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Το	προφίλ	του	Τμήματος	και	των	Αποφοίτων	σε	8	Ερωτήσεις	
	

	

1.	Τί	είδους	Μηχανικός	είναι	ο	Μηχανικός	Οικονομίας	και	Διοίκησης;		

Ο	Μηχανικός	Οικονομίας	και	Διοίκησης	(ΜΟΔ)	χρησιμοποιεί	μεθόδους	μηχανικού	 για	 να	 διαχειριστεί	
πολύπλοκα	 προβλήματα	 από	 τους	 χώρους	 της	 οικονομίας	 και	 της	 διοίκησης.	 Ενδεικτικοί	 τομείς	
δραστηριοποίησης	 του	 ΜΟΔ	 είναι	 οι	 παρακάτω:	 διοίκηση	 εφοδιαστικής	 αλυσίδας,	 ανάλυση	
δεδομένων,	 εφαρμογές	 των	 ποσοτικών	 μεθόδων	 στη	 χρηματοοικονομική,	 διοίκηση	 έργων	 και	
λειτουργιών,	 διαχείριση	 κινδύνων,	 εφαρμογές	 της	 πληροφορικής	 στη	 διοίκηση	 επιχειρήσεων,	
κοστολόγηση,	αξιολόγηση	επενδύσεων,	εκπόνηση	οικονομοτεχνικών	μελετών.	

	

2.	 Υπάρχουν	αντίστοιχα	τμήματα	σε	πανεπιστήμια	του	εξωτερικού;	

Στις	 Η.Π.Α.	 έχουν	 ιδρυθεί	 τις	 τελευταίες	 δύο	 δεκαετίες	 πάνω	 από	 20	 πολυτεχνικά	 τμήματα	 ή	
προγράμματα	προπτυχιακών	σπουδών	στη	Μηχανική	 της	 Διοίκησης,	 στη	Διαχείριση	 Τεχνολογίας	 και	
στη	 Χρηματοοικονομική	 Μηχανική.	 Αρκετά	 από	 αυτά	 ανήκουν	 σε	 παγκοσμίου	 φήμης	 ιδρύματα	
(Stanford,	 Princeton,	 Columbia,	 κλπ).	 Στη	 Γερμανία	 λειτουργούν	 σήμερα	 πάνω	 από	 25	 τμήματα	
οικονομολόγων	 μηχανικών	 τα	 οποία	 εδρεύουν	 στα	 γνωστότερα	 Πολυτεχνεία	 της	 χώρας.	 Ιδιαίτερης	
εκτίμησης	σε	παγκόσμιο	επίπεδο	χαίρουν	και	τα	τμήματα	ΜΟΔ	των	δύο	σημαντικότερων	Ολλανδικών	
Πολυτεχνείων	(Delft,	Eindhoven).	

	

3.	 Υπάρχει	ανάγκη	για	Μηχανικούς	Οικονομίας	και	Διοίκησης	στην	ελληνική	οικονομία;	

Το	 προφίλ	 του	 ΜΟΔ	 ανταποκρίνεται	 πλήρως	 στις	 ανάγκες	 της	 ελληνικής	 οικονομίας,	 η	 οποία	 είναι	
προσανατολισμένη	 στον	 τομέα	 των	 υπηρεσιών.	 Πρέπει	 να	 σημειώσουμε	 πως	 στην	 Ελλάδα	 μεγάλο	
μέρος	 των	 παραδοσιακών	 μηχανικών	 απασχολείται	 σε	 οικονομοτεχνικές	 και	 διοικητικές	
αρμοδιότητες.	

	

4.	 Οι	απόφοιτοι	του	Τμήματος	γίνονται	μέλη	στο	ΤΕΕ;	

Από	το	2019	οι	απόφοιτοι	του	ΤΜΟΔ	εγγράφονται	στο	ΤΕΕ	στην	ειδικότητα	των	Μηχανικών	Παραγωγής	
και	Διοίκησης	με	συγκεκριμένα	δικαιώματα.	

