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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ   
 
 
 
Αγαπητοί νέοι φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Πειραιώς σας συγχαίρω για την επιτυ-
χία σας σε ένα από τα καλύτερα Πανεπιστήμια της χώρας μας και σας καλωσορίζω στη γεμάτη 
ζωντάνια, δραστήρια και διαφορετική νέα σας φοιτητική ζωή.  
Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς αποτελεί μετεξέλιξη της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής που ιδρύθηκε 
το 1938. Σήμερα, στο Πανεπιστήμιό μας λειτουργούν τέσσερις (4) Σχολές με τα αντίστοιχα Ακα-
δημαϊκά Τμήματα: Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών (Τμήματα Οικονο-

μικής Επιστήμης, Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών), Σχολή Χρηματοοικονομικής 
& Στατιστικής (Τμήματα  Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής), 
Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας (Τμήματα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, Ναυτιλιακών Σπουδών), Σχολή 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τμήματα Πληροφορικής, Ψηφιακών Συστημάτων) και προσφέρονται ει-
κοσιέξι (26) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.  
Στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το πάθος για τελειότητα μας καθοδηγεί και μας εμπνέει να διδάσκουμε, να ερευνούμε και 
να επικαιροποιούμε διαρκώς τις γνώσεις μας, προς όφελος των φοιτητών μας, αλλά και της κοινωνίας γενικότερα. Πι-
στεύουμε ότι οι φοιτητές μας θα πρέπει να έχουν μια εκπαιδευτική εμπειρία, η οποία τους εφοδιάζει με γνώση και δυ-
νατότητες για μια επιτυχημένη καριέρα στο σημερινό πολυτάραχο επιχειρηματικό κόσμο. Για να προσφέρουμε στους 
φοιτητές μας μια τέτοια ποιοτική εκπαιδευτική εμπειρία, το κάθε Τμήμα διαθέτει ένα προσεκτικά σχεδιασμένο Πρό-
γραμμα Σπουδών που σκοπεύει να ενδυναμώσει τους φοιτητές να αναγνωρίσουν και να επιλύσουν προβλήματα, να 
αποκτήσουν αξίες, να θέσουν τους δικούς τους στόχους και να δραστηριοποιηθούν ανάλογα σε ένα ευρύ πεδίο αν-
θρώπινης προσπάθειας.  
Ως φοιτητές θα έχετε τη δυνατότητα να συνεργαστείτε με τους καθηγητές σας, για να αναπτύξετε τις ικανότητές σας, 
ώστε να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου. Σε ένα πολυτάραχο και μεταβαλλόμενο περιβάλλον, δε 
θα ήταν δυνατόν το Πρόγραμμα Σπουδών των Τμημάτων να μην αναθεωρείται ώστε οι απόφοιτοι μας να έχουν όσο το 
δυνατόν πληρέστερη γνώση για το τι συμβαίνει στο χώρο του γνωστικού τους ενδιαφέροντος.  
Κινούμαστε εμπρός με μεγάλο ενθουσιασμό για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις ενός απαιτητικού περιβάλλοντος, 
μην παραβλέποντας τα σημαντικά καθημερινά θέματα. Ο συνδυασμός διακεκριμένων καθηγητών, εργατικών φοιτητών 
και αποτελεσματικών διοικητικών υπηρεσιών είναι η βάση της επιτυχίας του Πανεπιστημίου μας. Οι διδάσκοντες, οι 
προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές μας, αλλά και οι απόφοιτοι μας, δημιουργούν ένα απαράμιλλο δίκτυο αν-
θρώπων που θέτει τα υψηλότερα πρότυπα για ηγεσία στην παγκόσμια οικονομία. Αξιοποιήστε τις δυνατότητές σας και 
γίνετε μέλος αυτού του δικτύου, θέτοντας τις βάσεις για ένα ξεχωριστό, λαμπρό μέλλον.  
Ο Οδηγός Σπουδών που κρατάτε στα χέρια σας  περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες για τα Προγράμματα Σπουδών, 
τους Καθηγητές, τη Διοικητική Οργάνωση και λειτουργία του Πανεπιστημίου, καθώς και τις υπηρεσίες  που παρέχονται 
προς τους φοιτητές.  
Δε θα γίνετε πάνσοφοι, αλλά από εσάς εξαρτάται να αποκτήσετε βάθος και εύρος εξειδικευμένων γνώσεων στο επι-
στημονικό πεδίο που επιλέξατε. Αν με αγάπη και υπευθυνότητα οικειοποιηθείτε την επιστήμη, θα πορευθείτε στον κό-
σμο της καταξίωσης, της επιτυχίας και της ευτυχίας. Αυτές οι γνώσεις που θα αποκτήσετε, αν τις αγαπήσετε και τις υ-
περασπιστείτε, θα επιτύχετε, όχι μόνο τη δική σας πρόοδο, αλλά και την ευημερία των συνανθρώπων σας. Αποδεχθείτε 
την πρόκληση και συνεργαστείτε μαζί μας. 
 Σας καλωσορίζω λοιπόν στη νέας σας φοιτητική ζωή και σας εύχομαι κάθε επιτυχία κατά τη διάρκεια της παραμονής 
σας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 

Να έχετε ένα όμορφο και δημιουργικό ταξίδι. 
 
Καθηγητής Νικόλαος Γεωργόπουλος 
Πρύτανης 
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ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ  
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

Τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου ασκούν τα παρακάτω όργανα του Ιδρύματος: 
Α. το Συμβούλιο 
Β. ο Πρύτανης  
Γ. η Σύγκλητος και 
Δ. η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης  

Α. Συμβούλιο  
Το Συμβούλιο αποτελείται από δεκαπέντε μέλη από τα ο-
ποία οκτώ είναι εσωτερικά (καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή 
αναπληρωτές καθηγητές), έξι εξωτερικά μέλη και ένα μέλος 
ως εκπρόσωπος των φοιτητών του Ιδρύματος.  
 

Το Συμβούλιο του Ιδρύματος έχει τις αρμοδιότητες που προ-
βλέπονται στις διατάξεις του Ν. 4009/2011 όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανο-
νισμού. 
 

Β. Ο Πρύτανης  
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι ο Καθηγητής 
του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Νι-
κόλαος Γεωργόπουλος. 
 
Ο Πρύτανης έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις 
διατάξεις του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανε-
πιστημίου. Υποβοηθείται στο έργο του από τους αναπληρω-
τές πρύτανη, στους οποίους μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρ-
μοδιότητές του, με απόφασή του που εγκρίνεται από το 
Συμβούλιο.  

Αναπληρωτές Πρύτανη 
 Καθηγητής Παντελής Παντελίδης, Αναπληρωτής 

Πρύτανη για θέματα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 
Προσωπικού  

 Καθηγητής Γρηγόριος Χονδροκούκης, Αναπληρωτής 
Πρύτανη για θέματα Οικονομικού Προγραμματι-
σμού. 

  
 Γ. Σύγκλητος  

Η Σύγκλητος αποτελείται από  τον Πρύτανη, τους 
Κοσμήτορες των Σχολών, τους Προέδρους των Τμη-
μάτων και μέχρι δύο ανά Σχολή, έναν εκπρόσωπο 
των προπτυχιακών φοιτητών, έναν των μεταπτυχια-
κών φοιτητών, έναν των υποψηφίων διδακτόρων 
και έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού 
(Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., Διοικητικό Προσωπικό).  

 
 
Δ. Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης  
 
Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης αποτελείται από τον 
Πρύτανη, τους Κοσμήτορες των Σχολών, τους Προέ-
δρους των Τμημάτων και μέχρι δύο ανά Σχολή και 
δύο εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Όργανα Σχολής  
Όργανα της Σχολής είναι: 
Α. ο Κοσμήτορας 
Β. η Κοσμητεία  

Αποτελείται από τον Κοσμήτορα της Σχολής, τους Προέ-
δρους των Τμημάτων, και έναν εκπρόσωπο των φοιτητών 
της Σχολής, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

Γ. Η Γενική Συνέλευση της Σχολής  
Απαρτίζεται από τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες 
Λέκτορες της Σχολής καθώς και έναν εκπρόσωπο, ανά κα-
τηγορία, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσω-
πικού (ΕΕΠ), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ). 

Όργανα του Τμήματος 
Α. Ο Πρόεδρος 
Β. Η Συνέλευση του Τμήματος 

Αποτελείται από τους Καθηγητές και τους υπη-
ρετούντες λέκτορες του Τμήματος, έναν εκπρό-
σωπο, ανά κατηγορία, των μελών του Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των μελών 
του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε-
ΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργα-
στηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) καθώς και δύο 
εκπροσώπους των φοιτητών του Τμήματος (έναν 
προπτυχιακό και έναν μεταπτυχιακό φοιτητή) 

και εφόσον έχουν συσταθεί Τομείς 
Γ. Ο Διευθυντής του Τομέα και  
Δ. Η Γενική Συνέλευση του Τομέα 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 

Tων Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου προΐσταται ο Γραμματέας του Ιδρύματος. 
Οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου διαρθρώνονται σε μία Γενική Διεύθυνση, σε πέντε Διευθύνσεις, Τμή-
ματα και Γραφεία.  
Η Διεύθυνση Σπουδών μεριμνά για τα σπουδαστικά θέματα και περιλαμβάνει τα  τμήματα Προπτυχιακών Σπουδών, 
Μεταπτυχιακών Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.  
Η Διεύθυνση Διοικητικού χειρίζεται τα θέματα του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού. Αποτελείται από τα 
Τμήματα Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Διοικητικού Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτο-
κόλλου-Διεκπεραίωσης και Αρχείου.  
Η Διεύθυνση Οικονομικού αναλαμβάνει τη διαχείριση των οικονομικών του Πανεπιστημίου και αποτελείται από τα 
τμήματα Λογιστηρίου, Μισθοδοσίας και Προμηθειών και Περιουσίας.  
Η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Τεχνικών Έργων μεριμνά για τις υποδομές και υποστηρίζει τη λειτουργία του 
Πανεπιστημίου. Αποτελείται από το Τμήμα Μηχανοργάνωσης, το Τμήμα Τεχνικών Έργων και το Κέντρο Διαχείρισης 
Δικτύων.  
Η Διεύθυνση Υποστήριξης Πανεπιστημιακών Οργάνων μεριμνά για τη διευθέτηση θεμάτων των μελών των Πανεπι-
στημιακών Αρχών και Οργάνων. Αποτελείται από το Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών και το Τμήμα Σχεδιασμού & 
Τεκμηρίωσης.  
Επίσης ως τμήματα λειτουργούν η Γραμματεία Συγκλήτου, η Βιβλιοθήκη, το Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων 
και ως γραφείο το Γραφείο Δημοσιευμάτων & Εκδόσεων. 
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Γραμματέας του Πανεπιστημίου :  Παναγιώτης Κουτσολιάκος 
 

