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Α.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
Ο  παρών  Απολογισμός  Ακαδημαϊκού  Έργου  συντάσσεται  σύμφωνα  με  την 
παράγραφο 6 του άρθρου 9 του Ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 
παρ.  5  του  άρθρου  3  του  Ν.4076/12,  όπου  προβλέπεται  ότι:  «Ο  Κοσμήτορας 
συντάσσει  ετήσια  έκθεση    Απολογισμού  του  έργου  του  την  οποία  υποβάλλει  προς 
έγκριση στη Γενική Συνέλευση της Σχολής». 
 

Η νεοϊδρυθείσα Σχολή μας συναπαρτίζεται από τα Τμήματα Οικονομικής Επιστήμης, 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διεθνών και  Ευρωπαϊκών Σπουδών.  Τα 
δύο  πρώτα  Τμήματα  είναι  τα  αρχαιότερα  του  Ιδρύματός  μας  και  στην  ουσία 
αποτελούν τα διάδοχα τμήματα της Σχολής Βιομηχανικών Σπουδών που ιδρύθηκε το 
1938.  Το  τρίτο Τμήμα, αν και νέο  (2000),  ενσωματώθηκε  τάχιστα και αρμονικά στις 
δομές του Πανεπιστημίου και της Σχολής. 

Η  Σχολή  Οικονομικών,  Επιχειρηματικών  και  Διεθνών  Σπουδών  και  τα  Τμήματά  της 
διαθέτουν  υψηλού  επιπέδου  διδακτικό  και  ερευνητικό  προσωπικό,  ικανότατο 
στελεχικό  δυναμικό  και  σύγχρονες  δομές  και  υποδομές  εκπαίδευσης,  έρευνας  και 
υποστήριξης των εργαζομένων και των φοιτητών της. 

Κεντρικός  στόχος  όλων  των  συντελεστών  της  Σχολής  είναι  η  παραγωγή  υψηλής 
ποιότητας εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου, η συνεχής επιδίωξη της αριστείας 
και η σταθερή προσήλωσή μας στην ακαδημαϊκή ελευθερία και δεοντολογία. 

Φιλοδοξία μας είναι η περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της Σχολής και των Τμημάτων 
της στο εθνικό και διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη και η συνεχής αναβάθμιση των πτυχίων 
των αποφοίτων μας. 

Καθήκον μας είναι  να υπηρετούμαι ακαταπόνητα, με ήθος και συνέπεια  τα  ιδεώδη 
της παιδείας και της επιστήμης. 

Σ’  ένα  ιδιαίτερα  ανταγωνιστικό  περιβάλλον,  σε  μια  δύσκολη  εποχή,  απαντάμε  με 
βελτίωση και διεύρυνση των προγραμμάτων πτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, 
με  αύξηση  της  εκπαιδευτικής  και  ερευνητικής  εργασίας,  με  εισαγωγή  καινοτόμων 
μεθόδων  και  διαδικασιών  μάθησης,  με  συνεχή  αναβάθμιση  και  ενεργοποίηση  των 
εργαζομένων,  με  ενδυνάμωση  της  διεπιστημονικότητας,  με  εξωστρεφή 
προσανατολισμό,  με  την  ένταξή  μας  σε  εθνικά  και  διεθνή  δίκτυα  συνεργασίας  και 
κινητικότητας. 

Θέλουμε οι απόφοιτοί  μας  να  λαμβάνουν  τη βέλτιστη  εκπαίδευση και  εξειδίκευση. 
Να αποκτούν ελεύθερη και  κριτική σκέψη. Να συνδυάζουν  τα  ιδεώδη της κλασικής 
παιδείας  με  τις  σύγχρονες  τεχνοκρατικές  απαιτήσεις.  Να  είναι  ανταγωνιστικοί  στην 
οικονομία, χρήσιμοι στην κοινωνία και ενεργοί στην πολιτεία. 
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Η έκθεση που ακολουθεί περιλαμβάνει συνοπτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων 
της Σχολής και απολογισμό αυτών για το έτος 2014 και αφορά τα παρακάτω: 
 

• Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 
• Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
• Διδακτικό και Ερευνητικό Έργο 
• Φοιτητές 
• Ανθρώπινο Δυναμικό 

 
 
