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ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
TMHMATA ΣΧΟΛΗΣ
•
•

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Η Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής αποτελείται από δύο τμήματα, τα
οποία θεραπεύουν αντικείμενα που καλύπτουν ζωτικούς ερευνητικούς τομείς αλλά
και τομείς που συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας:
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Αν και η λειτουργία της Σχολής άρχισε το τέλος του 2013, τα δύο τμήματα που
εντάσσονται σε αυτή λειτουργούν στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς για πολλά χρόνια
(από το 1984 και 1990 αντίστοιχα ) συμβάλλοντας σημαντικά τόσο στην εκπαίδευση
σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο όσο και στην έρευνα στους τομείς που
θεραπεύουν.
Η Σχολή φιλοδοξεί να καθιερωθεί και αναγνωριστεί ως κέντρο αριστείας στην
εκπαίδευση και την έρευνα, να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της χώρας και την
κοινωνική ευημερία, και να δημιουργήσει ευκαιρίες για οικονομική και κοινωνική
πρόοδο των μελών της: οι μεν απόφοιτοί μας να αποτελούν το «μήλον της έριδος»
κορυφαίων πανεπιστημίων, επιχειρήσεων και οργανισμών του δημόσιου και του
ιδιωτικού τομέα, οι δε καθηγητές να συμμετέχουν ενεργά τόσο στη διεθνή
ακαδημαϊκή/ερευνητική κοινότητα όσο και στη λειτουργία δημοσίων και ιδιωτικών
οργανισμών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
Ήδη τα Τμήματα της Σχολής, με τη μέχρι τώρα παρουσία τους στο χώρο της
ανώτατης εκπαίδευσης, έχουν δημιουργήσει το δικό τους αποτύπωμα στην
προαγωγή της έρευνας και την ανάπτυξη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών
προγραμμάτων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων σε σύγχρονα
αντικείμενα, προσφέροντας στους φοιτητές τους ολοκληρωμένη και σύγχρονη
εκπαίδευση. Οι καθηγητές της Σχολής συμβάλλουν τα μέγιστα στην εξασφάλιση της
ποιότητας σπουδών. Το πλούσιο ερευνητικό και συγγραφικό έργο τους είναι
διεθνώς αναγνωρισμένο και συνδυάζουν τη θεωρητική κατάρτιση με την πρακτική
γνώση αφού πολλοί από αυτούς έχουν θητεύσει/συνεργαστεί με μεγάλους
οργανισμούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Η σημασία την οποία αποδίδει η
Σχολή στην έρευνα, θεωρητική και εφαρμοσμένη, αναδεικνύεται από τις
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δημοσιεύσεις των μελών της σε έγκριτα διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά καθώς
επίσης και από το γεγονός ότι αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια για την
πρόσληψη και εξέλιξη των μελών της.
Η έρευνα και η εξωστρέφεια, σε συνδυασμό με την ποιότητα σπουδών, έχουν
οδηγήσει στην αναγνώριση των δύο Τμημάτων της Σχολής στην Ελλάδα και το
εξωτερικό, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για δημιουργική και επικερδή
απασχόληση των αποφοίτων, αλλά και για τη συνέχιση των σπουδών τους σε
κορυφαία μεταπτυχιακά στην Ελλάδα και το εξωτερικό – συχνά με υποτροφία.
Στο διαδικτυακό τόπο της Σχολής και των Τμημάτων της μπορούν οι φοιτητές μας,
νυν και μελλοντικοί, καθώς και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος να αντλήσει αναλυτικές
πληροφορίες για τα προπτυχιακά και τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών,
βιογραφικά σημειώματα του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, καθώς και
πολλές άλλες πληροφορίες αναφορικά με τις δραστηριότητές της.
Ο Κοσμήτορας της Σχολής,
Καθηγητής Μάρκος Κούτρας
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ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ:
Κοσμήτορας της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής με έναρξη το
ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014 και τετραετή θητεία εξελέγη ο Καθηγητής του
Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Καθηγητής Κος Μάρκος Κούτρας

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ:
Η Κοσμητεία της Σχολής αποτελείται από:
τον Κοσμήτορα της Σχολής Καθηγητή Μάρκο Κούτρα
τους Προέδρους των Τμημάτων:
o Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Καθηγητή Αθανάσιο
Κυριαζή
o Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Αν. Καθηγητή
Εμμανουήλ Τσιριτάκη
έναν εκπρόσωπο των φοιτητών της σχολής, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΧΟΛΗΣ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 9 του Ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
το άρθ. 3 του Ν. 4076/2012, η Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από τους
Καθηγητές και τους υπηρετούντες Λέκτορες της Σχολής, καθώς και έναν εκπρόσωπο, ανά
κατηγορία, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των μελών του
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού
Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), που ορίζονται με άμεση, μυστική και καθολική
ψηφοφορία μεταξύ του προσωπικού των οικείων κατηγοριών.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΧΟΛΗΣ:
Γραμματέας: Μπαρτζάκλη Σταυρούλα
1ος όροφος, κεντρικό κτίριο
2104142083, 2104142085, 21041422084,
sta-secr@unipi.gr

