
1 - Γιατί έχει διδακτικό προσωπικό πολύ υψηλού επιπέδου

Έχοντας προηγουμένως διαπρέψει σε μερικά από τα επιφανέ-
στερα Πανεπιστήμια του εξωτερικού (π.χ. Columbia, Harvard, 
Cambridge, LSE), οι καθηγητές του ΟΠΑ σήμερα δημοσιεύουν στα 
καλύτερα διεθνή περιοδικά, λαμβάνουν παγκόσμια βραβεία επί-
δοσης, εκλέγονται επικεφαλής διεθνών επιστημονικών ενώσεων, 
τα δε βιβλία τους μεταφράζονται σε πολλές γλώσσες.

2 - Γιατί παρέχει προγράμματα σπουδών στην αιχμή των 
αναγκών της αγοράς και της επιστήμης

Μερικά από τα Τμήματα του ΟΠΑ είναι μοναδικά στην Ελλάδα. 
Όλα τα Τμήματα συνδυάζουν ένα καλό θεωρητικό υπόβαθρο με 
μια πιο εξειδικευμένη γνώση και ικανότητες σε ένα τομέα, επιτρέ-
ποντας έτσι στους φοιτητές μας να συνεχίζουν με επιτυχία σε μετα-
πτυχιακό επίπεδο, αλλά και να μπορούν εύκολα να μεταπηδήσουν 
σε συγγενή κλάδο ανάλογα με τις επαγγελματικές τους εξελίξεις. 

3 - Γιατί διεξάγει πρωτοποριακή έρευνα που προάγει την 
επιστήμη διεθνώς 

Οι καθηγητές του ΟΠΑ συμβάλλουν στη δημιουργία και εφαρμο-
γή της γνώσης σε διεθνές επίπεδο, στα δε ερευνητικά εργαστήρια 
του Πανεπιστημίου μας αναπτύσσεται η γνώση που θα βοηθήσει 
τις επιχειρήσεις και την οικονομία να αντιμετωπίσουν με επιτυχία το 
διεθνή ανταγωνισμό.

4 - Γιατί οι απόφοιτοί του έχουν πολύ καλή ανταπόκριση 
στην αγορά εργασίας

Το πολύ καλό όνομα του ΟΠΑ στην αγορά εργασίας, το σημα-
ντικότατο δίκτυο αποφοίτων, το δραστήριο γραφείο διασύνδεσης, 
καθώς και η επαφή με τις επιχειρήσεις που καλλιεργείται σε όλη 
τη διάρκεια των σπουδών αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για 
την καλή ανταπόκριση στην αγορά εργασίας.

5 - Γιατί παρέχει μεταπτυχιακά προγράμματα πολύ υψηλού 
επιπέδου

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα του ΟΠΑ στηρίζονται πάνω στην 
προχωρημένη γνώση που παρέχεται σε προπτυχιακό επίπεδο και 
προσφέρουν στους συμμετέχοντες τις τελευταίες γνώσεις και άρι-
στες πρακτικές στον κλάδο εξειδίκευσής τους. Όλα διακρίνονται 
από εξαιρετική οργάνωση, εσωτερική (και συχνά και εξωτερική) 
αξιολόγηση και μεγάλη έμφαση στην αριστεία και την εξωστρέ-
φεια.
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Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελεί 
το παλαιότερο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της 
χώρας στο χώρο των Οικονομικών Επιστημών και 
της Διοίκησης των Επιχειρήσεων, ενώ ταυτόχρονα 
συγκαταλέγεται στα Ελληνικά Πανεπιστήμια με την 
υψηλότερη ζήτηση μεταξύ των υποψηφίων για την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ιδρύθηκε το 1920 ως 
Ανωτάτη Σχολή Εμπορικών Σπουδών και μετονο-
μάστηκε το 1926 σε Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών 
και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ). Από το 1989 
έχει τη σημερινή ονομασία του: Οικονομικό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών.

Με 8 σύγχρονα προπτυχιακά τμήματα, 29 υψη-
λού επιπέδου μεταπτυχιακά προγράμματα και με 
τα διδακτορικά του προγράμματα, το Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι ένα σύγχρονο Ευρω-
παϊκό Πανεπιστήμιο, με κύρια κατεύθυνση την πα-
ραγωγή νέας γνώσης και την εφαρμογή της για τη 
δημιουργία των νέων στελεχών και ηγετών που θα 
οδηγήσουν τις εξελίξεις στο ελληνικό και διεθνές 
τοπίο.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) 
βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας με το κεντρικό 
συγκρότημα στο νεοκλασσικό κτίριο της οδού 
Πατησίων 76. Εννέα επιπλέον κτίρια, σε κοντινή 
απόσταση από το κεντρικό συγκρότημα, εξυπη-
ρετούν τις ανάγκες του. Λόγω της θέσης του το 
Πανεπιστήμιο εξυπηρετείται άριστα από τα μέσα 
συγκοινωνίας.

Εκτός από τα αμφιθέατρα και τις αίθουσες διδα-
σκαλίας και σεμιναρίων, το Πανεπιστήμιο διαθέτει: 
πλήρως μηχανογραφημένη Βιβλιοθήκη με πλού-
σια συλλογή βιβλίων και περιοδικών, σύγχρονο 
Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων, Εκπαιδευτικά 
και Ερευνητικά Εργαστήρια, Ηλεκτρονικό Κέντρο 
Τηλεκπαίδευσης, υπερσύγχρονη αίθουσα Εικονι-
κής Διδασκαλίας, πλήρη κάλυψη ασύρματης πρό-
σβασης στο Διαδίκτυο, κ.ά.

Επιπλέον το ΟΠΑ διαθέτει μια από τις ωραιότερες 
αίθουσες τελετών και ένα υπερσύγχρονο αμφιθέ-
ατρο, όπου διεξάγονται κάθε χρόνο πολλές εκδη-
λώσεις επιστημονικού, κοινωνικού και ψυχαγωγι-
κού περιεχομένου, καθώς και χώρους αναψυχής 
όπως το Κέντρο Πολιτιστικής Ενημέρωσης, Πλη-
ροφόρησης και Μελέτης κ.ά.

Μέσω του Γραφείου Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών 
Προγραμμάτων Κινητικότητας Φοιτητών, το ΟΠΑ 
παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα παρακο-
λούθησης μαθημάτων σε Πανεπιστήμια του εξω-
τερικού. Κάθε χρόνο περίπου 300 φοιτητές του 
ΟΠΑ σπουδάζουν για ένα εξάμηνο ή ένα χρόνο σε 

Πανεπιστήμια του εξωτερικού, ενώ περίπου 270 
φοιτητές έρχονται στο ΟΠΑ από το εξωτερικό, κα-
θιστώντας το έτσι το κατά-κεφαλήν πιο δυναμικό 
Πανεπιστήμιο στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης 
– Έρασμος στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους αλλά και 
μετά το πέρας αυτών, οι φοιτητές/απόφοιτοι μπο-
ρούν να απευθύνονται στο Γραφείο Διασύνδεσης 
του Πανεπιστημίου προκειμένου να διευκολυν-
θούν στην ανεύρεση προσωρινής, καλοκαιρινής 
ή μόνιμης εργασίας. Τα αποτελέσματα είναι πολύ 
ενθαρρυντικά καθώς διαπιστώνεται μεγάλη και 
αυξανόμενη απορροφητικότητα των φοιτητών/
αποφοίτων μας στην αγορά εργασίας. Ταυτόχρονα, 
ο δυναμικός σύλλογος αποφοίτων, προσφέρει ένα 
μοναδικό εργαλείο δικτύωσης και επαγγελματικής 
ανέλιξης. Ευκαιρίες απασχόλησης στο εξωτερικό 
παρέχονται και από τη διεθνή φοιτητική οργάνωση 
AIESEC.

Σε Tμήματα του Πανεπιστημίου, η πρακτική άσκη-
ση ενός εξαμήνου σε μια επιχείρηση, με φροντίδα 
του Τμήματος, δίνει τη δυνατότητα εφαρμογής της 
γνώσης που έχει αποκτηθεί στην πράξη. Ταυτό-
χρονα, σε όλη τη διάρκεια των σπουδών, καλλιερ-
γείται η έννοια της επιχειρηματικότητας και ενθαρ-
ρύνεται η ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών καθώς και 
η συμμετοχή των φοιτητών μας σε διαγωνισμούς 
επιχειρηματικότητας, όπου οι φοιτητές μας διαπρέ-
πουν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καταλαμβά-
νοντας συχνά τις πρώτες θέσεις.

Στοχεύοντας στην πολύπλευρη παιδεία και αγωγή 
των φοιτητών μας, το Πανεπιστήμιο έχει αναπτύ-
ξει σημαντική δραστηριότητα και στον τομέα του 
Πολιτισμού. Στο πλαίσιο αυτό στο Πανεπιστήμιο 
λειτουργούν: Θεατρική ομάδα, ομάδα Παραδο-
σιακών Χορών, Μοντέρνων Χορών, Μουσικής, 
Φωτογραφίας, Κινηματογραφική ομάδα καθώς και 
Ρητορικός Όμιλος. 

Μέσω του Τμήματος Φυσικής Αγωγής οι φοιτητές 
μπορούν να συμμετέχουν σε ατομικά και ομαδικά 
αθλήματα - όπως κολύμβηση, καλαθοσφαίριση, 
τένις, κλασικό αθλητισμό (στίβο) κ.ά. - σε διοργα-
νώσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. 
Για το σκοπό αυτό το Πανεπιστήμιό μας χρησιμο-
ποιεί τις εγκαταστάσεις του Πανελληνίου Αθλη-
τικού Συλλόγου, οι οποίες βρίσκονται ακριβώς 
απέναντι από το κεντρικό συγκρότημα του Πανε-
πιστημίου.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιατί να επιλέξω το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών; Mήνυμα από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου
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Αγαπητή Υποψήφια, Αγαπητέ Υποψήφιε,

Καλωσορίζω το ενδιαφέρον σου για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κατανοώ ότι διανύεις μια 
περίοδο όπου θα πρέπει να λάβεις μια κρίσιμη απόφαση σχετικά με τις πανεπιστημιακές σπουδές που θα 
ακολουθήσεις. Η έκδοση που κρατάς στα χέρια σου σκοπό έχει να σε βοηθήσει σ’ αυτή σου την απόφαση, 
προσφέροντάς σου μια πρώτη ενημέρωση για το Πανεπιστήμιό μας. Αν τα επιστημονικά αντικείμενα που 
υπηρετούμε στο ΟΠΑ βρίσκονται κοντά στην καρδιά σου, αν τα όνειρά σου σχετίζονται με τις σπουδές που 
προσφέρουμε, τότε πιστεύω ότι αξίζει να μας γνωρίσεις καλύτερα.

Από το 1920, το Πανεπιστήμιό μας, η πρώην ΑΣΟΕΕ, έχει δημιουργήσει μια λαμπρή παράδοση προ-
σφοράς στη νεολαία της πατρίδας μας και την επιστήμη. Χιλιάδες απόφοιτοί του είναι σήμερα υψηλόβαθμα 
διοικητικά και οικονομικά στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μέλη ΔΕΠ σε ελληνικά και ξένα πανε-
πιστήμια και μέλη διεθνών οργανισμών. 

Με τα 8 Προπτυχιακά του Τμήματα να καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις στις προτιμήσεις των υποψηφίων 
φοιτητών, με τα 29 εξαιρετικά δημοφιλή Μεταπτυχιακά του Προγράμματα Πλήρους και Μερικής Φοίτησης 
και με τα Διδακτορικά του Προγράμματα, το ΟΠΑ αξιολογείται ως ένα από τα κορυφαία Ιδρύματα στη χώρα 
μας, αλλά και 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 έρ-
γου, τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών που παρέχει αλλά και τις διακρίσεις που επιτυγχάνουν οι φοιτητές 
και οι απόφοιτοί του. 

Στόχος μας είναι οι φοιτητές και 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, το ΟΠΑ προσφέρει στους φοιτητές του ένα πλήθος πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων δρα-
στηριοτήτων και υπηρεσιών, συμβάλλοντας στην όσο το δυνατόν ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότη-
τάς τους.

Επιδιώκουμε η σχέση με τους φοιτητές μας να είναι διαχρονική. Διατηρώντας και περαιτέρω αναπτύσ-
σοντας 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.

Για λεπτομερέστερη ενημέρωση για τις παρεχόμενες σπουδές, τα Τμήματα, 
τους καθηγητές μας, αλλά και τις συνθήκες φοίτησης, σε προσκαλώ να επισκε-
φθείς τον ηλεκτρονικό ιστότοπο του Πανεπιστημίου μας, στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση www.aueb.gr. 

Σου εύχομαι κάθε επιτυχία στις προσπάθειές σου και, σε περίπτωση που το 
Πανεπιστήμιό μας είναι η επιλογή σου, θα είναι μεγάλη μου χαρά το επόμενο 
ακαδημαϊκό έτος να σε υποδεχθώ ως ένα νέο μέλος της πανεπιστημιακής μας 
κοινότητας.

Καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος
Πρύτανης
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δημιουργία των νέων στελεχών και ηγετών που θα 
οδηγήσουν τις εξελίξεις στο ελληνικό και διεθνές 
τοπίο.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) 
βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας με το κεντρικό 
συγκρότημα στο νεοκλασσικό κτίριο της οδού 
Πατησίων 76. Εννέα επιπλέον κτίρια, σε κοντινή 
απόσταση από το κεντρικό συγκρότημα, εξυπη-
ρετούν τις ανάγκες του. Λόγω της θέσης του το 
Πανεπιστήμιο εξυπηρετείται άριστα από τα μέσα 
συγκοινωνίας.

Εκτός από τα αμφιθέατρα και τις αίθουσες διδα-
σκαλίας και σεμιναρίων, το Πανεπιστήμιο διαθέτει: 
πλήρως μηχανογραφημένη Βιβλιοθήκη με πλού-
σια συλλογή βιβλίων και περιοδικών, σύγχρονο 
Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων, Εκπαιδευτικά 
και Ερευνητικά Εργαστήρια, Ηλεκτρονικό Κέντρο 
Τηλεκπαίδευσης, υπερσύγχρονη αίθουσα Εικονι-
κής Διδασκαλίας, πλήρη κάλυψη ασύρματης πρό-
σβασης στο Διαδίκτυο, κ.ά.

Επιπλέον το ΟΠΑ διαθέτει μια από τις ωραιότερες 
αίθουσες τελετών και ένα υπερσύγχρονο αμφιθέ-
ατρο, όπου διεξάγονται κάθε χρόνο πολλές εκδη-
λώσεις επιστημονικού, κοινωνικού και ψυχαγωγι-
κού περιεχομένου, καθώς και χώρους αναψυχής 
όπως το Κέντρο Πολιτιστικής Ενημέρωσης, Πλη-
ροφόρησης και Μελέτης κ.ά.

Μέσω του Γραφείου Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών 
Προγραμμάτων Κινητικότητας Φοιτητών, το ΟΠΑ 
παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα παρακο-
λούθησης μαθημάτων σε Πανεπιστήμια του εξω-
τερικού. Κάθε χρόνο περίπου 300 φοιτητές του 
ΟΠΑ σπουδάζουν για ένα εξάμηνο ή ένα χρόνο σε 

Πανεπιστήμια του εξωτερικού, ενώ περίπου 270 
φοιτητές έρχονται στο ΟΠΑ από το εξωτερικό, κα-
θιστώντας το έτσι το κατά-κεφαλήν πιο δυναμικό 
Πανεπιστήμιο στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης 
– Έρασμος στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους αλλά και 
μετά το πέρας αυτών, οι φοιτητές/απόφοιτοι μπο-
ρούν να απευθύνονται στο Γραφείο Διασύνδεσης 
του Πανεπιστημίου προκειμένου να διευκολυν-
θούν στην ανεύρεση προσωρινής, καλοκαιρινής 
ή μόνιμης εργασίας. Τα αποτελέσματα είναι πολύ 
ενθαρρυντικά καθώς διαπιστώνεται μεγάλη και 
αυξανόμενη απορροφητικότητα των φοιτητών/
αποφοίτων μας στην αγορά εργασίας. Ταυτόχρονα, 
ο δυναμικός σύλλογος αποφοίτων, προσφέρει ένα 
μοναδικό εργαλείο δικτύωσης και επαγγελματικής 
ανέλιξης. Ευκαιρίες απασχόλησης στο εξωτερικό 
παρέχονται και από τη διεθνή φοιτητική οργάνωση 
AIESEC.

Σε Tμήματα του Πανεπιστημίου, η πρακτική άσκη-
ση ενός εξαμήνου σε μια επιχείρηση, με φροντίδα 
του Τμήματος, δίνει τη δυνατότητα εφαρμογής της 
γνώσης που έχει αποκτηθεί στην πράξη. Ταυτό-
χρονα, σε όλη τη διάρκεια των σπουδών, καλλιερ-
γείται η έννοια της επιχειρηματικότητας και ενθαρ-
ρύνεται η ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών καθώς και 
η συμμετοχή των φοιτητών μας σε διαγωνισμούς 
επιχειρηματικότητας, όπου οι φοιτητές μας διαπρέ-
πουν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καταλαμβά-
νοντας συχνά τις πρώτες θέσεις.

Στοχεύοντας στην πολύπλευρη παιδεία και αγωγή 
των φοιτητών μας, το Πανεπιστήμιο έχει αναπτύ-
ξει σημαντική δραστηριότητα και στον τομέα του 
Πολιτισμού. Στο πλαίσιο αυτό στο Πανεπιστήμιο 
λειτουργούν: Θεατρική ομάδα, ομάδα Παραδο-
σιακών Χορών, Μοντέρνων Χορών, Μουσικής, 
Φωτογραφίας, Κινηματογραφική ομάδα καθώς και 
Ρητορικός Όμιλος. 

Μέσω του Τμήματος Φυσικής Αγωγής οι φοιτητές 
μπορούν να συμμετέχουν σε ατομικά και ομαδικά 
αθλήματα - όπως κολύμβηση, καλαθοσφαίριση, 
τένις, κλασικό αθλητισμό (στίβο) κ.ά. - σε διοργα-
νώσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. 
Για το σκοπό αυτό το Πανεπιστήμιό μας χρησιμο-
ποιεί τις εγκαταστάσεις του Πανελληνίου Αθλη-
τικού Συλλόγου, οι οποίες βρίσκονται ακριβώς 
απέναντι από το κεντρικό συγκρότημα του Πανε-
πιστημίου.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιατί να επιλέξω το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών; Mήνυμα από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
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Κωνσταντίνος Γάτσιος
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Εμμανουήλ Γιακουμάκης                   Γεώργιος Γιαγλής
                     Αναπληρωτής Καθηγητής                Αναπληρωτής Καθηγητής 

Αγαπητή Υποψήφια, Αγαπητέ Υποψήφιε,

Καλωσορίζω το ενδιαφέρον σου για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κατανοώ ότι διανύεις μια 
περίοδο όπου θα πρέπει να λάβεις μια κρίσιμη απόφαση σχετικά με τις πανεπιστημιακές σπουδές που θα 
ακολουθήσεις. Η έκδοση που κρατάς στα χέρια σου σκοπό έχει να σε βοηθήσει σ’ αυτή σου την απόφαση, 
προσφέροντάς σου μια πρώτη ενημέρωση για το Πανεπιστήμιό μας. Αν τα επιστημονικά αντικείμενα που 
υπηρετούμε στο ΟΠΑ βρίσκονται κοντά στην καρδιά σου, αν τα όνειρά σου σχετίζονται με τις σπουδές που 
προσφέρουμε, τότε πιστεύω ότι αξίζει να μας γνωρίσεις καλύτερα.

Από το 1920, το Πανεπιστήμιό μας, η πρώην ΑΣΟΕΕ, έχει δημιουργήσει μια λαμπρή παράδοση προ-
σφοράς στη νεολαία της πατρίδας μας και την επιστήμη. Χιλιάδες απόφοιτοί του είναι σήμερα υψηλόβαθμα 
διοικητικά και οικονομικά στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μέλη ΔΕΠ σε ελληνικά και ξένα πανε-
πιστήμια και μέλη διεθνών οργανισμών. 

Με τα 8 Προπτυχιακά του Τμήματα να καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις στις προτιμήσεις των υποψηφίων 
φοιτητών, με τα 29 εξαιρετικά δημοφιλή Μεταπτυχιακά του Προγράμματα Πλήρους και Μερικής Φοίτησης 
και με τα Διδακτορικά του Προγράμματα, το ΟΠΑ αξιολογείται ως ένα από τα κορυφαία Ιδρύματα στη χώρα 
μας, αλλά και 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 έρ-
γου, τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών που παρέχει αλλά και τις διακρίσεις που επιτυγχάνουν οι φοιτητές 
και οι απόφοιτοί του. 

Στόχος μας είναι οι φοιτητές και 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, το ΟΠΑ προσφέρει στους φοιτητές του ένα πλήθος πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων δρα-
στηριοτήτων και υπηρεσιών, συμβάλλοντας στην όσο το δυνατόν ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότη-
τάς τους.

Επιδιώκουμε η σχέση με τους φοιτητές μας να είναι διαχρονική. Διατηρώντας και περαιτέρω αναπτύσ-
σοντας 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.

Για λεπτομερέστερη ενημέρωση για τις παρεχόμενες σπουδές, τα Τμήματα, 
τους καθηγητές μας, αλλά και τις συνθήκες φοίτησης, σε προσκαλώ να επισκε-
φθείς τον ηλεκτρονικό ιστότοπο του Πανεπιστημίου μας, στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση www.aueb.gr. 