	

5.	 Πώς	 μπορεί	 ο	 Μηχανικός	 Οικονομίας	 και	 Διοίκησης	 να	 ανταγωνιστεί	 παραδοσιακές	
ειδικότητες	μηχανικού;	

Οι	 ΜΟΔ	 δεν	 ανταγωνίζονται	 άλλες	 ειδικότητες	 μηχανικού.	 Οι	 παραδοσιακοί	 μηχανικοί	 για	 να	
αποκτήσουν	 σχετικές	 με	 τους	 ΜΟΔ	 δεξιότητες	 που	 απαιτεί	 η	 αγορά	 αποκτούν	 μεταπτυχιακούς	
τίτλους	 σπουδών	 στη	 διοίκηση	 επιχειρήσεων	 καταβάλλοντας	 πολλές	 φορές	 υπέρογκα	 ποσά	 για	
δίδακτρα.	 Επιπλέον,	 τα	 περισσότερα	 από	 τα	 παραπάνω	 μεταπτυχιακά	 προγράμματα	 δεν	
έχουν	 σχεδιαστεί	 για	 να	 συνδυάσουν	 τις	 γνώσεις	 και	 δεξιότητες	 που	 έχουν	 αποκτήσει	 οι	 μηχανικοί	
(π.χ.	 ευχέρεια	 στις	 ποσοτικές	 μεθόδους)	 με	 την	 οικονομία	 και	 τη	 διοίκηση.	 Ο	 ΜΟΔ,	 μέσα	 από	 το	
προπτυχιακό	πρόγραμμα	σπουδών	του	Τμήματος,	αποκτά	από	νωρίς	το	διεπιστημονικό	προφίλ	και	τις	
οικονομικές	και	διοικητικές	γνώσεις	και	δεξιότητες	ώστε	να	είναι	καλύτερα	προετοιμασμένος	σε	σχέση	



με	 άλλες	 ειδικότητες	 μηχανικών	 για	 να	 εργαστεί	 όπου	 συναντιούνται	 η	 τεχνολογία	 με	 τη	 διοίκηση	
και	την	οικονομία.	

	

6.	 Σε	 τι	 διαφέρουν	 οι	 σπουδές	 ΜΟΔ	 από	 αυτές	 των	 άλλων	 πανεπιστημιακών	 τμημάτων	
Οικονομίας	 και	 Διοίκησης;	

Οι	 περισσότερες	 σχετικές	 με	 την	 οικονομία	 και	 τη	 διοίκηση	 πανεπιστημιακές	 ειδικότητες	
εστιάζουν	 στην	 κατανόηση	 θεωρητικών	 εννοιών.	 Ο	 ΜΟΔ,	 όπως	 όλοι	 οι	 μηχανικοί	 5-ετούς	
φοίτησης,	 είναι	 εξαρχής	 εφοδιασμένος	 με	 το	 σύνηθες	 ισχυρό	 υπόβαθρο	 μαθηματικών-
πιθανοτήτων-στατιστικής,	 επιχειρησιακής	 έρευνας,	 πληροφορικής	 και	 βασικών	 γνώσεων	
μηχανικού.	 Είναι	 επίσης	 προσανατολισμένος	 πρωτίστως	 στο	 πρόβλημα	 (problem-solving	
approach).	 Με	 τον	 τρόπο	 αυτό	 αναδεικνύεται	 στην	 αγορά	 ως	 το	 καταλληλότερο	 στέλεχος	 για	 την	
αντιμετώπιση	πολύπλοκων	προβλημάτων	σχετικών	με	την	οικονομία	 και	τη	 διοίκηση.	

	

7.	 Μετά	 το	 ΤΜΟΔ	 τι;	 Πού	 συνεχίζουν	 τις	 σπουδές	 τους	 και	 πού	 απασχολούνται	 οι	
απόφοιτοί	του;	

Μεταπτυχιακές	 σπουδές:	 Ένα	 σημαντικό	 ποσοστό	 των	 αποφοίτων	 συνεχίζει	 σε	 μεταπτυχιακές	
σπουδές.	 Οι	 περισσότεροι	 απόφοιτοι	 έγιναν	 δεκτοί	 και	 παρακολούθησαν	 επιτυχώς	 μεταπτυχιακά	
προγράμματα	 σπουδών	 σε	 κεντρικά	 πανεπιστήμια	 της	 Ελλάδας	 (ΕΜΠ,	 ΟΠΑ,	 ΕΚΠΑ,	 κ.α.)	 και	 σε	
φημισμένα	 πανεπιστήμια	 του	εξωτερικού	(LSE,	Imperial,	Edinburgh,	King’s	College,	Warwick,	Durham,	
Glasgow,	Delft,	 κ.α.).	

