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Το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον έχει οδηγήσει στη συρρίκνωση του πλαισίου επιχειρηματικότητας στην 
ελληνική αγορά,με αποτέλεσμα να κρίνεται ως επιτακτική η ανάγκη για επιχειρηματικές δραστηριότητες που θα 
ξεφύγουν από τα όρια της εγχώριας αγοράς και θα δημιουργήσουν ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης, χαράσσοντας 
το δρόμο για επιχειρηματική ανάταση. 
Στόχος του 8ου ΦΣΔΕΤ  με θέμα «Επιχειρηματικότητα, Εξωστρέφεια και Νέες Τεχνολογίες» είναι  να 
αποτελέσει μια πανελλήνια  επιστημονική συνάντηση  νέων μελών ΔΕΠ, νέων ερευνητών, υποψήφιων διδακτόρων 
και  μεταπτυχιακών  φοιτητών, όπου θα ανταλλαγούν απόψεις σχετικά με τις εξελίξεις στους σύγχρονους τομείς 
διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας. Παράλληλα, μέσα από συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και 
προσκεκλημένες ομιλίες θα αναπτυχθούν απόψεις και προβληματισμοί γύρω από τις ευκαιρίες που μπορεί να 
δημιουργήσει η επιχειρηματική εξωστρέφεια, μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογιών, για καινοτομία, δικτύωση  
και ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
 

♦ στρατηγική, επιχειρηματικότητα 
και καινοτομία  

♦ ηλεκτρονικές υπηρεσίες και 
ψηφιακό περιβάλλον 

♦ διαδίκτυο και κοιν. δικτύωση 
♦ ηλεκτρονικό εμπόριο και  

ψηφιακό μάρκετινγκ 
♦ διοικητική των επιχειρήσεων  
♦ διαχείριση εφοδ. αλυσίδας και 

μεταφορές  
♦ διοίκηση παραγωγής και 

υπηρεσιών  
♦ διαχείριση δεδομένων και νέες 

εφαρμογές  
♦ προσομοίωση και συστήματα 

υποστήριξης αποφάσεων  
♦ χρηματοοικονομική μηχανική  
♦ αλγόριθμοι βελτιστοποίησης  

και εφαρμογές  
♦ διαχείριση ανθρωπίνων 

πόρων και οργανωσιακή 
συμπεριφορά/ ψυχολογία  

 
Κάθε εργασία που ανήκει στην 
ευρύτερη επιστημονική 
περιοχή της Διοικητικής 
Επιστήμης και Τεχνολογίας  
είναι ευπρόσδεκτη. Επιλεγμένες 
εργασίες του  συνεδρίου θα 
εκδοθούν σε ειδική έκδοση (με 
ISBN). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 
εργασίες του 7ου ΦΣΔΕΤ 
δημοσιεύτηκαν σε ειδικό τεύχος  
του επιστημονικού περιοδικού 
Αστρολάβος. 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 
 
• Προθεσμία υποβολής 

εργασιών (περίληψης 
500 λέξεων ή πλήρους 
άρθρου 3000-5000 
λέξεων):  
20/2/2011 
 

 • Γνωστοποίηση 
απόφασης αποδοχής 
εργασίας:  
15/3/2011 

 
• Προθεσμία υποβολής 

ολοκληρωμένης 
εργασίας για πρακτικά 
του συνεδρίου (3000-
5000 λέξεων): 
10/4/2011 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
 

Η δήλωση συμμετοχής στο Συνέδριο γίνεται αυτόματα με την υποβολή 
της εργασίας. Το αντίτιμο συμμετοχής στο 7ο ΦΣΔΕΤ διαμορφώνεται στα 
20 ευρώ (10 ευρώ αποκλειστικά για τους προπτυχιακούς φοιτητές). Σε 
αυτή τη συμμετοχή περιλαμβάνεται το δικαίωμα παρακολούθησης των 
εργασιών του Συνεδρίου, η διάθεση των πρακτικών του Συνεδρίου, η 
διάθεση υλικού και η βεβαίωση παρακολούθησης. Πληροφορίες για τον 
τρόπο κατάθεσης του αντιτίμου συμμετοχής στο 7ο ΦΣΔΕΤ στην 
ιστοσελίδα http://fsdet.dmst.aueb.gr  

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

• Πραματάρη Κατερίνα, 
Πληροφοριακά Συστήματα και 
Εφοδιαστική Αλυσίδα –  
Πρόεδρος Συνεδρίου 

• Βουδούρη Ειρήνη, Διοίκηση        
  Επιχειρήσεων, Επιχειρηματικότητα – 

Αναπληρωτής Πρόεδρος Συνεδρίου 

• Βρεχόπουλος Αδάμ, Ψηφιακά Μέσα, 
Υπηρεσίες και Ψηφιακό Μάρκετινγκ 

• Λεκάκος Γιώργος, Ψηφιακό 
Περιεχόμενο 

• Μούρτος Ιωάννης, Επιχειρησιακή 
Έρευνα 

• Νικολάου Ιωάννης, Οργανωσιακή 
Συμπεριφορά/ Ψυχολογία 

• Χατζηαντωνίου Δαμιανός, Βάσεις 
Δεδομένων και Επιχειρημ. Ευφυΐα  

• Ψούνης Κωνσταντίνος, Δίκτυα και 
Επικοινωνίες 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Το Συνέδριο διοργανώνεται, για 8
η
φορά, από τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος 

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με την καθοδήγηση και 
επιστημονική επίβλεψη των μελών ΔΕΠ του Τμήματος.  

 

http://fsdet.dmst.aueb.gr 

Διαγωνισμός Ανάδειξης Καλύτερης Εργασίας  

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου διεξάγεται διαγωνισμός σχετικά με την 
«ανάδειξη της καλύτερης εργασίας», στη βάση της καινοτομίας και της 
επιστημονικής αρτιότητας της εργασίας. Η συμμετοχή στο συγκεκριμένο 
διαγωνισμό δεν είναι υποχρεωτική. Πληροφορίες, σχετικά με το 
διαγωνισμό, καθώς επίσης οδηγίες για τη συγγραφή και την υποβολή 
εργασιών δίνονται στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου 
(http://fsdet.dmst.aueb.gr).  
Γλώσσα του Συνεδρίου είναι τόσο η ελληνική όσο και η αγγλική.  
 