Σου εύχομαι κάθε επιτυχία στις προσπάθειές σου και, σε περίπτωση που το 
Πανεπιστήμιό μας είναι η επιλογή σου, θα είναι μεγάλη μου χαρά το επόμενο 
ακαδημαϊκό έτος να σε υποδεχθώ ως ένα νέο μέλος της πανεπιστημιακής μας 
κοινότητας.

Καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος
Πρύτανης



1 - Γιατί έχει διδακτικό προσωπικό πολύ υψηλού επιπέδου

Έχοντας προηγουμένως διαπρέψει σε μερικά από τα επιφανέ-
στερα Πανεπιστήμια του εξωτερικού (π.χ. Columbia, Harvard, 
Cambridge, LSE), οι καθηγητές του ΟΠΑ σήμερα δημοσιεύουν στα 
καλύτερα διεθνή περιοδικά, λαμβάνουν παγκόσμια βραβεία επί-
δοσης, εκλέγονται επικεφαλής διεθνών επιστημονικών ενώσεων, 
τα δε βιβλία τους μεταφράζονται σε πολλές γλώσσες.

2 - Γιατί παρέχει προγράμματα σπουδών στην αιχμή των 
αναγκών της αγοράς και της επιστήμης

Μερικά από τα Τμήματα του ΟΠΑ είναι μοναδικά στην Ελλάδα. 
Όλα τα Τμήματα συνδυάζουν ένα καλό θεωρητικό υπόβαθρο με 
μια πιο εξειδικευμένη γνώση και ικανότητες σε ένα τομέα, επιτρέ-
ποντας έτσι στους φοιτητές μας να συνεχίζουν με επιτυχία σε μετα-
πτυχιακό επίπεδο, αλλά και να μπορούν εύκολα να μεταπηδήσουν 
σε συγγενή κλάδο ανάλογα με τις επαγγελματικές τους εξελίξεις. 

3 - Γιατί διεξάγει πρωτοποριακή έρευνα που προάγει την 
επιστήμη διεθνώς 

Οι καθηγητές του ΟΠΑ συμβάλλουν στη δημιουργία και εφαρμο-
γή της γνώσης σε διεθνές επίπεδο, στα δε ερευνητικά εργαστήρια 
του Πανεπιστημίου μας αναπτύσσεται η γνώση που θα βοηθήσει 
τις επιχειρήσεις και την οικονομία να αντιμετωπίσουν με επιτυχία το 
διεθνή ανταγωνισμό.

4 - Γιατί οι απόφοιτοί του έχουν πολύ καλή ανταπόκριση 
στην αγορά εργασίας

Το πολύ καλό όνομα του ΟΠΑ στην αγορά εργασίας, το σημα-
ντικότατο δίκτυο αποφοίτων, το δραστήριο γραφείο διασύνδεσης, 
καθώς και η επαφή με τις επιχειρήσεις που καλλιεργείται σε όλη 
τη διάρκεια των σπουδών αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για 
την καλή ανταπόκριση στην αγορά εργασίας.

5 - Γιατί παρέχει μεταπτυχιακά προγράμματα πολύ υψηλού 
επιπέδου

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα του ΟΠΑ στηρίζονται πάνω στην 
προχωρημένη γνώση που παρέχεται σε προπτυχιακό επίπεδο και 
προσφέρουν στους συμμετέχοντες τις τελευταίες γνώσεις και άρι-
στες πρακτικές στον κλάδο εξειδίκευσής τους. Όλα διακρίνονται 
από εξαιρετική οργάνωση, εσωτερική (και συχνά και εξωτερική) 
αξιολόγηση και μεγάλη έμφαση στην αριστεία και την εξωστρέ-
φεια.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Πατησίων 76, Αθήνα, T.Κ. 10434 • Τηλέφωνο: +30 210 8203911, 8203200 • Fax: +30 210 8226204
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Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελεί 
το παλαιότερο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της 
χώρας στο χώρο των Οικονομικών Επιστημών και 
της Διοίκησης των Επιχειρήσεων, ενώ ταυτόχρονα 
συγκαταλέγεται στα Ελληνικά Πανεπιστήμια με την 
υψηλότερη ζήτηση μεταξύ των υποψηφίων για την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ιδρύθηκε το 1920 ως 
Ανωτάτη Σχολή Εμπορικών Σπουδών και μετονο-
μάστηκε το 1926 σε Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών 
και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ). Από το 1989 
έχει τη σημερινή ονομασία του: Οικονομικό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών.

Με 8 σύγχρονα προπτυχιακά τμήματα, 29 υψη-
λού επιπέδου μεταπτυχιακά προγράμματα και με 
τα διδακτορικά του προγράμματα, το Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι ένα σύγχρονο Ευρω-
παϊκό Πανεπιστήμιο, με κύρια κατεύθυνση την πα-
ραγωγή νέας γνώσης και την εφαρμογή της για τη 
δημιουργία των νέων στελεχών και ηγετών που θα 
οδηγήσουν τις εξελίξεις στο ελληνικό και διεθνές 
τοπίο.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) 
βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας με το κεντρικό 
συγκρότημα στο νεοκλασσικό κτίριο της οδού 
Πατησίων 76. Εννέα επιπλέον κτίρια, σε κοντινή 
απόσταση από το κεντρικό συγκρότημα, εξυπη-
ρετούν τις ανάγκες του. Λόγω της θέσης του το 
Πανεπιστήμιο εξυπηρετείται άριστα από τα μέσα 
συγκοινωνίας.

Εκτός από τα αμφιθέατρα και τις αίθουσες διδα-
σκαλίας και σεμιναρίων, το Πανεπιστήμιο διαθέτει: 
πλήρως μηχανογραφημένη Βιβλιοθήκη με πλού-
σια συλλογή βιβλίων και περιοδικών, σύγχρονο 
Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων, Εκπαιδευτικά 
και Ερευνητικά Εργαστήρια, Ηλεκτρονικό Κέντρο 
Τηλεκπαίδευσης, υπερσύγχρονη αίθουσα Εικονι-
κής Διδασκαλίας, πλήρη κάλυψη ασύρματης πρό-
σβασης στο Διαδίκτυο, κ.ά.

Επιπλέον το ΟΠΑ διαθέτει μια από τις ωραιότερες 
αίθουσες τελετών και ένα υπερσύγχρονο αμφιθέ-
ατρο, όπου διεξάγονται κάθε χρόνο πολλές εκδη-
λώσεις επιστημονικού, κοινωνικού και ψυχαγωγι-
κού περιεχομένου, καθώς και χώρους αναψυχής 
όπως το Κέντρο Πολιτιστικής Ενημέρωσης, Πλη-
ροφόρησης και Μελέτης κ.ά.

Μέσω του Γραφείου Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών 
Προγραμμάτων Κινητικότητας Φοιτητών, το ΟΠΑ 
παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα παρακο-
λούθησης μαθημάτων σε Πανεπιστήμια του εξω-
τερικού. Κάθε χρόνο περίπου 300 φοιτητές του 
ΟΠΑ σπουδάζουν για ένα εξάμηνο ή ένα χρόνο σε 

Πανεπιστήμια του εξωτερικού, ενώ περίπου 270 
φοιτητές έρχονται στο ΟΠΑ από το εξωτερικό, κα-
θιστώντας το έτσι το κατά-κεφαλήν πιο δυναμικό 
Πανεπιστήμιο στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης 
– Έρασμος στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους αλλά και 
μετά το πέρας αυτών, οι φοιτητές/απόφοιτοι μπο-
ρούν να απευθύνονται στο Γραφείο Διασύνδεσης 
του Πανεπιστημίου προκειμένου να διευκολυν-
θούν στην ανεύρεση προσωρινής, καλοκαιρινής 
ή μόνιμης εργασίας. Τα αποτελέσματα είναι πολύ 
ενθαρρυντικά καθώς διαπιστώνεται μεγάλη και 
αυξανόμενη απορροφητικότητα των φοιτητών/
αποφοίτων μας στην αγορά εργασίας. Ταυτόχρονα, 
ο δυναμικός σύλλογος αποφοίτων, προσφέρει ένα 
μοναδικό εργαλείο δικτύωσης και επαγγελματικής 
ανέλιξης. Ευκαιρίες απασχόλησης στο εξωτερικό 
παρέχονται και από τη διεθνή φοιτητική οργάνωση 
AIESEC.

Σε Tμήματα του Πανεπιστημίου, η πρακτική άσκη-
ση ενός εξαμήνου σε μια επιχείρηση, με φροντίδα 
του Τμήματος, δίνει τη δυνατότητα εφαρμογής της 
γνώσης που έχει αποκτηθεί στην πράξη. Ταυτό-
χρονα, σε όλη τη διάρκεια των σπουδών, καλλιερ-
γείται η έννοια της επιχειρηματικότητας και ενθαρ-
ρύνεται η ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών καθώς και 
η συμμετοχή των φοιτητών μας σε διαγωνισμούς 
επιχειρηματικότητας, όπου οι φοιτητές μας διαπρέ-
πουν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καταλαμβά-
νοντας συχνά τις πρώτες θέσεις.

Στοχεύοντας στην πολύπλευρη παιδεία και αγωγή 
των φοιτητών μας, το Πανεπιστήμιο έχει αναπτύ-
ξει σημαντική δραστηριότητα και στον τομέα του 
Πολιτισμού. Στο πλαίσιο αυτό στο Πανεπιστήμιο 
λειτουργούν: Θεατρική ομάδα, ομάδα Παραδο-
σιακών Χορών, Μοντέρνων Χορών, Μουσικής, 
Φωτογραφίας, Κινηματογραφική ομάδα καθώς και 
Ρητορικός Όμιλος. 

Μέσω του Τμήματος Φυσικής Αγωγής οι φοιτητές 
μπορούν να συμμετέχουν σε ατομικά και ομαδικά 
αθλήματα - όπως κολύμβηση, καλαθοσφαίριση, 
τένις, κλασικό αθλητισμό (στίβο) κ.ά. - σε διοργα-
νώσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. 
Για το σκοπό αυτό το Πανεπιστήμιό μας χρησιμο-
ποιεί τις εγκαταστάσεις του Πανελληνίου Αθλη-
τικού Συλλόγου, οι οποίες βρίσκονται ακριβώς 
απέναντι από το κεντρικό συγκρότημα του Πανε-
πιστημίου.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιατί να επιλέξω το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών; Mήνυμα από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ

Τμήματα & Ειδικότητες
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Πρύτανης

Κωνσταντίνος Γάτσιος
Καθηγητής

Αντιπρυτάνεις

Εμμανουήλ Γιακουμάκης                   Γεώργιος Γιαγλής
                     Αναπληρωτής Καθηγητής                Αναπληρωτής Καθηγητής 

Αγαπητή Υποψήφια, Αγαπητέ Υποψήφιε,

Καλωσορίζω το ενδιαφέρον σου για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κατανοώ ότι διανύεις μια 
περίοδο όπου θα πρέπει να λάβεις μια κρίσιμη απόφαση σχετικά με τις πανεπιστημιακές σπουδές που θα 
ακολουθήσεις. Η έκδοση που κρατάς στα χέρια σου σκοπό έχει να σε βοηθήσει σ’ αυτή σου την απόφαση, 
προσφέροντάς σου μια πρώτη ενημέρωση για το Πανεπιστήμιό μας. Αν τα επιστημονικά αντικείμενα που 
υπηρετούμε στο ΟΠΑ βρίσκονται κοντά στην καρδιά σου, αν τα όνειρά σου σχετίζονται με τις σπουδές που 
προσφέρουμε, τότε πιστεύω ότι αξίζει να μας γνωρίσεις καλύτερα.

Από το 1920, το Πανεπιστήμιό μας, η πρώην ΑΣΟΕΕ, έχει δημιουργήσει μια λαμπρή παράδοση προ-
σφοράς στη νεολαία της πατρίδας μας και την επιστήμη. Χιλιάδες απόφοιτοί του είναι σήμερα υψηλόβαθμα 
διοικητικά και οικονομικά στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μέλη ΔΕΠ σε ελληνικά και ξένα πανε-
πιστήμια και μέλη διεθνών οργανισμών. 

Με τα 8 Προπτυχιακά του Τμήματα να καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις στις προτιμήσεις των υποψηφίων 
φοιτητών, με τα 29 εξαιρετικά δημοφιλή Μεταπτυχιακά του Προγράμματα Πλήρους και Μερικής Φοίτησης 
και με τα Διδακτορικά του Προγράμματα, το ΟΠΑ αξιολογείται ως ένα από τα κορυφαία Ιδρύματα στη χώρα 
μας, αλλά και 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 έρ-
γου, τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών που παρέχει αλλά και τις διακρίσεις που επιτυγχάνουν οι φοιτητές 
και οι απόφοιτοί του. 

Στόχος μας είναι οι φοιτητές και 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, το ΟΠΑ προσφέρει στους φοιτητές του ένα πλήθος πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων δρα-
στηριοτήτων και υπηρεσιών, συμβάλλοντας στην όσο το δυνατόν ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότη-
τάς τους.

Επιδιώκουμε η σχέση με τους φοιτητές μας να είναι διαχρονική. Διατηρώντας και περαιτέρω αναπτύσ-
σοντας 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.

Για λεπτομερέστερη ενημέρωση για τις παρεχόμενες σπουδές, τα Τμήματα, 
τους καθηγητές μας, αλλά και τις συνθήκες φοίτησης, σε προσκαλώ να επισκε-
φθείς τον ηλεκτρονικό ιστότοπο του Πανεπιστημίου μας, στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση www.aueb.gr. 

Σου εύχομαι κάθε επιτυχία στις προσπάθειές σου και, σε περίπτωση που το 
Πανεπιστήμιό μας είναι η επιλογή σου, θα είναι μεγάλη μου χαρά το επόμενο 
ακαδημαϊκό έτος να σε υποδεχθώ ως ένα νέο μέλος της πανεπιστημιακής μας 
κοινότητας.

Καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος
Πρύτανης



Tμήμα
Οικονομικής
Επιστήμης

Tμήμα Διεθνών
και Ευρωπαϊκών 

Οικονομικών Σπουδών

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 την ορ-
γάνωση των σπουδών ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
της επιστήμης και στις ανάγκες της σύγχρονης οικονομίας και κοι-
νωνίας, καλύπτοντας εύρος θεμάτων στην οικονομική επιστήμη 
και ανάλυση (όπως μακρο και μικροοικονομική, δημόσια, διε-
θνή, 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: 
• Οικονομική Θεωρία και Πολιτική,
• Οικονομική Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομική και 
• Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης έχουν ευνο-
ϊκές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης στα ερευνητικά 
κέντρα και οργανισμούς της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
τις τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τις ιδιωτικές επι-
χειρήσεις, επιχειρήσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών και ρυθ-
μιστικές αρχές, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τη δημόσια 
διοίκηση. 
Επίσης οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν έξοχες προοπτικές για 
τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην 
Οικονομική Ανάλυση, τα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και σε συ-
ναφείς κλάδους εξειδίκευσης όπως τη Χρηματοοικονομική και 
τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, θέτοντας τις βάσεις για την επιτυχή 
τους σταδιοδρομία σε μεγάλους διεθνείς και ελληνικούς οργα-
νισμούς και επιχειρήσεις, καθώς και για ακαδημαϊκή σταδιοδρο-
μία σε ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια. 
Τις σπουδές τους αυτές μπορούν να τις συνεχίσουν είτε στο Πα-
νεπιστήμιό μας, είτε σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Το Τμήμα ΔΕΟΣ αποτελεί ένα σχετικά νέο Τμήμα του Οικονο-
μικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο άρχισε να λειτουργεί 
το 1990. Αποσκοπεί στην εκπαίδευση οικονομολόγων με διεπι-
στημονική κατάρτιση και ευρύτερη δυνατότητα κατανόησης της 
παγκόσμιας και ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Οι επαυξημένες 
αυτές γνώσεις θεωρούνται ιδιαίτερα χρήσιμες καθώς η Ελλάδα 
ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οικονομία της είναι τμήμα της 
Ζώνης του Ευρώ και λειτουργεί στο πλαίσιο μιας διεθνούς πα-
γκοσμιοποιημένης οικονομίας.

Στο πλαίσιο των προπτυχιακών σπουδών, υπάρχει δυνατότητα 
μεγαλύτερης εξειδίκευσης σε μία από τις δύο κατευθύνσεις του 
Τμήματος: 
• Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική, και 
• Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία.

Το Τμήμα έχει πρωτοπορήσει στη χρήση εκπαιδευτικών μεθό-
δων ώστε να επιτυγχάνεται η πιο αποτελεσματική μετάδοση της 
γνώσης και να αναπτύσσεται η αναλυτική ικανότητα των φοι-
τητών. Οι μέθοδοι αυτοί περιλαμβάνουν: διαλέξεις, συζητήσεις 
κατά ομάδες, γραπτές εργασίες, διπλωματική εργασία, φροντι-
στήρια, πρακτική άσκηση. Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν 
να απασχοληθούν στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα σε θέ-
σεις που προσλαμβάνουν οικονομολόγους. Έχουν ένα σχετικό 
πλεονέκτημα για απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε 
διεθνείς οργανισμούς. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικής 
έρευνας που διενήργησε το Τμήμα, το ένα τρίτο περίπου των 
απασχολουμένων πτυχιούχων εργάζονται στον χρηματοπιστωτι-
κό τομέα της οικονομίας, και ιδιαίτερα σε τράπεζες. Οι περισσό-
τεροι από τους υπόλοιπους εργάζονται στο Ελληνικό Δημόσιο, 
σε Εταιρίες Συμβούλων, Εμπορικές και Βιομηχανικές Επιχειρή-
σεις, Διεθνείς Οργανισμούς. Οι απόφοιτοί μας μπορούν να συ-
νεχίσουν τις σπουδές τους σε ένα από τα μεταπτυχιακά προ-
γράμματα του Τμήματος ή σε άλλα Τμήματα ή Πανεπιστήμια. 

Τμήμα
Πληροφορικής 

Tμήμα
Στατιστικής

Το Τμήμα Πληροφορικής παρέχει τις γνώσεις και ικανότητες που 
απαιτούνται από έναν επιστήμονα του χώρου για να θεωρείται 
άξιος του τίτλου του με τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα: αφε-
νός να είναι σε θέση να συνεισφέρει ουσιαστικά στην ανάπτυξη 
τεχνολογιών πληροφορικής και αφετέρου να παίξει ρόλο στην 
εισαγωγή των τεχνικών αυτών σε οποιοδήποτε τομέα της οικονο-
μικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Το πρόγραμμα σπουδών 
τονίζει την σε βάθος γνώση του κλάδου της Θεωρητικής και της 
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνα-
τότητα μιας επίσης σε βάθος κάλυψης των Επιχειρηματικών και 
Διοικητικών Εφαρμογών με επιλογές από το ισχυρότατο πρό-
γραμμα μαθημάτων του Πανεπιστημίου. Οι φοιτητές αποκτούν 
εξειδίκευση επιλέγοντας δύο - ή και περισσότερους - Κύκλους 
Σπουδών από τους παρακάτω:
• Θεωρητική Πληροφορική
• Συστήματα και Δίκτυα Υπολογιστών
• Πληροφοριακά Συστήματα και Ασφάλεια
• Βάσεις Δεδομένων και Διαχείριση Γνώσης 
• Επιχειρησιακή Έρευνα και Οικονομικά Πληροφορικής
• Υπολογιστικά Μαθηματικά και Επιστημονικοί Υπολογισμοί.

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει σημαντική ζήτηση για επιστήμονες 
του χώρου, παρόλο που ο αριθμός των αποφοίτων είναι αυξα-
νόμενος. Οι περισσότεροι απόφοιτοι του Τμήματος απασχολού-
νται σε ιδιωτικές εταιρείες Πληροφορικής, αλλά και σε θέσεις 
Πληροφορικής του δημόσιου τομέα ή στην Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση. Πολλοί πτυχιούχοι απασχολούνται σε εφαρμογές 
της Πληροφορικής, αφού οι εργοδότες εκτιμούν τις πρόσθετες 
γνώσεις οικονομικών και διοίκησης που διαθέτουν. Ένα σημα-
ντικό μέρος των αποφοίτων συνεχίζει για μεταπτυχιακές σπουδές 
στην Επιστήμη Υπολογιστών, αλλά και σε μεταπτυχιακά Οικονο-
μικών και Διοίκησης, χωρίς δυσκολία προσαρμογής. Απόφοιτοι 
του Τμήματος έχουν γίνει δεκτοί στα πιο γνωστά πανεπιστήμια 
διεθνώς, ενώ άλλοι απόφοιτοι έχουν διαγράψει διακεκριμένη 
ακαδημαϊκή πορεία.

Το πρόγραμμα είναι εναρμονισμένο με τη φιλοσοφία των προ-
γραμμάτων σπουδών των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων με τα 
οποία συνεργάζεται το Τμήμα αφού είναι βασισμένο στο σύστη-
μα μεταφοράς εκπαιδευτικών μονάδων ECTS (European Credit 
Transfer System). Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα απόκτησης 
του πτυχίου του παρακολουθώντας υποχρεωτικά μαθήματα 
κατά τα πρώτα εξάμηνα και μαθήματα επιλογής στη συνέχεια. 
Στο πρόγραμμα σπουδών δεν υπάρχουν κατευθύνσεις με την 
αυστηρή έννοια του όρου. Στην ουσία όμως, ο κάθε φοιτητής 
μπορεί να διαμορφώσει τη δική του κατεύθυνση και ειδίκευση 
επιλέγοντας κατάλληλα μαθήματα επιλογής. Η επιλογή αυτή γί-
νεται σε συνεργασία με το Σύμβουλο Σπουδών. Ο τρόπος αυτός 
σχεδιασμού των σπουδών επιτρέπει ελευθερία επιλογών στον 
φοιτητή.