Διευθύνσεις – Τμήματα 

Διεύθυνση Διοικητικού  
Προϊσταμένη : Βασιλειάδου Καλλιόπη 
 
Τμήμα Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού  
Προϊσταμένη : Λυμπεροπούλου Αθηνά  

 
Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού και Διοικητικής 
Μέριμνας 
Προϊσταμένη : Καλούδη Ειρήνη  
 
Τμήμα Πρωτοκόλλου-Διεκπεραίωσης και Αρχείου 
Προϊσταμένη: Κιναλίδου Μαρία  
 

Διεύθυνση Σπουδών και  
Φοιτητικής Μέριμνας  
Προϊσταμένη : Φραγκούλη Χρυσούλα 
 
Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών 
Προϊσταμένη : Χαλατσάκη Ελένη  
 
Τμήμα Mεταπτυχιακών Σπουδών 
Προϊσταμένη : Χαλατσάκη Ελένη   
 
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας 
Προϊσταμένη : Φραγκούλη Χρυσούλα 

Διεύθυνση Οικονομικού  
Προϊσταμένη: Σουρμελή Βασιλική 
 
Τμήμα Λογιστηρίου  
Προϊσταμένη :  Μπαρτζάκλη Νίκη 
 
Τμήμα Μισθοδοσίας 
Προϊσταμένη: Χριστοδούλου Θεοδώρα  
 
Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας 
Προϊσταμένη: Μέξη Γεωργία 
 

Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Τεχνικών 
Έργων 

Προϊστάμενος : Σμυρλής Ιωάννης 
 
Τμήμα Μηχανοργάνωσης 
Προϊστάμενος: Αβραντινής Νικόλαος  
 
Τμήμα Τεχνικών Έργων 
Προϊσταμένη : Μαΐστρου Βασιλική  
 
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων 
Υπεύθυνος : Τσαπάρας Ταξιάρχης  

Διεύθυνση Υποστήριξης Πανεπιστημιακών 
Οργάνων  

 
Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών 
 
Τμήμα Σχεδιασμού και Τεκμηρίωσης 
Προϊσταμένη: Αρτέμη Διονυσία  
 

 
Ανεξάρτητα Τμήματα  
Γραμματεία Συγκλήτου  
Προϊσταμένη: Μαρούλη Μαρία  
 
Βιβλιοθήκη 
Προϊσταμένη : Κατσιρίκου Ανθή 
 
Γραφείο Δημοσιευμάτων και Εκδόσεων  
Προϊσταμένη: Λυμπεροπούλου Αθηνά 
 
Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων 
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
 

1938  Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών 
 Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ιδρύθηκε ως «Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών» από το 

Σύνδεσμο Βιομηχάνων και Βιοτεχνών, σύμφωνα με το Ν. 5197/1931 και τον Α.Ν. 28/ 
1936, που σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ανωνύμων Εταιρειών της Ελλάδας έβαλαν 
ως βάσεις την οικονομική, νομική και τεχνική παιδεία των στελεχών της βιομηχανίας. 

1945  Ανωτέρα Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών 
 Το 1945 μετονομάσθηκε σε Ανωτέρα Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών και σκοπός της 

ορίσθηκε η συστηματική, θεωρητική και πρακτική κατάρτιση διοικητικών στελεχών. 
 Το 1949, μετο Ν.Δ. 1245/49, ολοκληρώθηκε η οργάνωσή της. 

1958  Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή 
 Το 1958 η Ανωτέρα Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών μετονομάσθηκε σε Ανωτάτη 

Βιομηχανική Σχολή και ορίσθηκε έδρα της ο Πειραιάς (ΝΔ 3876/58). Η φοίτηση γίνεται 
τετραετής και τα πτυχία που χορηγούνται είναι ισότιμα με τα πτυχία των άλλων ΑΕΙ. 

 Από το 1966 (ΝΔ 4578/1966) η Σχολή λειτούργησε ως ΝΠΔΔ. 
 Από το ακαδημαϊκό έτος 1971-1972 οι σπουδές στη Σχολή διαχωρίσθηκαν από το 

δεύτερο έτος σε σπουδές Οικονομικών Επιστημών και Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων (υπ. απόφ. 146652/71). 

 Από το ακαδημαϊκό έτος 1977-1978 λειτούργησε το τμήμα Στατιστικής και 
Ασφαλιστικής Επιστήμης. 

 Με το Ν. 1268/82 η Σχολή λειτούργησε αρχικά ως μονοτμηματικό ΑΕΙ. Με το ΠΔ 
43/1984 όμως η Σχολή οργανώθηκε έτσι, ώστε να περιλαμβάνει τρία τμήματα: 
Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Στατιστικής και 
Ασφαλιστικής Επιστήμης. 

1989  Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
 Τον Ιούνιο του 1989, με το ΠΔ 377/89, η Σχολή μετονομάσθηκε σε Πανεπιστήμιο 

Πειραιώς, στο οποίο προστέθηκαν τρία ακόμα Τμήματα Σπουδών, δηλαδή το 
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, το Ναυτιλιακών Σπουδών και το 
Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής. 

 Το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας άρχισε να λειτουργεί από το 
ακαδημαϊκό έτος 1991-1992 ως Τμήμα Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής και 
μετονομάσθηκε με το ΠΔ 113/30-4-2002/ ΦΕΚ 95. 

 Το Τμήμα Πληροφορικής άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 
1992-1993. 

 Το Τμήμα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 
1999-2000, το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2δ.γγ. του Ν. 3027/28-6-2002/ΦΕΚ 
152, μετονομάσθηκε σε Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων 
και σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΠΔ 151/23-9-09 (ΦΕΚ 194/1-10-2009) μετονομάσθηκε 
σε Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. 

 Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό 
έτος 2000-2001. 
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ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Οι σπουδές διαρθρώνονται σε τρεις κύκλους, στον πρώτο, το δεύτερο και τον τρίτο 
 

 Πρώτος Κύκλος     :    Προπτυχιακές Σπουδές 
 Δεύτερος Κύκλος  :    Μεταπτυχιακές Σπουδές 
 Τρίτος Κύκλος       :     Διδακτορικές Σπουδές 

 

ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

Στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς λειτουργούν τέσσερις Σχολές που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα Τμή-
ματα.   

Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών 

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης                                                                          www.oik.unipi.gr 
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων                                          www.ode.unipi.gr  
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών   www.des.unipi.gr  
 

Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας 

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας   www.tex.unipi.gr  
Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών    www.naf.unipi.gr  
 

Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής 

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής    www.xrh.unipi.gr  

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης    www.sta.unipi.gr 
 

Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας 

Τμήμα Πληροφορικής    www.cs.unipi.gr  

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων    www.ds.unipi.gr 

http://www.oik.unipi.gr/
http://www.ode.unipi.gr/
http://www.des.unipi.gr/
http://www.tex.unipi.gr/
http://www.naf.unipi.gr/
http://www.xrh.unipi.gr/
http://www.sta.unipi.gr/
http://www.cs.unipi.gr/
http://www.ds.unipi.gr/
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ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών 
Σπουδών 

 Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας 

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων  Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών 

Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)  

 www.mba-unipi.gr  

 
Διοίκηση Επιχειρήσεων για στελέχη (E-ΜΒΑ)  

 www.emba-unipi.gr  

 
Διοίκηση Επιχειρήσεων - Ολική Ποιότητα με διεθνή 
προσανατολισμό (ΜΒΑ-ΤQΜ)  

 www.mbatqm.unipi.gr 

 
Διοίκηση Επιχειρήσεων - Μάνατζμεντ Τουρισμού 

  www.ode.unipi.gr/index.php/el/mbatm-home 

 
Λογιστική και Έλεγχος Δημοσίων Οργανισμών και 
Επιχειρήσεων 

 mscacc.unipi.gr 

 Ναυτιλία 

 maritime.unipi.gr  

  

 Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας  

  
Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία με τρεις 
ειδικεύσεις:  

 Διοίκηση Logistics (Logistics Management),  
 

 Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος 
(Energy and Enviromental Management) 
 

 Διοίκηση Έργων και Ανάπτυξη Προϊόντων 
(Project Management & Product 
Development) 

 www.tex.unipi.gr/master 

 

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης   

Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική 

 www.msc-ebs.gr  

 
Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας 

 www.msc-hem.gr 

 
Οικονομικά της Εκπαίδευσης 

  

  
 
 

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών   

Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές 

 www.des.unipi.gr/metaptychiako 

 
Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο και Οικονομία  

 www.des.unipi.gr/metaptychiako 

 
BRICS:Οικονομία-Κοινωνία-Εξωτερική Πολιτική 

 www.des.unipi.gr/metaptychiako 

 
Διεθνείς και Ευρωπαικές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, 
Κατάρτιση και Έρευνα 

 www.des.unipi.gr/metaptychiako 

 

 

Τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων- 
Οικονομικής Επιστήμης, Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Δίκαιο και Οικονομία 

 mle.unipi.gr  

   

http://www.mba-unipi.gr/
http://www.emba-unipi.gr/
http://www.mbatqm.unipi.gr/
http://www.ode.unipi.gr/
http://www.maritime-studies.gr/
http://www.tex.unipi.gr/
http://www.msc-ebs.gr/
http://www.msc-hem.gr/
http://www.des.unipi.gr/metaptychiako
http://www.des.unipi.gr/metaptychiako
http://www.des.unipi.gr/metaptychiako
http://www.des.unipi.gr/metaptychiako
http://www.unipi.gr/s/
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Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής  
Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνίας 
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής  Τμήμα Πληροφορικής 

Χρηματοοικονομική και Τραπεζική με κατεύθυνση  
 στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική 

Διοικητική 
 στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση για στελέχη 

 web.xrh.unipi.gr/mcs  

 
Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των 
Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου  

 web.xrh.unipi.gr/mcs 

 

 Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής 

 www.cs.unipi.gr  

 
Πληροφορική 

 www.cs.unipi.gr  

 

  

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης  Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων 

 
Εφαρμοσμένη Στατιστική 

 stat.unipi.gr/mefast 

   

Ψηφιακά Συστήματα και Υπηρεσίες 

 msc.ds.unipi.gr/master-programs 

  
Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων 

 msc.ds.unipi.gr/master-programs 

 
Tεχνοοικονομική Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών 
Συστημάτων 

 msc.ds.unipi.gr/master-programs 

 
Ηλεκτρονική Μάθηση 

 msc.ds.unipi.gr/master-programs 

 
Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα. 

 msc.ds.unipi.gr/master-programs 

 

 
Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου 

 stat.unipi.gr/actuarial 

 

 

ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

Η ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης του τρίτου κύκλου σπουδών ανήκει στην 
αρμοδιότητα του Πανεπιστημίου.  
Τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων διδακτόρων ορίζονται 
με τον Οργανισμό. 

