasmus σε σχέση με τους ενεργούς φοιτητές του: μεγάλος αριθμός προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+, είτε στα ιδρύματα-εταίρους είτε για πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις/οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2014, το
ΟΠΑ συμπληρώνει, με επιτυχή αποτελέσματα, 27 έτη ενεργούς συμμετοχής στο πρόγραμμα αυτό.

•

Διαθέτει ένα από τα πιο δραστήρια παραρτήματα της AIΕSEC, προσφέροντας μέσω αυτού πολύτιμες ευκαιρίες πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό.

•

Οργανώνει πλήθος από πρωτοπόρες και κοινωνικά υπεύθυνες δράσεις, οι οποίες, εκφράζοντας έμπρακτα
την εξωστρέφεια και την κοινωνική προσφορά του Πανεπιστημίου,περιλαμβάνουν προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων.

•

Στην πρόσφατη δημοσίευση του QS World University Rankings (Σεπτέμβριος 2014), το ΟΠΑ κατατάχθηκε
στη θέση 701+ στη λίστα με τα καλύτερα Πανεπιστήμια του κόσμου.

•

Σύμφωνα με την πρόσφατη διεθνή λίστα Eduniversal, μεταξύ 4.000 καλύτερων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ανά επιστημονικό τομέα, έξι (6) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΟΠΑ κατέλαβαν εξαιρετικά υψηλές θέσεις στα 200 καλύτερα του ειδικότερου επιστημονικού τους τομέα στην Ευρώπη.

•

Το ΟΠΑ καταλαμβάνει το 2013 την 123η θέση στον κόσμο μεταξύ των 1000 καλύτερων business schools,
επιτυγχάνοντας εντυπωσιακή άνοδο από την 230η θέση που κατείχε το 2012 και αξιολογήθηκε ως Top
Business School (4 αστέρια).

•

Στην έγκριτη σελίδα Microsoft Academic Research, υπάρχουν 4.809 δημοσιεύσεις Καθηγητών και Λεκτόρων του ΟΠΑ, αριθμός ιδιαίτερα υψηλός αν αναλογιστεί κανείς το σχετικά μικρό αριθμό Καθηγητών και
Λεκτόρων που διαθέτει το Πανεπιστήμιο σε σχέση με άλλα Ιδρύματα.

•

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι πλέον το πρώτο Δημόσιο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα που έλαβε διάκριση Αριστείας, σύμφωνα με το παγκόσμια αναγνωρισμένο μοντέλο Αριστείας EFQM (European
Foundation of Quality Management). Ταυτόχρονα με την Ευρωπαϊκή Διάκριση, το Πανεπιστήμιο έλαβε
Διάκριση και σύμφωνα με το αντίστοιχο ελληνικό μοντέλο «Αιέν Αριστεύειν».
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Η Πανεπιστημιακή Κοινότητα
Η κοινότητα του ΟΠΑ αποτελείται από το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του, από τους φοιτητές και αποφοίτους του, καθώς και από το διοικητικό προσωπικό του. Κάθε μέλος του συνεισφέρει
καθοριστικά στην πολυεπίπεδη ανάπτυξη του Ιδρύματος και, κατά συνέπεια, στην εδραίωση του κύρους του σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο.

Το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό
Εδώ και σχεδόν έναν αιώνα, η ακαδημαϊκή κοινότητα του ΟΠΑ παρέχει υψηλής ποιότητας διδακτικό
και ερευνητικό έργο, το οποίο καλλιεργεί τη γνώση και συνεχίζει να διαμορφώνει τις εξελίξεις στον
χώρο της Οικονομικής Επιστήμης, της Διοίκησης, της Στατιστικής και της Πληροφορικής. Τα προγράμματα σπουδών, τα οποία προσφέρει τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο,
είναι σύγχρονα και με υψηλές προδιαγραφές. Αδιάψευστη απόδειξη γι’αυτό, αποτελεί το γεγονός
ότι οι απόφοιτοί τους καταλαμβάνουν ηγετικές και διοικητικές θέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο
εξωτερικό.
Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Ιδρύματος απολαμβάνει διεθνή αναγνώριση, με πληθώρα δημοσιεύσεων σε κορυφαία διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά, με ποικίλες συμμετοχές σε επιστημονικές επιτροπές διεθνών συνεδρίων και με συνεχή παρουσία σε θέσεις-κλειδιά τόσο στο χώρο της
δημόσιας διοίκησης όσο και σε εκείνον του ιδιωτικού τομέα.

Οι Φοιτητές
Με την υψηλή στάθμη φοιτητικού δυναμικού που διαθέτει, το ΟΠΑ τοποθετείται στις πρώτες λίστες
προτίμησης των υποψηφίων φοιτητών του κάθε χρόνο, προσελκύοντας άριστους υποψηφίους τόσο
για τα Προπτυχιακά όσο και για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του.
Οι φοιτητές του διακρίνονται σε διεθνείς διαγωνισμούς, όπως, μεταξύ άλλων, στον παγκόσμιο Διαγωνισμό Marketing L’oreal BrandStorm 2014, στο Imagine Cup 2011 της Microsoft για την ανάπτυξη
εφαρμογής για άτομα με προβλήματα όρασης για το Facebook, στο International Case Competition
της KPMG, στο Algorithmic Trading 2011 του University College London, λαμβάνοντας σημαντικά
βραβεία, όπως το Βραβείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας από το ΕΒΕΑ. Επίσης, λαμβάνουν βραβεία
καλύτερης δημοσίευσης άρθρων, κερδίζουν πλήθος υποτροφιών, αλλά και αποκτούν διδακτορικά
διπλώματα ή ακόμη και θέσεις μελών ΔΕΠ σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Οι Απόφοιτοι
Τηρώντας μια μακρά παράδοση στην ανάπτυξη κορυφαίων στελεχών στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας, το ΟΠΑ είναι περήφανο για το γεγονός ότι χιλιάδες νέοι και νέες
απόφοιτοι κατέχουν ηγετικές θέσεις σε πανεπιστήμια της χώρας μας και του εξωτερικού, σε διεθνή
ερευνητικά ινστιτούτα και οργανισμούς, σε μεγάλες εταιρείες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα,
σε τράπεζες, χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, ναυτιλιακές εταιρείες, κ.ά. Πρόσφατη δημοσιευμένη έρευνα απορρόφησης των αποφοίτων της τελευταίας δεκαετίας, την οποία διεξήγαγε το Γραφείο
Διασύνδεσης του ΟΠΑ, έδειξε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αποφοίτων (83%) βρήκε απασχόληση μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο αναζήτησης.
Στο πλαίσιο της διατήρησης των δεσμών των αποφοίτων με το Πανεπιστήμιο, λειτουργεί η Ένωση
Αποφοίτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ένας πολύ ενεργός σύλλογος, ο οποίος παρέχει την ευκαιρία να δημιουργηθούν ουσιαστικές σχέσεις και κανάλια επικοινωνίας μεταξύ της παλαιότερης και της νεότερης γενιάς αποφοίτων, αλλά και να δημιουργηθεί η “αίσθηση του ανήκειν”.

Το Διοικητικό Προσωπικό
Το διοικητικό προσωπικό του ΟΠΑ, αναπόσπαστο κομμάτι της πανεπιστημιακής κοινότητας, διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του Ιδρύματος, αναβαθμίζει και πιστοποιεί την ποιότητα των
διαδικασιών του και παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους φοιτητές και στο ευρύτερο κοινό.
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Προπτυχιακές Σπουδές
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διαθέτει τρεις (3) σχολές στις οποίες εντάσσονται οκτώ (8) Τμήματα. Κάθε Τμήμα δέχεται αποφοίτους Λυκείων που έχουν επιτύχει στο σύστημα Πανελλαδικών Εξετάσεων καθώς και κάποιες άλλες
κατηγορίες που επιτρέπει η νομοθεσία. Παραδοσιακά, οι φοιτητές που εισέρχονται στο Πανεπιστήμιο έχουν άριστες
επιδόσεις στις εξετάσεις αυτές, καθώς και τα 8 Τμήματα του Πανεπιστημίου διαθέτουν υψηλές βάσεις εισαγωγής.
Κατά μέσο όρο, μόλις 1 στους 7 υποψηφίους εισάγεται στο ΟΠΑ. Για να αποφοιτήσει κάποιος και να λάβει το πτυχίο
του, πρέπει να παρακολουθήσει και να ολοκληρώσει με επιτυχία οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών (4 έτη), τα
οποία αντιστοιχούν σε (κατ’ελάχιστο) 240 μονάδες ΕCTS (European Credit Transfer and Accumulation System).

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Οικονομικών Σπουδών
Το επιστημονικό αντικείμενο του Τμήματος
καλύπτει τις περιοχές των οικονομικών που
σχετίζονται με την αγορά και τις επιχειρήσεις,
την οικονομική συμπεριφορά και τις αποφάσεις
ατόμων και κυβερνήσεων, τις σχέσεις μεταξύ
κρατών, τις ποσοτικές μεθόδους και τις κοινωνικές, πολιτικές και θεσμικές διαστάσεις της οικονομικής πραγματικότητας. Ιδιαίτερη έμφαση
δίνεται στη διεθνή οικονομία, καθώς και στους
θεσμούς και τις πολιτικές της ΕΕ.
Στα πλαίσια των τετραετών προπτυχιακών
σπουδών υπάρχει δυνατότητα εξειδίκευσης
στις κατευθύνσεις:
• Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική
• Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία
Το Τμήμα χρησιμοποιεί επιτυχημένες εκπαιδευτικές μεθόδους, όπως είναι η οργάνωση
φροντιστηρίων, οι συζητήσεις κατά ομάδες
(tutorials), οι γραπτές εργασίες και η εκπόνηση
διπλωματικής εργασίας.
Πέραν των υποδομών του Πανεπιστημίου σε
Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, το Τμήμα διαθέτει
πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο (EUROLAB),
στο οποίο οι φοιτητές μπορούν να κάνουν στα-

τιστικές αναλύσεις ή να αναζητήσουν πληροφορίες στο Internet.
Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν πολύ καλές
προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης.
Ως οικονομολόγοι με επιπλέον διεπιστημονικές γνώσεις, εργάζονται και σταδιοδρομούν σε
τράπεζες και σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, σε διεθνείς οργανισμούς, στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, στο δημόσιο τομέα. Μετά τις προπτυχιακές σπουδές οι φοιτητές μπορούν να συνεχίσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές, που τους
οδηγούν σε ερευνητικούς και σε ακαδημαϊκούς
οργανισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Προσφέρονται μεταπτυχιακά προγράμματα
στη Διεθνή Οικονομική και Χρηματοδοτική,
στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική, πλήρες Διδακτορικό Πρόγραμμα, καθώς και προγράμματα στις Ευρωπαϊκές Σπουδές και στη
Δημόσια Πολιτική για στελέχη Επιχειρήσεων
και Οργανισμών. Περισσότερες πληροφορίες
παρέχονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος
http://deos.aueb.gr

Σεπτέμβριος 1997, 18 χρονών άρτι αφιχθείς στην Αθήνα ως πρωτοετής του ΔΕΟΣ με
όρεξη να ανακαλύψω τι κρυβόταν πίσω απο τα αρχικά του τμήματός μου. 4 χρόνια και 32
μαθήματα αργότερα, τελειόφοιτος, σχεδίαζα τα επόμενα βήματα. Η ιδέα του διπλωμάτη
δεν με ενθουσίαζε πλέον. Ωστόσο, οι συζητήσεις με τους καθηγητές μου, σε συνδυασμό με έναν κύκλο
σπουδών που ενσωμάτωνε έναν ισχυρό αλλά και ευέλικτο κορμό οικονομικής γνώσης με στοιχεία συγκριτικής πολιτικής οικονομίας, μου είχαν ήδη κεντρίσει το ενδιαφέρον για έρευνα στα οικονομικά. Η
διπλωματική εργασία ήταν η πρώτη μου απόπειρα. Θα ακολουθούσαν και άλλες. Το μακρύ ταξίδι προς
τη γνώση είχε μόλις ξεκινήσει.
Στέλιος Μιχαλόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών Brown University και
Ερευνητής στο Εθνικό Γραφείο Οικονομικών Ερευνών (NBER)
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Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης είναι το αρχαιότερο τμήμα στο χώρο των Οικονομικών
Επιστημών στη χώρα μας. Σκοπός του Τμήματος είναι η προαγωγή της Οικονομικής Επιστήμης και η κατάρτιση οικονομολόγων υψηλού
επιπέδου. Η επίτευξη των σκοπών αυτών γίνεται
με την ανάπτυξη της έρευνας και με την οργάνωση των σπουδών κατά τρόπο τέτοιο ώστε να
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Επιστήμης
και στις ανάγκες της σύγχρονης Οικονομίας και
κοινωνίας, καλύπτοντας μεγάλο εύρος θεμάτων
στην Οικονομική Επιστήμη και Ανάλυση (όπως
μακρο και μικροοικονομική, δημόσια, διεθνή,
νομισματική και βιομηχανική οικονομική), στις
ποσοτικές μεθόδους (όπως μαθηματικά, στατιστική, οικονομετρία) και σε άλλες κοινωνικές
επιστήμες (όπως κοινωνιολογία και πολιτική
επιστήμη). Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος διαθέτει τρεις κατευθύνσεις:

Επίσης, οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν έξοχες προοπτικές για τη συνέχιση των σπουδών
τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην Οικονομική
Ανάλυση, στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και
σε συναφείς κλάδους εξειδίκευσης, όπως στη
Χρηματοοικονομική και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, θέτοντας τις βάσεις για την επιτυχή τους
σταδιοδρομία σε μεγάλους διεθνείς και ελληνικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις, καθώς και
για ακαδημαϊκή σταδιοδρομία σε ελληνικά και
ξένα πανεπιστήμια.
Τις σπουδές τους αυτές μπορούν να τις συνεχίσουν είτε στο ΟΠΑ, είτε σε πανεπιστήμια του
εξωτερικού.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην
ιστοσελίδα του Τμήματος www.econ.aueb.gr

• Οικονομική Θεωρία και Πολιτική
• Οικονομική Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομική
• Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης έχουν ευνοϊκές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης στα ερευνητικά κέντρα
και σε οργανισμούς της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις τράπεζες και στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στις ιδιωτικές επιχειρήσεις,
καθώς και σε επιχειρήσεις συμβουλευτικών
υπηρεσιών και σε ρυθμιστικές αρχές, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στη δημόσια διοίκηση.