Λόγω των πολλών εφαρμογών της Στατιστικής, εκτός από την 
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία και τις άλλες κυβερνητικές υπηρε-
σίες, οι Στατιστικοί μπορούν να απασχοληθούν και σε πολλούς 
κλάδους του ιδιωτικού τομέα. Οι χώροι απασχόλησης περιλαμ-
βάνουν τις ασφαλιστικές εταιρείες, τις επιχειρήσεις, τις τράπεζες, 
τις βιομηχανίες, τον τουρισμό, τις συγκοινωνίες, τις εταιρείες δη-
μοσκοπήσεων, κλπ. Εξάλλου το πτυχίο της Στατιστικής αποτελεί 
ένα πολύ καλό πρώτο πτυχίο για περαιτέρω εξειδίκευση, σε 
μεταπτυχιακό επίπεδο, στα Οικονομικά και Χρηματοοικονομι-
κά, τη Διοίκηση κλπ. Με βάση έρευνα που πραγματοποίησε το 
Τμήμα, το 86,4% των πτυχιούχων του   εργάζεται στον ιδιωτικό 
τομέα και το 7,4% στο δημόσιο τομέα. Τέλος, το σύνολο των 
αποφοίτων των μεταπτυχιακών προγραμμάτων έχει απορροφη-
θεί στην αγορά εργασίας. Για πολλούς από αυτούς μάλιστα οι 
εργασιακές ευκαιρίες προέκυψαν πριν ακόμη ολοκληρώσουν τις 
σπουδές τους.

Tμήμα Οργάνωσης 
και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων

Tμήμα 
Μάρκετινγκ 

και Επικοινωνίας

Το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας αποτελεί ένα από τα δυναμικότε-
ρα τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ξεκίνησε τη λει-
τουργία του το 1992 με τον τίτλο «Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και 
Μάρκετινγκ» και πήρε τη σημερινή του ονομασία το 2002 με παράλλη-
λη προσαρμογή του προγράμματος σπουδών στο σύγχρονο επιχειρησι-
ακό περιβάλλον. Αποτελεί το πρώτο πανεπιστημιακό τμήμα στη χώρα 
που ασχολείται με την επιστήμη του Μάρκετινγκ και το μοναδικό που 
συνδυάζει τα αντικείμενα Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με ειδίκευση στις 
Νέες Τεχνολογίες, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Το τμήμα 
δημιουργήθηκε ως απάντηση στη ραγδαία εξέλιξη των δύο επιστημών 
και στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις επιχειρήσεων και οργανισμών 
για εξειδικευμένα στελέχη. Στα 20 χρόνια λειτουργίας του έχει να επι-
δείξει πλούσιο επιστημονικό έργο με διεθνή αναγνώριση ενώ πολλοί 
απόφοιτοι του έχουν ανέλθει σε ανώτατες θέσεις διοίκησης στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό. Το τμήμα ήταν από τα πρώτα πανεπιστημιακά τμήματα 
στη χώρα που ολοκλήρωσαν την αξιολόγηση τους από την Αρχή Δια-
σφάλισης Ποιότητας για την Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) και η έκθεση 
αξιολόγησης το κατατάσσει ως ένα από τα κορυφαία Πανεπιστημιακά 
Τμήματα στην χώρα που ανταγωνίζεται επάξια αντίστοιχα τμήματα διε-
θνώς.
Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος καλύπτει όλες τις εξελίξεις του 
σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος μέσα από την χρήση ποικίλων 
εκπαιδευτικών μεθόδων όπως διαλέξεις, χρήση ηλεκτρονικών εφαρμο-
γών, μελέτες περιπτώσεων, εργασίες, επιχειρηματικές προσομοιώσεις, 
πρακτική άσκηση, εκπαιδευτικές επισκέψεις, δράσεις εθελοντισμού. Η 
εκπαίδευση που προσφέρουμε στους φοιτητές μας, αυριανά στελέχη της 
Ελληνικής οικονομίας, θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις στις οποίες θα απα-
σχοληθούν να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στις εκάστοτε επιχειρηματικές 
και οικονομικές προκλήσεις που επικρατούν στην αγορά.
Τα τρία πρώτα χρόνια, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος εστιάζει 
στις βασικές γνώσεις πάνω στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το Μάρκετινγκ 
και την Επιχειρησιακή Επικοινωνία. Στο τέταρτο έτος σπουδών, οι φοιτη-
τές επιλέγουν μία από τις ακόλουθες κατευθύνσεις ειδίκευσης:
• Μάρκετινγκ
• Επιχειρησιακή Επικοινωνία και Ανθρώπινο Δυναμικό
• Μικτή Κατεύθυνση
Οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων του Τμήματος διαγράφο-
νται εξαιρετικές με βάση όλες τις δημοσιευμένες έρευνες. Οι πτυχιούχοι 
του τμήματος πλεονεκτούν ιδιαίτερα στους τομείς Μάρκετινγκ, Πωλή-
σεων, Εξαγωγών, Διαφήμισης, Έρευνας Αγοράς, Δημοσίων Σχέσεων, 
Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας, ενώ το 
υπόβαθρο του προγράμματος σπουδών επιτρέπει την εξέλιξη των πτυχι-
ούχων σε συμβούλους και επιχειρηματίες. Παράλληλα οι πτυχιούχοι του 
Τμήματος είναι κατάλληλα εφοδιασμένοι για να συνεχίσουν τις σπουδές 
τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. 

Tμήμα 
Διοικητικής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας

Tμήμα 
Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής

Το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, ένα από τα νεότερα Τμήματα του Πα-
νεπιστημίου, ιδρύθηκε το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000. Το 
πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος προσφέρει εξειδικευμένες 
γνώσεις στους χώρους της Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής. 
Ειδικότερα, το πρόγραμμα παρέχει άρτια κατάρτιση των φοιτη-
τών σε θέματα σχετικά με τη χρηματοοικονομική λειτουργία των 
επιχειρήσεων, την οργάνωση και λειτουργία των λογιστικών και 
ελεγκτικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων, καθώς επίσης με τη 
λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων και των αγορών χρήματος 
και κεφαλαίου. Από το 5ο εξάμηνο, το πρόγραμμα σπουδών 
προβλέπει δύο κατευθύνσεις: 
• Λογιστική και 
• 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 δημοσίου τομέα. Μπορούν επίσης να εργασθούν σε λογι-
στικές-ελεγκτικές εταιρείες και μεγάλους χρηματοπιστωτικούς και 
χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, όπως εμπορικές και επενδυ-
τικές 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 κε-
φαλαίων, να εκπονούν υψηλής ποιότητος χρηματοοικονομικές 
μελέτες, να διαχειρίζονται αποτελεσματικά μεγάλα χαρτοφυλά-
κια, χρησιμοποιώντας σύνθετα χρηματοοικονομικά εργαλεία, 
και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πολύπλοκων διαδι-
κασιών ελέγχου μεγάλων επιχειρήσεων. Επίσης, 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.

Το νεότερο Τμήμα του ΟΠΑ έχει σκοπό τη δημιουργία στελε-
χών με βασικές γνώσεις διοικητικής επιστήμης, πλαισιωμένες με 
γνώσεις διαχείρισης των σύγχρονων τεχνολογιών και με τις απα-
ραίτητες διοικητικές και ηγετικές ικανότητες. Με αυτό το μίγμα 
γνώσεων και ικανοτήτων θα μπορούν να λαμβάνουν και να υλο-
ποιούν αποτελεσματικά στρατηγικές και λειτουργικές αποφάσεις 
οι οποίες από τη φύση τους απαιτούν διεπιστημονική προσέγγι-
ση. Προσφέρει τις εξής κατευθύνσεις: 
• Διοικητική των Επιχειρήσεων
• Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
• Εφοδιαστική Αλυσίδα και Πωλήσεις 
• Στρατηγική και Ανθρώπινοι Πόροι, και
• Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, ο κάθε φοιτητής του  Τμή-
ματος συμβουλεύεται τον καθηγητή σύμβουλό του σε θέματα 
επιλογής μαθημάτων, προγράμματος σπουδών, κ.ά. Στο τελευ-
ταίο εξάμηνο όλοι οι φοιτητές εκπονούν πρακτική άσκηση σε μια 
επιχείρηση ή έναν οργανισμό.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος είναι ανταγωνιστικοί ως στελέχη και 
ως σύμβουλοι σε όλες τις παραδοσιακές ειδικότητες της Διοί-
κησης Επιχειρήσεων όπως Μάρκετινγκ, Διοίκηση Παραγωγής, 
Χρηματοοικονομικά, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, κλπ. Επίσης 
μπορούν να διαπρέψουν σε ειδικότητες αιχμής στο νέο μεταβαλ-
λόμενο, ανταγωνιστικό και ανεπτυγμένο τεχνολογικά περιβάλλον 
όπως Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Internet, Διοίκηση Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας, Σχεδιασμός Διαδικασιών, Διοίκηση Καινοτομίας, Δι-
οίκηση Πληροφορικής, Διαχείριση Ψηφιακών Καναλιών, Επιχει-
ρηματική Στρατηγική, Χρηματοοικονομική Μηχανική, Διοίκηση 
Υπηρεσιών. Η σύζευξη επίσης των γνώσεων της Διοικητικής 
Επιστήμης με την Πληροφορική παρέχει στους αποφοίτους του 
Τμήματος το αναγκαίο υπόβαθρο για διοικητικά στελέχη στον 
επαγγελματικό χώρο των τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και 
συμβουλευτικών εταιρειών. Οι απόφοιτοι του τμήματος διαθέ-
τουν δραστήριο σύλλογο αποφοίτων.

Πρόεδρος Τμήματος: Καθ. Ι. Κατσουλάκος
Αν. Πρόεδρος Τμήματος: Καθ. Ε. Τσιώνας
Γραμματεία Τμήματος: 
Τηλ. 210 8203 304-305, Fax. 210 8238249
E-mail: econ@aueb.gr, http://www.econ.aueb.gr

Πρόεδρος Τμήματος: Καθ. Α. Ξεπαπαδέας
Αν. Πρόεδρος Τμήματος: Αν. Καθ. Δ. Μπουραντώνης
Γραμματεία Τμήματος :
Τηλ. 210 8203 106-107, Fax. 210 8214122
E-mail: deos@aueb.gr, http://deos.aueb.gr

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων έχει αναπτύξει 
ένα Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο συνδυάζει τη γνώση ενός 
σημαντικού αριθμού θεωρητικών προσεγγίσεων στην Οργάνω-
ση και Διοίκηση Επιχειρήσεων με την κατανόηση των μεθόδων 
και τρόπων με τους οποίους η παροχή εξειδικευμένης γνώσης 
εντάσσεται στις διάφορες λειτουργίες της Επιχείρησης. Το πρό-
γραμμα παρέχει σφαιρική εκπαίδευση στη Διοίκηση Επιχειρήσε-
ων, ενώ ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα στο φοιτητή να επιλέξει 
εξειδίκευση σε μια από τις ακόλουθες κατευθύνσεις:
• Διοίκηση Επιχειρήσεων, 
• Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων, 
• Λογιστική και Χρηματοδοτική Διοίκηση και 
• Μάρκετινγκ.

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Σπουδών δίνει τη δυνατότητα για την 
προετοιμασία του φοιτητή για μια καριέρα σε ειδικότητες όπως: 
σύμβουλος επιχειρήσεων και αναλυτής στρατηγικού σχεδια-
σμού, στέλεχος διαφημιστικών εταιρειών και αναλυτής προώθη-
σης προϊόντων και υπηρεσιών, στέλεχος πωλήσεων, ορκωτός 
λογιστής και αναλυτής διοικητικής λογιστικής, αναλυτής επενδύ-
σεων και διαχείρισης χαρτοφυλακίου και διαπραγματευτή χρημα-
ταγορών. Επιπλέον, η Διοίκηση Επιχειρήσεων απαιτεί σημαντική 
γνώση πρακτικής εφαρμογής και για το σκοπό αυτό οι φοιτητές 
αποκτούν σημαντικές γνώσεις στη διοίκηση και χρήση πληροφο-
ριακών συστημάτων. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων έχουν μεγάλες δυνατότητες προσφοράς 
υπηρεσιών, ως στελέχη σε ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, 
καθώς και ως επιχειρηματίες. Αυτές οι δυνατότητες είναι ουσια-
στικές καθώς το Τμήμα καταλαμβάνει μια από τις πρώτες θέσεις 
από πλευράς απορρόφησης των πτυχιούχων του στην αγορά ερ-
γασίας αποτέλεσμα όχι μόνο της εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου 
που παρέχει, αλλά και των σημαντικών συνεργειών που έχει με 
μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και 
δημόσιου τομέα.  

Αποφοίτησα από το τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων το 2004.  Το ΟΔΕ αποτέλεσε επιλογή που αποδεί-
χθηκε πολύ σωστή για τη μετέπειτα πορεία μου. Εκεί πήρα 
τις βάσεις, ώστε να αποκτήσω μια ευρύτερη κατάρτιση όσον 
αφορά τον επιχειρησιακό χώρο, αλλά και να εξειδικευθώ 
στην κατεύθυνση του μάρκετινγκ. Το δυνατό θεωρητικό υπό-
βαθρο που απέκτησα σε συνδυασμό με τα υψηλών απαι-
τήσεων μαθήματα και το επίπεδο των συμφοιτητών μου, 
με βοήθησαν να φέρω εις πέρας το μεταπτυχιακό μου στο 
London School of Economics, να κερδίσω με την ομάδα μου 
το 1ο Πανελλήνιο Βραβείο Μάρκετινγκ της Philip Morris και 
να κατέχω σήμερα μία θέση στο μάρκετινγκ της Αθηναϊκής 
Ζυθοποιίας, που τόσο επιθυμούσα.

Αποφοίτησα από το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας το 
2008. Με την ολοκλήρωση των σπουδών μου εργάστηκα 
για ένα χρόνο σε marketing -commercial projects σε χώρους 
Advertising, IT Solutions και Market Research. Στη συνέχεια 
ολοκλήρωσα ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Πανεπι-
στήμιο του Bath και σήμερα εργάζομαι στo Λονδίνο ως μέ-
λος του Global Marketing Team της εταιρείας IMS Health 
και ασχολούμαι με την ανάπτυξη και εκτέλεση marcomms 
δραστηριοτήτων στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική 
και την καθοδήγηση τοπικών χωρών στη χρήση των παγκό-
σμιων διαδικασιών μάρκετινγκ της εταιρείας. Η ποιότητα των 
σπουδών μου και η θεωρητική κατάρτιση που έλαβα από το 
τμήμα, σε συνδυασμό με την εμπειρία μου στο πλαίσιο της 
πρακτικής άσκησης, αποτέλεσαν ένα εξαιρετικό υπόβαθρο 
για να εισέλθω σε ένα πολύ συναρπαστικό, γεμάτο προκλή-
σεις επαγγελματικό χώρο. 

Πρόεδρος Τμήματος: Καθ. Β. Παπαδάκης
Αν. Πρόεδρος Τμήματος: Καθ. Α. Νικολόπουλος
Γραμματεία Τμήματος : 
Τηλ. 210 8203 309-11, Fax. 210 8230966 
E-mail: ode@aueb.gr, http://www.ode.aueb.gr

Πρόεδρος Τμήματος: Καθ. Γ. Αυλωνίτης
Αν. Πρόεδρος Τμήματος: Καθ. Γ. Μπάλτας
Γραμματεία Τμήματος : 
Τηλ. 210 8203 101-3, Fax. 2108225 677 
E-mail: marktg@aueb.gr, http://www.mbc.aueb.gr

Το ΔΕΤ είναι ένα πολλά υποσχόμενο Τμήμα. Αυτό αποδί-
δεται στον ενθουσιασμό μίας ομάδας ακαδημαϊκών, κορυ-
φαίων 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 επιχειρη-
ματικά στελέχη: συνέγραψε τα πιο σύγχρονα συγγράμματα, 
μας μετέδωσε πολύτιμες ακαδημαϊκές γνώσεις, μας δίδαξε 
με πρωτοποριακές μεθόδους, μας έμαθε να έχουμε σφαιρι-
κή 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 υπο-
ψήφιο που στοχεύει σε μία επιτυχημένη σταδιοδρομία στον 
επιχειρηματικό κόσμο.

Πρόεδρος Τμήματος: Καθ. Γ. Ιωάννου
Αν. Πρόεδρος Τμήματος: Καθ. Δ. Μπουραντάς
Γραμματεία Τμήματος :
Τηλ. 210 8203 129, 210 8203 139, Fax. 210 8203 127
E-mail: dmst@aueb.gr, http://dmst.aueb.gr

Το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικομικής αποτελεί μια εξαι-
ρετική επιλογή για όσους ενδιαφέρονται να γίνουν στελέχη 
τραπεζών, χρηματοπιστωτικών οργανισμών, ελεγκτικών, 
συμβουλευτικών, εμπορικών και λοιπών εταιριών. Μυστικό 
επιτυχίας του τμήματος είναι οι καθηγητές αναγνωρισμένου 
κύρους, το σύγχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και το απαι-
τητικό περιβάλλον σπουδών.
Γνωρίζοντας το πόσο απαιτητικές είναι οι σημερινές συνθήκες 
εργασίας, δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι οι σπου-
δές μου με προετοίμασαν κατάλληλα. Πάντα θα θυμάμαι τη 
φοίτησή μου στο τμήμα αυτό ως μία από τις πιο ευχάριστες 
περιόδους της ζωής μου. 

Πρόεδρος Τμήματος: Καθ. Δ. Γεωργούτσος
Αν. Πρόεδρος Τμήματος: Αν. Καθ. Δ. Χέβας
Γραμματεία Τμήματος: 
Τηλ. 210 8203322, 210 8203302 Fax. 210 8228816
E-mail: accfin@aueb.gr, http://www.loxri.aueb.gr

Η φοίτησή μου στο τμήμα Πληροφορικής με βοήθησε 
πολλαπλά στη μετέπειτα σταδιοδρομία μου. Αρχικά μου 
έδωσε το απαραίτητο υπόβαθρο σπουδών για να επιδιώ-
ξω ένα μεταπτυχιακό διδακτορικό πρόγραμμα σ’ ένα από 
τα εγνωσμένης αξίας ευρωπαϊκά πανεπιστήμια (Imperial 
College). Στην επαγγελματική μου σταδιοδρομία, η απο-
κόμιση γνώσεων εφαρμοσμένης πληροφορικής σε συνδυ-
ασμό με Μαθηματικά και Επιχειρησιακή Έρευνα, μου έδω-
σαν 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 
εταιρείας πληροφορικής, από software developer σε διευ-
θύνοντα σύμβουλο της Entersoft.

Πρόεδρος Τμήματος: Καθ. Π. Κωνσταντόπουλος 
Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος: Καθ. Π. Κατερίνης
Γραμματεία Τμήματος:
Τηλ. 210 8203 314-316, Fax. 210 8226105 
E-mail: infotech@aueb.gr, http://www.cs.aueb.gr

Οι βάσεις της επιστημονικής και επαγγελματικής σταδι-
οδρομίας μου στήθηκαν στα χρόνια των προπτυχιακών 
σπουδών μου στο Τμήμα της Στατιστικής του ΟΠΑ από το 
οποίο απoφοίτησα το 1999. Το οργανωμένο πρόγραμμα 
σπουδών, τα ολιγομελή τμήματα φοιτητών, το ενδιαφέ-
ρον των καθηγητών και η σωστή καθοδήγηση τους, αλλά 
και οι στενές σχέσεις του Τμήματος με άλλα ευρωπαϊκά 
πανεπιστημιακά ιδρύματα μου έδωσαν την δυνατότητα να 
αντιληφθώ και να ζήσω ο ίδιος την επιστημονική έρευνα 
σαν μία συναρπαστική δραστηριότητα που συνδυάζει ιδα-
νικά την προσωπική μελέτη με την επικοινωνία σε διεθνές 
επίπεδο.

Πρόεδρος Τμήματος: Καθ. Ε. Πανάς
Αν. Πρόεδρος: Αν. Καθ. Ε. Κυριακίδης
Γραμματεία Τμήματος :
Τηλ. 210 8203112-113, Fax. 210 8230488
E-mail: stat@aueb.gr, http://www.stat-athens.aueb.gr

Αποφοίτησα από το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικο-
νομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του ΟΠΑ το 1997. Εργάζομαι ως 
ερευνήτρια στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στο Παρίσι.
Κατά την άποψή μου, η ποιότητα της διδασκαλίας στο ΔΕΟΣ, 
οι οικονομικές αλλά και ευρύτερες γνώσεις που απέκτησα 
εκεί, ο προσανατολισμός του Τμήματος σε νεωτεριστικές ιδέ-
ες και προγράμματα και η ενθάρρυνση και υποστήριξη που 
έλαβα από τους καθηγητές μου για να διευρύνω τους ορίζο-
ντές μου ήταν οι καθοριστικοί παράγοντες για την μετέπειτα 
πορεία μου.