 
 

 

http://www.xrh.unipi.gr/
http://www.xrh.unipi.gr/
http://www.cs.unipi.gr/
http://www.cs.unipi.gr/
http://stat.unipi.gr/mefast
http://msc.ds.unipi.gr/
http://msc.ds.unipi.gr/
http://msc.ds.unipi.gr/
http://msc.ds.unipi.gr/
http://msc.ds.unipi.gr/
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Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ  ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ 

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς έχει υιοθετήσει μια σύγχρονη και ευέλικτη εκπαιδευτική αντίληψη. Η 

διδασκαλία γίνεται με διαλέξεις, φροντιστήρια, ασκήσεις, σεμινάρια και εργασίες φοιτητών. Η 

σπουδή δεν σταματά στη θεωρία, αλλά επεκτείνεται και στην πράξη. 

Ο φοιτητής κρίνει, αναλύει, συνθέτει, οδηγείται κοντά στις πηγές της γνώσης και της δημιουργίας, 

σε τέτοιο βαθμό, που να αναλαμβάνει με άλλες ομάδες φοιτητών την εκπόνηση μελετών σε 

ποικίλα θέματα, που επιλέγονται από τον αρμόδιο καθηγητή. 

Παράλληλα, οι γνώσεις που αποκτώνται από τη διδαασκαλία και την πρακτική άσκηση 

αξιοποιούνται για τη μετέπειτα επαγγελματική σταδιοδρομία των φοιτητών. 

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

ΤΑΚΤΙΚΕΣ 
Στο πρώτο εξάμηνο Σπουδών των Τμημάτων 
του Πανεπιστημίου εγγράφονται όσοι εισάγο-
νται με τη διαδικασία της επιλογής, που προ-
βλέπεται από τις διατάξεις των σχετικών Νό-
μων. 
 
Η προθεσμία εγγραφής των εισαγομένων κα-
θορίζεται με υπουργική απόφαση που ανα-
κοινώνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
Αλλοδαποί - Αλλογενείς - Ομογενείς - Α-
θλητές - πάσχοντες από σοβαρές παθή-
σεις κ.λπ. 
Η εγγραφή των ανωτέρω κατηγοριών γί-
νεται πάντοτε με τις ισχύουσες κάθε φο-
ρά διατάξεις. 

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ 
Οι πάσης φύσεως κατατάξεις και μετεγ-
γραφές στα Τμήματα του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς γίνονται σύμφωνα με τις ισχύ-
ουσες κάθε φορά διατάξεις. 
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ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
 
 

 Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σε-
πτεμβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η 
Αυγούστου του επόμενου. 
 

 Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 
δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες για 
διδασκαλία. Οι εξετάσεις διενεργούνται 
αποκλειστικά μετά το πέρας του 
χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου για 
τα μαθήματα που διδάχθηκαν στα 
εξάμηνα αυτά, αντίστοιχα. Ο φοιτητής 
δικαιούται να εξεταστεί στα μαθήματα και 
των δύο εξαμήνων πριν από την έναρξη 
του χειμερινού εξαμήνου.  

 
 

 Το πρόγραμμα σπουδών περιέχει τους 
τίτλους των υποχρεωτικών, των κατ' 
επιλογή υποχρεωτικών και των 
προαιρετικών μαθημάτων, το περιεχόμενό 
τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 
τους, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε 
μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο και 
τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση 
των μαθημάτων 
 

 Το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού 
έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα. 

 
 

 Για τους φοιτητές μερικής φοίτησης, η 
παραπάνω περίπτωση ισχύει μετά το 
πέρας περιόδου που ισούται με το 
διπλάσιο χρόνο του ελάχιστου αριθμού 
των αναγκαίων για την απονομή του 
τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με 
το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών της 
σχολής. 

 Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις: του 
Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου, του Ιουνίου 
του Σεπτεμβρίου. Ο αριθμός των 
εβδομάδων για διενέργεια των εξετάσεων 
ορίζεται στον Οργανισμό του ιδρύματος. 

 
 Η βαθμολογία σε κάθε μάθημα 

καθορίζεται από το διδάσκοντα, ο οποίος 
μπορεί να οργανώσει κατά την κρίση του 
γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις ή και 
να στηριχτεί σε εργασίες ή εργαστηριακές 
ασκήσεις. 

 
 
 Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του 

και του απονέμεται τίτλος σπουδών όταν 
εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα που 
προβλέπονται από το πρόγραμμα σπουδών 
και συγκεν-τρώσει απαιτούμενο αριθμό 
πιστω-τικών μονάδων. 

 
 Μετά το πέρας της περιόδου κανονικής 

φοίτησης, που ισούται με τον ελάχιστο 
αριθμό των αναγκαίων για την απονομή 
του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα 
με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών της 
σχολής, προσαυξημένο κατά τέσσερα 
εξάμηνα, οι φοιτητές μπορούν να 
εγγραφούν στα εξάμηνα, μόνον εφόσον 
πληρούν τους όρους συνέχισης της 
φοίτησης που καθορίζονται στον 
Οργανισμό του ιδρύματος. 
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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ                                                                                            

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ  
Έναρξη μαθημάτων  
Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016 
 
Λήξη μαθημάτων        
Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017 
 
Δηλώσεις μαθημάτων επιλογής  
από 10 Οκτωβρίου έως και 31 Οκτωβρίου 
2016 
 
Αργίες 
•Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2016 –  
Εθνική Επέτειος 
 
• Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2016 – 
 Επέτειος Πολυτεχνείου 
 
Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016-  
Αγ. Σπυρίδωνα-Πολιούχος Πειραιά 
 
•24 Δεκεμβρίου 2016 έως και 7 Ιανουαρίου 
2017 – Διακοπές Χριστουγέννων 
 
Ορκωμοσίες Τμημάτων από 1 μέχρι 30 
Νοεμβρίου 2016 και από 1 μέχρι 23 
Δεκεμβρίου 2016 

 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ  
ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
Έναρξη εξετάσεων:       
Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017 
 
Λήξη εξετάσεων:      
Σάββατο  11 Φεβρουαρίου 2017 

 
Αργία  
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017 –  
Τριών Ιεραρχών 

 
Ανακοίνωση Βαθμών μέχρι και  
Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 
Έναρξη μαθημάτων 
 Δευτέρα 13  Φεβρουαρίου 2017 
 
Λήξη μαθημάτων 
 Παρασκευή 26 Μαΐου 2017 
 
Δηλώσεις μαθημάτων επιλογής  
από 20 Φεβρουαρίου έως και 10 
Μαρτίου 2017 
 
 
Αργίες  
• Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2017 –  
Καθαρά Δευτέρα 
 
•Σάββατο 25 Μαρτίου 2017 –  
Εθνική Επέτειος 
 
•Δευτέρα 1 Μαϊου 2017-Πρωτομαγιά 
 
•9 Απριλίου έως και 23 Απριλίου 2017 - 
Διακοπές Πάσχα 
 

 
Ορκωμοσίες Τμημάτων από 2 μέχρι 31 
Μαΐου 2017 

 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΑΡΙΝΟΥ  
ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
Έναρξη εξετάσεων:  
Δευτέρα 29 Μαΐου 2017 
 
Λήξη εξετάσεων :   
Σάββατο 24 Ιουνίου 2017 
 
Αργία  
Δευτέρα 5 Ιουνίου 2017 –  
Πρωτομαγιά 
 
Ανακοίνωση Βαθμών μέχρι και 
Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017 

 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
Έναρξη εξετάσεων:      
Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017 
 

                   Λήξη εξετάσεων:     
                   Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017 
 

Ανακοίνωση Βαθμών μέχρι και 
Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017 
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
8,50 -10       Άριστα   
6,50 - 8,49  Λίαν Καλώς 
5 - 6,49        Καλώς 
 

 
 

 
 

ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
Σύμφωνα με την από 8/10/1986 απόφαση της Συγκλήτου, ημερομηνία ανακήρυξης των 
πτυχιούχων ορίζεται η ημερομηνία του τελευταίου εξεταζόμενου μαθήματος κάθε εξεταστικής 
περιόδου. 
 

ECTS – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ  

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – ECTS 
 

Το Πανεπιστήμιο οργανώνει τα προγράμ-
ματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 
σπουδών του με βάση το ευρωπαϊκό 
σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων, ώστε τα προγράμ-
ματα σπουδών να μπορούν να περιγραφούν 
με την απόδοση πιστωτικών μονάδων σε 
όλα τα αυτοτελή εκπαιδευτικά συστατικά 
στοιχεία και δραστηριότητες που τα 
συνθέτουν και να είναι επίσης δυνατή η 
μεταφορά και συσσώρευση επιτυχών 
επιδόσεων σε άλλα αντίστοιχα προγράμ-
ματα σπουδών του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι. σε 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ  
 

Το παράρτημα διπλώματος είναι ένα επεξηγη-
ματικό έγγραφο, το οποίο δεν υποκαθιστά τον 
επίσημο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθ-
μολογία των μαθημάτων που χορηγεί το Πανε-
πιστήμιο.  
Το παράρτημα επισυνάπτεται στους τίτλους 
προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών που 
χορηγεί το Ίδρυμα (πτυχία, διπλώματα κ.λπ.) και 
παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φύση, το 
επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το 
περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών, οι 
οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από το άτο-
μο που αναγράφεται ονομαστικά στο πρωτότυ-
πο του τίτλου, στον οποίο επισυνάπτεται το πα-
ράρτημα. Στο παράρτημα δε γίνονται αξιολογι-
κές κρίσεις και δεν υπάρχουν δηλώσεις ισοτιμί-
ας ή αντιστοιχίας ή προτάσεις σχετικά με την 
αναγνώριση του τίτλου στο εξωτερικό. 
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς είναι μέλος Διεθνών πανεπιστημιακών συνδέσμων και δικτύων. 
Συνεργάζεται μέσα από διακρατικές ή διαπανεπιστημιακές συμφωνίες με πανεπιστήμια και 
ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού, για προώθηση της επιστημονικής έρευνας, της συνεργασίας 
και της ανταλλαγής πληροφοριών. Έχει συνάψει Συμφωνίες Συνεργασίας στο πλαίσιο του 
Erasmus+, καθώς και άλλες Διμερείς Συμφωνίες Συνεργασίας είτε διαπανεπιστημιακές είτε 
διατμηματικές, που προβλέπουν, μεταξύ άλλων, ανταλλαγές φοιτητών και προσωπικού, 
ανταλλαγή διδακτικού και ερευνητικού υλικού, καθώς και πραγματοποίηση κοινών ερευνητικών 
προγραμμάτων και συνεδρίων.  
Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς είναι μέλος στους Διεθνείς οργανισμούς EUA, IAU, CMU, ASECU, 
AASCB, UNIMED, EAEC, TETHYS. 
 