 
Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών 
 
Η  Σχολή  Οικονομικών,  Επιχειρηματικών  και  Διεθνών  Σπουδών  αποτελείται  από  τα 
Τμήματα  Οικονομικής  Επιστήμης,  Οργάνωσης  και  Διοίκησης  Επιχειρήσεων  και 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. 
Σύμφωνα με το άρθρο 32  του Ν.4009/11 ορίστηκαν από τον Κοσμήτορα της Σχολής 
Πενταμελείς Επιτροπές Κατάρτισης Προγράμματος Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 
2014‐15,  για  το  κάθε  ένα  από  τα  ανωτέρω  Τμήματα.  Οι  Επιτροπές  αυτές,  σε 
συνεργασία με τα Τμήματα, έστειλαν προς έγκριση στην Κοσμητεία τα Προγράμματα 
Σπουδών  των  Τμημάτων  τους,  τα  οποία  και  εγκρίθηκαν από  την  Κοσμητεία    και  εν 
συνεχεία από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πειραιώς.  
Αναλυτικότερα, τα προγράμματα Σπουδών τα οποία εγκρίθηκαν από την Κοσμητεία 
για το ακαδημαϊκό έτος 2014‐15 έχουν ως εξής: 
 
Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης 
 
Το  πρόγραμμα  προπτυχιακών  σπουδών του  Τμήματός  Οικονομικής  Επιστήμης 
αποσκοπεί  στη  μετάδοση  γνώσεων,  στην  καλλιέργεια  του  επιστημονικού 
προβληματισμού  των  φοιτητών  και  στον  προσανατολισμό  τους  στις  επιστημονικές 
μεθόδους εργασίας και έρευνας. Απαρτίζεται από έναν κορμό βασικών μαθημάτων, 
όπως  για  παράδειγμα,  Μικροοικονομική  Θεωρία,  Μακροοικονομική  Θεωρία, 
Μαθηματικά,  Στατιστική,  Οικονομετρία,  Διεθνή  Οικονομικά, Βιομηχανική 
Οργάνωση, που διδάσκονται εμπεριστατωμένα, καθώς και από σύγχρονα μαθήματα 
επιλογής.  Η  διδασκαλία  συνοδεύεται  από  φροντιστηριακές  ασκήσεις,  σεμινάρια, 
εργασίες  των  φοιτητών  και  συζητήσεις  μέσα  στις  αίθουσες  διδασκαλίας.  Οι 
εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας  κάθε  μαθήματος  του  Τμήματος  Οικονομικής 
Επιστήμης είναι έξι (τέσσερις ώρες διάλεξης και δύο ώρες φροντιστηριακές).  

Για  τη  λήψη  πτυχίου  απαιτείται  η  επιτυχής  εξέταση  σε 48  μαθήματα,  καθώς  και  η 
συγκέντρωση  240  συνολικά  πιστωτικών  μονάδων  ΕCTS.  Το  μάθημα  της  ξένης 
γλώσσας  θα  πρέπει  να  εξετάζεται  με  επιτυχία,  αλλά  δεν  υπολογίζεται  στο  γενικό 
βαθμό του πτυχίου. 
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Αναλυτικά οι φοιτητές θα πρέπει να εξετασθούν επιτυχώς σε 48 μαθήματα ως εξής:  

Στο 1o & 2o εξάμηνο: σε πέντε (5) Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) και μία (1) Ξένη Γλώσσα 
(ΞΓ) 

Στο 3o & 4o εξάμηνο: σε τέσσερα (4) Υποχρεωτικά μαθήματα, σε ένα (1) Επιλογής (Ε) 
μάθημα από τα προσφερόμενα και μία (1) Ξένη Γλώσσα. 

Στο 5ο, 6ο, 7ο & 8ο εξάμηνο: σε τρία (3) Υποχρεωτικά μαθήματα, σε δύο (2) Επιλογής 
μαθήματα από τα προσφερόμενα και μία (1) Ξένη Γλώσσα. 