Σπουδάζοντας στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ 
είχα την τιμή να εκπαιδευτώ από διακεκριμένους Καθηγη-
τές κορυφαίου επιπέδου και να γνωρίσω μερικούς από τους 
καλύτερους φοιτητές της χώρας μας. Ο παραπάνω συνδυα-
σμός δημιουργεί έναν υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό οργα-
νισμό, ο οποίος απολαμβάνει της αναγνώρισης της διεθνούς 
επιστημονικής κοινότητας, αλλά και του επιχειρηματικού κό-
σμου. Από την αρχή της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας 
βίωσα την αποδοχή αυτή, ενώ παράλληλα το επίπεδο των 
γνώσεων που είχα αποκτήσει με βοήθησε να αντεπεξέλθω 
με σιγουριά σε όλες τις προκλήσεις. Σήμερα, γνωρίζω ότι 
έχω ένα ισχυρό όπλο στα χέρια μου: το κύρος και την ουσία 
του να είμαι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικής Επιστή-
μης του ΟΠΑ.

Μιχάλης Νικολάου
Δ/ντης Πωλήσεων Codman - Johnson & Johnson Hellas

Θεοδώρα Ξενογιάννη
Ερευνήτρια ΟΟΣΑ

Ναταλία Παπαπετροπούλου
Trade Marketing Αθηναϊκής Ζυθοποιίας 

Μαρία Δόβρα
Global Marketing Coordinator, IMS Health, Μεγάλη Βρετανία.

Αλεξάνδρα Σιγάλα 
Τμήμα Τύπου και Επικοινωνίας, Marfin Investment Group

Κανδηλώρου Μυρτώ
Φορολογικό Τμήμα Deloitte

Αντώνης Κοτζαμανίδης
Διευθύνων Σύμβουλος Entersoft

Όμηρος Παπασπηλιόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Pompeu Fabra, Βαρκελώνη



Tμήμα
Οικονομικής
Επιστήμης

Tμήμα Διεθνών
και Ευρωπαϊκών 

Οικονομικών Σπουδών

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 την ορ-
γάνωση των σπουδών ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
της επιστήμης και στις ανάγκες της σύγχρονης οικονομίας και κοι-
νωνίας, καλύπτοντας εύρος θεμάτων στην οικονομική επιστήμη 
και ανάλυση (όπως μακρο και μικροοικονομική, δημόσια, διε-
θνή, 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: 
• Οικονομική Θεωρία και Πολιτική,
• Οικονομική Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομική και 
• Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης έχουν ευνο-
ϊκές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης στα ερευνητικά 
κέντρα και οργανισμούς της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
τις τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τις ιδιωτικές επι-
χειρήσεις, επιχειρήσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών και ρυθ-
μιστικές αρχές, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τη δημόσια 
διοίκηση. 
Επίσης οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν έξοχες προοπτικές για 
τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην 
Οικονομική Ανάλυση, τα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και σε συ-
ναφείς κλάδους εξειδίκευσης όπως τη Χρηματοοικονομική και 
τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, θέτοντας τις βάσεις για την επιτυχή 
τους σταδιοδρομία σε μεγάλους διεθνείς και ελληνικούς οργα-
νισμούς και επιχειρήσεις, καθώς και για ακαδημαϊκή σταδιοδρο-
μία σε ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια. 
Τις σπουδές τους αυτές μπορούν να τις συνεχίσουν είτε στο Πα-
νεπιστήμιό μας, είτε σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Το Τμήμα ΔΕΟΣ αποτελεί ένα σχετικά νέο Τμήμα του Οικονο-
μικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο άρχισε να λειτουργεί 
το 1990. Αποσκοπεί στην εκπαίδευση οικονομολόγων με διεπι-
στημονική κατάρτιση και ευρύτερη δυνατότητα κατανόησης της 
παγκόσμιας και ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Οι επαυξημένες 
αυτές γνώσεις θεωρούνται ιδιαίτερα χρήσιμες καθώς η Ελλάδα 
ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οικονομία της είναι τμήμα της 
Ζώνης του Ευρώ και λειτουργεί στο πλαίσιο μιας διεθνούς πα-
γκοσμιοποιημένης οικονομίας.

Στο πλαίσιο των προπτυχιακών σπουδών, υπάρχει δυνατότητα 
μεγαλύτερης εξειδίκευσης σε μία από τις δύο κατευθύνσεις του 
Τμήματος: 
• Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική, και 
• Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία.

Το Τμήμα έχει πρωτοπορήσει στη χρήση εκπαιδευτικών μεθό-
δων ώστε να επιτυγχάνεται η πιο αποτελεσματική μετάδοση της 
γνώσης και να αναπτύσσεται η αναλυτική ικανότητα των φοι-
τητών. Οι μέθοδοι αυτοί περιλαμβάνουν: διαλέξεις, συζητήσεις 
κατά ομάδες, γραπτές εργασίες, διπλωματική εργασία, φροντι-
στήρια, πρακτική άσκηση. Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν 
να απασχοληθούν στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα σε θέ-
σεις που προσλαμβάνουν οικονομολόγους. Έχουν ένα σχετικό 
πλεονέκτημα για απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε 
διεθνείς οργανισμούς. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικής 
έρευνας που διενήργησε το Τμήμα, το ένα τρίτο περίπου των 
απασχολουμένων πτυχιούχων εργάζονται στον χρηματοπιστωτι-
κό τομέα της οικονομίας, και ιδιαίτερα σε τράπεζες. Οι περισσό-
τεροι από τους υπόλοιπους εργάζονται στο Ελληνικό Δημόσιο, 
σε Εταιρίες Συμβούλων, Εμπορικές και Βιομηχανικές Επιχειρή-
σεις, Διεθνείς Οργανισμούς. Οι απόφοιτοί μας μπορούν να συ-
νεχίσουν τις σπουδές τους σε ένα από τα μεταπτυχιακά προ-
γράμματα του Τμήματος ή σε άλλα Τμήματα ή Πανεπιστήμια. 

Τμήμα
Πληροφορικής 

Tμήμα
Στατιστικής

Το Τμήμα Πληροφορικής παρέχει τις γνώσεις και ικανότητες που 
απαιτούνται από έναν επιστήμονα του χώρου για να θεωρείται 
άξιος του τίτλου του με τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα: αφε-
νός να είναι σε θέση να συνεισφέρει ουσιαστικά στην ανάπτυξη 
τεχνολογιών πληροφορικής και αφετέρου να παίξει ρόλο στην 
εισαγωγή των τεχνικών αυτών σε οποιοδήποτε τομέα της οικονο-
μικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Το πρόγραμμα σπουδών 
τονίζει την σε βάθος γνώση του κλάδου της Θεωρητικής και της 
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνα-
τότητα μιας επίσης σε βάθος κάλυψης των Επιχειρηματικών και 
Διοικητικών Εφαρμογών με επιλογές από το ισχυρότατο πρό-
γραμμα μαθημάτων του Πανεπιστημίου. Οι φοιτητές αποκτούν 
εξειδίκευση επιλέγοντας δύο - ή και περισσότερους - Κύκλους 
Σπουδών από τους παρακάτω:
• Θεωρητική Πληροφορική
• Συστήματα και Δίκτυα Υπολογιστών
• Πληροφοριακά Συστήματα και Ασφάλεια
• Βάσεις Δεδομένων και Διαχείριση Γνώσης 
• Επιχειρησιακή Έρευνα και Οικονομικά Πληροφορικής
• Υπολογιστικά Μαθηματικά και Επιστημονικοί Υπολογισμοί.

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει σημαντική ζήτηση για επιστήμονες 
του χώρου, παρόλο που ο αριθμός των αποφοίτων είναι αυξα-
νόμενος. Οι περισσότεροι απόφοιτοι του Τμήματος απασχολού-
νται σε ιδιωτικές εταιρείες Πληροφορικής, αλλά και σε θέσεις 
Πληροφορικής του δημόσιου τομέα ή στην Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση. Πολλοί πτυχιούχοι απασχολούνται σε εφαρμογές 
της Πληροφορικής, αφού οι εργοδότες εκτιμούν τις πρόσθετες 
γνώσεις οικονομικών και διοίκησης που διαθέτουν. Ένα σημα-
ντικό μέρος των αποφοίτων συνεχίζει για μεταπτυχιακές σπουδές 
στην Επιστήμη Υπολογιστών, αλλά και σε μεταπτυχιακά Οικονο-
μικών και Διοίκησης, χωρίς δυσκολία προσαρμογής. Απόφοιτοι 
του Τμήματος έχουν γίνει δεκτοί στα πιο γνωστά πανεπιστήμια 
διεθνώς, ενώ άλλοι απόφοιτοι έχουν διαγράψει διακεκριμένη 
ακαδημαϊκή πορεία.

Το πρόγραμμα είναι εναρμονισμένο με τη φιλοσοφία των προ-
γραμμάτων σπουδών των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων με τα 
οποία συνεργάζεται το Τμήμα αφού είναι βασισμένο στο σύστη-
μα μεταφοράς εκπαιδευτικών μονάδων ECTS (European Credit 
Transfer System). Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα απόκτησης 
του πτυχίου του παρακολουθώντας υποχρεωτικά μαθήματα 
κατά τα πρώτα εξάμηνα και μαθήματα επιλογής στη συνέχεια. 
Στο πρόγραμμα σπουδών δεν υπάρχουν κατευθύνσεις με την 
αυστηρή έννοια του όρου. Στην ουσία όμως, ο κάθε φοιτητής 
μπορεί να διαμορφώσει τη δική του κατεύθυνση και ειδίκευση 
επιλέγοντας κατάλληλα μαθήματα επιλογής. Η επιλογή αυτή γί-
νεται σε συνεργασία με το Σύμβουλο Σπουδών. Ο τρόπος αυτός 
σχεδιασμού των σπουδών επιτρέπει ελευθερία επιλογών στον 
φοιτητή.

Λόγω των πολλών εφαρμογών της Στατιστικής, εκτός από την 
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία και τις άλλες κυβερνητικές υπηρε-
σίες, οι Στατιστικοί μπορούν να απασχοληθούν και σε πολλούς 
κλάδους του ιδιωτικού τομέα. Οι χώροι απασχόλησης περιλαμ-
βάνουν τις ασφαλιστικές εταιρείες, τις επιχειρήσεις, τις τράπεζες, 
τις βιομηχανίες, τον τουρισμό, τις συγκοινωνίες, τις εταιρείες δη-
μοσκοπήσεων, κλπ. Εξάλλου το πτυχίο της Στατιστικής αποτελεί 
ένα πολύ καλό πρώτο πτυχίο για περαιτέρω εξειδίκευση, σε 
μεταπτυχιακό επίπεδο, στα Οικονομικά και Χρηματοοικονομι-
κά, τη Διοίκηση κλπ. Με βάση έρευνα που πραγματοποίησε το 
Τμήμα, το 86,4% των πτυχιούχων του   εργάζεται στον ιδιωτικό 
τομέα και το 7,4% στο δημόσιο τομέα. Τέλος, το σύνολο των 
αποφοίτων των μεταπτυχιακών προγραμμάτων έχει απορροφη-
θεί στην αγορά εργασίας. Για πολλούς από αυτούς μάλιστα οι 
εργασιακές ευκαιρίες προέκυψαν πριν ακόμη ολοκληρώσουν τις 
σπουδές τους.

Tμήμα Οργάνωσης 
και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων

Tμήμα 
Μάρκετινγκ 

και Επικοινωνίας

Το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας αποτελεί ένα από τα δυναμικότε-
ρα τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ξεκίνησε τη λει-
τουργία του το 1992 με τον τίτλο «Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και 
Μάρκετινγκ» και πήρε τη σημερινή του ονομασία το 2002 με παράλλη-
λη προσαρμογή του προγράμματος σπουδών στο σύγχρονο επιχειρησι-
ακό περιβάλλον. Αποτελεί το πρώτο πανεπιστημιακό τμήμα στη χώρα 
που ασχολείται με την επιστήμη του Μάρκετινγκ και το μοναδικό που 
συνδυάζει τα αντικείμενα Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με ειδίκευση στις 
Νέες Τεχνολογίες, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Το τμήμα 
δημιουργήθηκε ως απάντηση στη ραγδαία εξέλιξη των δύο επιστημών 
και στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις επιχειρήσεων και οργανισμών 
για εξειδικευμένα στελέχη. Στα 20 χρόνια λειτουργίας του έχει να επι-
δείξει πλούσιο επιστημονικό έργο με διεθνή αναγνώριση ενώ πολλοί 
απόφοιτοι του έχουν ανέλθει σε ανώτατες θέσεις διοίκησης στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό. Το τμήμα ήταν από τα πρώτα πανεπιστημιακά τμήματα 
στη χώρα που ολοκλήρωσαν την αξιολόγηση τους από την Αρχή Δια-
σφάλισης Ποιότητας για την Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) και η έκθεση 
αξιολόγησης το κατατάσσει ως ένα από τα κορυφαία Πανεπιστημιακά 
Τμήματα στην χώρα που ανταγωνίζεται επάξια αντίστοιχα τμήματα διε-
θνώς.
Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος καλύπτει όλες τις εξελίξεις του 
σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος μέσα από την χρήση ποικίλων 
εκπαιδευτικών μεθόδων όπως διαλέξεις, χρήση ηλεκτρονικών εφαρμο-
γών, μελέτες περιπτώσεων, εργασίες, επιχειρηματικές προσομοιώσεις, 
πρακτική άσκηση, εκπαιδευτικές επισκέψεις, δράσεις εθελοντισμού. Η 
εκπαίδευση που προσφέρουμε στους φοιτητές μας, αυριανά στελέχη της 
Ελληνικής οικονομίας, θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις στις οποίες θα απα-
σχοληθούν να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στις εκάστοτε επιχειρηματικές 
και οικονομικές προκλήσεις που επικρατούν στην αγορά.
Τα τρία πρώτα χρόνια, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος εστιάζει 
στις βασικές γνώσεις πάνω στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το Μάρκετινγκ 
και την Επιχειρησιακή Επικοινωνία. Στο τέταρτο έτος σπουδών, οι φοιτη-
τές επιλέγουν μία από τις ακόλουθες κατευθύνσεις ειδίκευσης:
• Μάρκετινγκ
• Επιχειρησιακή Επικοινωνία και Ανθρώπινο Δυναμικό
• Μικτή Κατεύθυνση
Οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων του Τμήματος διαγράφο-
νται εξαιρετικές με βάση όλες τις δημοσιευμένες έρευνες. Οι πτυχιούχοι 
του τμήματος πλεονεκτούν ιδιαίτερα στους τομείς Μάρκετινγκ, Πωλή-
σεων, Εξαγωγών, Διαφήμισης, Έρευνας Αγοράς, Δημοσίων Σχέσεων, 
Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας, ενώ το 
υπόβαθρο του προγράμματος σπουδών επιτρέπει την εξέλιξη των πτυχι-
ούχων σε συμβούλους και επιχειρηματίες. Παράλληλα οι πτυχιούχοι του 
Τμήματος είναι κατάλληλα εφοδιασμένοι για να συνεχίσουν τις σπουδές 
τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. 

Tμήμα 
Διοικητικής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας

Tμήμα 
Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής

Το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, ένα από τα νεότερα Τμήματα του Πα-
νεπιστημίου, ιδρύθηκε το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000. Το 
πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος προσφέρει εξειδικευμένες 
γνώσεις στους χώρους της Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής. 
Ειδικότερα, το πρόγραμμα παρέχει άρτια κατάρτιση των φοιτη-
τών σε θέματα σχετικά με τη χρηματοοικονομική λειτουργία των 
επιχειρήσεων, την οργάνωση και λειτουργία των λογιστικών και 
ελεγκτικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων, καθώς επίσης με τη 
λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων και των αγορών χρήματος 
και κεφαλαίου. Από το 5ο εξάμηνο, το πρόγραμμα σπουδών 
προβλέπει δύο κατευθύνσεις: 
• Λογιστική και 
• 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 δημοσίου τομέα. Μπορούν επίσης να εργασθούν σε λογι-
στικές-ελεγκτικές εταιρείες και μεγάλους χρηματοπιστωτικούς και 
χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, όπως εμπορικές και επενδυ-
τικές 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 κε-
φαλαίων, να εκπονούν υψηλής ποιότητος χρηματοοικονομικές 
μελέτες, να διαχειρίζονται αποτελεσματικά μεγάλα χαρτοφυλά-
κια, χρησιμοποιώντας σύνθετα χρηματοοικονομικά εργαλεία, 
και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πολύπλοκων διαδι-
κασιών ελέγχου μεγάλων επιχειρήσεων. Επίσης, 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.

Το νεότερο Τμήμα του ΟΠΑ έχει σκοπό τη δημιουργία στελε-
χών με βασικές γνώσεις διοικητικής επιστήμης, πλαισιωμένες με 
γνώσεις διαχείρισης των σύγχρονων τεχνολογιών και με τις απα-
ραίτητες διοικητικές και ηγετικές ικανότητες. Με αυτό το μίγμα 
γνώσεων και ικανοτήτων θα μπορούν να λαμβάνουν και να υλο-
ποιούν αποτελεσματικά στρατηγικές και λειτουργικές αποφάσεις 
οι οποίες από τη φύση τους απαιτούν διεπιστημονική προσέγγι-
ση. Προσφέρει τις εξής κατευθύνσεις: 
• Διοικητική των Επιχειρήσεων
• Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
• Εφοδιαστική Αλυσίδα και Πωλήσεις 
• Στρατηγική και Ανθρώπινοι Πόροι, και
• Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, ο κάθε φοιτητής του  Τμή-
ματος συμβουλεύεται τον καθηγητή σύμβουλό του σε θέματα 
επιλογής μαθημάτων, προγράμματος σπουδών, κ.ά. Στο τελευ-
ταίο εξάμηνο όλοι οι φοιτητές εκπονούν πρακτική άσκηση σε μια 
επιχείρηση ή έναν οργανισμό.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος είναι ανταγωνιστικοί ως στελέχη και 
ως σύμβουλοι σε όλες τις παραδοσιακές ειδικότητες της Διοί-
κησης Επιχειρήσεων όπως Μάρκετινγκ, Διοίκηση Παραγωγής, 
Χρηματοοικονομικά, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, κλπ. Επίσης 
μπορούν να διαπρέψουν σε ειδικότητες αιχμής στο νέο μεταβαλ-
λόμενο, ανταγωνιστικό και ανεπτυγμένο τεχνολογικά περιβάλλον 
όπως Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Internet, Διοίκηση Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας, Σχεδιασμός Διαδικασιών, Διοίκηση Καινοτομίας, Δι-
οίκηση Πληροφορικής, Διαχείριση Ψηφιακών Καναλιών, Επιχει-
ρηματική Στρατηγική, Χρηματοοικονομική Μηχανική, Διοίκηση 
Υπηρεσιών. Η σύζευξη επίσης των γνώσεων της Διοικητικής 
Επιστήμης με την Πληροφορική παρέχει στους αποφοίτους του 
Τμήματος το αναγκαίο υπόβαθρο για διοικητικά στελέχη στον 
επαγγελματικό χώρο των τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και 
συμβουλευτικών εταιρειών. Οι απόφοιτοι του τμήματος διαθέ-
τουν δραστήριο σύλλογο αποφοίτων.

Πρόεδρος Τμήματος: Καθ. Ι. Κατσουλάκος
Αν. Πρόεδρος Τμήματος: Καθ. Ε. Τσιώνας
Γραμματεία Τμήματος: 
Τηλ. 210 8203 304-305, Fax. 210 8238249
E-mail: econ@aueb.gr, http://www.econ.aueb.gr

Πρόεδρος Τμήματος: Καθ. Α. Ξεπαπαδέας
Αν. Πρόεδρος Τμήματος: Αν. Καθ. Δ. Μπουραντώνης
Γραμματεία Τμήματος :
Τηλ. 210 8203 106-107, Fax. 210 8214122
E-mail: deos@aueb.gr, http://deos.aueb.gr

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων έχει αναπτύξει 
ένα Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο συνδυάζει τη γνώση ενός 
σημαντικού αριθμού θεωρητικών προσεγγίσεων στην Οργάνω-
ση και Διοίκηση Επιχειρήσεων με την κατανόηση των μεθόδων 
και τρόπων με τους οποίους η παροχή εξειδικευμένης γνώσης 
εντάσσεται στις διάφορες λειτουργίες της Επιχείρησης. Το πρό-
γραμμα παρέχει σφαιρική εκπαίδευση στη Διοίκηση Επιχειρήσε-
ων, ενώ ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα στο φοιτητή να επιλέξει 
εξειδίκευση σε μια από τις ακόλουθες κατευθύνσεις:
• Διοίκηση Επιχειρήσεων, 
• Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων, 
• Λογιστική και Χρηματοδοτική Διοίκηση και 
• Μάρκετινγκ.

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Σπουδών δίνει τη δυνατότητα για την 
προετοιμασία του φοιτητή για μια καριέρα σε ειδικότητες όπως: 
σύμβουλος επιχειρήσεων και αναλυτής στρατηγικού σχεδια-
σμού, στέλεχος διαφημιστικών εταιρειών και αναλυτής προώθη-
σης προϊόντων και υπηρεσιών, στέλεχος πωλήσεων, ορκωτός 
λογιστής και αναλυτής διοικητικής λογιστικής, αναλυτής επενδύ-
σεων και διαχείρισης χαρτοφυλακίου και διαπραγματευτή χρημα-
ταγορών. Επιπλέον, η Διοίκηση Επιχειρήσεων απαιτεί σημαντική 
γνώση πρακτικής εφαρμογής και για το σκοπό αυτό οι φοιτητές 
αποκτούν σημαντικές γνώσεις στη διοίκηση και χρήση πληροφο-
ριακών συστημάτων. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων έχουν μεγάλες δυνατότητες προσφοράς 
υπηρεσιών, ως στελέχη σε ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, 
καθώς και ως επιχειρηματίες. Αυτές οι δυνατότητες είναι ουσια-
στικές καθώς το Τμήμα καταλαμβάνει μια από τις πρώτες θέσεις 
από πλευράς απορρόφησης των πτυχιούχων του στην αγορά ερ-
γασίας αποτέλεσμα όχι μόνο της εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου 
που παρέχει, αλλά και των σημαντικών συνεργειών που έχει με 
μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και 
δημόσιου τομέα.  