 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

                                                              http://www.unipi.gr/unipi/el/europaika-programmata/erasmus.html  

 
Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς μετείχε ενεργά και με επιτυχία στην πρώτη και δεύτερη φάση του 
προγράμματος ERASMUS, συνεχίζει τις προσπάθειές του για καλύτερη και ουσιαστικότερη 
ανάπτυξη των συνεργασιών με στόχο τον Ευρωπαϊκό προσανατολισμό του, συμμετέχει στο νέο 
πρόγραμμα «ERASMUS+» και είναι κάτοχος του Διευρυμένου Χάρτη 31704 LA-1-2014-1-GR-E4 
AKA1-ECHE. 
To πρόγραμμα ERASMUS+ αφορά στην Ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και ειδικότερα περιλαμβάνει: κινητικότητα φοιτητών για σπουδές και πρακτική 
άσκηση, κινκτικότητα αποφοίτων για πρακτική άσκηση , κινητικότητα διδακτικού και διοικητικού 
προσωπικού, Διεθνή κινητικότητα για φοιτητές και προσωπικό Ανώτατης Εκπαίδευσης, ECTS κ.α. 
 
 

Το Πανεπιστήμιο 
Πειραιώς για το 
ακαδημαϊκό έτος 
2015-2016 έχει 
περίπου 350 
συμφωνίες-
συνεργασίες και 
στους τρεις κύκλους 
σπουδών.  
Επίσης συμμετέχει 
και σε άλλες δράσεις 
του προγράμματος 
ERASMUS+, καθώς 
επίσης και σε 
ερευνητικά 
προγράμματα. 

 

http://www.unipi.gr/unipi/el/europaika-programmata/erasmus.html


17 
 Οδηγός Σπουδών 2016-2017 

 

                                              

 

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

 

EΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Κ.Ε.Π.Π.) 

  www.kep.unipi.gr  

 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς συνεστήθη με την από 
30.6.83 απόφαση της Συγκλήτου, σύμφωνα με το 
Π.Δ. 432/81, όπως τροποποιήθηκε με την 
679/22.8.96 (ΦΕΚ 826) κοινή υπουργική απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων. Για επικοινωνιακούς λόγους με 
απόφαση της Συγκλήτου έφερε αρχικά την 
επωνυμία Κέντρο Οικονομικών και Διοικητικών 

Ερευνών (Κ.Ο.Δ.Ε.) ενώ μετά το 1990 μετονομάστηκε σε Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου 
Πειραιώς (Κ.Ε.Π.Π.). 
Ο Ειδικός Λογαριασμός διοικείται από την Επιτροπή Ερευνών, η οποία είναι αιρετό όργανο και 
αποτελείται από εκπροσώπους (μέλη ΔΕΠ) όλων των Σχολών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 
Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Αναπληρωτής Πρύτανη με την αντίστοιχη αρμοδιότητα.  
 
Έργο της Επιτροπής Ερευνών είναι η διοίκηση και διαχείριση του λογαριασμού, ο οποίος 
εξυπηρετεί την υλοποίηση της ερευνητικής πολιτικής του Ιδρύματος. Το Κέντρο Ερευνών του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς έχει ως κύριο σκοπό να συμβάλει στην ανάδειξη και καταξίωση της 
έρευνας που διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Ειδικότερα, σκοπός του Ειδικού 
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Κ.Ε.Π.Π) είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που 
προορίζονται για την κάλυψη δαπανών οποιουδήποτε είδους απαραίτητων για τις ανάγκες 
ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης 
καθώς και έργων για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την 
εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και 
αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, ως 
και άλλων σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη σύνδεση της 
εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή και εκτελούνται ή παρέχονται από το 
επιστημονικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Πειραιώς ή και με τη συνεργασία άλλων ειδικών 
επιστημόνων. 
Στόχος του Κέντρου Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι να παρέχει υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες διαχείρισης και υποστήριξης κατά την υλοποίηση εκπαιδευτικών, αναπτυξιακών και 
ερευνητικών έργων, επιτυγχάνοντας παράλληλα την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των 
οικονομικών πόρων με διαφάνεια στη διαχείριση όλων των συναλλαγών. 
Το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς δεσμεύεται για τη διαρκή βελτίωση και 
αναβάθμιση των δραστηριοτήτων με την αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας στους τομείς της 
πληροφορικής και της επικοινωνίας, αλλά και των πάσης φύσεως επιστημονικών εξελίξεων τόσο 
των οργανωτικών μεθόδων όσο και της εκπαίδευσης.  
Το υψηλό επίπεδο ποιότητας των ερευνητικών δραστηριοτήτων προκαθορίζεται από το έμπειρο 
επιστημονικό δυναμικό του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Για την καλύτερη λειτουργία του 
οργανισμού, καλλιεργείται κλίμα προώθησης της καινοτομίας στην έρευνα και τη διοίκηση, ώστε 
να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις σχεδιασμού ενός πρότυπου μοντέλου διαχείρισης έργων 
αλλά και για τη δημιουργία εργαλείων ταχείας και αποτελεσματικής επικοινωνίας τόσο με τους 
φορείς χρηματοδότησης όσο και με τους εσωτερικούς χρήστες, συνεργάτες και προμηθευτές. 

 

http://www.kep.unipi.gr/


 Οδηγός Σπουδών 2016-2017   18 

 

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

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΠΟΥΔΑΙ  
 

 spoudai.unipi.gr 

 
Στο Πανεπιστήμιο εκδίδεται από το 1950 το περιοδικό ΣΠΟΥΔΑΙ (SPOUDAI Journal of 
Economics and Business http://spoudai.unipi.gr) στο οποίο δημοσιεύονται επιστημονικά 
άρθρα μετά από κρίση. Το SPOUDAI καλύπτει τα γνωστικά πεδία της Οικονομικής επι-
στήμης, της Διοικήσεως των Επιχειρήσεων, της Στατιστικής, της Επιχειρησιακής Έρευ-
νας, της Ασφαλιστικής Επιστήμης και της Πληροφορικής. Το περιοδικό έχει βραβευτεί 
από την Ακαδημία Αθηνών και συμπεριλαμβάνεται στις διεθνείς Βάσεις Δεδομένων για 
οικονομικά περιοδικά.  
Διευθυντής Σύνταξης του Περιοδικού είναι ο Καθηγητής E. Σαμπράκος.  
 

 210 4142296  spoudai@unipi.gr   

 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ  

ΣΙΤΙΣΗ 

Το Φοιτητικό Εστιατόριο λειτουργεί στο κτίριο 
της οδού Τσαμαδού 78, στο οποίο σιτίζονται οι 
δικαιούμενοι δωρεάν σίτιση φοιτητές.  
 
Δωρεάν σίτιση δικαιούνται οι ενεργοί φοιτητές 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς, προπτυχιακοί, με-
ταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες, εφόσον δεν 
είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού ή δι-
δακτορικού τίτλου αντίστοιχα, με βάση κυρίως 
την οικογενειακή ή ατομική οικονομική τους κα-
τάσταση και την εντοπιότητα τους. 
Ενεργοί φοιτητές είναι οι : 
 
 Προπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια 

των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών σύμφωνα με το ενδει-
κτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα εξάμηνα. 

 Μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια 
του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών. 

 Υποψήφιοι διδάκτορες οι οποίοι διανύουν τα τέσσερα πρώτα έτη στο αντίστοιχο πρό-
γραμμα. 
 

Οι προϋποθέσεις για δωρεάν σίτιση, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη λήψη και ανανέωση 
της ειδικής ταυτότητας σίτισης καθώς και οι προθεσμίες υποβολής αίτησης για σίτιση ανακοινώ-
νονται από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας.  
Δεν δικαιούνται δωρεάν σίτιση οι φοιτητές που γράφτηκαν στο Τμήμα, ύστερα από επιτυχείς κα-
τατακτήριες εξετάσεις ή μετά από επιλογή ως πτυχιούχοι για την απόκτηση και άλλου πτυχίου. 
Σχετική ανακοίνωση για ενημέρωση των φοιτητών εκδίδει το τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας στην 
αρχή του ακαδημαϊκού έτους. 

 210 4142088-89   http://www.unipi.gr/unipi/el/pfm-sitish.html  

http://spoudai.unipi.gr/
mailto:spoudai@unipi.gr
http://www.unipi.gr/unipi/el/pfm-sitish.html
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ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη 
ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και 
νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.)  
Οι δικαιούχοι μπορούν να αποκτήσουν βιβλιάριο υγείας κάνοντας αίτηση και προσκομίζοντας τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας. 

 210 4142088-89   www.unipi.gr/ypires/foit_mer_ypires.html 

ΙΑΤΡΕΙΟ 
Από το Ιατρείο παρέχονται υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας στους φοιτητές. Λειτουργεί 
καθημερινά  στο  Ισόγειο του κεντρικού κτιρίου.       

 210 4142166  

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
Το Συμβουλευτικό Κέντρο ιδρύθηκε το 1995 και λειτουργεί ως ένας χώρος Συνάντησης, Υποστήρι-
ξης, Επικοινωνίας και Παρέμβασης. 
Τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα των δυσκολιών που 
μπορεί να αντιμετωπίσουν οι φοιτητές διαπραγματεύονται θέματα που είναι σημαντικά για ό-
λους και αφορούν σε: 
 Επιτυχή προσαρμογή σε νέες ανάγκες και απαιτήσεις 
 Κοινωνική επιδεξιότητα, σχέσεις και οικογένεια 
 Αντιμετώπιση αγχογόνων καταστάσεων 
 Πρόληψη και Υγεία 
 Τρόποι δημιουργικής έκφρασης και ψυχαγωγίας 
 Ανάπτυξη δεξιοτήτων απαραίτητων για επιτυχημένη πορεία 
 Ενεργητική μάθηση 

Η παρέμβαση και η αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν μπορεί να γίνεται είτε μέσω της 
ατομικής και ομαδικής ψυχολογικής συμβουλευτικής, είτε μέσω της διεξαγωγής σεμιναρίων ε-
στιάζοντας στην προαγωγή της ακαδημαϊκής προσαρμογής του φοιτητικού πληθυσμού. 
Λειτουργεί καθημερινά από τις 7.00 έως τις 15.00 στο γραφείο  013 (ισόγειο κεντρικού κτιρίου). 
 

 210 4142042 

 mkatsoul@unipi.gr 

 

 

http://www.unipi.gr/ypires/foit_mer_ypires.html
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ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ-ΒΡΑΒΕΙΑ 

Οι υποτροφίες εισαγωγής, οι υποτροφίες επίδοσης, τα βραβεία εισαγωγής και τα βραβεία επίδο-
σης χορηγούνται σε προπτυχιακούς φοιτητές σύμφωνα με τον «Κανονισμό Υποτροφιών Τριτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Πρόγραμμα Υποτροφιών Επίδοσης και Βραβείων» του Ιδρύματος Κρατι-
κών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). 

www.iky.gr/ypotrofies-gia-ellines/proptyxiakes-ypotrofies-iky/item/769-kanonismos-

ypotrofiwn-tritovathmias-ekpaideysis 

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 

Στους προπτυχιακούς φοιτητές που φοιτούν για την απόκτηση του πρώτου πτυχίου χορηγείται 
υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις ετήσιο στεγαστικό επίδομα χιλίων ευρώ (1.000 €) για τόσα έτη 
όσα είναι και τα έτη σπουδών. Οι προϋποθέσεις, τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και οι 
προθεσμίες υποβολής αίτησης για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος, ανακοινώνονται 
από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας.  