Στο τμήμα Οικονομικής Επιστήμης έχει εισαχθεί και ο θεσμός της Πρακτικής άσκησης. 
Tο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή  Ένωση  (Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό  Ταμείο)  και  από  εθνικούς  πόρους.  Οι 
φοιτητές  που  συμμετέχουν  στο  Πρόγραμμα  έχουν  τα  ακόλουθα  οφέλη:    Πρώτη 
επαφή με τον επαγγελματικό χώρο, απόκτηση της απαραίτητης εμπειρίας, γνωριμία 
με τις τάσεις της αγοράς και τις δεξιότητες που απαιτούνται, εφαρμογή στην αγορά 
των  γνώσεων  που  απέκτησαν  στο  Πανεπιστήμιο,  γνωριμία  με  τα  διάφορα 
αντικείμενα του επαγγελματικού χώρου. 

Το  Πρόγραμμα  δίνει  τη  δυνατότητα  στους  φοιτητές  /  φοιτήτριες  να  ασκηθούν  για 
χρονικό  διάστημα  τριών  (3)  μηνών  σε  Ιδιωτικούς  και  Δημόσιους Φορείς  Υποδοχής, 
που παρέχουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης κατά δυο χρονικές περιόδους στο 4ο έτος 
της  φοίτησής  τους.  Η  Πρακτική  Άσκηση  ως  μάθημα  επιλογής  προσφέρεται  στο 
Χειμερινό  εξάμηνο  για  την  χρονική  περίοδο  Νοεμβρίου  ‐  Ιανουάριου  και  κατά  το 
Εαρινό εξάμηνο κατά την χρονική περίοδο Ιουλίου ‐ Σεπτεμβρίου.  

Κατά το έτος 2014  69 φοιτητές συμμετείχαν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης και 
απασχολήθηκαν σε 27 εταιρείες. 

 
Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
 

Το  πρόγραμμα  σπουδών  του  Τμήματος  Οργάνωσης  και  Διοίκησης  Επιχειρήσεων 
σκοπεύει  στην  παροχή  πολύπλευρων  και  χρήσιμων  γνώσεων  που  θα  μπορούν  να 
εφαρμόζονται  στις  λειτουργίες  όλων  των  τύπων  επιχειρήσεων  και  οργανισμών. 
Περιλαμβάνει  43  μαθήματα  κορμού  και  γύρω  στα  60  επιλογής  από  τα  οποία  ο 
φοιτητής  υποχρεούται  να  επιλέξει 14.  Διδάσκεται  επίσης  υποχρεωτικά μία  γλώσσα 
που  καλύπτει  και  τα  οκτώ  εξάμηνα  σπουδών.  Τα  14  μαθήματα  επιλογής  που 
καθίστανται υποχρεωτικά εφόσον επιλεγούν, επιλέγονται από επτά θεσμοθετημένες 
ομάδες ομοειδών μαθημάτων. Ο φοιτητής, προκειμένου να δώσει μόνος του έμφαση 
σε  κάποια  κατεύθυνση  στις  σπουδές  του,  μπορεί  να  επιλέξει  τα  14  μαθήματα 
επιλογής  του,  είτε 2  από  κάθε  ομάδα  είτε 4  από  μία  και  δύο  από  άλλες 5  ομάδες 
αφήνοντας  προφανώς  μία  χωρίς  να  επιλέξει  απ’  αυτή.  Συνολικά,  ο  βαθμός  του 
πτυχίου  εξάγεται  από  τη  βαθμολογία  των  43  υποχρεωτικών  μαθημάτων  των  14 
μαθημάτων  επιλογής  και  ο  μέσος  όρος  των  βαθμών  της  ξένης  γλώσσας. 
 Η  φοίτηση  στο  Τμήμα  Οργάνωσης  και  Διοίκησης  Επιχειρήσεων  διαρκεί  4  χρόνια. 
Κάθε  χρόνος  διαιρείται  σε  δύο  ακαδημαϊκά  εξάμηνα,  το  χειμερινό  και  το  θερινό. 
Συνολικά τα ακαδημαϊκά εξάμηνα είναι 8. 
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Στο  τμήμα  Οργάνωσης  και  Διοίκησης  Επιχειρήσεων  έχει  εισαχθεί  ο  θεσμός  της 
Πρακτικής  άσκησης,    το  πρόγραμμα  «Πρακτική  Άσκηση Φοιτητών  Πανεπιστημίου 
Πειραιώς» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση 
και  Δια  Βίου  Μάθηση»  και  συγχρηματοδοτείται  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση 
(Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό  Ταμείο  ‐  ΕΚΤ).  Το  πρόγραμμα  της  Πρακτικής  Άσκησης 
συμβάλλει  στην  καλύτερη  αξιοποίηση  σε  επαγγελματικό  επίπεδο  των  γνώσεων  και 
των  δεξιοτήτων  που  απέκτησαν  οι  φοιτητές  κατά  τη  διάρκεια  των  σπουδών  του, 
καθώς και στη δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης των πληροφοριών 
μεταξύ  του  Πανεπιστημίου  Πειραιώς  και  των  παραγωγικών  φορέων.  Για  το  Τμήμα 
Οργάνωσης  και  Διοίκησης  Επιχειρήσεων  η  πρακτική  άσκηση  έχει  διάρκεια  δύο 
μηνών, και ειδικότερα τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. 

