
Λαμπρινή Πήχα 
Διδάκτωρ 

 

 
Η κα. Λαμπρινή Πήχα είναι Διδάκτωρ του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 

του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Έλαβε το πρώτο της πτυχίο από το 

ίδιο τμήμα (Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας) το 2004, όπου και πρώτευσε. Συνέχισε τις 

σπουδές της στο ίδιο πανεπιστήμιο, λαμβάνοντας τον μεταπτυχιακό της τίτλο στη 

Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) το 2006, όπου επίσης αρίστευσε. Έχει λάβει πλήθος 

βραβείων και υποτροφιών για την εξαιρετική της επίδοση κατά τη διάρκεια των 

σπουδών της, μεταξύ των οποίων και υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών 

Υποτροφιών. Η ερευνητική της δουλειά της έχει δημοσιευτεί με επιτυχία σε 

αναγνωρισμένα διεθνή συνέδρια μάρκετινγκ και επιστημονικά περιοδικά όπως το 

Journal of Business Research, το Journal of Marketing Management και το Journal of 

Product and Brand Management. Παράλληλα με την ακαδημαϊκή της δραστηριότητα 

είναι συνεχώς δραστήρια στο χώρο των επιχειρήσεων, αναλαμβάνοντας το συντονισμό 

και διαχείριση πλήθους ερευνητικών και συμβουλευτικών έργων για λογαριασμό 

ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών. Έως σήμερα, έχει εργαστεί ως 

Επιστημονική Συνεργάτης και Διδάσκουσα των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του 

Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών, ως διδάσκουσα των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Μάρκετινγκ του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου, καθώς και ως διδάσκουσα στα διαδικτυακά προγράμματα μάρκετινγκ 

του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 
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