 210 4142088-89   HTTP://WWW.UNIPI.GR/UNIPI/EL/PFM-UGEIONOMIKH-PERITHALPSH.HTML  

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

Στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και στους υποψήφιους διδάκτορες παρέχο-
νται διευκολύνσεις για τις μετακινήσεις τους σε όλη τη διάρκεια του έτους και τα αναγκαία μέσα 
για την πολιτιστική τους καλλιέργεια και ψυχαγωγία, με τη χρήση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας.  
Για την έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας, οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί 
φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, σε ειδικά διαμορφωμένο για το 
σκοπό αυτό πληροφοριακό σύστημα, καθ' όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.  
 
Η νέα ταυτότητα έχει ισχύ και Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου, για να δικαιούνται τις προβλεπόμενες 
εκπτώσεις, οι παρακάτω κατηγορίες φοιτητών: 
 προπτυχιακοί φοιτητές/τριες πλήρους φοίτησης που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ 

για όσα έτη απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα 
σπουδών προσαυξημένα κατά δύο (2) έτη. 

 προπτυχιακοί φοιτητές/τριες μερικής φοίτησης που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ 
για διπλάσια έτη από όσα απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό 
πρόγραμμα σπουδών. 

 μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες που δεν είναι ήδη κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου για όσα 
έτη διαρκεί η φοίτησή τους σύμφωνα με το εκάστοτε ενδεικτικό πρόγραμμα δεύτερου 
κύκλου σπουδών. 

 υποψήφιοι διδάκτορες που δεν είναι ήδη κάτοχοι διδακτορικού τίτλου για τέσσερα (4) 
έτη από την ημερομηνία εγγραφής τους. 
 

 

 academicid.minedu.gov.gr  

 

http://www.iky.gr/ypotrofies-gia-ellines/proptyxiakes-ypotrofies-iky/item/769-kanonismos-ypotrofiwn-tritovathmias-ekpaideysis
http://www.iky.gr/ypotrofies-gia-ellines/proptyxiakes-ypotrofies-iky/item/769-kanonismos-ypotrofiwn-tritovathmias-ekpaideysis
http://www.unipi.gr/unipi/el/pfm-ugeionomikh-perithalpsh.html
http://academicid.minedu.gov.gr/
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

www.lib.unipi.gr 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς απευθύνεται 
στους καθηγητές, ερευνητές και φοιτητές και αποστολή 
της είναι η υποστήριξη της εκπαίδευσης και της έρευνας.  

 
Το ωράριο λειτουργίας της βιβλιοθήκης έχει επεκταθεί για 
να εξυπηρετεί τις ανάγκες των μελών του Πανεπιστημίου, 
από τις 8.00 το πρωί έως τις 20.00 το βράδυ, καθημερινά, 
όλες τις εργάσιμες ημέρες.  
 
Στο αναγνωστήριο είναι δυνατή η πρόσβαση και των  
ΑΜΕΑ. 

 

ΕΝΤΥΠΕΣ ΚΑΙ Ο/Α ΣΥΛΛΟΓΕΣ  
Η συλλογή απαρτίζεται από 76.000 περίπου 
τίτλους βιβλίων, 800 τίτλους έντυπων περιο-
δικών (88.000 τόμοι).  
Ακόμη περιλαμβάνει εκδόσεις ιδιωτικών και 
δημοσίων οργανισμών, καθώς και οπτικοα-
κουστικό υλικό, cd-rom και dvd.  
Το σύνολο των έντυπων τεκμηρίων είναι ορ-
γανωμένο θεματικά, κατά το Δεκαδικό σύ-
στημα ταξινόμησης Dewey.  
Η πλειοψηφία των έντυπων τεκμηρίων δα-
νείζονται εκτός των πληροφοριακών βιβλίων 
και των περιοδικών τα οποία ο αναγνώστης 
μπορεί να μελετήσει στο αναγνωστήριο ή να 
φωτοτυπήσει μέρος του περιεχομένου τους. 
Για το Ο/Α υλικό διατίθεται ειδικός υπολογι-
στής. 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ  
Ηλεκτρονικά βιβλία. 
Αφορούν τις θεματικές περιοχές του Πανεπι-
στημίου Πειραιώς και προέρχονται από τους 
εκδοτικούς οίκους Cengagelearning, Ox-
fordScholarshiponline, Sage, ScienceDirect, 
TaylorandFrancis, WileyInterscience και από 
την Heal-link. Επίσης, διατίθεται με συνδρο-
μή η ηλεκτρονική βάση eBrary με 120.000 
περίπου ηλεκτρονικά βιβλία που εμπλουτίζε-
ται διαρκώς. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 Γενική πληροφόρηση: Στην υποδοχή δίνεται πληροφόρηση σχετικά με 

τη βιβλιοθήκη και το υλικό της, όπως κανόνες δανεισμού, φωτοτυπίες, 
χρήση οπτικοακουστικού υλικού, τοποθεσία τεκμηρίων κλπ. Για τον ί-
διο λόγο έχουν εκδοθεί 9 ενημερωτικά φυλλάδια. Στην πύλη πληρο-
φορησης (www.lib.unipi.gr) υπάρχει άφθονο υλικό ενημέρωσης, κα-
θώς και η υπηρεσία Ask a Librarian, όπου υποβάλλεται κάθε ερώτημα 
σχετικό. 

  
 Εξειδικευμένη πληροφόρηση: Το προσωπικό της βιβλιοθήκης υπο-

στηρίζει την έρευνα των μελών του Πανεπιστημίου. Τα εξειδικευμένα 
ερωτήματα έρευνας μπορεί να υποβάλλονται προφορικά, τηλεφωνικά 
ή ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση library@unipi.gr. Εργαλεία βελτιωμένης 
και σύγχρονης αναζήτησης υλοποιούνται στη βιβλιοθήκη. Ακόμη, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η υπηρεσία Ask a Librarian, μέσω της 
πύλης της βιβλιοθήκης 
 
Δανεισμός: κάθε μέλος του Πανεπιστημίου εγγράφεται μέλος στη 
βιβλιοθήκη, ώστε να δανείζεται το υλικό της. Λειτουργεί επίσης υ-
πηρεσία ανανεώσεων και κρατήσεων για δανεισμένο υλικό και τή-
ρηση προτεραιότητας δανεισμού κατά την επιστροφή. 
 
Απόκτηση υλικού: που δεν υπάρχει στη βιβλιοθήκη, είτε με προτά-
σεις για τον εμπλουτισμό της ή με Διαδανεισμό από τις ελληνικές 
βιβλιοθήκες ή συνεργαζόμενες του εξωτερικού. 
 
Εκπαίδευση χρηστών: το προσωπικό της βιβλιοθήκης προσφέρει 
στους νεοεισερχόμενους φοιτητές, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμε-
νο, υποστήριξη και ενημέρωση στη χρήση της βιβλιοθήκης, του κα-
ταλόγου της, των υπηρεσιών και των ηλεκτρονικών πηγών πληρο-
φόρησης που παρέχει. Μαθήματα χρήσης της βιβλιοθήκης και των 
πηγών της έχουν αναρτηθεί στην Πύλη Πληροφόρησης της Βιβλιο-
θήκης (www.lib.unipi.gr) υπό την ενότητα «Εξυπηρέτηση Χρηστών- 
Πληροφοριακή Παιδεία» για μια εις βάθος κατανόηση των υπηρε-
σιών και για βελτίωση της απόδοσης στις σπουδές. 

http://www.lib.unipi.gr/
http://www.lib.unipi.gr/
http://www.lib.unipi.gr/
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Βάσεις Δεδομένων 
Η βιβλιοθήκη παρέχει online θεματικές συν-
δρομητικές και ανοικτής πρόσβασης βάσεις 
δεδομένων, σχετικές με τα γνωστικά αντικεί-
μενα του Πανεπιστημίου, ενίοτε μέσω Heal-
Link.  

Ψηφιακά αποθετήρια που αναπτύσσει η 
βιβλιοθήκη 

 Το ψηφιακό αποθετήριο του επιστημονι-
κού περιοδικού του Ιδρύματος ΣΠΟΥΔΑΙ 
που εκδίδεται από το 1950 και δημοσιεύει 
άρθρα στους τομείς ενδιαφέροντος του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς.  

spoudai.unipi.gr/index.php/spoudai 

 Το Ιδρυματικό Αποθετήριο Διώνη, όπου 
αποθηκεύονται, ευρετηριάζονται, διατη-
ρούνται και ανακτώνται σε ψηφιακή μορ-
φή οι μεταπτυχιακές εργασίες και οι διδα-
κτορικές διατριβές των τμημάτων του ι-
δρύματος. Οι εργασίες είναι προσβάσιμες 
μέσω του Διαδικτύου, ανάλογα με την ά-
δεια που έχει δοθεί από κάθε συγγραφέα. 
Η συλλογή εμπλουτίζεται καθημερινά 

. dione.lib.unipi.gr/ 

 Το Ψηφιακό αποθετήριο των Κέντρων Ευ-
ρωπαϊκής Τεκμηρίωσης της Ελλάδος 
ΚΕΤlib, με υλικό ευρωπαϊκού ενδιαφέρο-
ντος που παράγεται από ελληνικούς επι-
στημονικούς και πολιτικούς οργανισμούς 
και από τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. 

ketlib.lib.unipi.gr/ 

 Ερευνητικό Αποθετήριο Πανεπιστημίου 
Πειραιώς (CRIS)- Πανδώρα που περιέχει τις 
επιστημονικές δημοσιεύσεις του Ιδρύματος, 
καθώς και βιβλία, διατριβές και επιστημο-
νικές δημοσιεύσεις του ερευνητικού προ-
σωπικού του. 

 http://pandora.lib.unipi.gr/  

 

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Υπηρεσία Ενοποιημένες αναζήτησης 
(metasearch) ΩΚΕΑΝΟΣ 
Η υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα ταυτόχρο-
νης αναζήτησης στον κατάλογο και στα α-
ποθετήρια και της ανάκτησης των τεκμηρί-
ων από όλες τις πηγές.  

http://okeanos.lib.unipi.gr/ 

Ηλεκτρονικές εκδόσεις 
  Διατίθενται λογισμικά  

 έκδοσης περιοδικών, 

 εκδόσεων πρακτικών συνεδρίων 
για τις ανάγκες των μελών του Πανεπι-
στημίου Πειραιώς. 