Αποφοίτησα από το τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων το 2004.  Το ΟΔΕ αποτέλεσε επιλογή που αποδεί-
χθηκε πολύ σωστή για τη μετέπειτα πορεία μου. Εκεί πήρα 
τις βάσεις, ώστε να αποκτήσω μια ευρύτερη κατάρτιση όσον 
αφορά τον επιχειρησιακό χώρο, αλλά και να εξειδικευθώ 
στην κατεύθυνση του μάρκετινγκ. Το δυνατό θεωρητικό υπό-
βαθρο που απέκτησα σε συνδυασμό με τα υψηλών απαι-
τήσεων μαθήματα και το επίπεδο των συμφοιτητών μου, 
με βοήθησαν να φέρω εις πέρας το μεταπτυχιακό μου στο 
London School of Economics, να κερδίσω με την ομάδα μου 
το 1ο Πανελλήνιο Βραβείο Μάρκετινγκ της Philip Morris και 
να κατέχω σήμερα μία θέση στο μάρκετινγκ της Αθηναϊκής 
Ζυθοποιίας, που τόσο επιθυμούσα.

Αποφοίτησα από το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας το 
2008. Με την ολοκλήρωση των σπουδών μου εργάστηκα 
για ένα χρόνο σε marketing -commercial projects σε χώρους 
Advertising, IT Solutions και Market Research. Στη συνέχεια 
ολοκλήρωσα ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Πανεπι-
στήμιο του Bath και σήμερα εργάζομαι στo Λονδίνο ως μέ-
λος του Global Marketing Team της εταιρείας IMS Health 
και ασχολούμαι με την ανάπτυξη και εκτέλεση marcomms 
δραστηριοτήτων στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική 
και την καθοδήγηση τοπικών χωρών στη χρήση των παγκό-
σμιων διαδικασιών μάρκετινγκ της εταιρείας. Η ποιότητα των 
σπουδών μου και η θεωρητική κατάρτιση που έλαβα από το 
τμήμα, σε συνδυασμό με την εμπειρία μου στο πλαίσιο της 
πρακτικής άσκησης, αποτέλεσαν ένα εξαιρετικό υπόβαθρο 
για να εισέλθω σε ένα πολύ συναρπαστικό, γεμάτο προκλή-
σεις επαγγελματικό χώρο. 

Πρόεδρος Τμήματος: Καθ. Β. Παπαδάκης
Αν. Πρόεδρος Τμήματος: Καθ. Α. Νικολόπουλος
Γραμματεία Τμήματος : 
Τηλ. 210 8203 309-11, Fax. 210 8230966 
E-mail: ode@aueb.gr, http://www.ode.aueb.gr

Πρόεδρος Τμήματος: Καθ. Γ. Αυλωνίτης
Αν. Πρόεδρος Τμήματος: Καθ. Γ. Μπάλτας
Γραμματεία Τμήματος : 
Τηλ. 210 8203 101-3, Fax. 2108225 677 
E-mail: marktg@aueb.gr, http://www.mbc.aueb.gr

Το ΔΕΤ είναι ένα πολλά υποσχόμενο Τμήμα. Αυτό αποδί-
δεται στον ενθουσιασμό μίας ομάδας ακαδημαϊκών, κορυ-
φαίων 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 επιχειρη-
ματικά στελέχη: συνέγραψε τα πιο σύγχρονα συγγράμματα, 
μας μετέδωσε πολύτιμες ακαδημαϊκές γνώσεις, μας δίδαξε 
με πρωτοποριακές μεθόδους, μας έμαθε να έχουμε σφαιρι-
κή 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 υπο-
ψήφιο που στοχεύει σε μία επιτυχημένη σταδιοδρομία στον 
επιχειρηματικό κόσμο.

Πρόεδρος Τμήματος: Καθ. Γ. Ιωάννου
Αν. Πρόεδρος Τμήματος: Καθ. Δ. Μπουραντάς
Γραμματεία Τμήματος :
Τηλ. 210 8203 129, 210 8203 139, Fax. 210 8203 127
E-mail: dmst@aueb.gr, http://dmst.aueb.gr

Το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικομικής αποτελεί μια εξαι-
ρετική επιλογή για όσους ενδιαφέρονται να γίνουν στελέχη 
τραπεζών, χρηματοπιστωτικών οργανισμών, ελεγκτικών, 
συμβουλευτικών, εμπορικών και λοιπών εταιριών. Μυστικό 
επιτυχίας του τμήματος είναι οι καθηγητές αναγνωρισμένου 
κύρους, το σύγχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και το απαι-
τητικό περιβάλλον σπουδών.
Γνωρίζοντας το πόσο απαιτητικές είναι οι σημερινές συνθήκες 
εργασίας, δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι οι σπου-
δές μου με προετοίμασαν κατάλληλα. Πάντα θα θυμάμαι τη 
φοίτησή μου στο τμήμα αυτό ως μία από τις πιο ευχάριστες 
περιόδους της ζωής μου. 

Πρόεδρος Τμήματος: Καθ. Δ. Γεωργούτσος
Αν. Πρόεδρος Τμήματος: Αν. Καθ. Δ. Χέβας
Γραμματεία Τμήματος: 
Τηλ. 210 8203322, 210 8203302 Fax. 210 8228816
E-mail: accfin@aueb.gr, http://www.loxri.aueb.gr

Η φοίτησή μου στο τμήμα Πληροφορικής με βοήθησε 
πολλαπλά στη μετέπειτα σταδιοδρομία μου. Αρχικά μου 
έδωσε το απαραίτητο υπόβαθρο σπουδών για να επιδιώ-
ξω ένα μεταπτυχιακό διδακτορικό πρόγραμμα σ’ ένα από 
τα εγνωσμένης αξίας ευρωπαϊκά πανεπιστήμια (Imperial 
College). Στην επαγγελματική μου σταδιοδρομία, η απο-
κόμιση γνώσεων εφαρμοσμένης πληροφορικής σε συνδυ-
ασμό με Μαθηματικά και Επιχειρησιακή Έρευνα, μου έδω-
σαν 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 
εταιρείας πληροφορικής, από software developer σε διευ-
θύνοντα σύμβουλο της Entersoft.

Πρόεδρος Τμήματος: Καθ. Π. Κωνσταντόπουλος 
Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος: Καθ. Π. Κατερίνης
Γραμματεία Τμήματος:
Τηλ. 210 8203 314-316, Fax. 210 8226105 
E-mail: infotech@aueb.gr, http://www.cs.aueb.gr

Οι βάσεις της επιστημονικής και επαγγελματικής σταδι-
οδρομίας μου στήθηκαν στα χρόνια των προπτυχιακών 
σπουδών μου στο Τμήμα της Στατιστικής του ΟΠΑ από το 
οποίο απoφοίτησα το 1999. Το οργανωμένο πρόγραμμα 
σπουδών, τα ολιγομελή τμήματα φοιτητών, το ενδιαφέ-
ρον των καθηγητών και η σωστή καθοδήγηση τους, αλλά 
και οι στενές σχέσεις του Τμήματος με άλλα ευρωπαϊκά 
πανεπιστημιακά ιδρύματα μου έδωσαν την δυνατότητα να 
αντιληφθώ και να ζήσω ο ίδιος την επιστημονική έρευνα 
σαν μία συναρπαστική δραστηριότητα που συνδυάζει ιδα-
νικά την προσωπική μελέτη με την επικοινωνία σε διεθνές 
επίπεδο.

Πρόεδρος Τμήματος: Καθ. Ε. Πανάς
Αν. Πρόεδρος: Αν. Καθ. Ε. Κυριακίδης
Γραμματεία Τμήματος :
Τηλ. 210 8203112-113, Fax. 210 8230488
E-mail: stat@aueb.gr, http://www.stat-athens.aueb.gr

Αποφοίτησα από το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικο-
νομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του ΟΠΑ το 1997. Εργάζομαι ως 
ερευνήτρια στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στο Παρίσι.
Κατά την άποψή μου, η ποιότητα της διδασκαλίας στο ΔΕΟΣ, 
οι οικονομικές αλλά και ευρύτερες γνώσεις που απέκτησα 
εκεί, ο προσανατολισμός του Τμήματος σε νεωτεριστικές ιδέ-
ες και προγράμματα και η ενθάρρυνση και υποστήριξη που 
έλαβα από τους καθηγητές μου για να διευρύνω τους ορίζο-
ντές μου ήταν οι καθοριστικοί παράγοντες για την μετέπειτα 
πορεία μου.

Σπουδάζοντας στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ 
είχα την τιμή να εκπαιδευτώ από διακεκριμένους Καθηγη-
τές κορυφαίου επιπέδου και να γνωρίσω μερικούς από τους 
καλύτερους φοιτητές της χώρας μας. Ο παραπάνω συνδυα-
σμός δημιουργεί έναν υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό οργα-
νισμό, ο οποίος απολαμβάνει της αναγνώρισης της διεθνούς 
επιστημονικής κοινότητας, αλλά και του επιχειρηματικού κό-
σμου. Από την αρχή της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας 
βίωσα την αποδοχή αυτή, ενώ παράλληλα το επίπεδο των 
γνώσεων που είχα αποκτήσει με βοήθησε να αντεπεξέλθω 
με σιγουριά σε όλες τις προκλήσεις. Σήμερα, γνωρίζω ότι 
έχω ένα ισχυρό όπλο στα χέρια μου: το κύρος και την ουσία 
του να είμαι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικής Επιστή-
μης του ΟΠΑ.

Μιχάλης Νικολάου
Δ/ντης Πωλήσεων Codman - Johnson & Johnson Hellas

Θεοδώρα Ξενογιάννη
Ερευνήτρια ΟΟΣΑ

Ναταλία Παπαπετροπούλου
Trade Marketing Αθηναϊκής Ζυθοποιίας 

Μαρία Δόβρα
Global Marketing Coordinator, IMS Health, Μεγάλη Βρετανία.

Αλεξάνδρα Σιγάλα 
Τμήμα Τύπου και Επικοινωνίας, Marfin Investment Group

Κανδηλώρου Μυρτώ
Φορολογικό Τμήμα Deloitte

Αντώνης Κοτζαμανίδης
Διευθύνων Σύμβουλος Entersoft

Όμηρος Παπασπηλιόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Pompeu Fabra, Βαρκελώνη



Tμήμα
Οικονομικής
Επιστήμης

Tμήμα Διεθνών
και Ευρωπαϊκών 

Οικονομικών Σπουδών

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 την ορ-
γάνωση των σπουδών ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
της επιστήμης και στις ανάγκες της σύγχρονης οικονομίας και κοι-
νωνίας, καλύπτοντας εύρος θεμάτων στην οικονομική επιστήμη 
και ανάλυση (όπως μακρο και μικροοικονομική, δημόσια, διε-
θνή, 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: 
• Οικονομική Θεωρία και Πολιτική,
• Οικονομική Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομική και 
• Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης έχουν ευνο-
ϊκές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης στα ερευνητικά 
κέντρα και οργανισμούς της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
τις τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τις ιδιωτικές επι-
χειρήσεις, επιχειρήσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών και ρυθ-
μιστικές αρχές, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τη δημόσια 
διοίκηση. 
Επίσης οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν έξοχες προοπτικές για 
τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην 
Οικονομική Ανάλυση, τα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και σε συ-
ναφείς κλάδους εξειδίκευσης όπως τη Χρηματοοικονομική και 
τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, θέτοντας τις βάσεις για την επιτυχή 
τους σταδιοδρομία σε μεγάλους διεθνείς και ελληνικούς οργα-
νισμούς και επιχειρήσεις, καθώς και για ακαδημαϊκή σταδιοδρο-
μία σε ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια. 
Τις σπουδές τους αυτές μπορούν να τις συνεχίσουν είτε στο Πα-
νεπιστήμιό μας, είτε σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Το Τμήμα ΔΕΟΣ αποτελεί ένα σχετικά νέο Τμήμα του Οικονο-
μικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο άρχισε να λειτουργεί 
το 1990. Αποσκοπεί στην εκπαίδευση οικονομολόγων με διεπι-
στημονική κατάρτιση και ευρύτερη δυνατότητα κατανόησης της 
παγκόσμιας και ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Οι επαυξημένες 
αυτές γνώσεις θεωρούνται ιδιαίτερα χρήσιμες καθώς η Ελλάδα 
ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οικονομία της είναι τμήμα της 
Ζώνης του Ευρώ και λειτουργεί στο πλαίσιο μιας διεθνούς πα-
γκοσμιοποιημένης οικονομίας.

Στο πλαίσιο των προπτυχιακών σπουδών, υπάρχει δυνατότητα 
μεγαλύτερης εξειδίκευσης σε μία από τις δύο κατευθύνσεις του 
Τμήματος: 
• Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική, και 
• Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία.

Το Τμήμα έχει πρωτοπορήσει στη χρήση εκπαιδευτικών μεθό-
δων ώστε να επιτυγχάνεται η πιο αποτελεσματική μετάδοση της 
γνώσης και να αναπτύσσεται η αναλυτική ικανότητα των φοι-
τητών. Οι μέθοδοι αυτοί περιλαμβάνουν: διαλέξεις, συζητήσεις 
κατά ομάδες, γραπτές εργασίες, διπλωματική εργασία, φροντι-
στήρια, πρακτική άσκηση. Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν 
να απασχοληθούν στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα σε θέ-
σεις που προσλαμβάνουν οικονομολόγους. Έχουν ένα σχετικό 
πλεονέκτημα για απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε 
διεθνείς οργανισμούς. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικής 
έρευνας που διενήργησε το Τμήμα, το ένα τρίτο περίπου των 
απασχολουμένων πτυχιούχων εργάζονται στον χρηματοπιστωτι-
κό τομέα της οικονομίας, και ιδιαίτερα σε τράπεζες. Οι περισσό-
τεροι από τους υπόλοιπους εργάζονται στο Ελληνικό Δημόσιο, 
σε Εταιρίες Συμβούλων, Εμπορικές και Βιομηχανικές Επιχειρή-
σεις, Διεθνείς Οργανισμούς. Οι απόφοιτοί μας μπορούν να συ-
νεχίσουν τις σπουδές τους σε ένα από τα μεταπτυχιακά προ-
γράμματα του Τμήματος ή σε άλλα Τμήματα ή Πανεπιστήμια. 

Τμήμα
Πληροφορικής 

Tμήμα
Στατιστικής

Το Τμήμα Πληροφορικής παρέχει τις γνώσεις και ικανότητες που 
απαιτούνται από έναν επιστήμονα του χώρου για να θεωρείται 
άξιος του τίτλου του με τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα: αφε-
νός να είναι σε θέση να συνεισφέρει ουσιαστικά στην ανάπτυξη 
τεχνολογιών πληροφορικής και αφετέρου να παίξει ρόλο στην 
εισαγωγή των τεχνικών αυτών σε οποιοδήποτε τομέα της οικονο-
μικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Το πρόγραμμα σπουδών 
τονίζει την σε βάθος γνώση του κλάδου της Θεωρητικής και της 
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνα-
τότητα μιας επίσης σε βάθος κάλυψης των Επιχειρηματικών και 
Διοικητικών Εφαρμογών με επιλογές από το ισχυρότατο πρό-
γραμμα μαθημάτων του Πανεπιστημίου. Οι φοιτητές αποκτούν 
εξειδίκευση επιλέγοντας δύο - ή και περισσότερους - Κύκλους 
Σπουδών από τους παρακάτω:
• Θεωρητική Πληροφορική
• Συστήματα και Δίκτυα Υπολογιστών
• Πληροφοριακά Συστήματα και Ασφάλεια
• Βάσεις Δεδομένων και Διαχείριση Γνώσης 
• Επιχειρησιακή Έρευνα και Οικονομικά Πληροφορικής
• Υπολογιστικά Μαθηματικά και Επιστημονικοί Υπολογισμοί.

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει σημαντική ζήτηση για επιστήμονες 
του χώρου, παρόλο που ο αριθμός των αποφοίτων είναι αυξα-
νόμενος. Οι περισσότεροι απόφοιτοι του Τμήματος απασχολού-
νται σε ιδιωτικές εταιρείες Πληροφορικής, αλλά και σε θέσεις 
Πληροφορικής του δημόσιου τομέα ή στην Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση. Πολλοί πτυχιούχοι απασχολούνται σε εφαρμογές 
της Πληροφορικής, αφού οι εργοδότες εκτιμούν τις πρόσθετες 
γνώσεις οικονομικών και διοίκησης που διαθέτουν. Ένα σημα-
ντικό μέρος των αποφοίτων συνεχίζει για μεταπτυχιακές σπουδές 
στην Επιστήμη Υπολογιστών, αλλά και σε μεταπτυχιακά Οικονο-
μικών και Διοίκησης, χωρίς δυσκολία προσαρμογής. Απόφοιτοι 
του Τμήματος έχουν γίνει δεκτοί στα πιο γνωστά πανεπιστήμια 
διεθνώς, ενώ άλλοι απόφοιτοι έχουν διαγράψει διακεκριμένη 
ακαδημαϊκή πορεία.

Το πρόγραμμα είναι εναρμονισμένο με τη φιλοσοφία των προ-
γραμμάτων σπουδών των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων με τα 
οποία συνεργάζεται το Τμήμα αφού είναι βασισμένο στο σύστη-
μα μεταφοράς εκπαιδευτικών μονάδων ECTS (European Credit 
Transfer System). Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα απόκτησης 
του πτυχίου του παρακολουθώντας υποχρεωτικά μαθήματα 
κατά τα πρώτα εξάμηνα και μαθήματα επιλογής στη συνέχεια. 
Στο πρόγραμμα σπουδών δεν υπάρχουν κατευθύνσεις με την 
αυστηρή έννοια του όρου. Στην ουσία όμως, ο κάθε φοιτητής 
μπορεί να διαμορφώσει τη δική του κατεύθυνση και ειδίκευση 
επιλέγοντας κατάλληλα μαθήματα επιλογής. Η επιλογή αυτή γί-
νεται σε συνεργασία με το Σύμβουλο Σπουδών. Ο τρόπος αυτός 
σχεδιασμού των σπουδών επιτρέπει ελευθερία επιλογών στον 
φοιτητή.

Λόγω των πολλών εφαρμογών της Στατιστικής, εκτός από την 
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία και τις άλλες κυβερνητικές υπηρε-
σίες, οι Στατιστικοί μπορούν να απασχοληθούν και σε πολλούς 
κλάδους του ιδιωτικού τομέα. Οι χώροι απασχόλησης περιλαμ-
βάνουν τις ασφαλιστικές εταιρείες, τις επιχειρήσεις, τις τράπεζες, 
τις βιομηχανίες, τον τουρισμό, τις συγκοινωνίες, τις εταιρείες δη-
μοσκοπήσεων, κλπ. Εξάλλου το πτυχίο της Στατιστικής αποτελεί 
ένα πολύ καλό πρώτο πτυχίο για περαιτέρω εξειδίκευση, σε 
μεταπτυχιακό επίπεδο, στα Οικονομικά και Χρηματοοικονομι-
κά, τη Διοίκηση κλπ. Με βάση έρευνα που πραγματοποίησε το 
Τμήμα, το 86,4% των πτυχιούχων του   εργάζεται στον ιδιωτικό 
τομέα και το 7,4% στο δημόσιο τομέα. Τέλος, το σύνολο των 
αποφοίτων των μεταπτυχιακών προγραμμάτων έχει απορροφη-
θεί στην αγορά εργασίας. Για πολλούς από αυτούς μάλιστα οι 
εργασιακές ευκαιρίες προέκυψαν πριν ακόμη ολοκληρώσουν τις 
σπουδές τους.