Είχα την τύχη να φοιτήσω στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ από το 1992 μέχρι
το 1997, πρώτα στο προπτυχιακό πρόγραμμα και μετά στο μεταπτυχιακό. Αυτά τα χρόνια
είναι γεμάτα με πολύ όμορφες αναμνήσεις. Τα οικονομικά με είχαν τραβήξει από νωρίς
στο Λύκειο γιατί συνδύαζαν την ομορφιά και λογική των μαθηματικών με το άμεσο ενδιαφέρον για
σημαντικά κοινωνικά ζητήματα όπως η ανεργία, η ανάπτυξη και η δημοσιονομική πολιτική. Ωστόσο, όταν
ξεκίνησα τις σπουδές μου στο ΟΠΑ, δεν είχα ξεκάθαρες προσδοκίες για το τι θα έκανα μετά. Γρήγορα
όμως συνειδητοποίησα ότι, ίσως από Θεία τύχη, είχα πραγματικά επιλέξει και το πιο ενδιαφέρον (για μένα
τουλάχιστον) επιστημονικό αντικείμενο και το πιο πρόσφορο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Οι γνώσεις που
απέκτησα, τόσο μέσα από τις σπουδές μου όσο και με μια σειρά ερευνητικών συνεργασιών με καθηγητές
του τμήματος, μου έδωσαν, όχι μόνο μία άριστη βάση για τη συνέχιση των σπουδών μου στο Harvard και
εντέλει για την ακαδημαϊκή μου σταδιοδρομία, αλλά και μια τελείως διαφορετική προοπτική για το πώς
λειτουργεί η οικονομία – και για το πόσο τραγικές συνέπειες ορισμένες πολιτικές μπορεί να έχουν όταν οι
πολιτικοί και οι ψηφοφόροι αγνοούν βασικές αρχές της οικονομικής επιστήμης. Δυστυχώς, τις συνέπειες
τέτοιων πολιτικών επιλογών τις βιώνουμε στην Ελλάδα σήμερα. Αλλά αυτός ίσως είναι ένας ακόμη λόγος
για τον οποίο θα ενεθάρρυνα τους νέους να επιλέξουν για τις σπουδές τους το Τμήμα Οικονομικής
Επιστήμης του ΟΠΑ, το οποίο ήταν και παραμένει ένα από τα αστέρια της πανεπιστημιακής κοινότητας
στην Ελλάδα.
Γεώργιος-Μάριος Αγγελέτος
Καθηγητής Οικονομικών, Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης (MIT)
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Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης
και Τεχνολογίας
Σήμερα, και πολύ περισσότερο στο μέλλον,
οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί βρίσκονται
μπροστά σε νέες προκλήσεις. Χρειάζονται στελέχη τα οποία, εκτός από την εξειδίκευσή τους
στους τομείς της Διοίκησης των Επιχειρήσεων,
θα είναι σε θέση να διαχειρίζονται και να εφαρμόζουν στο εργασιακό περιβάλλον τη σύζευξη
της Διοικητικής Επιστήμης με τις σύγχρονες
τεχνολογικές εφαρμογές (Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες, Ποσοτικές Μέθοδοι), ώστε να μπορούν να αντιλαμβάνονται, να σχεδιάζουν και
να υλοποιούν ολοκληρωμένες επιχειρησιακές
λειτουργίες, διαδικασίες και συστήματα, καθώς
και επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, λόγω του ολοκληρωμένου τεχνολογικού και διοικητικού υπόβαθρού τους, είναι ανταγωνιστικοί ως στελέχη και
ως σύμβουλοι σε όλες τις παραδοσιακές ειδικότητες της Διοίκησης Επιχειρήσεων, στο νέο
περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και
της Ψηφιακής Καινοτομίας, όπως: Μάρκετινγκ,
Διοίκηση Παραγωγής, Χρηματοοικονομικά, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, κ.ά.

τους απαιτούν διεπιστημονική προσέγγιση.
Το τεταρτοετές πρόγραμμα σπουδών επικεντρώνεται σε πέντε ολοκληρωμένους κύκλους
σπουδών / κατευθύνσεις:
• Επιχειρησιακή Έρευνα και Διοικητική Επιστήμη
• Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας
• Πληροφοριακά Συστήματα και Τεχνολογίες
• Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
• Στρατηγική και Ανθρώπινοι Πόροι
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην
ιστοσελίδα του Τμήματος www.dmst.aueb.gr

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος έχει
σχεδιασθεί για να προετοιμάζει στελέχη υψηλού επιπέδου για επιχειρήσεις και οργανισμούς,
ικανά να αντιμετωπίζουν με επιτυχία την πολυπλοκότητα των σύγχρονων και μελλοντικών
τεχνολογικών, οικονομικών και κοινωνικών
προκλήσεων. Πιο συγκεκριμένα, ο σκοπός του
προγράμματος είναι η δημιουργία στελεχών με
βασικές γνώσεις διοικητικής επιστήμης, πλαισιωμένες με γνώσεις και ικανότητες διαχείρισης
και χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών, αλλά
και με τις απαραίτητες διοικητικές και ηγετικές
ικανότητες. Με αυτό το μείγμα γνώσεων και
ικανοτήτων, θα μπορούν να σχεδιάζουν και να
υλοποιούν αποτελεσματικά στρατηγικές και
λειτουργικές αποφάσεις, οι οποίες από τη φύση

Το ΔΕΤ είναι ένα πολλά υποσχόμενο Τμήμα. Αυτό αποδίδεται στον ενθουσιασμό μίας ομάδας
ακαδημαϊκών, κορυφαίων ο καθένας στο αντικείμενό του, που οραματίστηκε ένα δυναμικό
Tμήμα που δε θα ακολουθεί τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, αλλά θα τις δημιουργεί. Αυτή η
ομάδα εργάστηκε σκληρά για να πλάσει ολοκληρωμένα επιχειρηματικά στελέχη: συνέγραψε τα πιο σύγχρονα
συγγράμματα, μας μετέδωσε πολύτιμες ακαδημαϊκές γνώσεις, μας δίδαξε με πρωτοποριακές μεθόδους,
μας έμαθε να έχουμε σφαιρική θεώρηση των πραγμάτων, και κυρίως μας ενθάρρυνε να σκεφτόμαστε ‘έξω
από το κουτί’ και να πειραματιζόμαστε με την τεχνολογία. Συστήνω ανεπιφύλαχτα το ΔΕΤ σε κάθε υποψήφιο
που στοχεύει σε μία επιτυχημένη σταδιοδρομία στον επιχειρηματικό κόσμο.
Αλεξάνδρα Σιγάλα
Marketing Manager at Beatific TM
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Τμήμα Οργάνωσης
και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων αποτελεί το αρχαιότερο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στη χώρα. Σκοπός του είναι
η εκπαίδευση των φοιτητών στις σύγχρονες
επιστημονικές, ερευνητικές και εφαρμοσμένες
απαιτήσεις της Επιστήμης της Οργάνωσης και
Διοίκησης Επιχειρήσεων και η δημιουργία των
αυριανών ηγετικών στελεχών των επιχειρήσεών
μας.
Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι ένα από τα πληρέστερα προγράμματα στην Ευρώπη. Κατά τα
δύο πρώτα έτη οι φοιτητές διδάσκονται ένα
ευρύ φάσμα γνώσεων που καλύπτουν πολλά
αντικείμενα, όπως Διοίκηση, Μάρκετινγκ, Λογιστική, Χρηματοοικονομικά, Μίκρο και Μάκρο
Οικονομικά, Μαθηματικά, Στατιστική, Πληροφορική, Δίκαιο των Επιχειρήσεων κ.ά. Στη
συνέχεια, κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να
εξειδικευθούν στο αντικείμενο που τους ελκύει
περισσότερο. Τα τέσσερα αντικείμενα/κατευθύνσεις που προσφέρονται είναι:

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος είναι ικανοί για καριέρα σε ειδικότητες όπως: σύμβουλος επιχειρήσεων και αναλυτής στρατηγικού σχεδιασμού,
στέλεχος διαφημιστικών εταιρειών, μάνατζερ
προϊόντων, στέλεχος πωλήσεων ή/και μάρκετινγκ, ορκωτός λογιστής και αναλυτής διοικητικής λογιστικής, αναλυτής επενδύσεων και
διαχείρισης χαρτοφυλακίου, διαπραγματευτής
χρηματαγορών και στέλεχος πληροφοριακών
συστημάτων διοίκησης. Επίσης, έχουν δυνατότητες προσφοράς υπηρεσιών ως στελέχη σε
ιδιωτικές και σε δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς
και ως νέοι επιχειρηματίες. Αυτές οι δυνατότητες είναι ουσιαστικές, καθώς το Τμήμα καταλαμβάνει μία από τις πρώτες θέσεις από πλευράς
απορρόφησης των πτυχιούχων του στην αγορά
εργασίας.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην
ιστοσελίδα του Τμήματος www.ode.aueb.gr

• Διοίκηση Επιχειρήσεων
• Λογιστική και Χρηματοδοτική Διοίκηση
• Μάρκετινγκ
• Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων
Η ταυτόχρονη προσφορά τόσο γενικών όσο
και εξειδικευμένων γνώσεων παρέχει στους
αποφοίτους του Τμήματος μεγάλη ευελιξία στη
δύσκολη αγορά εργασίας. Επιπλέον, το πρόγραμμα δίνει έμφαση στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων, ανταποκρινόμενο στις
επιτακτικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας για
καινοτομία και επιχειρηματικότητα.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών μου στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων το
2005, εργάσθηκα στο χρηματοοικονομικό τμήμα των εταιρειών Procter &Gamble και Microsoft,
στην Ελβετία και την Γαλλία αντίστοιχα. Στη συνέχεια, η απόφασή μου να αλλάξω επαγγελματική
κατεύθυνση και να ασχοληθώ με τον ακαδημαϊκό χώρο υπήρξε επιτυχής. Αποφοίτησα από το διδακτορικό
πρόγραμμα Λογιστικής του Harvard Business School το 2012, και σήμερα εργάζομαι ως επίκουρη καθηγήτρια
στο University of Southern California, Los Angeles. Η θεωρητική κατάρτιση σε συνδυασμό με την έμφαση
σε πρακτικά θέματα ελληνικών εταιρειών, την παρότρυνση των καθηγητών μου για ομαδικές εργασίες με
αντικείμενο ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς επίσης το υψηλό επίπεδο των συμφοιτητών μου, αποτέλεσαν ένα
ισχυρό υπόβαθρο για την μετέπειτα σταδιοδρομία μου. Πιστεύω ότι η επιλογή του Τμήματος Οργάνωσης
και Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι άριστη για νέους που επιθυμούν μια καριέρα στον ευρύτερο χώρο της
Διοίκησης αλλά και της Λογιστικής. Πέρα από την επαγγελματική και θεωρητική κατάρτιση, η φοίτηση μου
στην ΟΔΕ υπήρξε μια από τις πιο ευτυχισμένες και αξέχαστες περιόδους στη ζωή μου.
Μαρία Λουμιώτη
Επίκουρη Καθηγήτρια Λογιστικής, University of Southern California, LA
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Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ένα
από τα νεότερα Τμήματα του Πανεπιστημίου,
ιδρύθηκε το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000. Το
πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος προσφέρει
εξειδικευμένες γνώσεις στους χώρους της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Ειδικότερα,
το πρόγραμμα παρέχει άρτια κατάρτιση των
φοιτητών σε θέματα σχετικά με τη χρηματοοικονομική λειτουργία των επιχειρήσεων, την
οργάνωση και τη λειτουργία των λογιστικών
και ελεγκτικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων,
καθώς επίσης και με τη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων και των αγορών χρήματος και
κεφαλαίου. Η διάρκεια φοίτησης είναι τέσσερα
έτη. Από το 5ο εξάμηνο το πρόγραμμα σπουδών προβλέπει δύο κατευθύνσεις:

σης, οι πτυχιούχοι αποκτούν την επιστημονική
υποδομή που θα τους επιτρέψει να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού και να ενασχοληθούν
με την επιστημονική έρευνα.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην
ιστοσελίδα του Τμήματος www.loxri.aueb.gr

• Λογιστική
• Χρηματοοικονομική
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής είναι ιδιαίτερα κατάλληλοι για τη στελέχωση των oικονομικών υπηρεσιών και των λογιστηρίων επιχειρήσεων του
ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Μπορούν,
επίσης, να εργασθούν σε λογιστικές-ελεγκτικές
εταιρείες και σε μεγάλους χρηματοπιστωτικούς
και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, όπως
εμπορικές και επενδυτικές τράπεζες, χρηματιστηριακές, επενδυτικές και ασφαλιστικές
εταιρείες. Η σύγχρονη επιστημονική τους κατάρτιση, καθώς και οι αναλυτικές και συνθετικές
ικανότητες που αποκτούν, τους δίνουν τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις
των ταχύτατα μεταβαλλόμενων συνθηκών στις
σύγχρονες διεθνείς αγορές κεφαλαίων, να εκπονούν υψηλής ποιότητος χρηματοοικονομικές
μελέτες, να διαχειρίζονται αποτελεσματικά μεγάλα χαρτοφυλάκια, χρησιμοποιώντας σύνθετα
χρηματοοικονομικά εργαλεία, και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πολύπλοκων διαδικασιών ελέγχου μεγάλων επιχειρήσεων. Επί-

Οι προπτυχιακές μου σπουδές στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ήταν μια απαιτητική αλλά παράλληλα εποικοδομητική εμπειρία.
Έχοντας την δυνατότητα να διαλέξω μεταξύ δύο εξαιρετικά δομημένων κατευθύνσεων στη
Λογιστική ή στη Χρηματοοικονομική αλλά και από μία ευρεία γκάμα μαθημάτων επιλογής, διαμόρφωσα το
πτυχίο μου ανάλογα με τα ενδιαφέροντά μου και τις ανάγκες μου. Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη σχολή παρέχει
στους αποφοίτους της, όλα τα απαραίτητα εφόδια που απαιτούνται είτε για την συνέχιση των σπουδών του
με ένα μεταπτυχιακό τίτλο, είτε για την επιτυχημένη σταδιοδρομία του στην αγορά εργασίας.
Παναγιώτης Τέγος
Investment Banking Associate στην εταιρία Goldman Sachs (London Office)
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Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας είναι
από τα δυναμικότερα τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και το μόνο πανεπιστημιακό τμήμα στην Ελλάδα που εξειδικεύεται στην επιστήμη του μάρκετινγκ και της
επικοινωνίας, προσφέροντας σπουδές σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
Το μάρκετινγκ είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον
πεδίο της διοίκησης επιχειρήσεων που ασχολείται με τη διοίκηση των αγορών στις οποίες
απευθύνεται μία επιχείρηση ή ένας οργανισμός. Πρόκειται για την εξωστρεφή διοικητική
λειτουργία της επιχείρησης που περιλαμβάνει
πολλά επιμέρους θέματα όπως, την αποτελεσματική ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς,
τη δημιουργία καινοτόμων και ανταγωνιστικών
προϊόντων ή υπηρεσιών, την επικοινωνία με την
αγορά, την αποτελεσματική διάθεση προϊόντων
μέσω κατάλληλων εμπορικών δικτύων, την τιμολόγηση, την έρευνα και ανάλυση της αγοράς
στο φως εμπειρικών δεδομένων, την κατανόηση της αγοραστικής και καταναλωτικής συμπεριφοράς και τη διαχείριση του σχετικού ανθρώπινου δυναμικού. Επιπροσθέτως, οι ραγδαίες
εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες δημιουργούν ένα
ιδιαίτερα δυναμικό και διαρκώς εξελισσόμενο
πεδίο, με χαρακτηριστικές εφαρμογές στην επικοινωνία, στο διαδίκτυο, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, και στην αυτόματη συλλογή δεδομένων
συμπεριφοράς.

σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος μέσα
από την χρήση εκπαιδευτικών μεθόδων όπως
διαλέξεις, χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών, μελέτες περιπτώσεων, ατομικές και ομαδικές εργασίες, επιχειρηματικές προσομοιώσεις, πρακτική
άσκηση, εκπαιδευτικές επισκέψεις, δράσεις εθελοντισμού. Στο τέταρτο έτος σπουδών οι φοιτητές επιλέγουν κατεύθυνση ειδίκευσης σε:
• Μάρκετινγκ
• Επιχειρησιακή Επικοινωνία και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
• Μεικτή Κατεύθυνση
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος διαθέτουν προηγμένες γνώσεις σε μάρκετινγκ και επιχειρησιακή επικοινωνία μαζί με ισχυρές βάσεις στον ευρύτερο
χώρο των διοικητικών και οικονομικών επιστημών, συνεπώς ισχυρά προσόντα για μία επιτυχή
σταδιοδρομία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
σε τομείς όπως: Μάρκετινγκ, Εξαγωγές, Διοίκηση
Επωνύμου Προϊόντος, Διαφήμιση, Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Πωλήσεις, Έρευνα Αγοράς,
Δημόσιες Σχέσεις, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ηλεκτρονική Επικοινωνία, Ηλεκτρονικό
Εμπόριο, Εταιρική Επικοινωνία. Ακόμα οι πτυχιούχοι του τμήματος γίνονται με μεγάλη ευκολία
δεκτοί σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώ διαθέτουν γνώσεις και δεξιότητες για την έναρξη της
δικής τους επιχειρηματικής δράσης.

Επιδίωξη του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας είναι να λειτουργεί ως κέντρο ακαδημαϊκής αριστείας και να ανταποκρίνεται συνεχώς
στις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις και στις
απαιτήσεις της οικονομίας για εξειδικευμένα
στελέχη με υψηλού επιπέδου επιστημονική κατάρτιση.
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος διαρκεί
τέσσερα έτη και καλύπτει όλες τις εξελίξεις του

Αποφοίτησα από το τμήμα Μάρκετινγκ και Eπικοινωνίας έχοντας κατανοήσει σε βάθος έννοιες όπως όραμα, στρατηγική, προστιθέμενη αξία, πελατοκεντρική προσέγγιση, ανθρώπινοι
πόροι, ανάλυση κόστους-ωφέλειας, ρευστότητα. Αποτέλεσαν λέξεις-κλειδιά που μαζί με τις
διεθνείς παραστάσεις της υποτροφίας Εrasmus (Αυστρία) και την πρακτική άσκηση του προγράμματος
Leonardo (Ισπανία), άνοιξαν το δρόμο για τη μετάλλαξη της εταιρείας που διοικώ από εισαγωγική-εμπορική
σε παραγωγική-εξωστρεφή με παρουσία σήμερα σε 20 χώρες. Κρίνοντας όχι μόνο από τη δική μου πορεία,
αλλά και τη λαμπρή σταδιοδρομία συμφοιτητών μου εντός και εκτός συνόρων, θεωρώ το Τμήμα μας μια
εξαιρετική επιλογή που προάγει 3 βασικά στοιχεία στα οποία η χώρα μας παραμένει ελλειμματική, την υγιή
επιχειρηματικότητα, τη στελεχιακή νοοτροπία και την εξωστρέφεια.
Αλέξανδρος Κατραούζος
Διευθύνων Σύμβουλος ΝΕΟΤΕΧ ΑΕΒΕ
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Τμήμα Πληροφορικής
Η Πληροφορική είναι η Επιστήμη και η
τεχνική της επεξεργασίας πληροφορίας μέσω
υπολογιστών.
Το Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ, από
τα παλαιότερα στη χώρα, προσφέρει
ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών που
καλύπτει πλήρως ολόκληρο το φάσμα της
Πληροφορικής, σύμφωνα με τα πρότυπα
των διεθνών επιστημονικών ενώσεων
Πληροφορικής, καθώς επίσης εφαρμογές και
προεκτάσεις στα Οικονομικά και στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων. Προετοιμάζει, έτσι, επιστήμονες
ικανούς να συνεισφέρουν ουσιαστικά και να
αναλάβουν ηγετικούς ρόλους, όπως δείχνει
η επιτυχημένη πορεία των αποφοίτων του
Τμήματος, στην ανάπτυξη Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών και στην
εισαγωγή τους σε όλους τους τομείς της
οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας.

ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο και στην έντονη
εξάσκηση με ασκήσεις και εργαστήρια, ενώ
παρέχει εμβάθυνση και ειδίκευση οργανωμένη
σε 6 κύκλους:
• Συστήματα και δίκτυα υπολογιστών
• Βάσεις δεδομένων και διαχείριση γνώσης
• Πληροφοριακά συστήματα και ασφάλεια
• Επιχειρησιακή έρευνα και οικονομικά
Πληροφορικής
• Θεωρητική Πληροφορική
• Εφαρμοσμένα μαθηματικά και επιστημονικοί
υπολογισμοί
Τέλος, το Τμήμα προσφέρει 3 προγράμματα
μεταπτυχιακών σπουδών υψηλής ζήτησης σε
τομείς αιχμής.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην
ιστοσελίδα του Τμήματος www.cs.aueb.gr

Οι τεχνολογίες αυτές είναι στην καρδιά των
οικονομικών δοσοληψιών, της λειτουργίας
τραπεζών, βιομηχανιών και οργανισμών
κοινής ωφέλειας, των μεταφορών, των
κινητών τηλεφώνων, του ιατρικού εξοπλισμού,
του Παγκόσμιου Ιστού, των εκδόσεων, της
δημιουργίας ταινιών και βιντεοπαιχνιδιών, και
πολλών άλλων. Με την απόκτηση του πτυχίου
ανοίγονται για τους αποφοίτους του Τμήματος
δυνατότητες σταδιοδρομίας, μεταξύ άλλων,
στην ελληνική και στην ευρωπαϊκή βιομηχανία
Πληροφορικής, στα τμήματα μηχανοργάνωσης
ή πληροφοριακών συστημάτων επιχειρήσεων
και οργανισμών, σε εταιρείες συμβούλων
επιχειρήσεων, στο χώρο της διοίκησης και
της χρηματοοικονομικής, καθώς και στην
εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι του Τμήματος συχνά
ακολουθούν μεταπτυχιακές σπουδές στην
Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
Το Τμήμα Πληροφορικής δίνει έμφαση στην
πολύπλευρη θεώρηση της Πληροφορικής με

Η φοίτησή μου στο Τμήμα Πληροφορικής με βοήθησε πολλαπλά στη μετέπειτα σταδιοδρομία
μου. Αρχικά μου έδωσε το απαραίτητο υπόβαθρο σπουδών για να επιδιώξω ένα μεταπτυχιακό
διδακτορικό πρόγραμμα σ’ ένα από τα εγνωσμένης αξίας ευρωπαϊκά πανεπιστήμια (Imperial
College). Στην επαγγελματική μου σταδιοδρομία, η αποκόμιση γνώσεων εφαρμοσμένης πληροφορικής
σε συνδυασμό με Μαθηματικά και Επιχειρησιακή Έρευνα, μου έδωσαν σημαντικό πλεονέκτημα για την
κατανόηση της χρήσης της Πληροφορικής σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς. Αυτή η κατανόηση με βοήθησε σημαντικά στην επαγγελματική ανέλιξη σε όλα τα τμήματα της διοικητικής πυραμίδας μίας εταιρίας
πληροφορικής, από software developer σε διευθύνοντα σύμβουλο της Entersoft.
Αντώνης Κοτζαμανίδης
Διευθύνων Σύμβουλος Entersoft
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Τμήμα Στατιστικής
Το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει ως αντικείμενο την προαγωγή και μετάδοση της γνώσης, με τη διδασκαλία και την έρευνα, στους διάφορους κλάδους
της Θεωρητικής και της Εφαρμοσμένης Στατιστικής, καθώς και σε συναφή αντικείμενα, όπως
είναι η Θεωρία Πιθανοτήτων, τα Αναλογιστικά
και Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά, η Οικονομετρία και η Στοχαστική Επιχειρησιακή Έρευνα.
Σκοπός του Τμήματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων, οι οποίοι θα μπορούν να αναλύουν
στατιστικά δεδομένα που σχετίζονται με την
Οικονομία, τη Διοίκηση, την Υγεία, το Εμπόριο,
την Οικολογία κ.ά. και, χρησιμοποιώντας τα
αποτελέσματα των αναλύσεων, να προτείνουν
βέλτιστες στρατηγικές σε διάφορους τομείς. Το
Τμήμα είναι ανταγωνιστικό και απαιτητικό και,
σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο σπουδών
που παρέχει, εξασφαλίζει άριστες επαγγελματικές προοπτικές στους αποφοίτους του.
Η διάρκεια του προπτυχιακού προγράμματος
σπουδών είναι τέσσερα έτη. Κατά τα πρώτα

δύο έτη τα περισσότερα μαθήματα είναι υποχρεωτικά (όπως Μαθηματικός Λογισμός, Θεωρία Πιθανοτήτων, Εκτιμητική, Έλεγχος Υποθέσεων) και έχουν ως στόχο την απόκτηση ενός
στέρεου θεωρητικού υπόβαθρου. Στα υπόλοιπα έτη τα περισσότερα μαθήματα είναι μαθήματα επιλογής. Στο πρόγραμμα σπουδών δεν
υπάρχουν κατευθύνσεις με την αυστηρή έννοια
του όρου. Στην ουσία όμως ο φοιτητής μπορεί
να διαμορφώσει τη δική του κατεύθυνση και ειδίκευση, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά του.
Οι επαγγελματικοί χώροι στους οποίους μπορούν να απασχοληθούν οι απόφοιτοι είναι οι
τράπεζες, τα ερευνητικά κέντρα, οι εταιρείες
δημοσκοπήσεων, η Ελληνική Στατιστική Αρχή,
οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι διαφημιστικές εταιρείες, οι δημόσιοι οργανισμοί (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.ά.),
οι Διευθύνσεις Στατιστικής των Υπουργείων, οι
εταιρείες πετρελαιοειδών, κ.ά.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην
ιστοσελίδα του Τμήματος www.stat-athens.
aueb.gr

Οι βάσεις της επαγγελματικής σταδιοδρομίας μου στήθηκαν στα χρόνια των προπτυχιακών
σπουδών μου στο Τμήμα της Στατιστικής του ΟΠΑ από το οποίο αποφοίτησα το 1999. Το
οργανωμένο πρόγραμμα σπουδών, τα ολιγομελή τμήματα φοιτητών, το ενδιαφέρον των
καθηγητών και η σωστή καθοδήγησή τους, αλλά και οι στενές σχέσεις του Τμήματος με άλλα ευρωπαϊκά
πανεπιστημιακά ιδρύματα μου έδωσαν τη δυνατότητα να αντιληφθώ και να ζήσω ο ίδιος την επιστημονική έρευνα σαν μια συναρπαστική δραστηριότητα που συνδυάζει ιδανικά την προσωπική μελέτη με την
επικοινωνία σε διεθνές επίπεδο.
Όμηρος Παπασπηλιόπουλος
Καθηγητής Πανεπιστημίου Pompeu Fabra, Βαρκελώνη
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Μεταπτυχιακές Σπουδές
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, πρωτοπόρο στη δημιουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην Ελλάδα, είναι το πρώτο Πανεπιστήμιο στη χώρα που
λειτουργεί από το 1978 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών υψηλού ποιοτικού
επιπέδου με βάση τις σύγχρονες μεθόδους έρευνας και διδασκαλίας.
Σήμερα, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προσφέρει 31 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, τα οποία περιλαμβάνουν προγράμματα πλήρους και
μερικής φοίτησης, ενώ 4 από αυτά υλοποιούνται ως Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα σε συνεργασία με 3 Ελληνικά πανεπιστήμια και 1 με πανεπιστήμιο του
Ηνωμένου Βασιλείου.
Πρωταρχικός στόχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι η εμβάθυνση
στην επιστημονική γνώση μέσω της ανάπτυξης της έρευνας και διδασκαλίας και
η δημιουργία στελεχών με το κατάλληλο υπόβαθρο για να είναι ανταγωνιστικά
τόσο στον εθνικό όσο και στο διεθνή χώρο στη σημερινή Κοινωνία της Γνώσης
και της Πληροφορίας.
Η φιλοσοφία και ο χαρακτήρας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών βασίζονται σε αρχές, όπως η αξιοκρατία,
σε σύγχρονα προγράμματα σπουδών, σε υψηλού επιστημονικού επιπέδου καθηγητές με εμπειρία σε διεθνή εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα, στην
εφαρμογή νέων μεθόδων διδασκαλίας, έρευνας και τεχνολογίας και στην ανάπτυξη προσωπικών ικανοτήτων.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιολόγηση των Προγραμμάτων Σπουδών, των
διδασκόντων και των διδασκομένων, με διεθνώς αποδεκτές μεθόδους και στη
συστηματική συνεργασία καθηγητών και φοιτητών, με στόχο την εναρμόνιση με
τις διεθνείς εξελίξεις στο χώρο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων και των συγχρόνων μεθόδων έρευνας και διδασκαλίας. Τα προγράμματα αυτά, σύμφωνα με
τη Διαδικασία του Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ανήκουν στο
δεύτερο κύκλο σπουδών.
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Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Πλήρους Φοίτησης
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Οικονομικής Επιστήμης
Επιχειρηματικής Αναλυτικής (MSc in Business Analytics)
Διοικητικής των Επιχειρήσεων με διεθνή προσανατολισμό (Master in Business
Administration International - MBA International)*
Διοίκησης Υπηρεσιών: MSc (Master of Science in Services Management)
Διοίκησης Επιχειρήσεων: MBA (Master in Business Administration)
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής*
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Marketing & Communication, Specialization in International Marketing*
Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
Πληροφοριακών Συστημάτων
Επιστήμης των Υπολογιστών
Στατιστικής
MA in Heritage Management (with the University of Kent, UK)*
Μαθηματικών της Αγοράς και Παραγωγής, σε συνεργασία με ΕΚΠΑ

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Μερικής Φοίτησης
• Ευρωπαϊκών Σπουδών για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών
• Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών με έμφαση στις
Στρατηγικές Αποφάσεις
• Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών
• Επιχειρηματικής Αναλυτικής (MSc in Business Analytics)
• Διοικητικής των Επιχειρήσεων με διεθνή προσανατολισμό (Master in Business
Administration International - MBA International)*
• Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης
• Διοίκησης Υπηρεσιών: MSc (Master of Science in Services Management)
• Διοίκησης Επιχειρήσεων MBA: (Master in Business Administration)
• Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)
• Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
• Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
• Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
• Πληροφοριακών Συστημάτων
• Στατιστικής
• Διοίκησης Επιχειρήσεων (Athens MBA), σε συνεργασία με ΕΜΠ
• Βασικής και Εφαρμοσμένης Γνωσιακής Επιστήμης, σε συνεργασία με ΕΚΠΑ
• Μαθηματικών της Αγοράς και της Παραγωγής, σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ
* Από τα παραπάνω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, το Master in International Marketing (πλήρους
φοίτησης), το Μaster in Business Administration (MBA) International Program (πλήρους και μερικής φοίτησης)
και το MA in Heritage Management (πλήρους φοίτησης) διδάσκονται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα ενώ το
Πρόγραμμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (πλήρους και μερικής φοίτησης) διδάσκεται τόσο στην ελληνική
όσο και στην αγγλική γλώσσα.
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Διδακτορικές Σπουδές
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχοντας
ως ένα από τους πρωταρχικούς του στόχους
την οργάνωση Διδακτορικών Σπουδών υψηλών
προδιαγραφών, δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτού
του τύπου τις σπουδές, καθώς αποτελούν δείκτη
αξιολόγησης του επιπέδου της επιστημονικής
ανάπτυξης τόσο του Πανεπιστημίου, όσο και
ολόκληρης της χώρας.
Οι Διδακτορικές Σπουδές αποβλέπουν στην
παραγωγή υψηλού επιπέδου επιστημονικής
έρευνας και στη δημιουργία επιστημόνων
ικανών να συμβάλουν στην προαγωγή της
΄Έρευνας, στην πρόοδο της Εκπαίδευσης και,
γενικότερα, στην εξέλιξη της Επιστήμης.
Οι Διδακτορικές διατριβές που εκπονούνται
στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συχνά
δημοσιεύονται, είτε ολόκληρες, είτε μέρη
τους, σε έγκριτα, διεθνώς αναγνωρισμένα,
επιστημονικά περιοδικά και παρουσιάζονται
με επιτυχία σε διεθνή Συνέδρια συμβάλλοντας
σημαντικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της
επιστημονικής γνώσης.
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Τα Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών
παρέχουν εξειδίκευση στα κύρια, αλλά και σε
συγγενή, γνωστικά αντικείμενα των Τμημάτων
του ΟΠΑ. Τα προγράμματα αυτά, σύμφωνα
με τη Διαδικασία του Ευρωπαϊκού Χώρου
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ανήκουν στον τρίτο
κύκλο σπουδών και αποτελούν για τα Τμήματα,
αλλά και για το Πανεπιστήμιο συνολικά,
πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς
αναγνώρισης.
Οι κάτοχοι Διδακτορικού Τίτλου προορίζονται
να στελεχώσουν το ερευνητικό, επιχειρηματικό
και εκπαιδευτικό δυναμικό τόσο της χώρας όσο
και του εξωτερικού.