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ WI-FI ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ  
ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (ΚΕΤ) 
Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης λειτουργεί στη σημερινή του 
μορφή από τον Ιανουάριο του 2004 ενώ διαθέτει υλικό από το 1994. 
Παραλαμβάνει σε τακτική βάση επιλεγμένες επίσημες εκδόσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την ενθάρρυνση της μελέτης της ευρω-
παϊκής ολοκλήρωσης.  
Με την πάροδο του χρόνου η παραλαβή έντυπου υλικού αντικαθίστα-
ται σταδιακά με την πρόσβαση στο αντίστοιχο ηλεκτρονικό, έτσι, με-
γάλο μέρος των σύγχρονων εκδόσεων είναι ηλεκτρονικά αντί έντυπα 
βιβλία.  
Η έντυπη συλλογή του Κέντρου Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης περιλαμβά-
νει την ευρωπαϊκή νομοθεσία, αναφορές, στατιστικά στοιχεία, και θε-
ματικά εξειδικευμένες μελέτες στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  
Η βιβλιοθήκη στεγάζεται στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου. Η εί-
σοδός της είναι στην κεντρική κυκλική σκάλα στο μέσον του ισογείου. 
Για τα ΑΜΕΑ. προσφέρεται ο ανελκυστήρας στην αριστερή πλευρά του 
κτιρίου. 
Η βιβλιοθήκη αποτελείται από τρεις βασικούς χώρους: 

 Το Χώρο Υποδοχής, όπου βρίσκεται ο χώρος κίνησης του υλι-
κού, η κλειστή συλλογή, σπάνιες συλλογές και οι υπολογιστές για 
την αναζήτηση στον κατάλογο και τις πηγές πληροφόρησης,  

 Το Βιβλιοστάσιο, όπου στεγάζεται το σύνολο της έντυπης 
συλλογής της βιβλιοθήκης, το φωτοτυπικό μηχάνημα και υπολο-
γιστές για τους αναγνώστες, και 

 Το Αναγνωστήριο, όπου βρίσκονται τα λεξικά, τα εκθετήρια 
με τα τελευταία τεύχη των έντυπων περιοδικών και άλλο πληρο-
φοριακό υλικό. 

 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΑ 
Η βιβλιοθήκη είναι μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), μέσω του οποίου παρέχεται στο σύνολο των 
μελών του Πανεπιστημίου πρόσβαση:  

 Στο πλήρες κείμενο 22.370 ηλεκτρονικών επιστημονικών περι-
οδικών, διεθνών εκδοτικών οίκων και οργανισμών,  

 Στο πλήρες κείμενο ηλεκτρονικών βιβλίων, 

 Στο πλήρες κείμενο βάσεων δεδομένων, και  

 Στο Συλλογικό κατάλογο των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιο-
θηκών. 

Ακόμη είναι μέλος τριών δικτύων: 

 Ναυτιλιακών βιβλιοθηκών 

 Οικονομικών βιβλιοθηκών και 

 Ευρωπαϊκών Κέντρων Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης  
με σκοπό τη διεύρυνση των συλλογών και την καλύτερη εξυ-
πηρέτηση των αναγνωστών. 
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Ηλεκτρονική Πληροφόρηση 
Παρέχεται πρόσβαση σε πηγές πληροφόρη-
σης, με υλικό σε τρεις θεματικές ενότητες: 
Ναυτιλία, Τραπεζική και Επιχειρηματικότητα.  
http://www.lib.unipi.gr/node/248 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 

Ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
  
Με την εγγραφή του στο Πανεπιστήμιο, κάθε φοιτητής αποκτά τον προσωπικό του λογαριασμό, 
μέσω του οποίου έχει πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει το Πανεπιστήμιο και το 
Υπουργείο Παιδείας. Ενδεικτικά, μεταξύ των υπηρεσιών αυτών περιλαμβάνονται η πρόσβαση στην 
Υπηρεσία Πληροφόρησης Φοιτητών (Ηλεκτρονική Γραμματεία), στις υπηρεσίες διανομής συγ-
γραμμάτων και έκδοσης ταυτοτήτων (πάσο), στις υπηρεσίες διάθεσης εκπαιδευτικού λογισμικού, 
στα συστήματα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τα στοιχεία πρόσβασης, τα οποία είναι αυστηρά 
προσωπικά, χορηγούνται από τις Γραμματείες των ακαδημαϊκών τμημάτων κατά την εγγραφή των 
φοιτητών, ενώ σε περίπτωση απώλειας, υπάρχει η δυνατότητα επανέκδοσής με την επίδειξη ταυ-
τότητας. 
 
 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 students.unipi.gr 

Στη διεύθυνση students.unipi.gr λειτουργεί διαδι-
κτυακή εφαρμογή που καλύπτει τα σπουδαστικά 
θέματα. Από την εφαρμογή αυτή οι φοιτητές έχουν 
τη δυνατότητα:  
 

 να ενημερώνονται για τα μαθήματα του προ-
γράμματος σπουδών, τους διδάσκοντες, τα 
προτεινόμενα συγγράμματα καθώς και τις α-
νακοινώσεις που εκδίδει η Γραμματεία και οι 
διδάσκοντες. 

 να ενημερώνονται για τη βαθμολογία στα μα-
θήματα που έχουν εξεταστεί  

 να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις μαθημάτων κάθε εξαμήνου 
 να λαμβάνουν άμεσα και σε ηλεκτρονική μορφή βεβαιώσεις φοίτησης  
 να υποβάλουν αιτήσεις για χορήγηση πιστοποιητικών 
 H πρόσβαση στην εφαρμογή αυτή γίνεται μέσω του προσωπικού λογαριασμού κάθε φοιτητή. 

 
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΥΠΟ-

ΛΟΓΙΣΤΩΝ 
 

Ανεξάρτητα από τα ειδικά εργαστή-
ρια Πληροφορικής των ακαδημαϊκών 
τμημάτων, στο ισόγειο του κεντρικού 
κτιρίου λειτουργούν 4 αίθουσες (PC 
labs 004, 007-008, 009), εξοπλισμένες 
με 80 περίπου προσωπικούς υπολο-
γιστές, όπου και πραγματοποιείται η 
διδασκαλία εργαστηριακών μαθημά-

http://studnets.unipi.gr/
http://students.unipi.gr/
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των. Στα εργαστήρια βρίσκεται εγκατεστημένο λογισμικό για εκπαιδευτική χρήση (εφαρμογές 
γραφείου, εφαρμογές στατιστικής ανάλυσης, περιβάλλοντα προγραμματισμού, συστήματα GIS, 
εφαρμογές μαθηματικών, περιβάλλοντα ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων). 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 

 helpdesk.unipi.gr 

 

Στην αίθουσα 003 του Ισογείου  του κεντρικού κτιρίου, βρί-
σκεται αριθμός υπολογιστών από τους οποίους υπάρχει ελεύ-
θερη πρόσβαση στο διαδίκτυο και δυνατότητα εκτύπωσης. 
Στον ίδιο χώρο στεγάζεται η Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης 
(helpdesk), το προσωπικό της οποίας καλύπτει τεχνικά τα δια-
τμηματικά εργαστήρια, τις διοικητικές υπηρεσίες και το ακα-
δημαϊκό προσωπικό. 

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ WIFI 
Όλοι οι χώροι διδασκαλίας του Πανεπιστημίου καλύπτονται από ελεύθερο ασύρματο δίκτυο wi-fi, 
στο οποίο μπορεί οποιοσδήποτε να συνδεθεί για να χρησιμοποιήσει υπηρεσίες πλοήγησης στο δι-
αδίκτυο. Για τους εξουσιοδοτημένους χρήστες, είναι επιπλέον δυνατή η πρόσβαση στο διεθνές 
ακαδημαϊκό δίκτυο EDUROAM (www.eduroam.org), μέσω του οποίου χρήστες από όλη την Ευρώ-
πη έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν απομακρυσμένα και με ασφάλεια τις υπηρεσίες που 
παρέχει το ακαδημαϊκό τους ίδρυμα. 

 
 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ – VPN 
Η υπηρεσία πρόσβασης στο εσωτερικό δίκτυο του Πανεπιστημίου (υπηρεσία VPN) παρέχει δυνα-
τότητα χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου από απομακρυσμένες θέσεις ή  
δίκτυα, όπως π.χ. από οικιακές συνδέσεις DSL. Μέσω της υπηρεσίας αυτής είναι, για παράδειγμα, 
εφικτή ή πρόσβαση στο περιεχόμενο ηλεκτρονικών επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών και βά-
σεων δεδομένων που διαθέτει η βιβλιοθήκη από θέσεις εργασίας εκτός Πανεπιστημίου. 
Περισσότερα στοιχεία για την υπηρεσία αυτή δίνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
 www.unipi.gr/unipi/el/hu-sundesh-vpn.html 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 
Για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου παρέχεται δωρεάν πρόσβαση σε λογισμικό της εταιρείας Mi-
crosoft μέσω της υπηρεσίας Dreamspark. Στο λογισμικό αυτό περιλαμβάνεται επιλεγμένο λογισμικό 
που εμπορεύεται η εταιρεία, εξαιρουμένου του λογισμικού γραφείου. Ειδικά για τα Ακαδημαϊκά 
Τμήματα που έχουν τεχνολογικό προσανατολισμό παρέχεται επιπλέον πρόσβαση σε εκδόσεις λει-
τουργικών συστημάτων της εταιρείας, περιβάλλοντα προγραμματισμού και ανάπτυξης εφαρμογών, 
συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, συστήματα ERP, βοηθητικά προγράμματα κλπ.  
Η πρόσβαση στην υπηρεσία Dreamspark είναι εφικτή τόσο σε προπτυχιακούς όσο και σε μεταπτυχι-
ακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου, μέσω του προσωπικού λογαριασμού που έχει εκδοθεί από τη 

Γραμματεία, στην κεντρική διεύθυνση     dreamspark.unipi.gr. 

http://helpdesk.unipi.gr/
http://www.eduroam.org/
http://www.unipi.gr/unipi/el/hu-sundesh-vpn.html
file:///F:/dreamspark.unipi.gr
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞ  ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (E-LEARNING) 
 
Στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης για 
την παροχή υπηρεσιών εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning). 
Μέσω των συστημάτων αυτών, τα οποία λειτουργούν υπό την επο-
πτεία και με την επιμέλεια των Ακαδημαϊκών Τμημάτων, παρέχεται 
πρόσβαση σε ανακοινώσεις, σημειώσεις, εργασίες και λοιπό εκπαι-
δευτικό υλικό. 
 