Tμήμα Οργάνωσης 
και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων

Tμήμα 
Μάρκετινγκ 

και Επικοινωνίας

Το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας αποτελεί ένα από τα δυναμικότε-
ρα τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ξεκίνησε τη λει-
τουργία του το 1992 με τον τίτλο «Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και 
Μάρκετινγκ» και πήρε τη σημερινή του ονομασία το 2002 με παράλλη-
λη προσαρμογή του προγράμματος σπουδών στο σύγχρονο επιχειρησι-
ακό περιβάλλον. Αποτελεί το πρώτο πανεπιστημιακό τμήμα στη χώρα 
που ασχολείται με την επιστήμη του Μάρκετινγκ και το μοναδικό που 
συνδυάζει τα αντικείμενα Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με ειδίκευση στις 
Νέες Τεχνολογίες, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Το τμήμα 
δημιουργήθηκε ως απάντηση στη ραγδαία εξέλιξη των δύο επιστημών 
και στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις επιχειρήσεων και οργανισμών 
για εξειδικευμένα στελέχη. Στα 20 χρόνια λειτουργίας του έχει να επι-
δείξει πλούσιο επιστημονικό έργο με διεθνή αναγνώριση ενώ πολλοί 
απόφοιτοι του έχουν ανέλθει σε ανώτατες θέσεις διοίκησης στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό. Το τμήμα ήταν από τα πρώτα πανεπιστημιακά τμήματα 
στη χώρα που ολοκλήρωσαν την αξιολόγηση τους από την Αρχή Δια-
σφάλισης Ποιότητας για την Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) και η έκθεση 
αξιολόγησης το κατατάσσει ως ένα από τα κορυφαία Πανεπιστημιακά 
Τμήματα στην χώρα που ανταγωνίζεται επάξια αντίστοιχα τμήματα διε-
θνώς.
Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος καλύπτει όλες τις εξελίξεις του 
σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος μέσα από την χρήση ποικίλων 
εκπαιδευτικών μεθόδων όπως διαλέξεις, χρήση ηλεκτρονικών εφαρμο-
γών, μελέτες περιπτώσεων, εργασίες, επιχειρηματικές προσομοιώσεις, 
πρακτική άσκηση, εκπαιδευτικές επισκέψεις, δράσεις εθελοντισμού. Η 
εκπαίδευση που προσφέρουμε στους φοιτητές μας, αυριανά στελέχη της 
Ελληνικής οικονομίας, θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις στις οποίες θα απα-
σχοληθούν να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στις εκάστοτε επιχειρηματικές 
και οικονομικές προκλήσεις που επικρατούν στην αγορά.
Τα τρία πρώτα χρόνια, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος εστιάζει 
στις βασικές γνώσεις πάνω στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το Μάρκετινγκ 
και την Επιχειρησιακή Επικοινωνία. Στο τέταρτο έτος σπουδών, οι φοιτη-
τές επιλέγουν μία από τις ακόλουθες κατευθύνσεις ειδίκευσης:
• Μάρκετινγκ
• Επιχειρησιακή Επικοινωνία και Ανθρώπινο Δυναμικό
• Μικτή Κατεύθυνση
Οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων του Τμήματος διαγράφο-
νται εξαιρετικές με βάση όλες τις δημοσιευμένες έρευνες. Οι πτυχιούχοι 
του τμήματος πλεονεκτούν ιδιαίτερα στους τομείς Μάρκετινγκ, Πωλή-
σεων, Εξαγωγών, Διαφήμισης, Έρευνας Αγοράς, Δημοσίων Σχέσεων, 
Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας, ενώ το 
υπόβαθρο του προγράμματος σπουδών επιτρέπει την εξέλιξη των πτυχι-
ούχων σε συμβούλους και επιχειρηματίες. Παράλληλα οι πτυχιούχοι του 
Τμήματος είναι κατάλληλα εφοδιασμένοι για να συνεχίσουν τις σπουδές 
τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. 

Tμήμα 
Διοικητικής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας

Tμήμα 
Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής

Το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, ένα από τα νεότερα Τμήματα του Πα-
νεπιστημίου, ιδρύθηκε το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000. Το 
πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος προσφέρει εξειδικευμένες 
γνώσεις στους χώρους της Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής. 
Ειδικότερα, το πρόγραμμα παρέχει άρτια κατάρτιση των φοιτη-
τών σε θέματα σχετικά με τη χρηματοοικονομική λειτουργία των 
επιχειρήσεων, την οργάνωση και λειτουργία των λογιστικών και 
ελεγκτικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων, καθώς επίσης με τη 
λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων και των αγορών χρήματος 
και κεφαλαίου. Από το 5ο εξάμηνο, το πρόγραμμα σπουδών 
προβλέπει δύο κατευθύνσεις: 
• Λογιστική και 
• 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 δημοσίου τομέα. Μπορούν επίσης να εργασθούν σε λογι-
στικές-ελεγκτικές εταιρείες και μεγάλους χρηματοπιστωτικούς και 
χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, όπως εμπορικές και επενδυ-
τικές 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 κε-
φαλαίων, να εκπονούν υψηλής ποιότητος χρηματοοικονομικές 
μελέτες, να διαχειρίζονται αποτελεσματικά μεγάλα χαρτοφυλά-
κια, χρησιμοποιώντας σύνθετα χρηματοοικονομικά εργαλεία, 
και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πολύπλοκων διαδι-
κασιών ελέγχου μεγάλων επιχειρήσεων. Επίσης, 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.

Το νεότερο Τμήμα του ΟΠΑ έχει σκοπό τη δημιουργία στελε-
χών με βασικές γνώσεις διοικητικής επιστήμης, πλαισιωμένες με 
γνώσεις διαχείρισης των σύγχρονων τεχνολογιών και με τις απα-
ραίτητες διοικητικές και ηγετικές ικανότητες. Με αυτό το μίγμα 
γνώσεων και ικανοτήτων θα μπορούν να λαμβάνουν και να υλο-
ποιούν αποτελεσματικά στρατηγικές και λειτουργικές αποφάσεις 
οι οποίες από τη φύση τους απαιτούν διεπιστημονική προσέγγι-
ση. Προσφέρει τις εξής κατευθύνσεις: 
• Διοικητική των Επιχειρήσεων
• Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
• Εφοδιαστική Αλυσίδα και Πωλήσεις 
• Στρατηγική και Ανθρώπινοι Πόροι, και
• Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, ο κάθε φοιτητής του  Τμή-
ματος συμβουλεύεται τον καθηγητή σύμβουλό του σε θέματα 
επιλογής μαθημάτων, προγράμματος σπουδών, κ.ά. Στο τελευ-
ταίο εξάμηνο όλοι οι φοιτητές εκπονούν πρακτική άσκηση σε μια 
επιχείρηση ή έναν οργανισμό.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος είναι ανταγωνιστικοί ως στελέχη και 
ως σύμβουλοι σε όλες τις παραδοσιακές ειδικότητες της Διοί-
κησης Επιχειρήσεων όπως Μάρκετινγκ, Διοίκηση Παραγωγής, 
Χρηματοοικονομικά, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, κλπ. Επίσης 
μπορούν να διαπρέψουν σε ειδικότητες αιχμής στο νέο μεταβαλ-
λόμενο, ανταγωνιστικό και ανεπτυγμένο τεχνολογικά περιβάλλον 
όπως Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Internet, Διοίκηση Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας, Σχεδιασμός Διαδικασιών, Διοίκηση Καινοτομίας, Δι-
οίκηση Πληροφορικής, Διαχείριση Ψηφιακών Καναλιών, Επιχει-
ρηματική Στρατηγική, Χρηματοοικονομική Μηχανική, Διοίκηση 
Υπηρεσιών. Η σύζευξη επίσης των γνώσεων της Διοικητικής 
Επιστήμης με την Πληροφορική παρέχει στους αποφοίτους του 
Τμήματος το αναγκαίο υπόβαθρο για διοικητικά στελέχη στον 
επαγγελματικό χώρο των τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και 
συμβουλευτικών εταιρειών. Οι απόφοιτοι του τμήματος διαθέ-
τουν δραστήριο σύλλογο αποφοίτων.

Πρόεδρος Τμήματος: Καθ. Ι. Κατσουλάκος
Αν. Πρόεδρος Τμήματος: Καθ. Ε. Τσιώνας
Γραμματεία Τμήματος: 
Τηλ. 210 8203 304-305, Fax. 210 8238249
E-mail: econ@aueb.gr, http://www.econ.aueb.gr

Πρόεδρος Τμήματος: Καθ. Α. Ξεπαπαδέας
Αν. Πρόεδρος Τμήματος: Αν. Καθ. Δ. Μπουραντώνης
Γραμματεία Τμήματος :
Τηλ. 210 8203 106-107, Fax. 210 8214122
E-mail: deos@aueb.gr, http://deos.aueb.gr

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων έχει αναπτύξει 
ένα Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο συνδυάζει τη γνώση ενός 
σημαντικού αριθμού θεωρητικών προσεγγίσεων στην Οργάνω-
ση και Διοίκηση Επιχειρήσεων με την κατανόηση των μεθόδων 
και τρόπων με τους οποίους η παροχή εξειδικευμένης γνώσης 
εντάσσεται στις διάφορες λειτουργίες της Επιχείρησης. Το πρό-
γραμμα παρέχει σφαιρική εκπαίδευση στη Διοίκηση Επιχειρήσε-
ων, ενώ ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα στο φοιτητή να επιλέξει 
εξειδίκευση σε μια από τις ακόλουθες κατευθύνσεις:
• Διοίκηση Επιχειρήσεων, 
• Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων, 
• Λογιστική και Χρηματοδοτική Διοίκηση και 
• Μάρκετινγκ.

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Σπουδών δίνει τη δυνατότητα για την 
προετοιμασία του φοιτητή για μια καριέρα σε ειδικότητες όπως: 
σύμβουλος επιχειρήσεων και αναλυτής στρατηγικού σχεδια-
σμού, στέλεχος διαφημιστικών εταιρειών και αναλυτής προώθη-
σης προϊόντων και υπηρεσιών, στέλεχος πωλήσεων, ορκωτός 
λογιστής και αναλυτής διοικητικής λογιστικής, αναλυτής επενδύ-
σεων και διαχείρισης χαρτοφυλακίου και διαπραγματευτή χρημα-
ταγορών. Επιπλέον, η Διοίκηση Επιχειρήσεων απαιτεί σημαντική 
γνώση πρακτικής εφαρμογής και για το σκοπό αυτό οι φοιτητές 
αποκτούν σημαντικές γνώσεις στη διοίκηση και χρήση πληροφο-
ριακών συστημάτων. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων έχουν μεγάλες δυνατότητες προσφοράς 
υπηρεσιών, ως στελέχη σε ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, 
καθώς και ως επιχειρηματίες. Αυτές οι δυνατότητες είναι ουσια-
στικές καθώς το Τμήμα καταλαμβάνει μια από τις πρώτες θέσεις 
από πλευράς απορρόφησης των πτυχιούχων του στην αγορά ερ-
γασίας αποτέλεσμα όχι μόνο της εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου 
που παρέχει, αλλά και των σημαντικών συνεργειών που έχει με 
μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και 
δημόσιου τομέα.  

Αποφοίτησα από το τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων το 2004.  Το ΟΔΕ αποτέλεσε επιλογή που αποδεί-
χθηκε πολύ σωστή για τη μετέπειτα πορεία μου. Εκεί πήρα 
τις βάσεις, ώστε να αποκτήσω μια ευρύτερη κατάρτιση όσον 
αφορά τον επιχειρησιακό χώρο, αλλά και να εξειδικευθώ 
στην κατεύθυνση του μάρκετινγκ. Το δυνατό θεωρητικό υπό-
βαθρο που απέκτησα σε συνδυασμό με τα υψηλών απαι-
τήσεων μαθήματα και το επίπεδο των συμφοιτητών μου, 
με βοήθησαν να φέρω εις πέρας το μεταπτυχιακό μου στο 
London School of Economics, να κερδίσω με την ομάδα μου 
το 1ο Πανελλήνιο Βραβείο Μάρκετινγκ της Philip Morris και 
να κατέχω σήμερα μία θέση στο μάρκετινγκ της Αθηναϊκής 
Ζυθοποιίας, που τόσο επιθυμούσα.

Αποφοίτησα από το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας το 
2008. Με την ολοκλήρωση των σπουδών μου εργάστηκα 
για ένα χρόνο σε marketing -commercial projects σε χώρους 
Advertising, IT Solutions και Market Research. Στη συνέχεια 
ολοκλήρωσα ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Πανεπι-
στήμιο του Bath και σήμερα εργάζομαι στo Λονδίνο ως μέ-
λος του Global Marketing Team της εταιρείας IMS Health 
και ασχολούμαι με την ανάπτυξη και εκτέλεση marcomms 
δραστηριοτήτων στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική 
και την καθοδήγηση τοπικών χωρών στη χρήση των παγκό-
σμιων διαδικασιών μάρκετινγκ της εταιρείας. Η ποιότητα των 
σπουδών μου και η θεωρητική κατάρτιση που έλαβα από το 
τμήμα, σε συνδυασμό με την εμπειρία μου στο πλαίσιο της 
πρακτικής άσκησης, αποτέλεσαν ένα εξαιρετικό υπόβαθρο 
για να εισέλθω σε ένα πολύ συναρπαστικό, γεμάτο προκλή-
σεις επαγγελματικό χώρο. 

Πρόεδρος Τμήματος: Καθ. Β. Παπαδάκης
Αν. Πρόεδρος Τμήματος: Καθ. Α. Νικολόπουλος
Γραμματεία Τμήματος : 
Τηλ. 210 8203 309-11, Fax. 210 8230966 
E-mail: ode@aueb.gr, http://www.ode.aueb.gr

Πρόεδρος Τμήματος: Καθ. Γ. Αυλωνίτης
Αν. Πρόεδρος Τμήματος: Καθ. Γ. Μπάλτας
Γραμματεία Τμήματος : 
Τηλ. 210 8203 101-3, Fax. 2108225 677 
E-mail: marktg@aueb.gr, http://www.mbc.aueb.gr

Το ΔΕΤ είναι ένα πολλά υποσχόμενο Τμήμα. Αυτό αποδί-
δεται στον ενθουσιασμό μίας ομάδας ακαδημαϊκών, κορυ-
φαίων 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 επιχειρη-
ματικά στελέχη: συνέγραψε τα πιο σύγχρονα συγγράμματα, 
μας μετέδωσε πολύτιμες ακαδημαϊκές γνώσεις, μας δίδαξε 
με πρωτοποριακές μεθόδους, μας έμαθε να έχουμε σφαιρι-
κή 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 υπο-
ψήφιο που στοχεύει σε μία επιτυχημένη σταδιοδρομία στον 
επιχειρηματικό κόσμο.

Πρόεδρος Τμήματος: Καθ. Γ. Ιωάννου
Αν. Πρόεδρος Τμήματος: Καθ. Δ. Μπουραντάς
Γραμματεία Τμήματος :
Τηλ. 210 8203 129, 210 8203 139, Fax. 210 8203 127
E-mail: dmst@aueb.gr, http://dmst.aueb.gr

Το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικομικής αποτελεί μια εξαι-
ρετική επιλογή για όσους ενδιαφέρονται να γίνουν στελέχη 
τραπεζών, χρηματοπιστωτικών οργανισμών, ελεγκτικών, 
συμβουλευτικών, εμπορικών και λοιπών εταιριών. Μυστικό 
επιτυχίας του τμήματος είναι οι καθηγητές αναγνωρισμένου 
κύρους, το σύγχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και το απαι-
τητικό περιβάλλον σπουδών.
Γνωρίζοντας το πόσο απαιτητικές είναι οι σημερινές συνθήκες 
εργασίας, δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι οι σπου-
δές μου με προετοίμασαν κατάλληλα. Πάντα θα θυμάμαι τη 
φοίτησή μου στο τμήμα αυτό ως μία από τις πιο ευχάριστες 
περιόδους της ζωής μου. 

Πρόεδρος Τμήματος: Καθ. Δ. Γεωργούτσος
Αν. Πρόεδρος Τμήματος: Αν. Καθ. Δ. Χέβας
Γραμματεία Τμήματος: 
Τηλ. 210 8203322, 210 8203302 Fax. 210 8228816
E-mail: accfin@aueb.gr, http://www.loxri.aueb.gr

Η φοίτησή μου στο τμήμα Πληροφορικής με βοήθησε 
πολλαπλά στη μετέπειτα σταδιοδρομία μου. Αρχικά μου 
έδωσε το απαραίτητο υπόβαθρο σπουδών για να επιδιώ-
ξω ένα μεταπτυχιακό διδακτορικό πρόγραμμα σ’ ένα από 
τα εγνωσμένης αξίας ευρωπαϊκά πανεπιστήμια (Imperial 
College). Στην επαγγελματική μου σταδιοδρομία, η απο-
κόμιση γνώσεων εφαρμοσμένης πληροφορικής σε συνδυ-
ασμό με Μαθηματικά και Επιχειρησιακή Έρευνα, μου έδω-
σαν 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 
εταιρείας πληροφορικής, από software developer σε διευ-
θύνοντα σύμβουλο της Entersoft.

Πρόεδρος Τμήματος: Καθ. Π. Κωνσταντόπουλος 
Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος: Καθ. Π. Κατερίνης
Γραμματεία Τμήματος:
Τηλ. 210 8203 314-316, Fax. 210 8226105 
E-mail: infotech@aueb.gr, http://www.cs.aueb.gr

Οι βάσεις της επιστημονικής και επαγγελματικής σταδι-
οδρομίας μου στήθηκαν στα χρόνια των προπτυχιακών 
σπουδών μου στο Τμήμα της Στατιστικής του ΟΠΑ από το 
οποίο απoφοίτησα το 1999. Το οργανωμένο πρόγραμμα 
σπουδών, τα ολιγομελή τμήματα φοιτητών, το ενδιαφέ-
ρον των καθηγητών και η σωστή καθοδήγηση τους, αλλά 
και οι στενές σχέσεις του Τμήματος με άλλα ευρωπαϊκά 
πανεπιστημιακά ιδρύματα μου έδωσαν την δυνατότητα να 
αντιληφθώ και να ζήσω ο ίδιος την επιστημονική έρευνα 
σαν μία συναρπαστική δραστηριότητα που συνδυάζει ιδα-
νικά την προσωπική μελέτη με την επικοινωνία σε διεθνές 
επίπεδο.

Πρόεδρος Τμήματος: Καθ. Ε. Πανάς
Αν. Πρόεδρος: Αν. Καθ. Ε. Κυριακίδης
Γραμματεία Τμήματος :
Τηλ. 210 8203112-113, Fax. 210 8230488
E-mail: stat@aueb.gr, http://www.stat-athens.aueb.gr

Αποφοίτησα από το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικο-
νομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του ΟΠΑ το 1997. Εργάζομαι ως 
ερευνήτρια στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στο Παρίσι.
Κατά την άποψή μου, η ποιότητα της διδασκαλίας στο ΔΕΟΣ, 
οι οικονομικές αλλά και ευρύτερες γνώσεις που απέκτησα 
εκεί, ο προσανατολισμός του Τμήματος σε νεωτεριστικές ιδέ-
ες και προγράμματα και η ενθάρρυνση και υποστήριξη που 
έλαβα από τους καθηγητές μου για να διευρύνω τους ορίζο-
ντές μου ήταν οι καθοριστικοί παράγοντες για την μετέπειτα 
πορεία μου.

Σπουδάζοντας στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ 
είχα την τιμή να εκπαιδευτώ από διακεκριμένους Καθηγη-
τές κορυφαίου επιπέδου και να γνωρίσω μερικούς από τους 
καλύτερους φοιτητές της χώρας μας. Ο παραπάνω συνδυα-
σμός δημιουργεί έναν υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό οργα-
νισμό, ο οποίος απολαμβάνει της αναγνώρισης της διεθνούς 
επιστημονικής κοινότητας, αλλά και του επιχειρηματικού κό-
σμου. Από την αρχή της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας 
βίωσα την αποδοχή αυτή, ενώ παράλληλα το επίπεδο των 
γνώσεων που είχα αποκτήσει με βοήθησε να αντεπεξέλθω 
με σιγουριά σε όλες τις προκλήσεις. Σήμερα, γνωρίζω ότι 
έχω ένα ισχυρό όπλο στα χέρια μου: το κύρος και την ουσία 
του να είμαι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικής Επιστή-
μης του ΟΠΑ.

Μιχάλης Νικολάου
Δ/ντης Πωλήσεων Codman - Johnson & Johnson Hellas

Θεοδώρα Ξενογιάννη
Ερευνήτρια ΟΟΣΑ

Ναταλία Παπαπετροπούλου
Trade Marketing Αθηναϊκής Ζυθοποιίας 

Μαρία Δόβρα
Global Marketing Coordinator, IMS Health, Μεγάλη Βρετανία.

Αλεξάνδρα Σιγάλα 
Τμήμα Τύπου και Επικοινωνίας, Marfin Investment Group

Κανδηλώρου Μυρτώ
Φορολογικό Τμήμα Deloitte

Αντώνης Κοτζαμανίδης
Διευθύνων Σύμβουλος Entersoft

Όμηρος Παπασπηλιόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Pompeu Fabra, Βαρκελώνη



Tμήμα
Οικονομικής
Επιστήμης

Tμήμα Διεθνών
και Ευρωπαϊκών 

Οικονομικών Σπουδών

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 την ορ-
γάνωση των σπουδών ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
της επιστήμης και στις ανάγκες της σύγχρονης οικονομίας και κοι-
νωνίας, καλύπτοντας εύρος θεμάτων στην οικονομική επιστήμη 
και ανάλυση (όπως μακρο και μικροοικονομική, δημόσια, διε-
θνή, 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: 
• Οικονομική Θεωρία και Πολιτική,
• Οικονομική Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομική και 
• Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης έχουν ευνο-
ϊκές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης στα ερευνητικά 
κέντρα και οργανισμούς της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
τις τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τις ιδιωτικές επι-
χειρήσεις, επιχειρήσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών και ρυθ-
μιστικές αρχές, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τη δημόσια 
διοίκηση. 
Επίσης οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν έξοχες προοπτικές για 
τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην 
Οικονομική Ανάλυση, τα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και σε συ-
ναφείς κλάδους εξειδίκευσης όπως τη Χρηματοοικονομική και 
τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, θέτοντας τις βάσεις για την επιτυχή 
τους σταδιοδρομία σε μεγάλους διεθνείς και ελληνικούς οργα-
νισμούς και επιχειρήσεις, καθώς και για ακαδημαϊκή σταδιοδρο-
μία σε ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια. 
Τις σπουδές τους αυτές μπορούν να τις συνεχίσουν είτε στο Πα-
νεπιστήμιό μας, είτε σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Το Τμήμα ΔΕΟΣ αποτελεί ένα σχετικά νέο Τμήμα του Οικονο-
μικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο άρχισε να λειτουργεί 
το 1990. Αποσκοπεί στην εκπαίδευση οικονομολόγων με διεπι-
στημονική κατάρτιση και ευρύτερη δυνατότητα κατανόησης της 
παγκόσμιας και ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Οι επαυξημένες 
αυτές γνώσεις θεωρούνται ιδιαίτερα χρήσιμες καθώς η Ελλάδα 
ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οικονομία της είναι τμήμα της 
Ζώνης του Ευρώ και λειτουργεί στο πλαίσιο μιας διεθνούς πα-
γκοσμιοποιημένης οικονομίας.