Οι ακαδημαϊκές διακρίσεις των αποφοίτων του ΟΠΑ
Απόφοιτοι του ΟΠΑ διακρίνονται σήμερα ως διδακτικό προσωπικό σε μερικά από τα κορυφαία ακαδημαϊκά
ιδρύματα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ενδεικτικά πανεπιστήμια στα οποία καταλαμβάνουν
θέσεις μελών ΔΕΠ απόφοιτοι του ΟΠΑ
MIT (HΠΑ) R

London Business School (Ηνωμένο Βασίλειο) ✣

University of Lancaster ✣

The University of Chicago Booth R

London School of Economics R

University of Strathclyde

Baruch College

Manchester Business School ✣

Imperial College London R✣

Boston University R✣

Brunel University

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

University of California Berkeley R

University of Oxford R✣

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Princeton University R

Dundee University

Πανεπιστήμιο Πειραιά

University of Sydney R

University of Durham R ✣

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Copenhagen Business School R✣

University of East Anglia

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Kingston University

University of Essex

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Cass Business School ✣

University of Glasgow R

Πανεπιστήμιο Πατρών

Humboldt University

University of Kent

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Newcastle University

University of Leeds

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

University of Lausanne

University of Urbana-Champaign ✣

και πολλά ακόμη…

R Μεταξύ των 100 καλύτερων Πανεπιστημίων του κόσμου (World University Rankings 2011-2012)
✣ Μεταξύ των 100 καλύτερων Πανεπιστημίων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του κόσμου (Top 100 Business Schools - FT 2012)
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Έρευνα
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει
έναν ιδιαίτερα έντονο ερευνητικό προσανατολισμό. Η δραστηριότητα που αναπτύσσουν
τα μέλη του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών στον ερευνητικό τομέα διακρίνεται
σε δύο κατηγορίες:
1. Στη βασική θεωρητική έρευνα, που στοχεύει στην προαγωγή της επιστημονικής και
τεχνολογικής γνώσης. Η έρευνα αυτή δημοσιεύεται σε διεθνή περιοδικά, πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων, κ.ά.
2. Στην εφαρμοσμένη έρευνα, που έχει ως
αντικείμενο τη διερεύνηση τεχνολογικών θε22

μάτων και σοβαρών προβλημάτων της οικονομίας και της κοινωνίας.
Για να μπορέσει το ΟΠΑ να αναπτύξει αξιόλογη επιστημονική έρευνα, έχει φροντίσει να
επενδύσει στη δημιουργία ενός σημαντικού
αριθμού άρτια εξοπλισμένων εργαστηρίων
στελεχωμένων από επιστημονικό προσωπικό
υψηλού επιπέδου, αλλά και στην ανάπτυξη
και στον εκσυγχρονισμό λοιπών υποστηρικτικών δομών έρευνας (Ειδικός Λογαριασμός
Κονδυλίων Έρευνας του Ιδρύματος - ΕΛΚΕ/
ΟΠΑ), παράλληλα με τη θέσπιση προγραμμάτων ενίσχυσης της έρευνας.

Ερευνητικά Εργαστήρια
Τα Ερευνητικά Εργαστήρια αποτελούν βασικό
άξονα της έρευνας που διεξάγεται στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχουν ως σκοπό την εκπόνηση υψηλού επιπέδου έρευνας
και την αύξηση των γνώσεων που παράγεται
από ερευνητικές ομάδες με κοινά ή συμπληρωματικά ερευνητικά ενδιαφέροντα. Επίσης,
τα Ερευνητικά Εργαστήρια αφενός συντελούν
στη δημιουργία ενός ελκυστικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και συνεργειών με τα άλλα
εργαστήρια και αφετέρου συμβάλλουν στην
εκπόνηση υψηλής ποιότητας διδακτορικών διατριβών, καθώς και στην ανάδειξη νέων μελών
ΔΕΠ με υψηλά ερευνητικά προσόντα. Κάθε Εργαστήριο ανήκει και λειτουργεί σε συγκεκριμένο Τμήμα του ΟΠΑ, υποστηρίζει τις ερευνητικές

προτεραιότητες και πρωτοβουλίες του Τμήματος (ή Τμημάτων όπου και ανήκουν τα μέλη του
Εργαστηρίου), συμβάλλει κατά το δυνατόν στην
ικανοποίηση διδακτικών αναγκών του Τμήματος και το αντικείμενό του σχετίζεται άμεσα με
τις κατευθύνσεις ή με τα γνωστικά αντικείμενα
του Τμήματος. Κάθε εργαστήριο διαθέτει την
απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για την υποστήριξη της λειτουργίας του, προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες, αναλαμβάνει διεθνή
και εθνικά έργα, συνάπτει εγχώριες και διεθνείς
συνεργασίες και δημοσιοποιεί τα πορίσματά
του στην επιστημονική κοινότητα με δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά και ανακοινώσεις σε
συνέδρια.

Τα ερευνητικά εργαστήρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι τα εξής:
1. Εργαστήριο Οικονομετρίας
2. Εργαστήριο Μελετών Οικονομικής Πολιτικής – ΕΜΟΠ
3. Εργαστήριο Παρακολούθησης και Ανάλυσης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων – EUROLAB
4. Εργαστήριο Ανάλυσης Αγορών και Καταναλωτικής Συμπεριφοράς
5. Εργαστήριο Ανάπτυξης και Προώθησης Χρηματοοικονομικών Προϊόντων και Υπηρεσιών
6. Εργαστήριο Βιομηχανικών Σχέσεων και Διαπραγματεύσεων
7. Εργαστήριο Επιχειρηματικής Πληροφορικής – BILab
8. Εργαστήριο Επιχειρησιακής Στρατηγικής
9. Εργαστήριο Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων
10. Εργαστήριο Μάρκετινγκ – ALARM
11. Εργαστήριο Επιχειρησιακής Επικοινωνίας
12. Εργαστήριο Λογιστικών Εφαρμογών
13. Εργαστήριο Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών
14. Εργαστήριο Διοικητικής Επιστήμης – MSL
15. Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν – ELTRUN
16. Εργαστήριο Πληροφοριακών Τεχνολογιών και Συστημάτων Διοίκησης – ISTLab
17. Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας
18. Εργαστήριο Συστημάτων Μεταφορών και Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας – TRANSLOG
19. Εργαστήριο Ασύρματων Δικτύων και Πολυμεσικών Τηλεπικοινωνιών
20. Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφοριών
21. Εργαστήριο Οικονομικών Πληροφορικής και Θεωρίας Συστημάτων
22. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων
23. Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών – CCSLab
24. Εργαστήριο Εφαρμογών Πιθανοτήτων και Στατιστικής σε Πολύπλοκα Συστήματα Οικονομίας,
Ασφάλισης και Τεχνολογίας
25. Εργαστήριο Στατιστικής Μεθοδολογίας και Ανάλυσης Δεδομένων
23

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/
ΟΠΑ) αποσκοπεί στην προαγωγή της θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα πεδία των
επιστημών που ενδιαφέρουν άμεσα το Πανεπιστήμιο.
Σκοπός του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη
οποιουδήποτε είδους δαπανών που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών έργων
και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης καθώς και
έργων για την παροχή επιστημονικών, τεχνο-

λογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών. Επίσης,
μέσω κονδυλίων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ,
καλύπτονται δαπάνες που κρίνονται απαραίτητες για την εκπόνηση ειδικών μελετών, για την
εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων εργαστηριακών
εξετάσεων και αναλύσεων, για την παροχή γνωμοδοτήσεων, για τη σύνταξη προδιαγραφών
για λογαριασμό τρίτων- καθώς και για άλλες
σχετικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες που συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της
έρευνας με την παραγωγή και εκτελούνται ή
παρέχονται από το επιστημονικό προσωπικό
των ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή και με τη συνεργασία άλλων ειδικών επιστημόνων.

Χρηματοδότηση Βασικής Έρευνας
Για την περαιτέρω προαγωγή της έρευνας έχει
δημιουργηθεί, με τη συνδρομή του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ,
το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας, το
οποίο χρηματοδοτείται από ίδια κεφάλαια με
το ποσό των 250.000€ περίπου ανά ακαδημαϊκό έτος, ενώ για τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014
και 2014-2015 οι χρηματοδοτήσεις ανέρχονται

σε 262.000 € και 272.000 € αντίστοιχα. Από την
έναρξη του προγράμματος το 2009 μέχρι τον
Μάρτιο του 2014 έχουν χρηματοδοτηθεί 158
έργα (30 έργα το 2009, 42 έργα το 2010 ,46
έργα το 2011, 20 έργα το 2012 και 20 έργα το
2013).

Συνολική κατανομή πόρων ανά κατηγορία προέλευσης (διάστημα 2013-2014)

8%

E.E.
Κρατικός προϋπολογισμός

38%

Ιδιωτικά κεφάλαια

54%

Πηγή εσόδων

Ε.Ε.

Κρατικός Προϋπολογισμός

Ιδιωτικά Κεφάλαια

Ύψος Κεφαλαίων

6.981.664,06 €

4.833.701€

990.648 €

(Μ.Ο. πόρων για
το διάστημα 2013-2014)
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Ενδεικτικά Έργα
•

ERENERGY EFFICIENCY IN THE SUPPLY CHAIN THROUGH COLLABORATION, ADVANCED
DECISION AND AUTOMATIC SENSING (E-SAVE)

•

Socially-aware Management of New overlay application Traffic combined with Energy Efficiency
in the Internet (SmartenIT)

•

OPTET- OPERATIONAL TRUSTWORTHINESS ENABLING TECHNOLOGIES

•

POVERTY REDUCTION IN EUROPE:SOCIAL POLICY AND INNOVATION (ImPRovE)

•

ΑΓΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΥΜΠΤΩΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΣΑ (Herding
Behavior and Asymptotic Learning in Electronic Social Media - SOCIOMINE) – Πρόγραμμα ΑΡΙΣΤΕΙΑ

•

NGHCS - Creating the Next-Generation Mobile Human-Centered Systems

•

PRESIOUS - PREdictive digitization, reStoration and degradation assessment of cultUral heritage
objetS

•

ASCETIC -ADAPTING SERVICE LIFECYCLE TOWARDS EFFICIENT CLOUDS

•

11ΣΥΝ_10_1309 ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (NextGen - FMS)

•

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: ΜΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ

•

MICROECONOMIC AND MACROECONOMIC DETEMINANTS OF CURRENT ACCOUNT
ADJUSTMENT: THE CASE OF CREECE (GREEK TRADE BALANCE)

•

ΜΕΓΑΛΑ ΣΟΚ, ΔΟΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - large_shocks ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ
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Διδακτικό Προσωπικό
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διαθέτει επιστημονικό και διδακτικό προσωπικό
υψηλού επιπέδου, στο οποίο οφείλεται, εν
πολλοίς, η εδώ και δεκαετίες παραγωγή αξιόλογων νέων επιστημόνων, στελεχών επιχειρήσεων αλλά και ηγετών όχι μόνο σε εθνικό
αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Το Διδακτικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου αποτελείται κυρίως από Καθηγητές και
Λέκτορες, οι οποίοι συνεπικουρούνται από
τους Επιστημονικούς Συνεργάτες (ΕΣ), το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) και
το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό
(ΕΤΕΠ).
Το κύριο διδακτικό και ερευνητικό έργο του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών εκτελείται από 70 Καθηγητές Α’ Βαθμίδας, 45 Αναπληρωτές Καθηγητές, 63 Επίκουρους Καθηγητές και 19 Λέκτορες.
Όλοι οι Καθηγητές και οι Λέκτορες του Πανεπιστημίου διαθέτουν διδακτορικό τίτλο
σπουδών. Πιο συγκεκριμένα, περίπου το
46% έχει αποκτήσει το διδακτορικό του
από πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου, το 21% από πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών, το 10% από πανεπιστήμια
άλλων χωρών, ενώ το υπόλοιπο 23% από
ελληνικά πανεπιστήμια. Ενδεικτικά πανεπιστήμια από τα οποία έχουν αποκτήσει διδακτορικό τίτλο σπουδών οι Καθηγητές και
Λέκτορες του ΟΠΑ είναι: Harvard University,
MIT, Boston University, UCLA, London
School of Economics, London Business
School, New York University, Cambridge
University, Oxford University, University of
Pennsylvania, Warwick University, UMIST,
Stanford University, Imperial College London,
University of Edinburgh, University of Toronto,
Northwestern University, κ.ά.
Επίσης, πολλοί από τους Καθηγητές και Λέκτορες του Πανεπιστημίου έχουν ενταχθεί
στο δυναμικό του ΟΠΑ ύστερα από επιτυχημένες θητείες σε άλλα κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα σε παγκόσμιο επίπεδο,
όπως: Cambridge University, University of
Pennsylvania, Warwick University, Brunel
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University, INSEAD, University of Rochester,
Imperial College London, UMIST, Duke
University, UCSD, Middlesex University, Oxford
University, Virginia Polytechnic Institute,
Toronto University, κ.ά.
Εκτός από το πλούσιο διδακτικό έργο, οι
Καθηγητές και οι Λέκτορες του ΟΠΑ έχουν
να επιδείξουν και αξιοσημείωτο ερευνητικό
έργο, καθώς έχουν σημαντική δραστηριότητα
εκτελώντας χρέη εκδοτών ή ως μέλη εκδοτικών επιτροπών σε επιστημονικά περιοδικά,
ενώ επίσης διαθέτουν πληθώρα δημοσιεύσεων στα πιο γνωστά και έγκριτα επιστημονικά
περιοδικά του κλάδου τους. Τέλος, καθηγητές
του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης προσκαλούνται κάθε χρόνο από την Σουηδική
Βασιλική Ακαδημία, για την υπόδειξη υποψηφιοτήτων για το Βραβείο Νόμπελ στα Οικονομικά.
Χαρακτηριστικός του πλούσιου ερευνητικού
έργου που παράγεται από τα μέλη ΔΕΠ του
Ιδρύματος, είναι ο σημαντικός αριθμός δημοσιεύσεων σε περιοδικά υψηλού κύρους (Α*,
Α) που για το διάστημα 2007-2012 ανέρχεται
σε 511 άρθρα, αλλά και παρουσιάσεων σε διακεκριμένα συνέδρια που ανέρχεται στις 800.
Η ακαδημαϊκή αξία των Καθηγητών και Λεκτόρων του ΟΠΑ αναγνωρίζεται διεθνώς.
Έτσι, αρκετά μέλη έχουν υπηρετήσει ή υπηρετούν σε σημαντικές θέσεις σε εθνικό και
σε διεθνές επίπεδο, όπως στη θέση του
Πρέσβη της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ, στη θέση
του Προέδρου του European Association of
Environmental and Resource Economists,
στη θέση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής
Ακαδημίας Μάρκετινγκ (European Marketing
Association). Επιπλέον, οι Καθηγητές και οι Λέκτορες του ΟΠΑ διακρίνονται και σε άλλους
σημαντικούς τομείς, πέρα από την έρευνα και
τη διδασκαλία. Πολλά μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου έχουν διατελέσει μέλη της Κυβέρνησης, Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων, Βουλευτές, Πρόεδροι ή Διευθύνοντες Σύμβουλοι
επιχειρήσεων και Οργανισμών, Επικεφαλής
Εθνικών Επιτροπών και Συμβουλίων, σύμβουλοι διεθνών Οργανισμών, κ.ά.
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Μονάδες
Υποδομής
Στο πλαίσιο της προσπάθειας που
άοκνα καταβάλλει το ΟΠΑ με στόχο
την πολυεπίπεδη υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, έχοντας ως
γνώμονα τη διασφάλιση της παροχής
της επιστημονικής γνώσης με τρόπο
ολοκληρωμένο και έγκυρο, έχει δημιουργήσει –και συνεχώς αναπτύσσει
περαιτέρω– Μονάδες Υποδομής:

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε
το 1928. Λειτουργεί στον α΄ και β΄ όροφο του
κεντρικού κτηρίου του Πανεπιστημίου ως αυτοτελής και αποκεντρωμένη μονάδα σε επίπεδο
Διεύθυνσης.
Η Βιβλιοθήκη συμβάλλει καθοριστικά τόσο
στην κάλυψη των αναγκών για την επιστημονική πληροφόρηση της πανεπιστημιακής κοινότητας όσο και στην υποστήριξη του διδακτικού και ερευνητικού έργου, με προοπτική την
αποτελεσματική της επίδραση στο οικονομικό
γίγνεσθαι της χώρας μέσα στο διευρυμένο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο περιβάλλον.
Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται μέσω της ενιαίας
οργάνωσης των συλλογών και του συντονισμού
των παρεχόμενων υπηρεσιών. Aπό το δικτυακό
τόπο της ΒΚΠ (http://lib.aueb.gr) μπορείτε να
πληροφορηθείτε για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και να εντοπίσετε:
• μία πλούσια έντυπη συλλογή βιβλίων & επιστημονικών περιοδικών
• τα συγγράμματα που διδάσκονται στα μαθήματα
• τη συλλογή των ψηφιακών επιστημονικών περιοδικών
• τη συλλογή των ηλεκτρονικών βιβλίων
• τις μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές
διατριβές που εκπονούνται στο ΟΠΑ
• κλαδικές μελέτες
• τις στατιστικές σειρές από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., τους
Οργανισμούς IMF, UN, EUROSTAT, OECD
• οπτικοακουστικό υλικό
• πληροφοριακό υλικό (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά)
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• τη συλλογή των επίσημων κυβερνητικών
εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και
Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού,
• τις βάσεις δεδομένων στα θέματα που καλλιεργεί το Πανεπιστήμιο
• τις έντυπες συλλογές των άλλων ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών.
Η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική για τα μέλη της,
σε όλες τις έντυπες συλλογές της, εκτός των
συλλογών των περιοδικών και των στατιστικών
σειρών, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό
λειτουργίας της.
Συμμετέχει στο Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Heal-LINK), στο δίκτυο
Europe Direct των Κέντρων Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης και στο Δίκτυο Συνεργασίας Οικονομικών Βιβλιοθηκών (ΔΙ.Ο.ΒΙ.).
Στη Βιβλιοθήκη λειτουργούν επίσης τρία Κέντρα Τεκμηρίωσης:
• Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ)
από το 1992,
• Το Κέντρο Τεκμηρίωσης του Οργανισμού για
την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη
(ΟΟΣΑ) από το 1997,
• Το Κέντρο Παρακαταθήκης των εκδόσεων
του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού
(ΠΟΤ) από το 2004.
Η ΒΚΠ του ΟΠΑ διαθέτει Αναγνωστήριο 250
θέσεων, 22 σταθμούς εργασίας Η/Υ για τους
επισκέπτες, φωτοτυπικά και εκτυπωτικά μηχανήματα, ενώ παρέχει τη δυνατότητα διαδανεισμού βιβλίων και άρθρων περιοδικών από
άλλες ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες που αποτελούν
μέλη των δικτύων στα οποία συμμετέχει.

Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διαθέτει
ένα μεγάλο και σύγχρονο Κέντρο Υπολογιστών. Το
Κέντρο Υπολογιστών, που επί συνεχούς βάσεως
αναβαθμίζει την τεχνολογική του υποδομή και τις
υπηρεσίες που προσφέρει, ποιοτικά και ποσοτικά,
διαθέτει τον παρακάτω εξοπλισμό:
• Τέσσερα συστήματα μεγάλης υπολογιστικής
ισχύος. Τα συστήματα αυτά πραγματοποιούν
την ταυτοποίηση των χρηστών για την
ελεγχόμενη πρόσβαση στους πόρους του
Κέντρου, χρησιμοποιούνται ως εξυπηρετητές
αρχείων (file servers) για να αποθηκεύουν
οι χρήστες τα αρχεία τους, συμβάλλουν
στην αυτοματοποιημένη επανεγκατάσταση
λογισμικού στους υπολογιστές των εργαστηρίων
του Κέντρου και, τέλος, ελέγχουν και αποτρέπουν
την εισβολή κακόβουλων προγραμμάτων (ιών)
στους παραπάνω υπολογιστές.
• Τρία κεντρικά εργαστήρια διδασκαλίας και

πρακτικής άσκησης, συνολικής χωρητικότητας
160 θέσεων εργασίας, στα οποία είναι
εγκατεστημένα σύγχρονα προβολικά οροφής
και ασύρματη μικροφωνική εγκατάσταση. Η
ταχύτητα του τοπικού δικτύου των αιθουσών
είναι 1GBit.
Για τις ανάγκες εκτυπώσεων των φοιτητών το
Κέντρο διαθέτει δύο κεντρικούς εκτυπωτές
τεχνολογίας laser υψηλής ταχύτητας, καθώς και
τρεις εκτυπωτές laser (έναν σε κάθε αίθουσα).
Όλοι οι φοιτητές που διαθέτουν φορητό
υπολογιστή (laptop) και βρίσκονται στο χώρο
του Κέντρου Υπολογιστών, έχουν πρόσβαση
στα δύο ασύρματα δίκτυα (με όνομα Computer
Center) που διαθέτει το Κέντρο. Τέλος, οι φοιτητές
μπορούν να ανακτήσουν ηλεκτρονικά τον κωδικό
πρόσβασης στα συστήματα, στην περίπτωση που
τον έχουν ξεχάσει, χωρίς να απαιτείται η παρουσία
τους στο χώρο του Κέντρου Υπολογιστών.
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Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων
Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτών (ΚΕΔ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι αρμόδιο
για την απρόσκοπτη λειτουργία, διαχείριση και
επέκταση του δικτύου δεδομένων και φωνής
του Πανεπιστημίου, καθώς και για την ανάπτυξη και υποστήριξη των διαδικτυακών, ενδοδικτυακών και τηλεφωνικών υπηρεσιών του
Πανεπιστημίου. Το ΚΕΔ αποτελεί μονάδα τεχνολογικής αιχμής με εξειδικευμένο προσωπικό.
Οι κύριες δραστηριότητες του ΚΕΔ περιλαμβάνουν:

- Υπηρεσία ονοματοδοσίας (DNS)
- Υπηρεσίες ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης (LDAP, Shibboleth, RADIUS)
- Υπηρεσία φιλοξενίας ιστοσελίδων χρηστών
(web hosting)
- Υπηρεσία τηλεδιάσκεψης / βιντεοδιάσκεψης
- Υπηρεσίες απομακρυσμένης διδασκαλίας/
εκπαίδευσης με χρήση της ολοκληρωμένης
πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης Open Eclass

• Την σχεδίαση, λειτουργία και παρακολούθηση
του δικτύου δεδομένων και φωνής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

- Υπηρεσία WiFi για ασφαλή ασύρματη πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στις δικτυακές
υπηρεσίες του Πανεπιστημίου από εσωτερικούς χώρους Πανεπιστημίου

• Την εγκατάσταση και διαχείριση του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και της καλωδιακής
υποδομής.

- Υπηρεσία VNP για ασφαλή απομακρυσμένη
πρόσβαση στο δίκτυο και στις δικτυακές
υπηρεσίες του Πανεπιστημίου

• Την επίβλεψη των ενεργών δικτυακών συσκευών για τη διαπίστωση της συνεχούς καλής τους λειτουργίας, τον άμεσο εντοπισμό
και επίλυση προβλημάτων και βλαβών.

- Υπηρεσία ζωντανής μετάδοσης διαλέξεων και εκδηλώσεων στο Διαδίκτυο (video
streaming)

• Τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη διαχείριση
και παροχή δικτυακών υπηρεσιών όπως:
- Υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείο
(SMTP, POP, IMAP, WebMail), mailing lists,
antispamming
- Υπηρεσίες WWW
- Ενημέρωση περιεχομένου του κεντρικού
Ιστότοπου του Πανεπιστημίου και δημιουργία ψηφιακού υλικού προς ανάρτηση
- Σχεδιασμό, υλοποίηση και διαχείριση δικτυακών Ιστότοπων σύμφωνα με τις εκάστοτε
ανάγκες του Πανεπιστημίου

30

- Υπηρεσία διάθεσης βιντεοσκοπημένων διαλέξεων και εκδηλώσεων στο Διαδίκτυο
• Τη διαχείριση και λειτουργία αίθουσας τηλεκπαίδευσης και τηλεδιάσκεψης με ειδικό δικτυακό και οπτικοακουστικό εξοπλισμό.
• Το σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών.
• Την τεχνική υποστήριξη των χρηστών σε θέματα που αφορούν το δίκτυο δεδομένων και
φωνής, καθώς και τις δικτυακές και τηλεφωνικές υπηρεσίες.
• Τη συμμετοχή σε έργα έρευνας και ανάπτυξης
σε συνεργασία με άλλα Ιδρύματα και φορείς
στον ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο.

Ηλεκτρονική Γραμματεία
Το υφιστάμενο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικής Γραμματείας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών επιτρέπει την ταχύτερη,
ευκολότερη και ασφαλέστερη πρόσβαση στις
διαδικασίες που διεκπεραιώνονται από τις
Γραμματείες των Τμημάτων. H σχεδίαση του
ΠΣ επιτρέπει την εξασφάλιση πρόσβασης στα
στοιχεία μόνο εξουσιοδοτημένων ατόμων καθώς και τη διαβάθμιση εργασιών αναλόγως του
επιπέδου σημαντικότητας της εργασίας και το
βαθμό εξουσιοδότησης του χρήστη (ως χρήστες θεωρούνται το προσωπικό των Γραμματειών, οι καθηγητές και οι φοιτητές). Το ΠΣ έχει
αρθρωτή αρχιτεκτονική, ώστε να είναι δυνατές
μελλοντικές επεκτάσεις και αντικαταστάσεις,
ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών τμημάτων λογισμικού ή εξοπλισμού.

δηλώσεων (εισαγωγή, διαγραφή, μεταβολή)
• Έκδοση καταστάσεων (βαθμολογίας, πιστοποιητικών, αναλυτικών βαθμολογιών κτλ)
• Διαχείριση βαθμολογίας
• Διαχείριση συγγραμμάτων
• Ανακήρυξη πτυχιούχων
• Διαχείριση προγραμμάτων σπουδών
• Διαχείριση διπλωματικών εργασιών
• Διαχείριση πρακτικών ασκήσεων
H Ηλεκτρονική Γραμματεία παρέχει επιπλέον
μία σειρά από ψηφιακές υπηρεσίες προς τους
φοιτητές όπως:
• Δηλώσεις μαθημάτων με προ-συμπληρωμένα
δεδομένα, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών που ακολουθεί ο φοιτητής

H Ηλεκτρονική Γραμματεία υποστηρίζει τις
Γραμματείες των Τμημάτων στις παρακάτω
δράσεις:

• Αυτόματη ενημέρωση βαθμολογίας μαθημάτων που έχει συμμετάσχει ο φοιτητής μέσω
web

• Διαχείριση δεδομένων προπτυχιακών φοιτητών

• Προσωποποιημένη πληροφόρηση για πρόγραμμα εξετάσεων, πρόγραμμα διδασκαλίας

• Εγγραφές φοιτητών (διαχείριση ηλεκτρονικής
καρτέλας φοιτητή)

• Παροχή πληροφοριακού επίσημου υλικού (αιτήσεις, κτλ)

• Διαχείριση φοιτητικών μεταβολών (διαγραφές, μεταγραφές, ανανεώσεις εγγραφών, προγράμματα ανταλλαγής)

• Παρακολούθηση της καρτέλας, της προσωπικής προόδου, της τήρησης προϋποθέσεων
λήψης πτυχίου και της τήρησης προϋποθέσεων λήψης φοιτητικών παροχών

• Διαχείριση δηλώσεων μαθημάτων και κανόνων
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Διεθνείς Σχέσεις
Εξωστρεφές και διεθνώς προσανατολισμένο, το
ΟΠΑ αναπτύσσει συνεχώς διεθνείς συνεργασίες και ερευνητικές δράσεις, με πιο σημαντικά
παραδείγματα την ίδρυση του Ινστιτούτου Κομφούκιος Αθηνών (Βusiness Confucius Institute
of Athens), καθώς και της Ακαδημαϊκής Έδρας

Διεθνούς Επιχειρηματικότητας (Chair on
International Entrepreneurship). Επίσης, υποστηρίζει ενεργά τόσο το πρόγραμμα Erasmus,
όσο και το παράρτημα της AIESEC, τα οποία
είναι και τα πιο δραστήρια και ανεπτυγμένα στη
χώρα.

Συμμετοχή σε Διεθνείς Οργανισμούς
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι
μέλος μιας πληθώρας ακαδημαϊκών οργανισμών, όπως: European University Association
(EUA), Association for Collegiate Schools of
Business (AACSB), Association of MBAs (AMBA),
European Marketing Academy, European
Consortium for Political Research (ESPR),
Association of Economic Universities of South
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and Eastern Europe and the Black Sea Region
(ASECU), κ.ά. Επίσης, στο ΟΠΑ έχουν απονεμηθεί μέσω του Προγράμματος JEAN MONNET
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 8 έδρες σε τομείς
όπως τα Οικονομικά, το Δίκαιο, κ.ά. Στο πλαίσιο
του ίδιου προγράμματος, λειτούργησε και το
πρώτο Κέντρο Αριστείας Ευρωπαϊκών Σπουδών
στη χώρα.