Το σύστημα που εξυπηρετεί τους φοιτητές του τμήματος Πληροφορι-
κής βρίσκεται στη διεύθυνση  

 gunet2.cs.unipi.gr 

Το σύστημα που εξυπηρετεί τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς 
φοιτητές του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων  βρίσκεται στη διεύ-
θυνση  

 evdoxos.ds.unipi.gr 

 
Το κεντρικό σύστημα e-learning  του Πανεπιστημίου, στο οποίο έχουν                 

πρόσβαση οι φοιτητές των υπολοίπων τμημάτων, λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση  

 eclass.unipi.gr 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 

  
Το Πανεπιστήμιο διαθέτει ειδικά εξοπλισμένη αίθουσα τηλεδιάσκεψης η οποία διευκολύνει την 
πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων από απόσταση. Η αίθουσα λειτουργεί υπό την εποπτεία 
του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων του Πανεπιστημίου. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από 

το email  noc@unipi.gr 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΔΕΤ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
Πέραν των υπηρεσιών που παρέχονται άμεσα από το ίδρυμα, οι φοιτητές του Πανεπιστημίου έ-
χουν επίσης τη δυνατότητα πρόσβασης στο πλέγμα υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, οι ο-
ποίες εμπλουτίζονται διαρκώς. 
 

  eudoxus.gr 

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ. Υπηρεσία για την 
παροχή συγγραμμάτων μέσω πλήρως αυτοματοποιημένης διαδικασίας που προσφέρει πλήρη ε-
νημέρωση στους φοιτητές για τα παρεχόμενα Συγγράμματα σε κάθε μάθημα και δυνατότητα άμε-
σης παραλαβής των Συγγραμμάτων. 
 

   diodos.gsrt.gr 

Φοιτητικό Internet χαμηλού κόστους – ΔΙΟΔΟΣ. Η δράση ΔΙΟΔΟΣ επιτρέπει στους φοιτητές για 
χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών τους και μέχρι ένα έτος πέραν 
του χρόνου αυτού (ν + 1 χρόνια), την απόκτηση υπηρεσίας ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο 
με προνομιακούς όρους. 
 

 

   okeanos.grnet.gr 
H υπηρεσία προσφέρει την ελεύθερη πρόσβαση σε προηγμένα υπολογιστικά κέντρα (green data 
centers).  

http://gunet2.cs.unipi.gr/
https://evdoxos.ds.unipi.gr/
http://eclass.unipi.gr/
mailto:noc@unipi.gr
http://eudoxus.gr/
http://diodos.gsrt.gr/
http://okeanos.grnet.gr/


 Οδηγός Σπουδών 2016-2017   26 

 

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

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ - ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 

 career.unipi.gr 

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς ιδρύθηκε το 1997 με χρηματοδότηση από 
το πρόγραμμα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ στο πλαίσιο του Β' ΚΠΣ και συνεχίζει να λειτουργεί με Επιστημονικό Υ-
πεύθυνο τον Πρύτανη Καθηγητή κ. Νικόλαο Γεωργόπουλο. 
Βασική του επιδίωξη είναι η πολύπλευρη υποστήριξη των φοιτητών/αποφοίτων για την ομαλή έ-
νταξή τους στην αγορά εργασίας και για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία. 
Προωθεί την ανάπτυξη δυναμικών συνεργασιών και την εξυπηρέτηση τεσσάρων πόλων, των Φοι-
τητών & Αποφοίτων του Πανεπιστημίου, του Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπι-
στημίου, των Επιχειρήσεων, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και οργανισμών και της Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης. 
Το Γραφείο Διασύνδεσης παρέχει προς τους φοιτητές / αποφοίτους πληροφόρηση, συμβουλευτική 
καθοδήγηση και ενεργή υποστήριξη στην προετοιμασία και εύρεση απασχόλησης στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό, στην επιλογή μεταπτυχιακών σπουδών και στα πρώτα βήματα επιχειρηματικής δρά-
σης. 
Για τις επιχειρήσεις αποτελεί πηγή άντλησης κατάλληλα κατηρτισμένων στελεχών για την ικανο-
ποίηση των αναγκών τους σε προσωπικό. 
Για τους μαθητές και υποψήφιους φοιτητές, το Γραφείο Διασύνδεσης αναπτύσσει δράσεις ενημέ-
ρωσης για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και τις επαγγελματικές διεξόδους. 

 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν πολιτιστικές ομάδες Θεά-
τρου, Χορού, Κινηματογράφου και Φωτογραφίας.  
 
  
 
 

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
Στο Πανεπιστήμιο προσφέρονται ένα σύνολο από διαφορετικές δραστηριότητες έτσι ώστε κάθε 
φοιτητής να μπορεί να αθληθεί ανάλογα με το ενδιαφέρον και το αθλητικό του επίπεδο.  
Οι φοιτητές μπορούν να λάβουν μέρος στα αθλήματα : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το πρόγραμμα ξεκινά στην αρχή κάθε Ακαδημαϊκής χρονιάς και είναι οργανωμένο σε τρεις κα-
τευθύνσεις: 

 
Γυμναστική |  κλασικός αθλητισμός  |   παραδοσιακοί χοροί  |  ποδηλασία  |  5x5 

ποδόσφαιρο ποδόσφαιρο |   καλαθοσφαίριση  |  ιστιοπλοΐα  |  σκάκι  |  aerobic  |  
πετοσφαίριση |   κολύμβηση  |  χιονοδρομίες |   ορειβασία  |  badminton  |  υδατοσφαίριση 

|  σκοποβολή αντισφαίριση επιτραπέζια  |  αντισφαίριση  |  beach voley 
 

http://career.unipi.gr/
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1η 
Οργανωμένος ψυχαγωγικός αθλητισμός : Δίνεται προτεραιότητα στο σύνολο των φοιτητών/τριών 
που δεν έχουν πολλές γνώσεις για τον αθλητισμό και τους παροτρύνει να αθληθούν χωρίς ιδιαί-
τερη πίεση οδηγιών και υποχρεώσεων. 
 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2η 
Αγωνιστικός αθλητισμός : Δίνεται η ευκαιρία σε όσους/ες έχουν ιδιαίτερο ταλέντο σε κάποιο ά-
θλημα να διακριθούν παίρνοντας μέρος σε αγώνες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. 
 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 3η 
Ελεύθερος ψυχαγωγικός αθλη-
τισμός, συνδυασμένος με πολι-
τιστικές δραστηριότητες : Δίνε-
ται η δυνατότητα στους φοιτη-
τές/τριες να αθληθούν όποια 
στιγμή θέλουν κάνοντας όποια 
δραστηριότητα επιθυμούν, κά-
τω από την καθοδήγηση έμπει-
ρων γυμναστών. Σε αυτή την 
κατεύθυνση συνδυάζεται ο Α-
θλητισμός με τον Πολιτισμό. 
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ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

 

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  KAI ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ  

 Α   Κεντρικό Κτίριο, Καραολή-Δημητρίου 80 

 
Υπόγειο     Βιβλιοθήκη, Αναγνωστήριο 
Ισόγειο      Ιατρείο, Διατμηματικά Εργαστήρια  Υπολογιστών, Κυλικείο 
1

ος
              Γραμματείες των Ακαδ. Τμημάτων εκτός των Τμημάτων Πληροφορικής και Ψηφιακών 

Συστημάτων 
1

ος
-2

ος
-3

ος
  Αμφιθέατρα και αίθουσες Διδασκαλίας 

3
ος

              Γραφεία καθηγητών Τμημάτων Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Βιο-
μηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας 

4
ος

              Πρυτανεία, Γραφεία Διοίκησης 
                   Γραφεία καθηγητών Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων  

  5
ος

               Γραφεία  καθηγητών Τμημάτων Πληροφορικής, Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επι-
στήμης, Οικονομικής Επιστήμης 
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 Β  Δεληγιώργη 107-109 

 

 
Εργαστήρια και γραφεία καθηγητών του 
Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης & Τε-
χνολογίας 
 

Γ  Δεληγιώργη 107-109 & Τσαμαδού 78 

 

 
Αίθουσες Διδασκαλίας 

 Δ  Tσαμαδού 78 & Ζέας 

 

 
Φοιτητικό Εστιατόριο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E  Zέας 80- 82 

 

 
Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής 
Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων 
Γραφεία μελών εκπαιδευτικού προσωπικού Ξέ-
νων Γλωσσών 
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 Z   Γρ. Λαμπράκη 122 

 

 
Κέντρο Ερευνών 
 
 
 

H  Γρ. Λαμπράκη 126 

 
Γραφεία καθηγητών όλων των Τμημάτων 

Θ  Γρ. Λαμπράκη 21 

 

  
Γραφεία  καθηγητών Τμήματος 
Ναυτιλιακών Σπουδών 
Αίθουσες Διδασκαλίας 

ΣΤ  Ανδρούτσου 150 

  
Γραφεία καθηγητών Τμήματος  
Ψηφιακών Συστημάτων  
Γραφεία καθηγητών Τμήματος Διεθνών & Ευρω-
παϊκών Σπουδών 
 

Κτιριακό Συγκρότημα Νίκαιας  (Υπό διαμόρφωση) 
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ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
 

«Ο Πλάτων» -  Σύλλογος φοιτητών Πανεπιστημίου Πειραιώς  
Ο Σύλλογος φοιτητών Πανεπιστημίου Πειραιώς «Ο Πλάτων» που ιδρύθηκε το 1978 αποτελεί το 
μοναδικό συνδικαλιστικό όργανο των φοιτητών του Πανεπιστημίου μας. Ανήκει στην ΕΦΕΕ και 
τυπικά διοικείται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του, που είναι εγκεκριμένο από το 
Πρωτοδικείο Πειραιώς. Όργανα του Συλλόγου είναι: η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο 
και η Εξελεγκτική Επιτροπή. 
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου. Σ’ αυτήν συμμετέχουν όλοι οι 
φοιτητές. Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου και 
ακόμη ασκεί εποπτεία και έλεγχο στα άλλα όργανα του Συλλόγου μας. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 11μελές. Εκλέγεται κάθε χρόνο από καθολική ψηφοφορία σε 
ημερομηνία που καθορίζει η ΕΦΕΕ, ταυτόχρονα με όλους τους άλλους φοιτητικούς συλλόγους της 
χώρας. Στην ψηφοφορία μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι φοιτητές του Πανεπιστημίου. 
Τις έδρες του Δ.Σ. καταλαμβάνουν εκπρόσωποι των φοιτητικών παρατάξεων ανάλογα με το 
ποσοστό ψήφων που θα συγκεντρώσουν στις φοιτητικές εκλογές. Σκοπός του Δ.Σ. είναι  η 
προώθηση και η επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τους φοιτητές και γενικότερα το 
Πανεπιστήμιο. 
Η εξελεγκτική επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους των παρατάξεων. Συνέρχεται μια φορά το 
χρόνο, λίγο πριν από τις φοιτητικές εκλογές και εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό του Δ.Σ. κατά 
το προηγούμενο έτος. 
Οι συμμετέχοντες φοιτητές στα όργανα του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Σύγκλητος, Πρυτανικό 
Συμβούλιο, Γενικές Συνελεύσεις Τμημάτων, Επιτροπή Ασύλου) είναι μέλη του Συλλόγου Φοιτητών 
Πανεπιστημίου Πειραιώς «Ο Πλάτων» και ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
 
 
 