Κατά  το  έτος 2014,   151 φοιτητές  συμμετείχαν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 
και απασχολήθηκαν σε 72 εταιρείες. 

 

Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
 
Το Τμήμα ΔΕΣ έχει ως ιδρυτική αποστολή (Προεδρικό Διάταγμα) να καλλιεργεί και να 
προάγει τις κοινωνικές επιστήμες, στην ευρωπαϊκή και διεθνή τους διάσταση, μέσω 
της  διεπιστημονικής  διδασκαλίας  και  έρευνας.  Οι  προκλήσεις  της  σύγχρονης 
διεθνούς  πολιτικής  και  οικονομικής  πραγματικότητας  και  η  διαδικασία  της 
ευρωπαϊκής ενοποίησης, στην οποία συμμετέχει και η Ελλάς, εμφανίζουν επιτακτική 
την ανάγκη εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού, ικανού να στελεχώνει διεθνείς και 
ευρωπαϊκούς  οργανισμούς,  την  ελληνική  δημόσια  διοίκηση,  καθώς  και  ιδιωτικές 
επιχειρήσεις  που  δραστηριοποιούνται  στον  ελληνικό  και  στο  διεθνή  χώρο.  Το 
συγκριτικό πλεονέκτημα του Τμήματος ΔΕΣ έγκειται στην ισοδύναμη ανάπτυξη τριών 
επιστημονικών‐διδακτικών πυλώνων μέσω ενός ενιαίου προγράμματος σπουδών και 
ενιαίου πτυχίου:  Του διεθνούς  και  ευρωπαϊκού θεσμικού πυλώνα,  του πυλώνα  της 
διεθνούς  και  ευρωπαϊκής  πολιτικής  και  του  πυλώνα  της  διεθνούς  και  ευρωπαϊκής 
πολιτικής οικονομίας. 

 Στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών έχει εισαχθεί ο θεσμός της Πρακτικής 
άσκησης,    το  πρόγραμμα  «Πρακτική  Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου  Πειραιώς» 
υλοποιείται  στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Εκπαίδευση  και  Δια 
Βίου  Μάθηση»  και  συγχρηματοδοτείται  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο  ‐  ΕΚΤ). Με  την πρακτική άσκηση παίρνουν γεύση  της  εργασιακής 
εμπειρίας  στους  τομείς  της  επιστήμης  τους.  Απευθύνεται  σε  τριτοετείς  και 
τεταρτοετείς φοιτητές και μέχρι σήμερα έχουν σταλεί ετησίως περί τα 100 άτομα στο 
ΥΠΕΞ,  στη  Βουλή  και  σε  άλλους  δημόσιους  φορείς  όπως  την  Κεφαλαιαγορά  ή  το 
Υπουργείο  Οικονομικών,  σε  Τράπεζες,  σε  ΜΚΟ  κ.τ.λ  Για  το  Τμήμα  Διεθνών  και 
Ευρωπαϊκών  η πρακτική άσκηση Πρακτική είναι δίμηνη και χωρίζεται σε 3 κύκλους 
ανά  έτος:  άνοιξη,  καλοκαίρι,  φθινόπωρο.  Το  ακριβές  διάστημα  της  πρακτικής  ανά 
φοιτητή ποικίλει ανάλογα με την διαθεσιμότητα του εκάστοτε φορέα, η δε κατανομή 
των φοιτητών στους 3 κύκλους γίνεται με βάση τη δήλωση προτίμησής τους. Αιτήσεις 
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συμμετοχής, συνήθως,γίνονται την αρχή κάθε έτους και η διαδικασία ολοκληρώνεται 
στα  τέλη  του έτους,  μέχρι  και  την  τελική απορρόφηση όλων  των φοιτητών στους 3 
κύκλους.  