To Φοιτητικό Παράρτημα της AIESEC στο ΟΠΑ
H AIESEC είναι το μεγαλύτερο παγκόσμιο δίκτυο φοιτητών, που έχει ως στόχο την ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων και την ενδυνάμωση των νέων. Με παρουσία σε 125 χώρες και σε
2.400 Πανεπιστήμια, παρέχει σε νέους τη δυνατότητα να ζήσουν μια αναπτυξιακή εμπειρία
σε μία από τις χώρες του δικτύου της, δρώντας
πάνω σε κοινωνικά ζητήματα ή κάνοντας την
πρακτική τους άσκηση για διάστημα που έχει
εύρος από ενάμιση μήνα έως και ένα χρόνο. Τα
μέλη του Οργανισμού έχουν την ευκαιρία να
συνεργαστούν μεταξύ τους, να αλληλεπιδράσουν με άτομα από ολόκληρο τον κόσμο και να
αναπτυχθούν σε προσωπικό και επαγγελματικό
επίπεδο.
Το παράρτημα της AIESEC στο ΟΠΑ είναι από
τα πιο δραστήρια στη χώρα. Με την ενεργή
υποστήριξη του Πανεπιστημίου, παρέχει στους

φοιτητές του Ιδρύματος την πολύτιμη δυνατότητα να βιώσουν μια διεθνή εμπειρία με τη
μορφή της κοινωνικής δράσης ή της πρακτικής
άσκησης. Μόνο τα τελευταία χρόνια, φοιτητές
του ΟΠΑ έζησαν έντονες εμπειρίες που τους
άλλαξαν τη ζωή σε περισσότερες από 20 χώρες,
στις οποίες περιλαμβάνονται η Σερβία, Ολλανδία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Κίνα, Βραζιλία, Αίγυπτος, Φινλανδία, Ινδία και πολλές άλλες.
Η συμμετοχή στα προγράμματα της AIESEC
υποστηρίζεται από πολλούς εκπαιδευτικούς
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, επειδή εξοπλίζουν τους νέους με τις δεξιότητες
και τον επιχειρηματικό τρόπο σκέψης που θα
χρειαστούν για να επιτύχουν σε ό,τι κάνουν στη
ζωή τους.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στο:
http://athens.aiesec.gr/

Το Ινστιτούτο Κομφούκιος Αθηνών
Το Ινστιτούτο Κομφούκιος Αθηνών ιδρύθηκε το
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 μοναδικό 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 μεταξύ της Ελλάδας
και της Κίνας και να συμβάλει στην πολιτιστική
προσέγγιση και στην περαιτέρω ανάπτυξη εκπαιδευτικών, ερευνητικών και οικονομικών συνεργασιών μεταξύ των δύο χωρών.
Το Ινστιτούτο, διαθέτοντας έντονη και πολύπλευρη δραστηριότητα, διοργανώνει μια σειρά
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πολιτιστικών
εκδηλώσεων, τα οποία απευθύνονται σε όλους
όσοι ενδιαφέρονται να έρθουν σε επαφή με την

κινεζική γλώσσα και με τον κινεζικό πολιτισμό.
Στο πλαίσιο της δράσης του Ινστιτούτου, πρόσφατα οργανώθηκε ένα σημαντικό συνέδριο
με θέμα το «Διάλογο των δύο Πολιτισμών», το
οποίο προσέλκυσε την προσοχή εντός αλλά και
εκτός των ορίων της ακαδημαϊκής κοινότητας.
Επίσης, το Ινστιτούτο υποστηρίζει την ανταλλαγή φοιτητών από και προς την Κίνα και την
Ελλάδα, στο πλαίσιο θερινών κύκλων μαθημάτων και εκπαιδευτικών ταξιδιών, και συμμετέχει
στη διοργάνωση διαπολιτισμικών συνεδρίων,
γιορτών και βραβεύσεων. Σημαντική στιγμή
της λειτουργίας του αποτέλεσε η οργάνωση
του συνεδρίου “Leadership and Management
in a Changing World: Lessons from Ancient East
and West Philosophy”, τον Ιούνιο του 2011, το
οποίο προσέλκυσε το διεθνές ενδιαφέρον και
στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία.
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Η Ίδρυση της Ακαδημαϊκής Έδρας Διεθνoύς
Επιχειρηματικότητας (Chair on International
Entrepreneurship)
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το Indian Council for Cultural Relations
(ICCR), προχώρησε το 2010 στην ίδρυση Ακαδημαϊκής Έδρας πάνω σε θέματα Διεθνούς Επιχειρηματικότητας, την οποία θα καταλαμβάνει
Καθηγητής υψηλού κύρους προερχόμενος από
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πανεπιστήμιο της Ινδίας. Η παρουσία τους θα
προσφέρει μοναδική ευκαιρία σε όλους, και
ειδικότερα στους φοιτητές του ΟΠΑ, καθώς θα
συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση του δυναμικά αναδυόμενου ινδικού επιχειρηματικού
τομέα.

Συμμετοχές σε Διεθνείς
Ερευνητικές Συνεργασίες
Η συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΟΠΑ σε διεθνείς ερευνητικές
ομάδες αποτελεί σημαντικό μέρος της δραστηριότητάς του. Ένας μεγάλος αριθμός μελών ΔΕΠ του ΟΠΑ συμμετέχει σε διεθνείς συνεργασίες μεταξύ τριών ή περισσοτέρων χωρών και με τη συμμετοχή πέντε ή και περισσοτέρων ερευνητών,
με στόχο τη διάδοση της γνώσης στα επιστημονικά πεδία που καλλιεργεί και
αναπτύσσει.

Διεθνή Εκπαιδευτικά Σεμινάρια
Κατάρτισης Στελεχών
Το ΟΠΑ, σε συνεργασία με καταξιωμένα πανεπιστήμια διεθνούς εμβέλειας, διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια κατάρτισης, τα οποία απευθύνονται σε στελέχη
οργανισμών (International Executive Seminars). Τυπικό παράδειγμα αποτελεί το
Competition and Regulation European Summer School (CRESSE), το οποίο οργανώνεται από το ΟΠΑ σε συνεργασία με διακεκριμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως είναι το City University of London και το Bocconi University, και
συγκεντρώνει πολλούς από τους κορυφαίους παγκοσμίως οικονομολόγους και
νομικούς, με στόχο την εξοικείωση στελεχών του δημοσίου και ιδιωτικών οργανισμών (π.χ. δημόσιοι λειτουργοί, οικονομολόγοι, οικονομικοί διευθυντές, νομικοί και οικονομικοί σύμβουλοι, κ.ά.) σε θέματα ανταγωνισμού, ρύθμισης αγορών
και διεθνών εξελίξεων στην οικονομική επιστήμη.

Ορίστηκα ως Επισκέπτης καθηγητής στην έδρα
Διεθνούς Επιχειρηματικότητας στα πλαίσια της
συνεργασίας του ΟΠΑ με το ICCR για τρεις μήνες το 2012.
Αυτή ήταν η πρώτη μου επίσκεψη στην Ελλάδα, η οποία είναι μια θαυμάσια χώρα να επισκεφτεί ή ακόμη και να μείνει
κάποιος…
Κατά τη διάρκεια της παραμονής μου στο ΟΠΑ δίδαξα δύο
μαθήματα σε μεταπτυχιακούς φοιτητές... Οι φοιτητές ήταν
πολύ καλοί. Ο ενθουσιασμός τους, η δίψα τους για γνώση και η
επιθυμία τους να επιτύχουν ήταν πραγματικά εντυπωσιακά και
τους έκαναν να ξεχωρίζουν από τους άλλους. Εντυπωσιάστηκα από τις ενδιαφέρουσες και πρωτότυπες ερωτήσεις τους...
Επίσης, συνεργάστηκα με καθηγητές του ΟΠΑ σε διαφορετικά
ερευνητικά προγράμματα και η συνεργασία μαζί τους ήταν
μια πραγματικά ευχάριστη εμπειρία.

Dr Shailendra Kumar Rai
ICCR Professor short-term Chair Professor
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Πρόγραμμα Erasmus+
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, πρωτοπόρο στην
διαπανεπιστημιακή συνεργασία, συμμετέχει ενεργά στο
Πρόγραμμα Erasmus από το 1987.
Σο πλαίσιο του προγράμματος αυτού προωθείται η συνεργασία με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις
και διεθνείς οργανισμούς της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και
πραγματοποιείται η κινητικότητα φοιτητών, διδακτικού
και διοικητικού προσωπικού με τα ιδρύματα-εταίρους. Το
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει περίπου 200 υπογεγραμμένες διμερείς συμφωνίες Erasmus και στο πλαίσιο
αυτών πραγματοποιείται ετησίως ανταλλαγή φοιτητών.
Πιο συγκεκριμένα, μεταβαίνουν περίπου 300 φοιτητές του
για παρακολούθηση μαθημάτων ή για πρακτική άσκηση
στο εξωτερικό ενώ γίνονται δεκτοί περίπου 280 φοιτητές
από τα ιδρύματα εταίρους.
΄Όλοι οι φοιτητές –εισερχόμενοι και εξερχόμενοι– διανύουν μία περίοδο σπουδών ενός εξαμήνου ή ενός ακαδημαϊκού έτους με πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση βασισμένη στην εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και
Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων, ECTS.
Οι εξερχόμενοι φοιτητές Erasmus τυγχάνουν υποτροφίας
Erasmus, η οποία χορηγείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών ενώ για να
είναι επιλέξιμοι να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα πρέπει
να έχουν επιτύχει στα μαθήματα του πρώτου έτους σπουδών.
Κατά τη διάρκεια των 27 ετών λειτουργίας του Προγράμ-

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών συνεργάζεται στο
πλαίσιο του Προγράμματος
Erasmus με 200 πανεπιστήμια
από τις εξής επιλέξιμες
Ευρωπαϊκές χώρες που
συμμετέχουν στο Πρόγραμμα:
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ματος Erasmus στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
περισσότεροι από 6.500 φοιτητές συμμετείχαν σε αυτό με
περίπου ισορροπημένη κινητικότητα μεταξύ εξερχομένων
και εισερχομένων φοιτητών.
Στους φιλοξενούμενους φοιτητές Erasmus το Πανεπιστήμιο προσφέρει επί σειρά ετών ένα διατμηματικό πρόγραμμα μαθημάτων στην Αγγλική γλώσσα αποτελούμενο από
περίπου 80 μαθήματα σε ετήσια βάση, που διδάσκονται
από μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού
των Σχολών του Πανεπιστημίου. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει θετικά σχόλια από τα ιδρύματα-εταίρους και
λειτουργεί με διασφάλιση ποιότητας και επιτυχή αποτελέσματα. Παράλληλα, στους εισερχόμενους φοιτητές
Erasmus προσφέρονται δωρεάν μαθήματα της Νεοελληνικής γλώσσας, με επιχορήγηση του Προγράμματος
Erasmus.
Το Πρόγραμμα Erasmus λειτουργεί στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων που ιδρύθηκε το 1989.
Παράλληλα με την κινητικότητα των φοιτητών, το Πρόγραμμα Erasmus προσφέρει υποτροφίες Erasmus στους
διδάσκοντες και στους διοικητικούς υπαλλήλους για μία
εβδομαδιαίας διάρκειας επιμόρφωση σε ιδρύματα/οργανισμούς/επιχειρήσεις Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής
΄Ενωσης και, επίσης, δίνεται στους διδάσκοντες η δυνατότητα για σύντομης διάρκειας διδασκαλία στα ιδρύματαεταίρους με υποτροφία Erasmus.

Αυστρία

Ισλανδία

Ουγγαρία

Βέλγιο

Ισπανία

Πολωνία

Βουλγαρία

Ιταλία

Πορτογαλία

Γαλλία

Κροατία

Ρουμανία

Γερμανία

Κύπρος

Σλοβακία

Δανία

Λετονία

Σλοβενία

Δημοκρατία της Τσεχίας

Λιθουανία

Σουηδία

Εσθονία

Μάλτα

Τουρκία

Ηνωμένο Βασίλειο

Νορβηγία

Φινλανδία

Ιρλανδία

Ολλανδία

Σχόλια εξερχομένων φοιτητών Erasmus+
Τέσσερις μήνες, 8 χώρες, 2.123 φωτογραφίες, αμέτρητες
εμπειρίες. Δε θα φανταζόμουν ποτέ πόσο μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου μια απόφαση που πάρθηκε με τη σκέψη, «Erasmus»;
Χμμ... γιατί όχι;
Όντας από μικρή μαγεμένη με τη γαλλική γλώσσα και κουλτούρα ,
επέλεξα μία από τις ωραιότερες ευρωπαϊκές πόλεις, το Στρασβούργο.
Φοιτητές οικονομικών σπουδών από κάθε γωνιά της γης αποτέλεσαν
τους φίλους μου, την παρέα μου, τα άτομα που μοιραστήκαμε τόσες
αξέχαστες στιγμές · κολυμπήσαμε στην Κυανή ακτή, απολαύσαμε ζεστή
βιεννέζικη σοκολάτα στο café που σύχναζε ο Freud, περπατήσαμε στα
πλακόστρωτα δρομάκια της Πράγας και άλλα πολλά. Ποιος θα φανταζόταν όταν έμαθα το πρώτο μου «Bonjour» ότι θα ήταν εκείνο που θα
μου επέτρεπε 10 χρόνια αργότερα να γιορτάσω τα εικοστά γενέθλια
μου στο σπίτι μου στο Στρασβούργο με τους Ιταλούς, Ισπανούς, Αμερικάνους, Γερμανούς, Γιαπωνέζους και Αυστραλούς φίλους μου..!
Όσον αφορά το πανεπιστήμιο, παρακολούθησα μεταξύ άλλων, μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου και διαπίστωσα με χαρά ότι το ΟΠΑ
προσφέρει άριστο επίπεδο σπουδών και δεν έχουμε, πέραν των υλικών υποδομών, να ζηλέψουμε τίποτα από αντίστοιχα πανεπιστήμια
του εξωτερικού.
Συμβουλή προς υποψήφιους Ερασμίτες: Αξιοποιείστε στο έπακρον όλες
τις ευκαιρίες που μας δίνονται από το ΟΠΑ. Ας μη νομίσει κανείς πως
όσοι παίρνουν την απόφαση , είναι σίγουροι, ανεξάρτητοι και έμπειροι
ταξιδιώτες. Ας μη νομίσει ότι επιστρέφουν έτσι, ας είναι σίγουρος.

Είμαστε η Άννα και Άννα και συμμετείχαμε
στο πρόγραμμα Έρασμος το ακαδημαϊκό έτος
2013-2014. Αρχικά πήγαμε για ένα εξάμηνο όμως μετά μας
ήταν αδύνατον να αποχωρήσουμε, οπότε και μείναμε άλλο
ένα εξάμηνο. Δυστυχώς δεν υπάρχουν λέξεις που μπορούν
να εκφράσουν απόλυτα την όλη εμπειρία μας. Για να σας διαφωτίσουμε όμως λίγο σας λέμε πως οι γνώσεις που θα πάρετε
θα είναι πολύ περισσότερες από τις ακαδημαϊκές. Η επαφή με
άλλες κουλτούρες, οι γνωριμίες, η αλλαγή περιβάλλοντος και
η καθημερινότητα σε κάτι τελείως διαφορετικό οπό ότι ξέρετε
μέχρι τώρα θα αλλάξει για πάντα τον τρόπο που αντιλαμβάνεστε τον κόσμο και τον εαυτό σας. Είναι μια εμπειρία ζωής!
Και όπως λένε και στο εξωτερικό… Go for it!!!