AIESEC 
Η AIESEC Πανεπιστημίου Πειραιώς ιδρύθηκε το 1975 και εδώ και 38 χρόνια δραστηριοποίησης έχει 
πληθώρα δράσεων και προσφοράς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.Είναι η δεύτερη Τοπική Επιτροπή 
σε χρονολογική σειρά που ιδρύθηκε στην Ελλάδα και τα μέλη της προέρχονται από το 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το ΑΤΕΙ Πειραιά. 
Η AIESEC είναι ο μεγαλύτερος διεθνής νεανικός οργανισμός, μη κυβερνητικός, μη πολιτικός, μη 
κερδοσκοπικός, διοικούμενος από νέους 18-30 ετών. Με παρουσία σε 124 χώρες και 2.400 
πανεπιστήμια και με 86.000 μέλη διεθνώς, η AIESEC προσφέρει στους νέους την δυνατότητα να 
γίνουν διεθνείς πολίτες, να συμβάλλουν στην θετική αλλαγή της κοινωνίας και να αποκτήσουν 
εμπειρία και ικανότητες πάνω σε ποικίλα θέματα. 
Σκοπός της AIESEC είναι η ειρήνη και η μεγιστοποίηση των ανθρώπινων δυνατοτήτων μέσα από 
την ενδυνάμωση των νέων ανθρώπων. Για να πετύχει το όραμά της προσφέρει 4 προγράμματα 
στους φοιτητές, 2 στην Ελλάδα (Προγράμματα Team Member και Project Manager) και 3 στο 
εξωτερικό (Εργασίας σε Start up επιχειρήσεις,Διεθνή Προγράμματα Κοινωνικής Ανάπτυξης και 
Πρακτικής Άσκησης). 
Επίσης τα μέλη του οργανισμού έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να συνεργαστούν με 
φοιτητές από όλο τον κόσμο, συμμετέχοντας είτε σε συνέδρια (τα οποία διοργανώνονται από τα 
ίδια τα μέλη της AIESEC), είτε μέσα από ένα από τα παραπάνω 4 προσφερόμενα προγράμματα. 

 aiesec@unipi.gr   aiesec.gr  2117509047-8  Διεύθυνση Θεάτρου 89, Πειραιάς 

 
 
 
 
 

mailto:aiesec@unipi.gr
http://piraeus.aiesec.gr/
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AEGEE - Κίνηση φοιτητών για την Ένωση της Ευρώπης 
Ιδρύθηκε στο Παρίσι το 1975. Πρόκειται για μια εθελοντική, πολιτικά ανεξάρτητη, μη 
κερδοσκοπική ένωση φοιτητών και νέων επιστημόνων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις επιστήμες 
και την Ευρώπη, με περισσότερα από 18.000 μέλη και αντιπροσώπευση σε πάνω από 220 πόλεις. 
Σκοπός της AEGEE είναι η προώθηση της έννοιας της ευρωπαϊκής συνείδησης και της συνεργασίας 
στην ευρωπαϊκή νεολαία και κυρίως στα μέλη της ευρωπαϊκής φοιτητικής κοινότητας. Ο σκοπός 
αυτός επιτυγχάνεται οργανώνοντας συνέδρια και εκδηλώσεις ευρωπαϊκού και επιστημονικού 
ενδιαφέροντος παράλληλα με την εντατική προώθηση ανταλλαγών και επισκέψεων μεγάλου 
αριθμού φοιτητών σε όλη την Ευρώπη. 
Η AEGEE – Πειραιά συμμετέχει στο δίκτυο και το πρόγραμμα δράσης της AEGEE από το 1997. 
Έχοντας μέλη της Έλληνες φοιτητές με ευρωπαϊκό προσανατολισμό, αλλά και έντονες ανυσυχίες 
γύρω από τα εθνικά θέματα και τη θέση της χώρας μας στην Ευρώπη, προσπαθεί μέσω των 
διεθνών συνεδρίων της να προωθεί τις εθνικές μας θέσεις με τον καλύτερο πάντα τρόπο στην 
κοινότητα των ευρωπαίων φοτητών. Η AEGEE – Πειραιά δραστηριοποιείται διοργανώνοντας 
διάφορες εκδηλώσεις με κυριότερη τη διοργάνωση Θερινού Πανεπιστημίου (από το 1999) με 
συμμετοχή φοιτητών από όλη την Ευρώπη, καθώς επίσης δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της να 
συμμετάσχουν σε συνέδρια και ανταλλαγές στις υπόλοιπες πόλεις του δικτύου. 

 aegee@unipi.gr        www.aegee-peiraias.gr  

 
 

Tedx 
Η TED είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που αφιερώνεται σε ιδέες που αξίζουν να διαδοθούν. 
Ξεκίνησε ως ένα τετραήμερο συνέδριο στην Καλιφόρνια πριν από 25 χρόνια, έχει αναπτυχθεί για 
να υποστηρίξει τον κόσμο που αλλάζει ιδέες με πολλαπλές πρωτοβουλίες.   
Το ετήσιο συνέδριο TED προσκαλεί κορυφαίους στοχαστές και οραματιστές του κόσμου να 
μιλήσουν για 18 λεπτά καταγράφοντας τις ομιλίες τους με σκοπό τη δωρεάν διάθεσή τους στο 
TED.com. Στους TED ομιλητές περιλαμβάνονται οι Bill Gates, Al Gore, Jane Goodall, Elizabeth 
Gilbert, Sir Richard Branson, Nandan Nilekani, Philippe Starck, Ngozi Okonjo-Iweala, Isabel Allende 
και ο πρώην Πρωθυπουργός της Βρετανίας Gordon Brown. Το ετήσιο συνέδριο TED λαμβάνει χώρα 
στο Long Beach της Καλιφόρνια, με ταυτόχρονη μετάδοση στο Palm Springs. Επιπρόσθετα, 
TEDGlobal πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο Εδιμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο. Πρωτοβουλίες της 
TED αποτελούν το TED.com, όπου νέα TEDTalks αναρτώνται καθημερινά και το Ανοικτό 
Πρόγραμμα Μετάφρασης, το οποίο παρέχει υπότιτλους και διαδραστικές μεταγραφές καθώς και 
τη δυνατότητα να γίνουν μεταφράσεις των TEDTalks από εθελοντές σε όλο τον κόσμο. 
Το ΤΕDx University of Piraeus, αποτελεί ένα από τα πρώτα ελληνικά TEDx στην πανεπιστημιακή 
κοινότητα. Σκοπός του είναι να ενισχύσει την εκπαιδευτική κοινότητα με "ιδέες που αξίζουν να 
διαδοθούν". Το ΤΕDx University of Piraeus διοργανώνεται από τους φοιτητές του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς οι οποίοι συμβάλουν δημιουργικά στο έργο αυτό. Πραγματοποιείται μια φορά το χρόνο 
και έχει παράλληλα event κατά τη διάρκεια του. 
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Κεντρικό κτίριο 
Μ. Καραολή και Α. Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς 
Τηλ. Κέντρο: 2104142000,  
 Fax: 2104142328 
 
Πρυτανεία 
4

ος
 όροφος, τηλ. Γραμματείας: 2104142421 

 
Διεύθυνση Σπουδών 
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας 
Προϊσταμένη: Φραγκούλη Χρυσούλα 
1

ος
 όροφος, κεντρικό κτίριο 

 2104142345, 2104142089 
 
Τμήμα Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων 
4

ος
 όροφος, κεντρικό κτίριο 

 2104142245, 2104142248, 2104142170 
 publ@unipi.gr  
 
Γραφείο Διασύνδεσης 
4

ος
 όροφος, κτίριο Ζέας 

 2104142562 
 gdiasyn@unipi.gr  
 
Βιβλιοθήκη 
Προϊσταμένη: Ανθή Κατσιρίκου 
Υπόγειο, κεντρικό κτίριο 
 2104142022 
 library@unipi.gr  
 
Ιατρείο 
Ισόγειο, κεντρικό κτίριο 
Τηλ.: 2104142166, 2104142162 
 
Συμβουλευτικό Κέντρο 
Ισόγειο, κεντρικό κτίριο 
 2104142043, 2104142 
 mkatsoul@unipi.gr 
 
Τμήμα Μηχανοργάνωσης 
Προϊστάμενος: Αβραντινής Νικόλαος 
Iσόγειο, κεντρικό κτίριο 
 2104142408 
 it@unipi.gr  
 
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων  
Υπεύθυνος: Τσαπάρας Ταξιάρχης 
3

ος
 όροφος, κεντρικό κτίριο 

 2104142174 
 noc@unipi.gr  
 
Γραφείο Δημοσιευμάτων & Εκδόσεων 
Προϊσταμένη: Λυμπεροπούλου Αθηνά 
4

ος
 όροφος, κεντρικό κτίριο 

 2104142223 
 prosopik@unipi.gr   
 

Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών 
Σπουδών 
Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης 
Γραμματέας: Κουτσουμπασάκου Κατερίνα 
1

ος
 όροφος, κεντρικό κτίριο 

 2104142081, 2104142367, 2104142080, 
2104142077 
 oik-secr@unipi.gr   
Γραμματεία Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων 
Γραμματέας: Σταυριανίδου Κυριακή 
1

ος
 όροφος, κεντρικό κτίριο 

Τηλ. επικοινωνίας: 2104142110, 2104142112, 
2104142113, 2104142099, 2104142115, 2104142102 
 ode-secr@unipi.gr  
Γραμματεία Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών 
Γραμματέας: Μανιάτη Κωνσταντίνα 
1

ος
 όροφος, κεντρικό κτίριο 

 2104142443, 2104142196,2104142394 
 des-secr@unipi.gr  
Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας 
Γραμματεία Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών 
Γραμματέας: Φράγκου Νίκη 
1

ος
 όροφος, κεντρικό κτίριο 

 2104142397, 21041422175, 2104142074 
 naf-secr@unipi.gr  
Γραμματεία Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και 
Τεχνολογίας 
Γραμματέας: Φλώρος Γεώργιος 
1

ος
 όροφος, κεντρικό κτίριο 

 21041422098, 21041422096, 2104142094 
 tex-secr@unipi.gr  
Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής 
Γραμματεία Τμήματος Στατιστικής και 
Ασφαλιστικής Επιστήμης 
Γραμματέας: Μπαρτζάκλη Σταυρούλα 
1

ος
 όροφος, κεντρικό κτίριο 

 2104142083, 2104142085, 21041422084,  
 sta-secr@unipi.gr  
Γραμματεία Τμήματος Χρηματοοικονομικής και 
Τραπεζικής Διοικητικής 
Γραμματέας: Παπαδάκη Ελένη 
1

ος
 όροφος, κεντρικό κτίριο 

 2104142093, 2104142090,2104142184  
 xrh-secr@unipi.gr  
Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνίας 
Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής 
Γραμματέας: Γκότση Βασιλική 
Ζέας 80-82, 2

ος
 όροφος 

 2104142067, 2104142114, 2014142097 
 plh-secr@unipi.gr  
Γραμματεία Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων 
Γραμματέας: Αντωνίου Παρασκευή 
Ζέας 80-82, 1

ος
 όροφος 

 21041422426, 2104142373, 2104140276, 
2104142235 
 ted-secr@unipi.gr  
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