Σχόλια σχετικά µε το βιβλίο
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
του καθηγητή Γρηγόρη Πραστάκου

“Αυτό το ιδιαίτερα πρωτότυπο και καλογραµµένο βιβλίο, διαθέτει µια εντυπωσιακή
συλλογή προβληµάτων λήψης αποφάσεων από όλες τις περιοχές µιας επιχείρησης,
µαζί µε µια πλήρη και εµπεριστατωµένη µεθοδολογία και προτεινόµενη στρατηγική
για την αντιµετώπισή τους. Η συνοδευτική ιστοσελίδα προσφέρει συνεχή και
σύγχρονη υποστήριξη για περισσότερες εφαρµογές, µεθόδους, λογισµικό, κλπ.
Ιδιαίτερα χρήσιµο για κάθε στέλεχος που καλείται να πάρει αποφάσεις, το βιβλίο
αυτό περιγράφει ξεκάθαρα και δυναµικά πως θα επιτύχει στην λήψη των αποφάσεων
σήµερα.”
Τάκης Αθανασόπουλος
Executive Vice President & Chief Operating Officer,
TOYOTA MOTOR EUROPE Marketing & Engineering, Belgium

“Με το νέο του βιβλίο, ο Καθηγητής Γρηγόρης Πραστάκος καταφέρνει να προσφέρει
εύκολα στο σηµερινό στέλεχος, τη δυνατότητα να αντλήσει την πραγµατική ωφέλεια
που προσφέρει η πλήρης εξοικείωση µε τη ∆ιοικητική Επιστήµη: την καλλιέργεια της
διαίσθησης στη λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων σχεδόν σε όλους τους τοµείς της
επιχείρησης.”
Νίκος Εµπέογλου
Πρόεδρος ∆.Σ. ΕΕ∆Ε, ∆ιευθύνων Σύµβουλος ALBA

“In the natural order of things, real-world applications drive Management
Science models and not vice versa. Adherence to this principle makes this
book unique and Dr. Prastacos' adroit use of up-to-date, crisp modern Greek
prose easily drives this point home. An abundance of clearly and
painstakingly explained problem examples--most accompanied by software
screen displays, make this text an excellent read for a broad audience. It
equips practitioners with all they need to apply Management Science in their
business; instructors for teaching it most effectively; and students for a
successful entry into the business world. ”
Manos Hatzakis
Vice President, Merrill Lynch, USA

“Ως επαγγελµατίας manager αναζητώ βιβλία πρωτότυπα και πρωτοποριακά. Βιβλία
που συνδυάζουν ισχυρή θεωρητική βάση µε τη δυνατότητα πρακτικών εφαρµογών.
Με αυτόν τον τρόπο τροφοδοτώ την επιχείρησή µου µε νέες ιδέες αλλά και νέες
πρακτικές. Το βιβλίο αυτό είναι γραµµένο αριστουργηµατικά και πληροί απόλυτα τις
απαιτήσεις µου. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα σε κάθε στέλεχος που αναζητά λογικές
και πρακτικές συµβουλές.”
Γιώργος Ιωαννίδης
∆ιευθύνων Σύµβουλος OTEnet
“Prastacos’ new book is a welcome addition to the Management Science literature. In
addition to being original, it is well written and practical. It covers all areas of
management, while being equally useful to both students and practitioners. In
addition, the book includes computer software for all techniques used, so that such
techniques can be applied with ease and without tedious computations. I would
recommend it to everyone interested in Management Science and if a non-Greek
version was available it would be equally valuable to students and executives from
any country. ”
Spyros Makridakis
Professor of INSEAD, President of Lamda Development

“Το βιβλίο “∆ιοικητική Επιστήµη στην Πράξη” του καθηγητή Γρηγόρη Πραστάκου
επιχειρεί ένα µοναδικό συνδυασµό ολοκληρωµένων εφαρµογών, βασικών τοµέων της
επιχειρηµατικής δραστηριότητας, προβληµάτων τα οποία παρουσιάζονται στην
τρέχουσα ζωή των επιχειρήσεων και κατάλληλου λογισµικού. Το αποτέλεσµα είναι
εντυπωσιακό. Όποιος ενδιαφέρεται, γίνεται χωρίς δυσκολία κοινωνός των
“µυστικών” της ∆ιοικητικής Επιστήµης.”
Καθηγητής ∆ηµήτρης Β. Παπούλιας
Πρόεδρος ∆.Σ. ∆ΕΗ

“Από την εποχή που ήταν καθηγητής µου στο Wharton School, ήταν εµφανές ότι ο
Γρηγόρης Πραστάκος απέδιδε ιδιαίτερη σηµασία στη σύνδεση του ακαδηµαϊκού µε
την πρακτική εφαρµογή. Τα εύστοχα case studies αυτού του βιβλίου αποδεικνύουν
πώς επιτυγχάνεται η σύνδεση αυτή, θέτοντας πρακτικά προβλήµατα σε µια
θεωρητικά στέρεα βάση και χρησιµοποιώντας µεθοδολογίες που πολλές φορές
φωτίζουν σηµαντικές αλλά όχι προφανείς παραµέτρους. Ο σύγχρονος manager
αποκτά έτσι ένα εύληπτο όσο και απλό στη χρήση εργαλείο που µπορεί να τον
βοηθήσει στη λήψη αποφάσεων σε οποιονδήποτε σχεδόν τοµέα µιας επιχείρησης.”
Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου
∆ιευθύνων Σύµβουλος & CEO Οµίλου Allianz Ελλάδος

