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Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
TMHMATA ΣΧΟΛΗΣ
Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών
Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας

Η Σχολή ιδρύθηκε το 2013 (ΠΔ 74/2013, ΦΕΚ 119A’/28-05-2013) και αποτελείται από το Τμήμα
Ναυτιλιακών Σπουδών και το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας τα οποία
ιδρύθηκαν το 1989.
Με την πολυετή προσφορά τους στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση και έρευνα, τα Τμήματα της
Σχολής έχουν συμβάλλει σημαντικά στην προετοιμασία νέων επιστημόνων που σήμερα
διαπρέπουν σε επαγγελματικό, ερευνητικό και ακαδημαϊκό επίπεδο τόσο στην Ελλάδα όσο και
στο εξωτερικό, καθώς και στον εμπλουτισμό της γνώσης γύρω από τους κορυφαίους κλάδους της
εθνικής και παγκόσμιας οικονομίας που υπηρετούν.
Τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών της Σχολής συνδυάζουν ευρεία
επιστημονικά πεδία που καλύπτουν βασικές και εξειδικευμένες γνώσεις θεωρητικού και
εφαρμοσμένου περιεχομένου για την διευκόλυνση της διείσδυσης των αποφοίτων της Σχολής
τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στο χώρο της έρευνας. Επίσης, μέσω προγραμμάτων
εκπαιδευτικής κινητικότητας, όπως το ERASMUS+ και διεθνή μνημόνια συνεργασίας (MoUs), οι
φοιτητές της Σχολής έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν μαθήματα σε άλλα Πανεπιστήμια
χωρών εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε μία περίοδο ραγδαίων αλλαγών και μεγάλων προκλήσεων για την πατρίδα μας και τον κόσμο,
η Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας αποδίδει προτεραιότητα στην ακαδημαϊκή ποιότητα,
διεπιστημονικότητα και εξωστρέφεια ως βασικούς συντελεστές επιτυχίας στην αποστολή της. Η
Σχολή είναι απόλυτα προσηλωμένη στην αναζήτηση και ανάπτυξη νέων δρόμων για τη
διαμόρφωση μιας νέας τεχνολογικής και οικονομικής πραγματικότητας στους κλάδους της
βιομηχανίας και της ναυτιλίας, η οποία θα δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους
ανθρώπους, αλλά και μεγαλύτερη ανάγκη κοινωνικής ευθύνης.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής
Καθηγητής Ερνέστος Τζαννάτος

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς,  210-4142000 www.unipi.gr

3

Οδηγός Σπουδών 2015-2016
Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Κοσμήτορας:
Κοσμήτορας της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και
για τετραετή θητεία, εξελέγη ο Καθηγητής του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών Καθηγητής
Ερνέστος Τζαννάτος

Κοσμητεία:
Η Κοσμητεία της Σχολής αποτελείται από:
τον Κοσμήτορα της Σχολής Καθηγητή Ερνέστο Τζαννάτο
τους Προέδρους των Τμημάτων:
o Ναυτιλιακών Σπουδών, Καθηγήτρια Φανή Σακελλαριάδου
o Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας, Καθηγητή Δημήτριο Σιδηρά Αναπληρωτή
Πρόεδρο
έναν εκπρόσωπο των Φοιτητών της σχολής, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Γενική Συνέλευση Σχολής
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 (ΕΕΠ), που ορίζονται με
άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία μεταξύ του προσωπικού των οικείων κατηγοριών..

Γραμματέας Σχολής:
Φλώρος Γεώργιος
1ος όροφος, κεντρικό κτίριο
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