Κατά το έτος 2014,  84 φοιτητές συμμετείχαν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης και 
απασχολήθηκαν σε 16 οργανισμούς και εταιρείες 

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
 
Κατά το έτος 2014 εγκρίθηκαν  τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
εκ των οποίων τα τρία από αυτά ήταν νέα ΠΜΣ και εν συνεχεία εγκρίθηκαν από την 
Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.  
 

 1  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ    «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική» 
2  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ   

«Διοίκηση της Υγείας» 
3  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 «Διοίκηση Επιχειρήσεων» 

4  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 «Διοίκηση Επιχειρήσεων‐Μάνατζμεντ 
Τουρισμού» 

5  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη» (ΝΕΟ) 

6  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 «Διοίκηση Επιχειρήσεων‐Ολική Ποιότητα με 
Διεθνή Προσανατολισμό» 

7  ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 «Λογιστική και Έλεγχος Δημοσίων 
Οργανισμών και Επιχειρήσεων» (ΝΕΟ) 

8  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

 «Ενέργεια: Στρατηγική, Δικαίο και 
Οικονομία» (ΝΕΟ) 

9  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

 «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές» 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Οι αντικειμενικοί  σκοποί των ΠΜΣ είναι οι ακόλουθοι: 
• Η παροχή σύγχρονων γνώσεων υψηλής στάθμης στα συγκεκριμένα γνωστικά 
αντικείμενα των αντίστοιχων ΠΜΣ. 
• Η υποστήριξη της έρευνας, εμπειρικής και θεωρητικής. 
• Η στενή σύνδεση των προγραμμάτων σπουδών µε τις πραγματικές ανάγκες των 
ελληνικών επιχειρήσεων, των οργανισμών, της οικονομίας και της κοινωνίας 
γενικότερα. 
• Η δημιουργία μιας οργανωτικής υποδομής, που να ενισχύει τη συνεργασία µε 
αντίστοιχα ΠΜΣ του εξωτερικού. 
• Η στενή και συστηματική συνεργασία μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων. 
• Η προετοιμασία στελεχών ικανών να συµβάλουν στην ανάπτυξη των ελληνικών 
επιχειρήσεων, ιδιωτικών και δηµοσίων. 
• Η κατάρτιση στελεχών για τη δηµόσια διοίκηση και τους δηµόσιους οργανισμούς 
και επιχειρήσεις. 
• Η παροχή των ουσιαστικών αλλά και τυπικών προσόντων στους φοιτητές 
εκείνους, οι οποίοι θα ήθελαν να συνεχίσουν τις σπουδές σε διδακτορικό επίπεδο 
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Γ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 
Ο  συνολικός  αριθμός  Καθηγητών  και  υπηρετούντων  Λεκτόρων  κατά  το  έτος  2014 
ήταν 70 , το διάγραμμα 1 παρουσιάζει την κατανομή των μελών ΔΕΠ της Σχολής μας 
σε βαθμίδες.                                                                                                                  
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    Διάγραμμα 1 
     
 
Στην  διάρκεια  του  περασμένου  έτους  βάσει  των  διατάξεων  του Ν.4009/11  και  των 
τροποποιήσεών  του  εξελίχθηκαν/εκλέχτηκαν  9  Καθηγητές  και  υπηρετούντες 
Λέκτορες σε επόμενες βαθμίδες, αναλυτικά: 
 
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης 
3 Καθηγητές από την βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή εκλέχθηκαν και εξελίχθηκαν 
στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή  
 
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
3 Λέκτορες εκλέχθηκαν και εξελίχθηκαν στην βαθμίδα του Επικ. Καθηγητή  
 
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
3 Λέκτορες εκλέχθηκαν και εξελίχθηκαν στην βαθμίδα του Επικ. Καθηγητή  
 