Στο πλαίσιο των προπτυχιακών σπουδών, υπάρχει δυνατότητα 
μεγαλύτερης εξειδίκευσης σε μία από τις δύο κατευθύνσεις του 
Τμήματος: 
• Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική, και 
• Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία.

Το Τμήμα έχει πρωτοπορήσει στη χρήση εκπαιδευτικών μεθό-
δων ώστε να επιτυγχάνεται η πιο αποτελεσματική μετάδοση της 
γνώσης και να αναπτύσσεται η αναλυτική ικανότητα των φοι-
τητών. Οι μέθοδοι αυτοί περιλαμβάνουν: διαλέξεις, συζητήσεις 
κατά ομάδες, γραπτές εργασίες, διπλωματική εργασία, φροντι-
στήρια, πρακτική άσκηση. Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν 
να απασχοληθούν στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα σε θέ-
σεις που προσλαμβάνουν οικονομολόγους. Έχουν ένα σχετικό 
πλεονέκτημα για απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε 
διεθνείς οργανισμούς. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικής 
έρευνας που διενήργησε το Τμήμα, το ένα τρίτο περίπου των 
απασχολουμένων πτυχιούχων εργάζονται στον χρηματοπιστωτι-
κό τομέα της οικονομίας, και ιδιαίτερα σε τράπεζες. Οι περισσό-
τεροι από τους υπόλοιπους εργάζονται στο Ελληνικό Δημόσιο, 
σε Εταιρίες Συμβούλων, Εμπορικές και Βιομηχανικές Επιχειρή-
σεις, Διεθνείς Οργανισμούς. Οι απόφοιτοί μας μπορούν να συ-
νεχίσουν τις σπουδές τους σε ένα από τα μεταπτυχιακά προ-
γράμματα του Τμήματος ή σε άλλα Τμήματα ή Πανεπιστήμια. 

Τμήμα
Πληροφορικής 

Tμήμα
Στατιστικής

Το Τμήμα Πληροφορικής παρέχει τις γνώσεις και ικανότητες που 
απαιτούνται από έναν επιστήμονα του χώρου για να θεωρείται 
άξιος του τίτλου του με τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα: αφε-
νός να είναι σε θέση να συνεισφέρει ουσιαστικά στην ανάπτυξη 
τεχνολογιών πληροφορικής και αφετέρου να παίξει ρόλο στην 
εισαγωγή των τεχνικών αυτών σε οποιοδήποτε τομέα της οικονο-
μικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Το πρόγραμμα σπουδών 
τονίζει την σε βάθος γνώση του κλάδου της Θεωρητικής και της 
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνα-
τότητα μιας επίσης σε βάθος κάλυψης των Επιχειρηματικών και 
Διοικητικών Εφαρμογών με επιλογές από το ισχυρότατο πρό-
γραμμα μαθημάτων του Πανεπιστημίου. Οι φοιτητές αποκτούν 
εξειδίκευση επιλέγοντας δύο - ή και περισσότερους - Κύκλους 
Σπουδών από τους παρακάτω:
• Θεωρητική Πληροφορική
• Συστήματα και Δίκτυα Υπολογιστών
• Πληροφοριακά Συστήματα και Ασφάλεια
• Βάσεις Δεδομένων και Διαχείριση Γνώσης 
• Επιχειρησιακή Έρευνα και Οικονομικά Πληροφορικής
• Υπολογιστικά Μαθηματικά και Επιστημονικοί Υπολογισμοί.

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει σημαντική ζήτηση για επιστήμονες 
του χώρου, παρόλο που ο αριθμός των αποφοίτων είναι αυξα-
νόμενος. Οι περισσότεροι απόφοιτοι του Τμήματος απασχολού-
νται σε ιδιωτικές εταιρείες Πληροφορικής, αλλά και σε θέσεις 
Πληροφορικής του δημόσιου τομέα ή στην Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση. Πολλοί πτυχιούχοι απασχολούνται σε εφαρμογές 
της Πληροφορικής, αφού οι εργοδότες εκτιμούν τις πρόσθετες 
γνώσεις οικονομικών και διοίκησης που διαθέτουν. Ένα σημα-
ντικό μέρος των αποφοίτων συνεχίζει για μεταπτυχιακές σπουδές 
στην Επιστήμη Υπολογιστών, αλλά και σε μεταπτυχιακά Οικονο-
μικών και Διοίκησης, χωρίς δυσκολία προσαρμογής. Απόφοιτοι 
του Τμήματος έχουν γίνει δεκτοί στα πιο γνωστά πανεπιστήμια 
διεθνώς, ενώ άλλοι απόφοιτοι έχουν διαγράψει διακεκριμένη 
ακαδημαϊκή πορεία.

Το πρόγραμμα είναι εναρμονισμένο με τη φιλοσοφία των προ-
γραμμάτων σπουδών των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων με τα 
οποία συνεργάζεται το Τμήμα αφού είναι βασισμένο στο σύστη-
μα μεταφοράς εκπαιδευτικών μονάδων ECTS (European Credit 
Transfer System). Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα απόκτησης 
του πτυχίου του παρακολουθώντας υποχρεωτικά μαθήματα 
κατά τα πρώτα εξάμηνα και μαθήματα επιλογής στη συνέχεια. 
Στο πρόγραμμα σπουδών δεν υπάρχουν κατευθύνσεις με την 
αυστηρή έννοια του όρου. Στην ουσία όμως, ο κάθε φοιτητής 
μπορεί να διαμορφώσει τη δική του κατεύθυνση και ειδίκευση 
επιλέγοντας κατάλληλα μαθήματα επιλογής. Η επιλογή αυτή γί-
νεται σε συνεργασία με το Σύμβουλο Σπουδών. Ο τρόπος αυτός 
σχεδιασμού των σπουδών επιτρέπει ελευθερία επιλογών στον 
φοιτητή.

Λόγω των πολλών εφαρμογών της Στατιστικής, εκτός από την 
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία και τις άλλες κυβερνητικές υπηρε-
σίες, οι Στατιστικοί μπορούν να απασχοληθούν και σε πολλούς 
κλάδους του ιδιωτικού τομέα. Οι χώροι απασχόλησης περιλαμ-
βάνουν τις ασφαλιστικές εταιρείες, τις επιχειρήσεις, τις τράπεζες, 
τις βιομηχανίες, τον τουρισμό, τις συγκοινωνίες, τις εταιρείες δη-
μοσκοπήσεων, κλπ. Εξάλλου το πτυχίο της Στατιστικής αποτελεί 
ένα πολύ καλό πρώτο πτυχίο για περαιτέρω εξειδίκευση, σε 
μεταπτυχιακό επίπεδο, στα Οικονομικά και Χρηματοοικονομι-
κά, τη Διοίκηση κλπ. Με βάση έρευνα που πραγματοποίησε το 
Τμήμα, το 86,4% των πτυχιούχων του   εργάζεται στον ιδιωτικό 
τομέα και το 7,4% στο δημόσιο τομέα. Τέλος, το σύνολο των 
αποφοίτων των μεταπτυχιακών προγραμμάτων έχει απορροφη-
θεί στην αγορά εργασίας. Για πολλούς από αυτούς μάλιστα οι 
εργασιακές ευκαιρίες προέκυψαν πριν ακόμη ολοκληρώσουν τις 
σπουδές τους.

Tμήμα Οργάνωσης 
και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων

Tμήμα 
Μάρκετινγκ 

και Επικοινωνίας

Το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας αποτελεί ένα από τα δυναμικότε-
ρα τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ξεκίνησε τη λει-
τουργία του το 1992 με τον τίτλο «Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και 
Μάρκετινγκ» και πήρε τη σημερινή του ονομασία το 2002 με παράλλη-
λη προσαρμογή του προγράμματος σπουδών στο σύγχρονο επιχειρησι-
ακό περιβάλλον. Αποτελεί το πρώτο πανεπιστημιακό τμήμα στη χώρα 
που ασχολείται με την επιστήμη του Μάρκετινγκ και το μοναδικό που 
συνδυάζει τα αντικείμενα Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με ειδίκευση στις 
Νέες Τεχνολογίες, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Το τμήμα 
δημιουργήθηκε ως απάντηση στη ραγδαία εξέλιξη των δύο επιστημών 
και στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις επιχειρήσεων και οργανισμών 
για εξειδικευμένα στελέχη. Στα 20 χρόνια λειτουργίας του έχει να επι-
δείξει πλούσιο επιστημονικό έργο με διεθνή αναγνώριση ενώ πολλοί 
απόφοιτοι του έχουν ανέλθει σε ανώτατες θέσεις διοίκησης στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό. Το τμήμα ήταν από τα πρώτα πανεπιστημιακά τμήματα 
στη χώρα που ολοκλήρωσαν την αξιολόγηση τους από την Αρχή Δια-
σφάλισης Ποιότητας για την Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) και η έκθεση 
αξιολόγησης το κατατάσσει ως ένα από τα κορυφαία Πανεπιστημιακά 
Τμήματα στην χώρα που ανταγωνίζεται επάξια αντίστοιχα τμήματα διε-
θνώς.
Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος καλύπτει όλες τις εξελίξεις του 
σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος μέσα από την χρήση ποικίλων 
εκπαιδευτικών μεθόδων όπως διαλέξεις, χρήση ηλεκτρονικών εφαρμο-
γών, μελέτες περιπτώσεων, εργασίες, επιχειρηματικές προσομοιώσεις, 
πρακτική άσκηση, εκπαιδευτικές επισκέψεις, δράσεις εθελοντισμού. Η 
εκπαίδευση που προσφέρουμε στους φοιτητές μας, αυριανά στελέχη της 
Ελληνικής οικονομίας, θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις στις οποίες θα απα-
σχοληθούν να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στις εκάστοτε επιχειρηματικές 
και οικονομικές προκλήσεις που επικρατούν στην αγορά.
Τα τρία πρώτα χρόνια, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος εστιάζει 
στις βασικές γνώσεις πάνω στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το Μάρκετινγκ 
και την Επιχειρησιακή Επικοινωνία. Στο τέταρτο έτος σπουδών, οι φοιτη-
τές επιλέγουν μία από τις ακόλουθες κατευθύνσεις ειδίκευσης:
• Μάρκετινγκ
• Επιχειρησιακή Επικοινωνία και Ανθρώπινο Δυναμικό
• Μικτή Κατεύθυνση
Οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων του Τμήματος διαγράφο-
νται εξαιρετικές με βάση όλες τις δημοσιευμένες έρευνες. Οι πτυχιούχοι 
του τμήματος πλεονεκτούν ιδιαίτερα στους τομείς Μάρκετινγκ, Πωλή-
σεων, Εξαγωγών, Διαφήμισης, Έρευνας Αγοράς, Δημοσίων Σχέσεων, 
Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας, ενώ το 
υπόβαθρο του προγράμματος σπουδών επιτρέπει την εξέλιξη των πτυχι-
ούχων σε συμβούλους και επιχειρηματίες. Παράλληλα οι πτυχιούχοι του 
Τμήματος είναι κατάλληλα εφοδιασμένοι για να συνεχίσουν τις σπουδές 
τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. 

Tμήμα 
Διοικητικής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας

Tμήμα 
Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής

Το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, ένα από τα νεότερα Τμήματα του Πα-
νεπιστημίου, ιδρύθηκε το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000. Το 
πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος προσφέρει εξειδικευμένες 
γνώσεις στους χώρους της Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής. 
Ειδικότερα, το πρόγραμμα παρέχει άρτια κατάρτιση των φοιτη-
τών σε θέματα σχετικά με τη χρηματοοικονομική λειτουργία των 
επιχειρήσεων, την οργάνωση και λειτουργία των λογιστικών και 
ελεγκτικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων, καθώς επίσης με τη 
λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων και των αγορών χρήματος 
και κεφαλαίου. Από το 5ο εξάμηνο, το πρόγραμμα σπουδών 
προβλέπει δύο κατευθύνσεις: 
• Λογιστική και 
• 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 δημοσίου τομέα. Μπορούν επίσης να εργασθούν σε λογι-
στικές-ελεγκτικές εταιρείες και μεγάλους χρηματοπιστωτικούς και 
χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, όπως εμπορικές και επενδυ-
τικές 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 κε-
φαλαίων, να εκπονούν υψηλής ποιότητος χρηματοοικονομικές 
μελέτες, να διαχειρίζονται αποτελεσματικά μεγάλα χαρτοφυλά-
κια, χρησιμοποιώντας σύνθετα χρηματοοικονομικά εργαλεία, 
και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πολύπλοκων διαδι-
κασιών ελέγχου μεγάλων επιχειρήσεων. Επίσης, 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.

Το νεότερο Τμήμα του ΟΠΑ έχει σκοπό τη δημιουργία στελε-
χών με βασικές γνώσεις διοικητικής επιστήμης, πλαισιωμένες με 
γνώσεις διαχείρισης των σύγχρονων τεχνολογιών και με τις απα-
ραίτητες διοικητικές και ηγετικές ικανότητες. Με αυτό το μίγμα 
γνώσεων και ικανοτήτων θα μπορούν να λαμβάνουν και να υλο-
ποιούν αποτελεσματικά στρατηγικές και λειτουργικές αποφάσεις 
οι οποίες από τη φύση τους απαιτούν διεπιστημονική προσέγγι-
ση. Προσφέρει τις εξής κατευθύνσεις: 
• Διοικητική των Επιχειρήσεων
• Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
• Εφοδιαστική Αλυσίδα και Πωλήσεις 
• Στρατηγική και Ανθρώπινοι Πόροι, και
• Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, ο κάθε φοιτητής του  Τμή-
ματος συμβουλεύεται τον καθηγητή σύμβουλό του σε θέματα 
επιλογής μαθημάτων, προγράμματος σπουδών, κ.ά. Στο τελευ-
ταίο εξάμηνο όλοι οι φοιτητές εκπονούν πρακτική άσκηση σε μια 
επιχείρηση ή έναν οργανισμό.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος είναι ανταγωνιστικοί ως στελέχη και 
ως σύμβουλοι σε όλες τις παραδοσιακές ειδικότητες της Διοί-
κησης Επιχειρήσεων όπως Μάρκετινγκ, Διοίκηση Παραγωγής, 
Χρηματοοικονομικά, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, κλπ. Επίσης 
μπορούν να διαπρέψουν σε ειδικότητες αιχμής στο νέο μεταβαλ-
λόμενο, ανταγωνιστικό και ανεπτυγμένο τεχνολογικά περιβάλλον 
όπως Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Internet, Διοίκηση Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας, Σχεδιασμός Διαδικασιών, Διοίκηση Καινοτομίας, Δι-
οίκηση Πληροφορικής, Διαχείριση Ψηφιακών Καναλιών, Επιχει-
ρηματική Στρατηγική, Χρηματοοικονομική Μηχανική, Διοίκηση 
Υπηρεσιών. Η σύζευξη επίσης των γνώσεων της Διοικητικής 
Επιστήμης με την Πληροφορική παρέχει στους αποφοίτους του 
Τμήματος το αναγκαίο υπόβαθρο για διοικητικά στελέχη στον 
επαγγελματικό χώρο των τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και 
συμβουλευτικών εταιρειών. Οι απόφοιτοι του τμήματος διαθέ-
τουν δραστήριο σύλλογο αποφοίτων.

Πρόεδρος Τμήματος: Καθ. Ι. Κατσουλάκος
Αν. Πρόεδρος Τμήματος: Καθ. Ε. Τσιώνας
Γραμματεία Τμήματος: 
Τηλ. 210 8203 304-305, Fax. 210 8238249
E-mail: econ@aueb.gr, http://www.econ.aueb.gr

Πρόεδρος Τμήματος: Καθ. Α. Ξεπαπαδέας
Αν. Πρόεδρος Τμήματος: Αν. Καθ. Δ. Μπουραντώνης
Γραμματεία Τμήματος :
Τηλ. 210 8203 106-107, Fax. 210 8214122
E-mail: deos@aueb.gr, http://deos.aueb.gr

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων έχει αναπτύξει 
ένα Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο συνδυάζει τη γνώση ενός 
σημαντικού αριθμού θεωρητικών προσεγγίσεων στην Οργάνω-
ση και Διοίκηση Επιχειρήσεων με την κατανόηση των μεθόδων 
και τρόπων με τους οποίους η παροχή εξειδικευμένης γνώσης 
εντάσσεται στις διάφορες λειτουργίες της Επιχείρησης. Το πρό-
γραμμα παρέχει σφαιρική εκπαίδευση στη Διοίκηση Επιχειρήσε-
ων, ενώ ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα στο φοιτητή να επιλέξει 
εξειδίκευση σε μια από τις ακόλουθες κατευθύνσεις:
• Διοίκηση Επιχειρήσεων, 
• Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων, 
• Λογιστική και Χρηματοδοτική Διοίκηση και 
• Μάρκετινγκ.

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Σπουδών δίνει τη δυνατότητα για την 
προετοιμασία του φοιτητή για μια καριέρα σε ειδικότητες όπως: 
σύμβουλος επιχειρήσεων και αναλυτής στρατηγικού σχεδια-
σμού, στέλεχος διαφημιστικών εταιρειών και αναλυτής προώθη-
σης προϊόντων και υπηρεσιών, στέλεχος πωλήσεων, ορκωτός 
λογιστής και αναλυτής διοικητικής λογιστικής, αναλυτής επενδύ-
σεων και διαχείρισης χαρτοφυλακίου και διαπραγματευτή χρημα-
ταγορών. Επιπλέον, η Διοίκηση Επιχειρήσεων απαιτεί σημαντική 
γνώση πρακτικής εφαρμογής και για το σκοπό αυτό οι φοιτητές 
αποκτούν σημαντικές γνώσεις στη διοίκηση και χρήση πληροφο-
ριακών συστημάτων. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων έχουν μεγάλες δυνατότητες προσφοράς 
υπηρεσιών, ως στελέχη σε ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, 
καθώς και ως επιχειρηματίες. Αυτές οι δυνατότητες είναι ουσια-
στικές καθώς το Τμήμα καταλαμβάνει μια από τις πρώτες θέσεις 
από πλευράς απορρόφησης των πτυχιούχων του στην αγορά ερ-
γασίας αποτέλεσμα όχι μόνο της εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου 
που παρέχει, αλλά και των σημαντικών συνεργειών που έχει με 
μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και 
δημόσιου τομέα.  

Αποφοίτησα από το τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων το 2004.  Το ΟΔΕ αποτέλεσε επιλογή που αποδεί-
χθηκε πολύ σωστή για τη μετέπειτα πορεία μου. Εκεί πήρα 
τις βάσεις, ώστε να αποκτήσω μια ευρύτερη κατάρτιση όσον 
αφορά τον επιχειρησιακό χώρο, αλλά και να εξειδικευθώ 
στην κατεύθυνση του μάρκετινγκ. Το δυνατό θεωρητικό υπό-
βαθρο που απέκτησα σε συνδυασμό με τα υψηλών απαι-
τήσεων μαθήματα και το επίπεδο των συμφοιτητών μου, 
με βοήθησαν να φέρω εις πέρας το μεταπτυχιακό μου στο 
London School of Economics, να κερδίσω με την ομάδα μου 
το 1ο Πανελλήνιο Βραβείο Μάρκετινγκ της Philip Morris και 
να κατέχω σήμερα μία θέση στο μάρκετινγκ της Αθηναϊκής 
Ζυθοποιίας, που τόσο επιθυμούσα.

Αποφοίτησα από το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας το 
2008. Με την ολοκλήρωση των σπουδών μου εργάστηκα 
για ένα χρόνο σε marketing -commercial projects σε χώρους 
Advertising, IT Solutions και Market Research. Στη συνέχεια 
ολοκλήρωσα ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Πανεπι-
στήμιο του Bath και σήμερα εργάζομαι στo Λονδίνο ως μέ-
λος του Global Marketing Team της εταιρείας IMS Health 
και ασχολούμαι με την ανάπτυξη και εκτέλεση marcomms 
δραστηριοτήτων στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική 
και την καθοδήγηση τοπικών χωρών στη χρήση των παγκό-
σμιων διαδικασιών μάρκετινγκ της εταιρείας. Η ποιότητα των 
σπουδών μου και η θεωρητική κατάρτιση που έλαβα από το 
τμήμα, σε συνδυασμό με την εμπειρία μου στο πλαίσιο της 
πρακτικής άσκησης, αποτέλεσαν ένα εξαιρετικό υπόβαθρο 
για να εισέλθω σε ένα πολύ συναρπαστικό, γεμάτο προκλή-
σεις επαγγελματικό χώρο. 