Πέτση Άννα
Χατζηνικολάου Άννα
Φοιτήτριες Προγράμματος Erasmus+ στο Groupe
ESC Troyes, Τρουά, Γαλλία

Τάκα Αικατερίνη
Φοιτήτρια Προγράμματος Erasmus+ στο Ecole de
Management Strasbourg

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 2012-2013
Φοιτητές του ΟΠΑ που
συμμετείχαν στο Πρόγραμμα
Erasmus το ακαδημαϊκό έτος
2012 -23

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 2012-2013
Φοιτητές που επισκέφθηκαν
το ΟΠΑ στο πλαίσιο του
Προγράμματος Erasmus το
ακαδημαϊκό έτος 2012 -23
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Υποτροφίες
Το Πανεπιστήμιο υποστηρίζει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα υποτροφιών, μέσω του οποίου ενισχύει οικονομικά τους φοιτητές του
-προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες- επιβραβεύοντας ταυτόχρονα την υψηλή επίδοσή τους στις σπουδές
τους. Υποστηρίζει το θεσμό των υποτροφιών με δικούς του πόρους, εξασφαλίζει πόρους από άλλες πηγές, ακίνητη περιουσία,
κληροδοτήματα κ.ά., και συμμετέχει στις υποτροφίες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).
Υποτροφίες χορηγούνται από το ΟΠΑ, αποκλειστικά στους
φοιτητές του, από τα εξής Ιδρύματα:
• Το Ίδρυμα Γεωργίου Χαλκιοπούλου, το οποίο χορηγεί υποτροφίες ανάλογα με την επίδοση σπουδών και την οικονομικήκοινωνική κατάσταση των υποψηφίων
• Το Ίδρυμα Καθηγητού Πανεπιστημίου Χαραλάμπους Γ. Σεπεντζή,
το οποίο χορηγεί υποτροφίες, βραβεία, οικονομικές ενισχύσεις
και επιχορηγήσεις σε αριστούχους ή οικονομικά αδύνατους φοιτητές
• Το Ίδρυμα Χρυσοκέρη, το οποίο χορηγεί υποτροφίες σε φοιτητές
του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και του
Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής που έχουν αριστεύσει στο μάθημα της Λογιστικής
Επίσης, χορηγούνται οι εξής Υποτροφίες - Βραβεία:
• Υποτροφία στη μνήμη του Καθηγητή Μιχαήλ Μαγδαληνού, η
οποία χορηγείται σε φοιτητή του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης που αρίστευσε στο μάθημα της Οικονομετρίας
• Βραβείο στη μνήμη Καθηγήτριας Μαρίας Δημοπούλου, το οποίο
απονέμεται στον πρωτοετή φοιτητή ή φοιτήτρια του Τμήματος
Πληροφορικής με την υψηλότερη επίδοση στα μαθηματικά αντικείμενα του πρώτου έτους
• Βραβείο στη μνήμη του Καθηγητή Ιωάννη Κάβουρα, το οποίο
απονέμεται στο δευτεροετή φοιτητή ή φοιτήτρια του Τμήματος
Πληροφορικής με την υψηλότερη επίδοση στα μαθήματα «Οργάνωση Συστημάτων Υπολογιστών» και «Λειτουργικά Συστήματα»
• Βραβείο στη μνήμη του Καθηγητή Μιχάλη Μυτιληναίου, το οποίο
απονέμεται στο φοιτητή ή φοιτήτρια του Τμήματος Πληροφορικής που διακρίθηκε για την επίδοσή του/της στα μαθήματα «Λογική», «Αυτόματα και Πολυπλοκότητα» και «Υπολογισιμότητα».
Υποτροφίες και βραβεία που χορηγούνται στους φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προέρχονται και από άλλους
φορείς, όπως: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, Ίδρυμα Μποδοσάκη, Ίδρυμα Ωνάση, Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, Ίδρυμα Μιχαήλ Λάσκαρη, Κληροδότημα
«Κων/νου Βέλλιου», Κληροδότημα «Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη»,
Κληροδότημα «Αφών Ζωσιμά», Κληροδότημα «Νικολάου Κρήτσκη», Κληροδότημα «Ιάλεμου Κυπριανίδη», Κληροδότημα «Σπύρ.
Αϊβατζίδου». Επίσης, υποτροφίες παρέχονται και από προγράμματα ξένων χωρών όπως: Γαλλίας, Γερμανίας, Κίνας, Η.Π.Α. (Ίδρυμα
Fulbright), Ινδίας, Ελβετίας, Τουρκίας, Ιταλίας, Ρωσίας και Χονγκ
Κονγκ.
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Δομή Απασχόλησης
και Σταδιοδρομίας
Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του
ΟΠΑ δημιουργήθηκε το 2010, προκειμένου να συντονίσει
τις ενέργειες και τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου για την
προώθηση των ευκαιριών απασχόλησης και σταδιοδρομίας
των φοιτητών και των πρόσφατων αποφοίτων του.
Στο πλαίσιο αυτό, υπό την υποστήριξη και το συντονισμό
της ΔΑΣΤΑ λειτουργούν τρεις επιμέρους μονάδες που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές επαγγελματικές επιλογές για
τους φοιτητές και τους αποφοίτους, δηλαδή το Γραφείο
Διασύνδεσης (ΓΔ), το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ) και
η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ αναπτύσσει κοινά εργαλεία που χρησιμοποιούν οι φοιτητές μέσω των τριών μονάδων, υποστηρίζει
σημαντικές ενέργειες του Πανεπιστημίου (Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας ΟΠΑ, Ημέρες Επαγγελματικού Προσανατολισμού) και επεκτείνει το δίκτυο των συνεργασιών με
μέντορες, καθοδηγητές και Οργανισμούς, στο πλαίσιο της
Συμβουλευτικής Επιτροπής της ΔΑΣΤΑ για θέματα απασχόλησης, επιχειρηματικής δραστηριοποίησης και σταδιοδρομίας των φοιτητών και αποφοίτων του ΟΠΑ.
Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας, το Γραφείο Διασύνδεσης, το Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και η
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
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Γραφείο Διασύνδεσης
Το Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών ιδρύθηκε το 1992 και υπήρξε το πρώτο γραφείο
που συγκροτήθηκε από ελληνικό Πανεπιστήμιο, προκειμένου να ασχοληθεί με ζητήματα απασχόλησης και ένταξης
των αποφοίτων του στην αγορά εργασίας. Βασική επιδίωξή
του είναι η υποστήριξη και η καθοδήγηση των φοιτητών
και αποφοίτων του συνόλου των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων του ΟΠΑ στη λήψη αποφάσεων
που αφορούν στο εργασιακό τους μέλλον και στην ανάπτυξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.
Οι κύριες υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης, είναι:
• Διαχείριση αγγελιών που αφορούν φοιτητές και αποφοίτους του ΟΠΑ, δημοσίευσή τους στην κεντρική ιστοσελίδα του Γραφείου, καθώς και στα Κοινωνικά Δίκτυα και
προώθηση βιογραφικών σημειωμάτων ενδιαφερόμενων.
• Διοργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων που στοχεύουν
στις τρέχουσες ανάγκες των φοιτητών και αποφοίτων, με
προεξέχουσα την ετήσια διοργάνωση των Ημερών Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
• Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Επαγγελματικού
Προσανατολισμού Σταδιοδρομίας στα αντικείμενα τα
οποία αναδεικνύονται από τους ίδιους τους φοιτητές/αποφοίτους (προγραμματισμός καριέρας, πληροφόρηση για
την αγορά εργασίας, σύνταξη βιογραφικού σημειώματος,
προετοιμασία για την διαδικασία της συνέντευξης, κ.ά) με
τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων (Τεστ Προσωπικότη40

τας και Τεστ Αριθμητικού/Γλωσσικού Συλλογισμού).
• Διεξαγωγή κύκλου εργαστηρίων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων με μικρό αριθμό συμμετεχόντων.
• Πληροφόρηση και συμβουλευτική υποστήριξη για περαιτέρω σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου, αναζήτηση
υποτροφιών από οργανισμούς και κληροδοτήματα στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό.
• Διεξαγωγή ερευνών για θέματα τα οποία σχετίζονται με
την πορεία των αποφοίτων του ΟΠΑ στην αγορά εργασίας.
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 εξωτερικό (Βρετανικό Συμβούλιο,
Ενημερωτικό Κέντρο Εκπαίδευσης Γερμανίας – DAAD, Ολλανδική Πρεσβεία, κ.ά.) αλλά και επιχειρήσεις (Procter &
Gamble, L’Oréal, British American Tobacco, Αθηναϊκή Ζυθοποιία, Nestlé, κ.ά.).
Σε ετήσια βάση, περισσότεροι από 2.500 φοιτητές και
απόφοιτοι αξιοποιούν τις υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης και πάνω από 700 βιογραφικά αποστέλλονται για
δημοσιευμένες θέσεις εργασίας. Επίσης, το Γραφείο Διασύνδεσης οργανώνει κάθε χρόνο, από το 1993, τις Ημέρες
Επαγγελματικού Προσανατολισμού, κατά τις οποίες μεγάλος αριθμός φοιτητών και αποφοίτων προπτυχιακών και
μεταπτυχιακών προγραμμάτων του ΟΠΑ έρχεται σε επαφή
με στελέχη πολλών επιχειρήσεων από διάφορους κλάδους.

Κεντρικό Γραφείο
Πρακτικής Άσκησης
Η Πρακτική Άσκηση (Π.Α.) αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι
της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), καθώς όλα τα Τμήματα του Ιδρύματος
έχουν θεσμοθετήσει τη Π.Α. και την έχουν συμπεριλάβει
στο πρόγραμμα σπουδών τους. Αποστολή του Κεντρικού
Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (Κ.Γ.Π.Α.) είναι να προάγει με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο την σύνδεση της θεωρίας με
την πράξη και τη μετάβαση των ασκούμενων φοιτητών
από τη φοιτητική στην επαγγελματική ζωή.
Το Κ.Γ.Π.Α. προσφέρει υπηρεσίες εύρεσης θέσεων Πρακτικής Άσκησης στους φοιτητές του ΟΠΑ μέσω ενός άρτιου
και κατάλληλα σχεδιασμένου Πληροφοριακού Συστήματος, το οποίο συνδέεται άμεσα με το Πληροφοριακό
Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης
Φοιτητών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Οι βασικές αρμοδιότητες και δραστηριότητες του Κ.Γ.Π.Α.
εστιάζονται στα εξής:
• Συγκέντρωση, επεξεργασία στοιχείων και αξιολόγηση
των παραγωγικών φορέων και οργανισμών για την απασχόληση φοιτητών, αλλά και των φοιτητών που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση.
• Διαχείριση του Πληροφοριακού Συστήματος.
• Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης, εποπτείας και
αξιολόγησης καθ’ όλη τη διάρκεια της Π.Α.

• Διοργάνωση σεμιναρίων προετοιμασίας για τη Π.Α. σε
κάθε περίοδο διενέργειας πρακτικής.
• Συντονισμό των προγραμμάτων Π.Α. των Τμημάτων του
ΟΠΑ με στόχο την βελτίωση της αποδοτικότητας και της
αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Την πενταετία 2009-2014 συμμετείχαν στο πρόγραμμα Π.Α.
του ΟΠΑ πάνω από 3.500 φοιτητές σε περισσότερους από
2.100 συνεργαζόμενους φορείς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Η μέχρι σήμερα πορεία του προγράμματος
κρίνεται αξιοζήλευτη, αφού έχει καταφέρει να δημιουργήσει έναν ισχυρό δεσμό με την αγορά εργασίας, καθιστώντας το ΟΠΑ περιζήτητο εκπαιδευτικό φορέα για συνεργασία με τις επιχειρήσεις μέσω του προγράμματος Π.Α.
Για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων έχει δημιουργηθεί σχετικός δικτυακός τόπος (www.internship.aueb.gr),
ενώ χρησιμοποιούνται εκτεταμένως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μονάδα Καινοτομίας
και Επιχειρηματικότητας
Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) του
ΟΠΑ στοχεύει στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος και των δεξιοτήτων των φοιτητών και στην υποστήριξη
της επιχειρηματικότητας στα πρώιμα στάδιά της. Για το
σκοπό αυτό συνδέει την επιχειρηματική κατάρτιση με την
πράξη, προσκαλώντας επιχειρηματίες για να μοιραστούν τις
εμπειρίες τους, αλλά και για να συμβουλεύσουν τους φοιτητές στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους σχεδίων.
Υποστηρίζει τη διδασκαλία των μαθημάτων επιχειρηματικότητας οργανώνοντας, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες, στοχευμένες εισηγήσεις σε νέους τομείς και προσφέροντας επίκαιρο εκπαιδευτικό υλικό και εργαλεία προς
χρήση στη διδασκαλία αλλά και για προσωπική ανάπτυξη.
Ακόμη, παρέχει επίκαιρη ενημέρωση, καθώς και πρόσβαση
σε εκπαιδευτικούς πόρους μέσα από το δικτυακό της τόπο,
αλλά και μέσω της παρουσίας της στα κοινωνικά δίκτυα.
Κεντρική της δράση αποτελεί η διοργάνωση, σε συνεργασία με τη Δ.Α.Σ.Τ.Α., του ετήσιου Διαγωνισμού Επιχειρηματικής Ιδέας του ΟΠΑ. Κατά τη διάρκειά του οι φοιτητές έχουν
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σειρά εξειδικευμένων
σεμιναρίων και να αναπτύξουν με τις ομάδες και την αρωγή των μεντόρων τους επιχειρηματικά σχέδια για την υλο-