Οι  Ε.ΔΙ.Π., της Σχολής μας είναι 2 , το ένα εκ των οποίων εντάχθηκε στον κλάδο αυτό 
κατά  της  διάρκεια  του  2014,  και  γίνονται  προσπάθειες  για  να  ένταξη  και  άλλων 
προκειμένου να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Σχολή μας. 
Ε.Ε.Π. της Σχολής μας είναι 1. 
Τα Ε.ΤΕ.Π. της Σχολής μας είναι 4. 
Ο  αριθμός  διοικητικού  προσωπικού  είναι:  14,  από  τους  οποίους  10  είναι  μόνιμοι 
διοικητικοί υπάλληλοι και 4 είναι ΙΔΑΧ.  
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Δ. ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
 
Η κατανομή των ενεργών φοιτητών μας ανά Τμήμα κατά το έτος 2014 έχει ως εξής: 
 
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης 3.842 ενεργοί φοιτητές 
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 6.626 ενεργοί φοιτητές 
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 1.292 ενεργοί φοιτητές 
 
 
Κατά  το  έτος  2014  οι  εισαχθέντες  φοιτητές  στην  Σχολή  μας  ανά  Τμήμα  και  τρόπο 
εισαγωγής έχουν ως εξής: 
 
 
 

Εισαχθέντες ανά έτος και τρόπο εισαγωγής.                         

Παρουσιάζει τον αριθμό των εισαχθέντων ανά έτος, τμήμα και τρόπο εισαγωγής.                         

Έτος εισαγωγής : 2014       

Τρόπος εισαγωγής 

ΤΜΗΜΑΤΑ  ERASMUS  ΑΘΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ  Αλλοδαπός‐
Αλλογενής 

ΕΙΔΙΚΟΙ 
ΛΟΓΟΙ 

ΕΛΛΗΝΑΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΚΥΠΡΙΟΣ/Α  Μεταφορά 
θέσης 

Πανελλήνιες  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 
10% 

Σύνολο 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

5 1 7 5 3 0 1 164 12 198          

ΤΜΗΜΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

0 1 1 1 1 1 46 271 0 322          

ΤΜΗΜΑ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

18 4 4 4 2 5 88 267 0 392          

Σύνολο  23 6 12 10 6 6 135 702 12 912          

 
 
 
 
 
 

Ο μεγάλος αριθμός των εισαγομένων φοιτητών στη Σχολή με εισαγωγικές εξετάσεις 
και με την προσθήκη εκείνων που εγγράφονται μετά από μετεγγραφή, κατατακτήριες 
εξετάσεις  ή  ως  ειδική  κατηγορίας  φοιτητές  προκαλεί  σοβαρές  εκπαιδευτικές 
δυσλειτουργίες,  ειδικά  στη  σχέση  διδάσκοντα/διδασκομένου  και  απαιτεί  βελτίωση, 
όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 2. 
 
      Διάγραμμα 2 
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Ε. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Ομότιμοι Καθηγητές 
 
Τον 2014 η Κοσμητεία της Σχολής, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, αναγόρευσε ως ομότιμους καθηγητές τον π. 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς κ. Γ. Οικονόμου και τον π. Διευθυντή του ΠΜΣ 
ΜΒΑ Executive κ. Π. Μάλιαρη.  
 
Συμμετοχή σε Επιτροπές  
 
Κατά  το έτος 2014  ο Κοσμήτορας  της Σχολής ή ο αναπληρωτής  του κ.  Σφακιανάκης 
συμμετείχαν σε σειρά τυπικών ή άτυπων επιτροπών, όπως: 
 

• Επιτροπή  Κοσμητόρων  (άτυπη)  για  την  προετοιμασία  της  κανονιστικής 
απόφασης  της  Συγκλήτου  αναφορικά  με  τις  «Διαδικασίες  επιλογής  και 
εξέλιξης  σε  θέσεις  Καθηγητών  όλων  των  βαθμίδων  από  τη  συγκρότηση  των 
οργάνων  των  Σχολών  και  μέχρι  τη  δημοσίευση  του  Οργανισμού  και  του 
Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πειραιώς κατά τις διατάξεις του 
Ν. 4009/2011» 

• Επιτροπή  Κοσμητόρων  (άτυπη)  για  την  προετοιμασία  του  Οργανισμού  του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς  

• Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας (δωρεάν σίτισης)  
• Επιτροπή Στέγασης των φοιτητών  
• Επιτροπή για Νέο δικτυακό τόπο της Σχολής  
• Κ.α.  
 