Απασχόληση:	Σύμφωνα	με	την	απογραφική	έρευνα	που	πραγματοποιήθηκε	από	το	Τμήμα	 το	 ποσοστό	
ανεργίας	 για	 τους	 απόφοιτους	 ήταν	 μόλις	 13,2%.	 Το	 96%	 των	 εργαζόμενων	 αποφοίτων	 βρήκε	
απασχόληση	 σε	 λιγότερο	 από	 12	 μήνες	 και	 το	 51%	 σε	 λιγότερο	 από	 2	 μήνες.	 Ο	 μέσος	 όρος	 των	
καθαρών	 μηνιαίων	 αποδοχών	 τους	 ήταν	 1.125	 ευρώ.	 Η	 συντριπτική	 πλειοψηφία	 των	 αποφοίτων	
(90%)	 απασχολείται	 στον	 ιδιωτικό	 τομέα	 και	 σε	 τομείς	 αρμοδιοτήτων	 που	 αντιστοιχούν	
άμεσα	 στο	 αντικείμενο	 σπουδών	 του	 Τμήματος,	 όπως	 χρηματοοικονομική	 διαχείριση,	 εφοδιαστική	
αλυσίδα,	 διαχείριση	 προμηθειών,	 διοίκηση	 έργων	 και	 λειτουργιών,	 εφαρμογές	 της	 πληροφορικής	
στη	διοίκηση,	κ.α..	

	

8.	 Η	 ζωή	 στη	 Χίο	 πώς	 είναι;	 Υπάρχουν	 υποδομές	 στο	 Πανεπιστήμιο	 για	 τη	σίτιση	 και	στέγαση	
των	φοιτητών;	

Ένα	 μεγάλο	 πλεονέκτημα	 της	 φοιτητικής	 ζωής	 στη	 Χίο	 είναι	 ότι,	 λόγω	 του	 σχετικά	 μικρού	
πληθυσμού,	 οι	 σχέσεις	 των	 φοιτητών	 τόσο	 μεταξύ	 τους	 όσο	 και	 με	 τα	 μέλη	 της	 Ακαδημαϊκής	
κοινότητας	 χαρακτηρίζονται	 από	 αμεσότητα.	 Ο	 φοιτητής	 μπορεί	 κάθε	 στιγμή	 να	 συναντήσει	 τους	
καθηγητές	του	για	να	συζητήσει	μαζί	τους	οποιοδήποτε	πρόβλημα	τον	απασχολεί.	

Επίσης,	 οι	 φοιτητικοί	 σύλλογοι	 είναι	 άριστα	 οργανωμένοι	 και	 δραστηριοποιούνται	 σε	 πολλούς	
τομείς.	 Για	 παράδειγμα,	 οι	 φοιτητές	 έχουν	 ιδρύσει	 αθλητικές	 ομάδες	 και	 συμμετέχουν	 με	 επιτυχία	
στα	 τοπικά	 πρωταθλήματα.	 Aξίζει	 να	 αναφερθούν	 επίσης	 σημαντικές	 πολιτιστικές	 πρωτοβουλίες,	
όπως	η	θεατρική	ομάδα,	καθώς	και	η	δημιουργία	χορευτικής	ομάδας.	

Αναφορικά	 με	 τη	 στέγαση	 των	 φοιτητών,	 στη	 Χίο	 λειτουργούν	 σύγχρονες	 φοιτητικές	 κατοικίες	
δυναμικότητας	 180	 δωματίων.	 Κάθε	 δωμάτιο	 διαθέτει	 ατομικό	 λουτρό,	 πλήρη	 επίπλωση,	
τηλεφωνική	σύνδεση	και	δυνατότητα	ενσύρματης	πρόσβασης	στο	διαδίκτυο.	Τέλος,	η	φοιτητική	λέσχη	
διαθέτει	γεύματα	στους	φοιτητές	δωρεάν.	