ποίηση των επιχειρηματικών τους επιδιώξεων. Οι υπηρεσίες της ΜοΚΕ συνεχίζονται με την υποστήριξη των ομάδων
στην περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων, προκειμένου να επιτύχουν την έναρξη
δραστηριότητας.
Στα 4 χρόνια από την έναρξη της λειτουργίας της, η ΜοΚΕ
του ΟΠΑ έχει προσκαλέσει περισσότερους από 20 ομιλητές
σε μαθήματα και περισσότερους από 40 ομιλητές σε συνέδρια και ημερίδες, μερικούς εκ των οποίων από το εξωτερικό. Έχει συνδέσει ομάδες φοιτητών με περισσότερους από
60 μέντορες. Έχει αναπτύξει, σε συνεργασία με ερευνητές
και μέλη ΔΕΠ, σειρά μελετών περίπτωσης και θεμάτων
επιχειρηματικότητας, καθώς και πρότυπα επιχειρηματικά
σχέδια.
Την ιστοσελίδα της MoKE (www.mke.aueb.gr) έχουν επισκεφθεί περισσότεροι από 12.000 μοναδικοί επισκέπτες.
Τελευταία η ΜοΚΕ έχει συμβάλει στην οργάνωση φοιτητικού συλλόγου επιχειρηματικότητας από τους φοιτητές.
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Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης
Η ραγδαία πρόοδος που τα τελευταία χρόνια συντελείται
σε όλο το φάσμα των Επιστημών χάρη στην εισαγωγή της
τεχνολογίας, αλλά και οι νέες διαδικασίες που εισάγονται
στη λειτουργία των εταιριών, επιβάλλουν στα στελέχη τους
ταχεία ενημέρωση για απόκτηση τεχνογνωσίας, συμπληρωματική του βασικού ή μεταπτυχιακού τίτλου τους. Για το
λόγο αυτό, το ΟΠΑ, ως το κατεξοχήν Ανώτατο Εκπαιδευτικό ‘Ίδρυμα στο χώρο των Οικονομικών Επιστημών στην
Ελλάδα, ενθαρρύνει τη διενέργεια εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης.
Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας δημιουργήθηκε το
1998 το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ/ΟΠΑ),
υπό τον τότε Πρόεδρο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ).
Το ΚΕΚ/ΟΠΑ παρέχει προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης σε πτυχιούχους με ήδη υψηλό θεωρητικό υπόβαθρο. Τα προγράμματα αυτά, καλύπτοντας την ανάγκη για
πρακτική εφαρμογή της γνώσης, συμβάλουν στη δημιουργία στελεχών ικανών να ανταπεξέλθουν σε οποιεσδήποτε
συνθήκες.
Οι καινοτόμες ιδέες, η χρήση των νέων τεχνολογιών και η
παράλληλη διαδικασία από ακαδημαϊκούς δασκάλους και
ελεύθερους επαγγελματίες συντελούν στην προσαρμογή
των καταρτιζομένων στις εκάστοτε ανάγκες της αγοράς.
Από το πρώτο έτος ίδρυσης έως και σήμερα πάνω από
2.000 καταρτιζόμενοι έχουν συνολικά ολοκληρώσει την
εκπαίδευση τους στο ΚΕΚ, είτε στις αίθουσες του, είτε εντός
των επιχειρήσεων, γεγονός που αποδεικνύει έμπρακτα ότι
η αγορά υποστηρίζει και εμπιστεύεται τα προγράμματα
του ΚΕΚ/ΟΠΑ.
Την 25ετή εμπειρία του ΚΕΚ στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης επισφραγίζει η πλατφόρμα ηλεκτρονικής
μάθησης – eLearning. Η πλατφόρμα μας σχεδιάστηκε και
υλοποιήθηκε ακολουθώντας τις επιταγές των σύγχρονων
εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, με την υποστήριξη της τεχνολογίας και της επιστημονικής, διδακτικής και επαγγελματικής εμπειρίας των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας
του ΟΠΑ.
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Ενδεικτικά, τα προγράμματα που πραγματοποιούνται ανά
έτος είναι:
Μακροχρόνια Προγράμματα:
• Πρόγραμμα Κατάρτισης στο Φορολογικό Δίκαιο
• Πρόγραμμα Κατάρτισης στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
• Πρόγραμμα Πιστοποίησης Στελεχών στις Πωλήσεις
• Πρόγραμμα Αγγλικών για Στελέχη Επιχειρήσεων
• Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για
Φαρμακοποιούς με τη Χορηγία της APIVITA
• Πρόγραμμα Κατάρτισης στις Διαπραγματεύσεις
• Πρόγραμμα Digital Marketing and Social Media
• Πρόγραμμα Big Data and Business Analytics
• Πρόγραμμα Retail Innovation.
Προγράμματα e learning:
• Εξ αποστάσεως Πρόγραμμα στις Διαπραγματεύσεις
• Εξ αποστάσεως Πρόγραμμα στη Λογιστική με βάση τις
Σύγχρονες Τεχνολογίες
• Εξ αποστάσεως Πρόγραμμα στις Τεχνικές Πωλήσεων
• Εξ αποστάσεως Πρόγραμμα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο
• Εξ αποστάσεως Πρόγραμμα στα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού σε ERP
Βραχυχρόνια Προγράμματα Κατάρτισης:
• Πρόγραμμα στα Ναυτιλιακά Παράγωγα
• Competitive Strategy, Competition Policy and Law & the
Regulation of Markets (CRESSE)
• Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας – YES
• Big Data and Business Analytics: Theory and Practice
• Πρόγραμμα Κατάρτισης στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι ένας οργανισμός που παραδοσιακά επιδεικνύει αυξημένη κοινωνική
ευαισθησία και αφουγκράζεται τις ανάγκες του περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται. Στο πλαίσιο αυτό,
αναπτύσσει συστηματικά ποικίλες δράσεις με πολιτιστικό,
περιβαλλοντικό και κοινωνικό περιεχόμενο.
Στόχος των δράσεων αυτών είναι η προώθηση και η ενίσχυση σημαντικών εννοιών όπως είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και η αναγνώριση της ευθύνης που αναλογεί σε
Οργανισμούς και εταιρείες απέναντι στην κοινωνία και στο
περιβάλλον.
Το ακαδημαϊκό έτος 2013 -2014 με πρωτοβουλία της Πρυτανείας, δημιουργήθηκε το «Δίκτυο Κοινωνικής Προσφοράς ΟΠΑ». Δημιουργήθηκαν δύο ομάδες πρωτοβουλίας
από μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου μας, οι οποίες ενεργοποιήθηκαν, αντίστοιχα, στην ανάπτυξη δύο δράσεων: την
εκπαιδευτική και τη συμβουλευτική. Εν συντομία, η εκπαιδευτική δράση σκοπό είχε να υποστηρίξει μαθησιακά και
εκπαιδευτικά ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, όπως άπορους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και νέους ανέργους, ενώ η συμβουλευτική δράση
σκοπό είχε να προσφέρει υποστηρικτικές, συμβουλευτικού
τύπου υπηρεσίες σε μικρές επιχειρήσεις.
Επίσης, αξιόλογες δράσεις έχει υλοποίησει το Πανεπιστήμιο
την τελευταία δεκαετία, όπως:
• Βελτίωση του «οικολογικού αποτυπώματος» του Πανεπιστημίου, με εστιασμένες δράσεις μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας (αντικατάσταση λαμπτήρων πυρακτώσεως, εγκατάσταση συστήματος φυσικού αερίου αντί
πετρελαίου, κ.ά.), «ενεργειακής» θωράκισης των κτιρίων
και διοργάνωσης εκτεταμένου προγράμματος ανακύκλωσης, με στόχο τη μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων (χαρτιού, τόνερ εκτυπωτών και μπαταριών).
• Διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων σχετικών με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)
ανοικτών για το ευρύ κοινό.

• Ενσωμάτωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)
στα μαθήματα κορμού και επιλογής των προγραμμάτων
σπουδών του Πανεπιστημίου, τόσο σε προπτυχιακό όσο
και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
• Συμμετοχή του Πανεπιστημίου ή μεμονωμένων Τμημάτων και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του, ως μέλη σε
Οργανισμούς και δίκτυα που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ΕΚΕ (π.χ. Eurocharity, United Nations Global
Compact).
• Διάφορες δράσεις σε συνεργασία με το διεθνή φοιτητικό
οργανισμό AIESEC (π.χ. φοιτητικός διαγωνισμός με θέμα
την ΕΚΕ).
• Τακτική διοργάνωση Εθελοντικής Αιμοδοσίας σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού» (τουλάχιστον δύο φορές ανά ακαδημαϊκό
έτος), στην οποία συμμετέχει όλη η κοινότητα του ΟΠΑ.
• Έμπρακτη στήριξη μη κερδοσκοπικών και εθελοντικών
οργανώσεων και διοργάνωση εκδηλώσεων, με στόχο την
προώθηση του έργου τους αλλά και την ενημέρωση φοιτητών, των εργαζομένων και του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου για σημαντικά θέματα όπως π.χ.
καρκίνος του μαστού, παροχή πρώτων βοηθειών, κ.ά.
• Ενεργή συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΟΠΑ
σε δράσεις που προάγουν την ΕΚΕ.
• Δημιουργία του Θερινού Σχολείου Νεανικής Επιχειρηματικότητας για μαθητές Γυμνασίου, με στόχο την καλλιέργεια επιχειρηματικής σκέψης και την προσφορά βασικών
γνώσεων μάνατζμεντ και επιχειρηματικότητας, ώστε να
αναπτυχθεί η νεανική επιχειρηματικότητα και να μειωθεί
η ανεργία που μαστίζει κυρίως τους νέους.
Επίσης, το Πανεπιστήμιο έχει διοργανώσει σειρά δωρεάν σεμιναρίων επιχειρηματικής ανάπτυξης, σε συνεργασία με τη
Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος και το Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, με στόχο την προσφορά
βοήθειας σε επιχειρήσεις και σε εργαζόμενους, ώστε να αντιμετωπίσουν καλύτερα την τρέχουσα οικονομική κρίση.
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Φοιτητική Ζωή:
Αθλητικές και Πολιτιστικές
Δραστηριότητες
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
στοχεύοντας στην πλήρη και ουσιαστική
ανάπτυξη των φοιτητών του, αλλά και
γενικότερα όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας που το απαρτίζουν,
έχει αναπτύξει σημαντικές δραστηριότητες τόσο στον αθλητικό όσο και στον πολιτιστικό τομέα.

Αθλητικές Δραστηριότητες
Το Τμήμα Φυσικής Αγωγής του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών παρέχει τη δυνατότητα
στους φοιτητές να γνωρίσουν διάφορα σπορ
και να συμμετέχουν σε ποικίλες αθλητικές δραστηριότητες. Σκοπός των δραστηριοτήτων αυτών είναι να αναπτύξουν αρμονικά οι φοιτητές
τις φυσικές, ψυχικές και πνευματικές τους ικανότητες. Επιπλέον, στοχεύει στη συνειδητοποίηση
από μέρους των φοιτητών, της ωφέλειας και της
ανάγκης για άσκηση-άθληση, ώστε να υιοθετήσουν έναν πιο υγιή και ενεργητικό τρόπο ζωής
και να αξιοποιήσουν καλύτερα τον ελεύθερο
χρόνο τους.
Τα αθλήματα που προσφέρονται είναι:
• Καλαθοσφαίριση • Πετοσφαίριση • Κολύμβηση • Κλασικός Αθλητισμός • Επιτραπέζια Αντι44

σφαίριση • Σκοποβολή • Υδατοσφαίριση • Σκάκι
• Αντισφαίριση
Οι προπονήσεις γίνονται καθημερινά στους χώρους άθλησης του Πανελληνίου Γυμναστικού
Συλλόγου, οι οποίοι περιλαμβάνουν κλειστά γυμναστήρια, ανοικτό-κλειστό κολυμβητήριο και
κλειστές αίθουσες. Οι χώροι αυτοί μισθώνονται
από το ΟΠΑ με ετήσια σύμβαση.
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συμμετέχει με τις καλύτερες αντιπροσωπευτικές ομάδες
στα Πανελλήνια Φοιτητικά Πρωταθλήματα και
στις Αθλητικές Πανεπιστημιάδες, όπου οι φοιτητές του Πανεπιστημίου, με το ήθος και την αγωνιστικότητα που τους διακρίνει, έχουν τιμήσει
επανειλημμένα και συνεχίζουν να τιμούν και να
προσφέρουν νίκες και χαρά στο Ίδρυμα.

Πολιτιστικές Δραστηριότητες
Το Πανεπιστήμιό μας, στοχεύοντας στην
πολύπλευρη παιδεία και αγωγή των φοιτητών, έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα στον τομέα του Πολιτισμού.
Για το λόγο αυτό, έχουν δημιουργηθεί
πολιτιστικές ομάδες που υποστηρίζονται
διοικητικά από τη Φοιτητική Λέσχη του
ΟΠΑ και είναι οι ακόλουθες:
• Μουσικά Σχήματα: Με προσωπική
προσπάθεια, ομαδικότητα και συνεργασία οι φοιτητές εξασκούνται στην
εκμάθηση μουσικών οργάνων (κιθάρα,
πιάνο και κρουστά). Στο ίδιο πλαίσιο,
λειτουργεί και ομάδα χορωδίας.
• Ομάδα Μοντέρνου Χορού: Στόχος της
ομάδας είναι η ενασχόληση των φοιτητών με την τέχνη του χορού, δραστηριότητα που ενισχύει την ομαδικότητα,
τη συνεργασία, τη διατήρηση του
ρυθμού και τη μουσικότητα. Στα μαθήματα που παραδίδονται συνδυάζεται
επιτυχώς η έκφραση με την κίνηση.
• Ομάδα Παραδοσιακών Χορών: Έχοντας ως στόχο την ευαισθητοποίηση
των φοιτητών σε θέματα λαϊκού πολιτισμού, η ομάδα διδάσκει χορούς και
τραγούδια από όλα τα γεωγραφικά
διαμερίσματα της χώρας μας, αλλά και
από την Μικρά Ασία και τον Πόντο.

• Θεατρική Ομάδα: Η θεατρική ομάδα
ανήκει στον Πανελλήνιο Σύλλογο Ερασιτεχνικού Φοιτητικού Θεάτρου και σε
αυτή μετέχουν φοιτητές του Πανεπιστημίου, αλλά και άλλων Πανεπιστημίων. Η ομάδα προσφέρει εργαστήρια
και οργανώνει παραστάσεις. Μέχρι
σήμερα η ομάδα έχει ανεβάσει περισσότερα από 25 έργα, ενώ έχει συμμετάσχει σε αρκετά Πανελλήνια Φεστιβάλ
Θεάτρου.
• Κινηματογραφική Ομάδα: Κύρια δραστηριότητα της ομάδας είναι η προβολή ταινιών στον χώρο του Πανεπιστημίου. Μέλη της είναι φοιτητές και
απόφοιτοι του ΟΠΑ.
• Όμιλος Ρητορικής και Επιχειρηματολογίας: Ο όμιλος διοργανώνει εβδομαδιαίες συναντήσεις, στις οποίες διεξάγονται σεμινάρια επιχειρηματολογίας και
ρητορικής, καθώς και αγώνες debate.
Οι ομιλητές εκπαιδεύονται στην κατασκευή επιχειρημάτων, στη δόμηση και
στην εκφορά της ομιλίας τους.
• Ομάδα Φωτογραφίας: Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, οι φοιτητές διδάσκονται τη θεωρία της φωτογραφίας
και έρχονται σε επαφή με το έργο των
σημαντικότερων φωτογράφων παγκοσμίως.

45

Τοποθεσία
Το κεντρικό κτηριακό συγκρότημα του Πανεπιστημίου
βρίσκεται στην οδό Πατησίων 76. Καταλαμβάνει το οικοδομικό τετράγωνο που περιστοιχίζεται από τις οδούς Δεριγνύ, Αντωνιάδου και Μαυρομματαίων, όπου βρίσκονται
και οι τέσσερις κεντρικές είσοδοι. Επιπλέον, κτήρια που
εξυπηρετούν τις ανάγκες του Πανεπιστημίου βρίσκονται
και σε γειτονικές οδούς (Κοδριγκτώνος, Δεριγνύ, Ύδρας,
κτλ.). Επίσης, λειτουργεί το Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας του ΟΠΑ σε νέο σύγχρονο κτήριο επί
των οδών Ευελπίδων 47 και Λευκάδος, ενώ ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στεγάζεται σε κτήριο στην
οδό Κεφαλληνίας 46.
Λόγω της κεντρικής του θέσης, το Πανεπιστήμιο είναι εύκολα προσβάσιμο από όλους, καθώς εξυπηρετείται άριστα από τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
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