 

Έγκριση Μητρώου Εσωτερικών και Εξωτερικών μελών  
 
Σε  συνεργασία  με  τα  Τμήματα,  η  Κοσμητεία  κατάρτισε  τα  μητρώα  Εσωτερικών  και 
Εξωτερικών Μελών  της  Σχολής  για  τη συγκρότηση επιτροπών επιλογής και  εξέλιξης 
Καθηγητών  και  Λεκτόρων,  όπως  εγκρίθηκαν  από  τη  Σύγκλητο  του  Πανεπιστημίου 
Πειραιώς κατ'  εφαρμογή  του Πληροφοριακού Συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ»  και σύμφωνα 
με  τις  διατάξεις  της  παρ. 3α  του  άρθρου 19  του Ν. 4009/2011,  όπως  ισχύει  με  τις 
διατάξεις  της  παρ  2,  του  άρθρου  39,  του  Ν.  4186/2013  (σχετική  ΚΥΑ  για  το 
Πληροφοριακό Σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: Φ.122.1/1137/145793/Β2/9‐10‐2013).  
 
 
 

Συμμετοχή σε ημερίδες φοιτητών της Σχολής  
 

Κατά  το  2014  ο  Κοσμήτορας  της  Σχολής  καθώς  και  μέλη  ΔΕΠ  αυτής,  στήριξαν  τη 
διοργάνωση  και  συμμετείχαν  ως  ομιλητές  σε  2  ημερίδες  φοιτητών  της  Σχολής,  με 
θέματα συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα και των 3 Τμημάτων της. Στις εκδηλώσεις 
αυτές συμμετείχαν φοιτητές και από τα 3 Τμήματα, προάγοντας, έτσι,  τη συνοχή της.  
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Συμμετοχή στη Σύγκλητο  
 
Τα μέλη της Κοσμητείας που είναι και μέλη της Συγκλήτου, συμμετείχαν ενεργώς στη 
Σύγκλητο προωθώντας τόσο τις υποθέσεις του Ιδρύματος, όσο και των Τμημάτων της 
Σχολής  
 
 
 

ΣΤ. ΕΠΙΛΟΓΟΣ  
 
Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων τους, τόσο ο Κοσμήτορας, όσο 
και  τα  άλλα  μέλη  της  Κοσμητείας,  κατέβαλαν  κάθε  δυνατή  προσπάθεια  ώστε  να 
διασφαλιστεί  η  αυτονομία  των  Τμημάτων  και  να  προωθηθεί  η  βούληση  των 
Συνελέυσεων τους.  
 
Το  2014  ήταν  και  ο  πρώτος  χρόνος  εφαρμογής  των  νέων  διατάξεων  του  Ν. 
4009/2011.  Λόγω  ασαφειών,  αντιφάσεων,  επικαλύψεων  ή/και  κενών  της  σχετικής 
νομοθεσίας  κατεβλήθη  κάθε  δυνατή  προσπάθεια  ώστε  να  μην  προκύψουν 
προβλήματα νομικής φύσεως. Ήταν μια περίοδος μάθησης και εξοικείωσης για όλους 
μας.  
 
Για το τρέχον έτος 2015, πέραν της συνήθους, πλέον, διαχείρισης των υποθέσεων, θα 
καταβληθεί  προσπάθεια,  ώστε  να  προωθηθούν  η  ακαδημαϊκή  ανάπτυξη,  η 
διεθνοποίηση  και  η  ενίσχυση  της  συνοχής  της  Σχολής.  Στην  κατεύθυνση  αυτή  θα 
συμβάλλουν προσπάθειες και πρωτοβουλίες για:  
 

• Αύξηση του αριθμού των διδασκόντων  
• Δημιουργία νέων ΠΜΣ των Τμημάτων και ερευνητικών εργαστηρίων  
• Δημιουργία ενός κοινού, των 3 Τμημάτων της Σχολής, ΠΜΣ με τίτλο: Δίκαιο και 

Οικονομία  
• Συνδιδασκαλία μαθημάτων, ειδικά μαθημάτων επιλογής 
• Συνεργασία με αντίστοιχες σχολές του εξωτερικού  
• Προώθηση κοινής έρευνας και κοινών δημοσιεύσεων  
• Συνδιοργάνωση επιστημονικών και ενημερωτικών εκδηλώσεων  
• Προώθηση φοιτητικών θεμάτων  
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