Πρόεδρος Τμήματος: Καθ. Β. Παπαδάκης
Αν. Πρόεδρος Τμήματος: Καθ. Α. Νικολόπουλος
Γραμματεία Τμήματος : 
Τηλ. 210 8203 309-11, Fax. 210 8230966 
E-mail: ode@aueb.gr, http://www.ode.aueb.gr

Πρόεδρος Τμήματος: Καθ. Γ. Αυλωνίτης
Αν. Πρόεδρος Τμήματος: Καθ. Γ. Μπάλτας
Γραμματεία Τμήματος : 
Τηλ. 210 8203 101-3, Fax. 2108225 677 
E-mail: marktg@aueb.gr, http://www.mbc.aueb.gr

Το ΔΕΤ είναι ένα πολλά υποσχόμενο Τμήμα. Αυτό αποδί-
δεται στον ενθουσιασμό μίας ομάδας ακαδημαϊκών, κορυ-
φαίων 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 επιχειρη-
ματικά στελέχη: συνέγραψε τα πιο σύγχρονα συγγράμματα, 
μας μετέδωσε πολύτιμες ακαδημαϊκές γνώσεις, μας δίδαξε 
με πρωτοποριακές μεθόδους, μας έμαθε να έχουμε σφαιρι-
κή 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 υπο-
ψήφιο που στοχεύει σε μία επιτυχημένη σταδιοδρομία στον 
επιχειρηματικό κόσμο.

Πρόεδρος Τμήματος: Καθ. Γ. Ιωάννου
Αν. Πρόεδρος Τμήματος: Καθ. Δ. Μπουραντάς
Γραμματεία Τμήματος :
Τηλ. 210 8203 129, 210 8203 139, Fax. 210 8203 127
E-mail: dmst@aueb.gr, http://dmst.aueb.gr

Το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικομικής αποτελεί μια εξαι-
ρετική επιλογή για όσους ενδιαφέρονται να γίνουν στελέχη 
τραπεζών, χρηματοπιστωτικών οργανισμών, ελεγκτικών, 
συμβουλευτικών, εμπορικών και λοιπών εταιριών. Μυστικό 
επιτυχίας του τμήματος είναι οι καθηγητές αναγνωρισμένου 
κύρους, το σύγχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και το απαι-
τητικό περιβάλλον σπουδών.
Γνωρίζοντας το πόσο απαιτητικές είναι οι σημερινές συνθήκες 
εργασίας, δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι οι σπου-
δές μου με προετοίμασαν κατάλληλα. Πάντα θα θυμάμαι τη 
φοίτησή μου στο τμήμα αυτό ως μία από τις πιο ευχάριστες 
περιόδους της ζωής μου. 

Πρόεδρος Τμήματος: Καθ. Δ. Γεωργούτσος
Αν. Πρόεδρος Τμήματος: Αν. Καθ. Δ. Χέβας
Γραμματεία Τμήματος: 
Τηλ. 210 8203322, 210 8203302 Fax. 210 8228816
E-mail: accfin@aueb.gr, http://www.loxri.aueb.gr

Η φοίτησή μου στο τμήμα Πληροφορικής με βοήθησε 
πολλαπλά στη μετέπειτα σταδιοδρομία μου. Αρχικά μου 
έδωσε το απαραίτητο υπόβαθρο σπουδών για να επιδιώ-
ξω ένα μεταπτυχιακό διδακτορικό πρόγραμμα σ’ ένα από 
τα εγνωσμένης αξίας ευρωπαϊκά πανεπιστήμια (Imperial 
College). Στην επαγγελματική μου σταδιοδρομία, η απο-
κόμιση γνώσεων εφαρμοσμένης πληροφορικής σε συνδυ-
ασμό με Μαθηματικά και Επιχειρησιακή Έρευνα, μου έδω-
σαν 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 
εταιρείας πληροφορικής, από software developer σε διευ-
θύνοντα σύμβουλο της Entersoft.

Πρόεδρος Τμήματος: Καθ. Π. Κωνσταντόπουλος 
Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος: Καθ. Π. Κατερίνης
Γραμματεία Τμήματος:
Τηλ. 210 8203 314-316, Fax. 210 8226105 
E-mail: infotech@aueb.gr, http://www.cs.aueb.gr

Οι βάσεις της επιστημονικής και επαγγελματικής σταδι-
οδρομίας μου στήθηκαν στα χρόνια των προπτυχιακών 
σπουδών μου στο Τμήμα της Στατιστικής του ΟΠΑ από το 
οποίο απoφοίτησα το 1999. Το οργανωμένο πρόγραμμα 
σπουδών, τα ολιγομελή τμήματα φοιτητών, το ενδιαφέ-
ρον των καθηγητών και η σωστή καθοδήγηση τους, αλλά 
και οι στενές σχέσεις του Τμήματος με άλλα ευρωπαϊκά 
πανεπιστημιακά ιδρύματα μου έδωσαν την δυνατότητα να 
αντιληφθώ και να ζήσω ο ίδιος την επιστημονική έρευνα 
σαν μία συναρπαστική δραστηριότητα που συνδυάζει ιδα-
νικά την προσωπική μελέτη με την επικοινωνία σε διεθνές 
επίπεδο.

Πρόεδρος Τμήματος: Καθ. Ε. Πανάς
Αν. Πρόεδρος: Αν. Καθ. Ε. Κυριακίδης
Γραμματεία Τμήματος :
Τηλ. 210 8203112-113, Fax. 210 8230488
E-mail: stat@aueb.gr, http://www.stat-athens.aueb.gr

Αποφοίτησα από το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικο-
νομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του ΟΠΑ το 1997. Εργάζομαι ως 
ερευνήτρια στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στο Παρίσι.
Κατά την άποψή μου, η ποιότητα της διδασκαλίας στο ΔΕΟΣ, 
οι οικονομικές αλλά και ευρύτερες γνώσεις που απέκτησα 
εκεί, ο προσανατολισμός του Τμήματος σε νεωτεριστικές ιδέ-
ες και προγράμματα και η ενθάρρυνση και υποστήριξη που 
έλαβα από τους καθηγητές μου για να διευρύνω τους ορίζο-
ντές μου ήταν οι καθοριστικοί παράγοντες για την μετέπειτα 
πορεία μου.

Σπουδάζοντας στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ 
είχα την τιμή να εκπαιδευτώ από διακεκριμένους Καθηγη-
τές κορυφαίου επιπέδου και να γνωρίσω μερικούς από τους 
καλύτερους φοιτητές της χώρας μας. Ο παραπάνω συνδυα-
σμός δημιουργεί έναν υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό οργα-
νισμό, ο οποίος απολαμβάνει της αναγνώρισης της διεθνούς 
επιστημονικής κοινότητας, αλλά και του επιχειρηματικού κό-
σμου. Από την αρχή της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας 
βίωσα την αποδοχή αυτή, ενώ παράλληλα το επίπεδο των 
γνώσεων που είχα αποκτήσει με βοήθησε να αντεπεξέλθω 
με σιγουριά σε όλες τις προκλήσεις. Σήμερα, γνωρίζω ότι 
έχω ένα ισχυρό όπλο στα χέρια μου: το κύρος και την ουσία 
του να είμαι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικής Επιστή-
μης του ΟΠΑ.

Μιχάλης Νικολάου
Δ/ντης Πωλήσεων Codman - Johnson & Johnson Hellas

Θεοδώρα Ξενογιάννη
Ερευνήτρια ΟΟΣΑ

Ναταλία Παπαπετροπούλου
Trade Marketing Αθηναϊκής Ζυθοποιίας 

Μαρία Δόβρα
Global Marketing Coordinator, IMS Health, Μεγάλη Βρετανία.

Αλεξάνδρα Σιγάλα 
Τμήμα Τύπου και Επικοινωνίας, Marfin Investment Group

Κανδηλώρου Μυρτώ
Φορολογικό Τμήμα Deloitte

Αντώνης Κοτζαμανίδης
Διευθύνων Σύμβουλος Entersoft

Όμηρος Παπασπηλιόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Pompeu Fabra, Βαρκελώνη



1 - Γιατί έχει διδακτικό προσωπικό πολύ υψηλού επιπέδου

Έχοντας προηγουμένως διαπρέψει σε μερικά από τα επιφανέ-
στερα Πανεπιστήμια του εξωτερικού (π.χ. Columbia, Harvard, 
Cambridge, LSE), οι καθηγητές του ΟΠΑ σήμερα δημοσιεύουν στα 
καλύτερα διεθνή περιοδικά, λαμβάνουν παγκόσμια βραβεία επί-
δοσης, εκλέγονται επικεφαλής διεθνών επιστημονικών ενώσεων, 
τα δε βιβλία τους μεταφράζονται σε πολλές γλώσσες.

2 - Γιατί παρέχει προγράμματα σπουδών στην αιχμή των 
αναγκών της αγοράς και της επιστήμης

Μερικά από τα Τμήματα του ΟΠΑ είναι μοναδικά στην Ελλάδα. 
Όλα τα Τμήματα συνδυάζουν ένα καλό θεωρητικό υπόβαθρο με 
μια πιο εξειδικευμένη γνώση και ικανότητες σε ένα τομέα, επιτρέ-
ποντας έτσι στους φοιτητές μας να συνεχίζουν με επιτυχία σε μετα-
πτυχιακό επίπεδο, αλλά και να μπορούν εύκολα να μεταπηδήσουν 
σε συγγενή κλάδο ανάλογα με τις επαγγελματικές τους εξελίξεις. 

3 - Γιατί διεξάγει πρωτοποριακή έρευνα που προάγει την 
επιστήμη διεθνώς 

Οι καθηγητές του ΟΠΑ συμβάλλουν στη δημιουργία και εφαρμο-
γή της γνώσης σε διεθνές επίπεδο, στα δε ερευνητικά εργαστήρια 
του Πανεπιστημίου μας αναπτύσσεται η γνώση που θα βοηθήσει 
τις επιχειρήσεις και την οικονομία να αντιμετωπίσουν με επιτυχία το 
διεθνή ανταγωνισμό.

4 - Γιατί οι απόφοιτοί του έχουν πολύ καλή ανταπόκριση 
στην αγορά εργασίας

Το πολύ καλό όνομα του ΟΠΑ στην αγορά εργασίας, το σημα-
ντικότατο δίκτυο αποφοίτων, το δραστήριο γραφείο διασύνδεσης, 
καθώς και η επαφή με τις επιχειρήσεις που καλλιεργείται σε όλη 
τη διάρκεια των σπουδών αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για 
την καλή ανταπόκριση στην αγορά εργασίας.

5 - Γιατί παρέχει μεταπτυχιακά προγράμματα πολύ υψηλού 
επιπέδου

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα του ΟΠΑ στηρίζονται πάνω στην 
προχωρημένη γνώση που παρέχεται σε προπτυχιακό επίπεδο και 
προσφέρουν στους συμμετέχοντες τις τελευταίες γνώσεις και άρι-
στες πρακτικές στον κλάδο εξειδίκευσής τους. Όλα διακρίνονται 
από εξαιρετική οργάνωση, εσωτερική (και συχνά και εξωτερική) 
αξιολόγηση και μεγάλη έμφαση στην αριστεία και την εξωστρέ-
φεια.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Πατησίων 76, Αθήνα, T.Κ. 10434 • Τηλέφωνο: +30 210 8203911, 8203200 • Fax: +30 210 8226204
http://www.aueb.gr • E-mail: webmaster@aueb.gr

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων - Τηλ.: +30 210 8203 250 -270 , Fax: +30 210 8228419
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Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελεί 
το παλαιότερο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της 
χώρας στο χώρο των Οικονομικών Επιστημών και 
της Διοίκησης των Επιχειρήσεων, ενώ ταυτόχρονα 
συγκαταλέγεται στα Ελληνικά Πανεπιστήμια με την 
υψηλότερη ζήτηση μεταξύ των υποψηφίων για την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ιδρύθηκε το 1920 ως 
Ανωτάτη Σχολή Εμπορικών Σπουδών και μετονο-
μάστηκε το 1926 σε Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών 
και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ). Από το 1989 
έχει τη σημερινή ονομασία του: Οικονομικό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών.

Με 8 σύγχρονα προπτυχιακά τμήματα, 29 υψη-
λού επιπέδου μεταπτυχιακά προγράμματα και με 
τα διδακτορικά του προγράμματα, το Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι ένα σύγχρονο Ευρω-
παϊκό Πανεπιστήμιο, με κύρια κατεύθυνση την πα-
ραγωγή νέας γνώσης και την εφαρμογή της για τη 
δημιουργία των νέων στελεχών και ηγετών που θα 
οδηγήσουν τις εξελίξεις στο ελληνικό και διεθνές 
τοπίο.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) 
βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας με το κεντρικό 
συγκρότημα στο νεοκλασσικό κτίριο της οδού 
Πατησίων 76. Εννέα επιπλέον κτίρια, σε κοντινή 
απόσταση από το κεντρικό συγκρότημα, εξυπη-
ρετούν τις ανάγκες του. Λόγω της θέσης του το 
Πανεπιστήμιο εξυπηρετείται άριστα από τα μέσα 
συγκοινωνίας.

Εκτός από τα αμφιθέατρα και τις αίθουσες διδα-
σκαλίας και σεμιναρίων, το Πανεπιστήμιο διαθέτει: 
πλήρως μηχανογραφημένη Βιβλιοθήκη με πλού-
σια συλλογή βιβλίων και περιοδικών, σύγχρονο 
Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων, Εκπαιδευτικά 
και Ερευνητικά Εργαστήρια, Ηλεκτρονικό Κέντρο 
Τηλεκπαίδευσης, υπερσύγχρονη αίθουσα Εικονι-
κής Διδασκαλίας, πλήρη κάλυψη ασύρματης πρό-
σβασης στο Διαδίκτυο, κ.ά.

Επιπλέον το ΟΠΑ διαθέτει μια από τις ωραιότερες 
αίθουσες τελετών και ένα υπερσύγχρονο αμφιθέ-
ατρο, όπου διεξάγονται κάθε χρόνο πολλές εκδη-
λώσεις επιστημονικού, κοινωνικού και ψυχαγωγι-
κού περιεχομένου, καθώς και χώρους αναψυχής 
όπως το Κέντρο Πολιτιστικής Ενημέρωσης, Πλη-
ροφόρησης και Μελέτης κ.ά.

Μέσω του Γραφείου Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών 
Προγραμμάτων Κινητικότητας Φοιτητών, το ΟΠΑ 
παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα παρακο-
λούθησης μαθημάτων σε Πανεπιστήμια του εξω-
τερικού. Κάθε χρόνο περίπου 300 φοιτητές του 
ΟΠΑ σπουδάζουν για ένα εξάμηνο ή ένα χρόνο σε 

Πανεπιστήμια του εξωτερικού, ενώ περίπου 270 
φοιτητές έρχονται στο ΟΠΑ από το εξωτερικό, κα-
θιστώντας το έτσι το κατά-κεφαλήν πιο δυναμικό 
Πανεπιστήμιο στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης 
– Έρασμος στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους αλλά και 
μετά το πέρας αυτών, οι φοιτητές/απόφοιτοι μπο-
ρούν να απευθύνονται στο Γραφείο Διασύνδεσης 
του Πανεπιστημίου προκειμένου να διευκολυν-
θούν στην ανεύρεση προσωρινής, καλοκαιρινής 
ή μόνιμης εργασίας. Τα αποτελέσματα είναι πολύ 
ενθαρρυντικά καθώς διαπιστώνεται μεγάλη και 
αυξανόμενη απορροφητικότητα των φοιτητών/
αποφοίτων μας στην αγορά εργασίας. Ταυτόχρονα, 
ο δυναμικός σύλλογος αποφοίτων, προσφέρει ένα 
μοναδικό εργαλείο δικτύωσης και επαγγελματικής 
ανέλιξης. Ευκαιρίες απασχόλησης στο εξωτερικό 
παρέχονται και από τη διεθνή φοιτητική οργάνωση 
AIESEC.

Σε Tμήματα του Πανεπιστημίου, η πρακτική άσκη-
ση ενός εξαμήνου σε μια επιχείρηση, με φροντίδα 
του Τμήματος, δίνει τη δυνατότητα εφαρμογής της 
γνώσης που έχει αποκτηθεί στην πράξη. Ταυτό-
χρονα, σε όλη τη διάρκεια των σπουδών, καλλιερ-
γείται η έννοια της επιχειρηματικότητας και ενθαρ-
ρύνεται η ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών καθώς και 
η συμμετοχή των φοιτητών μας σε διαγωνισμούς 
επιχειρηματικότητας, όπου οι φοιτητές μας διαπρέ-
πουν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καταλαμβά-
νοντας συχνά τις πρώτες θέσεις.

Στοχεύοντας στην πολύπλευρη παιδεία και αγωγή 
των φοιτητών μας, το Πανεπιστήμιο έχει αναπτύ-
ξει σημαντική δραστηριότητα και στον τομέα του 
Πολιτισμού. Στο πλαίσιο αυτό στο Πανεπιστήμιο 
λειτουργούν: Θεατρική ομάδα, ομάδα Παραδο-
σιακών Χορών, Μοντέρνων Χορών, Μουσικής, 
Φωτογραφίας, Κινηματογραφική ομάδα καθώς και 
Ρητορικός Όμιλος. 

Μέσω του Τμήματος Φυσικής Αγωγής οι φοιτητές 
μπορούν να συμμετέχουν σε ατομικά και ομαδικά 
αθλήματα - όπως κολύμβηση, καλαθοσφαίριση, 
τένις, κλασικό αθλητισμό (στίβο) κ.ά. - σε διοργα-
νώσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. 
Για το σκοπό αυτό το Πανεπιστήμιό μας χρησιμο-
ποιεί τις εγκαταστάσεις του Πανελληνίου Αθλη-
τικού Συλλόγου, οι οποίες βρίσκονται ακριβώς 
απέναντι από το κεντρικό συγκρότημα του Πανε-
πιστημίου.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιατί να επιλέξω το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών; Mήνυμα από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ

Τμήματα & Ειδικότητες
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Πρύτανης

Κωνσταντίνος Γάτσιος
Καθηγητής

Αντιπρυτάνεις

Εμμανουήλ Γιακουμάκης                   Γεώργιος Γιαγλής
                     Αναπληρωτής Καθηγητής                Αναπληρωτής Καθηγητής 

Αγαπητή Υποψήφια, Αγαπητέ Υποψήφιε,

Καλωσορίζω το ενδιαφέρον σου για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κατανοώ ότι διανύεις μια 
περίοδο όπου θα πρέπει να λάβεις μια κρίσιμη απόφαση σχετικά με τις πανεπιστημιακές σπουδές που θα 
ακολουθήσεις. Η έκδοση που κρατάς στα χέρια σου σκοπό έχει να σε βοηθήσει σ’ αυτή σου την απόφαση, 
προσφέροντάς σου μια πρώτη ενημέρωση για το Πανεπιστήμιό μας. Αν τα επιστημονικά αντικείμενα που 
υπηρετούμε στο ΟΠΑ βρίσκονται κοντά στην καρδιά σου, αν τα όνειρά σου σχετίζονται με τις σπουδές που 
προσφέρουμε, τότε πιστεύω ότι αξίζει να μας γνωρίσεις καλύτερα.

Από το 1920, το Πανεπιστήμιό μας, η πρώην ΑΣΟΕΕ, έχει δημιουργήσει μια λαμπρή παράδοση προ-
σφοράς στη νεολαία της πατρίδας μας και την επιστήμη. Χιλιάδες απόφοιτοί του είναι σήμερα υψηλόβαθμα 
διοικητικά και οικονομικά στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μέλη ΔΕΠ σε ελληνικά και ξένα πανε-
πιστήμια και μέλη διεθνών οργανισμών. 

Με τα 8 Προπτυχιακά του Τμήματα να καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις στις προτιμήσεις των υποψηφίων 
φοιτητών, με τα 29 εξαιρετικά δημοφιλή Μεταπτυχιακά του Προγράμματα Πλήρους και Μερικής Φοίτησης 
και με τα Διδακτορικά του Προγράμματα, το ΟΠΑ αξιολογείται ως ένα από τα κορυφαία Ιδρύματα στη χώρα 
μας, αλλά και 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 έρ-
γου, τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών που παρέχει αλλά και τις διακρίσεις που επιτυγχάνουν οι φοιτητές 
και οι απόφοιτοί του. 

Στόχος μας είναι οι φοιτητές και 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, το ΟΠΑ προσφέρει στους φοιτητές του ένα πλήθος πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων δρα-
στηριοτήτων και υπηρεσιών, συμβάλλοντας στην όσο το δυνατόν ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότη-
τάς τους.

Επιδιώκουμε η σχέση με τους φοιτητές μας να είναι διαχρονική. Διατηρώντας και περαιτέρω αναπτύσ-
σοντας 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.

Για λεπτομερέστερη ενημέρωση για τις παρεχόμενες σπουδές, τα Τμήματα, 
τους καθηγητές μας, αλλά και τις συνθήκες φοίτησης, σε προσκαλώ να επισκε-
φθείς τον ηλεκτρονικό ιστότοπο του Πανεπιστημίου μας, στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση www.aueb.gr. 

Σου εύχομαι κάθε επιτυχία στις προσπάθειές σου και, σε περίπτωση που το 
Πανεπιστήμιό μας είναι η επιλογή σου, θα είναι μεγάλη μου χαρά το επόμενο 
ακαδημαϊκό έτος να σε υποδεχθώ ως ένα νέο μέλος της πανεπιστημιακής μας 
κοινότητας.

Καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος
Πρύτανης




