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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 

Α) Καλωσόρισμα  

Β) Μήνυμα Προέδρου Τμήματος 

 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Α) Πληροφορίες για την ιστορία του Πανεπιστημίου Πειραιώς 

Β) Σχολές και Τμήματα του Πανεπιστημίου 

Γ) Η τοποθεσία του Πανεπιστημίου 

Δ) Τρόποι επικοινωνίας με το Πανεπιστήμιο 

 

Η ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Α) Ρωτώντας πας στον Πειραιά 

Β) Μετακίνηση - Συγκοινωνίες  

 

ΦΟΙΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Α) Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος 

Β) Δηλώσεις Συγγραμμάτων και άλλων βοηθημάτων 

Γ) Ξένες γλώσσες 

Δ) Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης 

Ε) Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 

ΣΤ) Μετά την απόκτηση του πτυχίου 

 

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

Α) Μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού 

Β) Η Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 

 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΗ 

Α) Φοιτητική μέριμνα  

Β) Ώρα για Φαγητό – Σίτιση 

Γ) Υγειονομική περίθαλψη – Νοσοκομεία 

Δ) Μετακίνηση 

Ε) Ακαδημαϊκή Ταυτότητα  

ΣΤ) Ενοικιάζεται   

Ζ) Φοιτητική Ζωή  

Η) Υποτροφίες – Κληροδοτήματα  

Θ) Σύμβουλοι σπουδών 

Ι) Στράτευση για τους άρρενες φοιτητές 

  

ΕΡΕΥΝΑ 

Α) Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου  

Β) Διαδικτυακή έρευνα 

Γ) Έρευνα σε επιστημονικά περιοδικά  

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 

 

 

Α ) ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ 

 

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς σας συγχαίρει 

για την επιτυχία σας και σάς καλωσορίζει στην οικογένεια του Τμήματός μας. Σας εύχεται 

καλές σπουδές και παραγωγική ακαδημαϊκή παρουσία. 

Με τον ανά χείρας οδηγό, προσπαθούμε να σας δώσουμε τις κατευθυντήριες γραμμές 

που αφορούν στην εξοικείωσή σας με το Τμήμα μας και το Πανεπιστήμιό μας, έτσι ώστε τα 

πρώτα βήματά σας να γίνουν χωρίς άγχος και δυσκολίες. Στον οδηγό αυτό παρέχονται 

βασικές πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να ενταχθείτε ομαλά στο πανεπιστημιακό 

περιβάλλον. Καλείστε να αξιοποιήσετε τις υποδομές και τις παροχές του Πανεπιστημίου μας 

έχοντας κατά νου ότι αυτές προσφέρονται από την δημόσια χρηματοδότηση υπό δύσκολες για 

την πατρίδα μας οικονομικές συνθήκες. 

 

Β ) ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

 

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών σπουδών (ΔΕΣ) του Πανεπιστημίου Πειραιώς ήρθε 

φέτος πρώτο από όλα τα ομοειδή του τμήματα Διεθνών Σχέσεων στις προτιμήσεις των 

φοιτητών. Αυτή η επιλογή των αρίστων αποτελεί την απτή δικαίωση των προσπαθειών μας 

και την επιβράβευση μίας δεκαετούς ανοδικής πορείας του Τμήματος. 

Κατά την διάρκεια αυτής της πορείας το Τμήμα ανέπτυξε ακαδημαϊκές δραστηριότητες 

και συνεργασίες με ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια, με ευρωπαϊκούς και διεθνείς 

οργανισμούς, απέκτησε έδρα Jean Monnet και συμμετείχε σε διμερή και ευρωπαϊκά 

προγράμματα. Το Τμήμα επιπροσθέτως έχει αναγορεύσει επίτιμους διδάκτορες τον Πρόεδρο 

της Δημοκρατίας, ορισμένους από τους πιο διακεκριμένους διεθνολόγους παγκοσμίως, ενώ 

τακτικά φιλοξενεί ξένους διπλωμάτες και ακαδημαϊκούς για διαλέξεις και συναντήσεις με 

τους φοιτητές. 

Στην κατάσταση της βαθιάς και πολύπλευρης κρίσης που βιώνει η Ελλάδα σήμερα, η 

παροχή γνώσης με στέρεη επιστημονική θεμελίωση και η ανάπτυξη ικανοτήτων που οδηγούν 

στην επαγγελματική σας επιτυχία είναι κάτι παραπάνω από αναγκαίο. Σας καλωσορίζω και 

σας εύχομαι καλές και παραγωγικές σπουδές.  

Συνεχίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις με σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση του Τμήματός 

μας και των διεθνολογικών σπουδών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος 

 

 

Καθηγητής Παναγιώτης Ήφαιστος 

 

1/10/2013   
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ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

 

 

Α ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  

 

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς είναι Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και εδρεύει στο Δήμο του 

Πειραιά. Ξεκίνησε τη λειτουργία του ως Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών το 1938 από το 

Σύνδεσμο Βιομηχάνων και Βιοτεχνών, το 1945 μετονομάσθηκε σε Ανωτέρα Σχολή 

Βιομηχανικών Σπουδών ενώ το 1958 απέκτησε την ονομασίας σε Ανώτατη Βιομηχανική 

Σχολή Πειραιώς (Α.Β.Σ.Π.) με τετραετή φοίτηση και πτυχίο ισότιμο των άλλων ΑΕΙ. Από το 

ακαδημαϊκό έτος 1971-1972, οι σπουδές στη Σχολή διαχωρίστηκαν από το δεύτερο έτος σε 

Οικονομικών Επιστημών και Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενώ το ακαδημαϊκό 

έτος 1977-1978 λειτούργησε το τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης. Τον Ιούνιο 

του 1989, μετονομάστηκε σε Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Το 1990-1991 προστέθηκαν άλλα δύο 

Τμήματα (Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Ναυτιλιακών Σπουδών) και 

άλλο ένα το επόμενο ακαδημαϊκό έτος (Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας). Το 1992-

1993 λειτούργησε το Τμήμα Πληροφορικής και το 1999-2000 το Τμήμα Ψηφιακών 

Συστημάτων. Τέλος, το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001 προστέθηκε και άρχισε να λειτουργεί το 

δικό μας Τμήμα. Σήμερα το Πανεπιστήμιο Πειραιώς διαθέτει τέσσερις Σχολές και εννιά 

προπτυχιακά Τμήματα σπουδών. Επίσης παρέχει πληθώρα μεταπτυχιακών προγραμμάτων 

εξειδίκευσης. Θεωρείται ως ένα από τα πιο σύγχρονα και αξιόπιστα Πανεπιστημιακά 

Ιδρύματα της Ελλάδας με αναγνωρισμένους καθηγητές. 

 

 

Β ) ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  

 

Το Πανεπιστήμιό μας αποτελείται από τέσσερις Σχολές και εννέα Τμήματα. Τα ακόλουθα: 
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Γ ) Η ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

 

Το Κεντρικό Κτίριο του Πανεπιστημίου μας βρίσκεται στη συμβολή των οδών Καραολή και 

Δημητρίου (αρ. 40) και Δεληγιώργη. Επιμέρους Τμήματα και Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου 

στεγάζονται σε κτίρια που βρίσκονται στις οδούς Γρηγορίου Λαμπράκη, Οδυσσέα 

Ανδρούτσου, Ζέας, Δεληγιώργη και Διστόμου. 

 

Τοπογραφικό με τη θέση του Πανεπιστημίου Πειραιώς: 

 

 
 

 

Δ ) ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά στη λειτουργία του Πανεπιστημίου και τη φοίτησης 

σας σε αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους παρακάτω τρόπους επικοινωνίας: 

 Τηλεφωνικό κέντρο: 210 4142002 

 Ιστοσελίδα Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών: www.unipi.gr/des/ 

 Ιστοσελίδα Πανεπιστημίου Πειραιώς: www.unipi.gr  

 Διοικητικές Υπηρεσίες Πανεπιστημίου: 

http://www.unipi.gr/dioikisi/dioikyphr_dioik.html 

http://www.unipi.gr/des/
http://www.unipi.gr/
http://www.unipi.gr/dioikisi/dioikyphr_dioik.html
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Η ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

 

Α ) ΡΩΤΩΝΤΑΣ ΠΑΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ  

 

Ακολουθούν πληροφορίες για την Πόλη του Πειραιά και βασικές πληροφορίες που θα 

διευκολύνουν την διαμονή σας ή την προσέλευσή σας στο Πανεπιστήμιο. 

 

 Δήμος Πειραιά: http://www.pireasnet.gr   

 

 Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)  

Στον Πειραιά λειτουργούν τρία ΚΕΠ: 

α) Τμήμα Κεντρικού ΚΕΠ, Ακτή Ποσειδώνος 2 (Πύργος Πειραιά), Τ.Κ. 18531, 

τηλ.: 213 2024700, e-mail: d.peiraios@kep.gov.gr  

Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα- Παρασκευή 08.00-20.00, Σαββάτο 08.00-14.00. 

β) Εντός σταθμού ΗΣΑΠ Ν. Φαλήρου, Επίπεδο 1, Τ.Κ. 18547, τηλ.: 210 

4811215-7, Φάξ: 210 4823910, e-mail: d.peiraios-a@kep.gov.gr  

Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα- Παρασκευή 08.00-15.30. 

γ) Τμήμα ΚΕΠ Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας (Καμίνια), Κωπαϊδος 30, Τ.Κ. 18542, 

τηλ.: 210 4202533-4. Φαξ: 210 4201471. 

Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα- Παρασκευή 08.00-15.00. 

 

Για τις υπηρεσίες που παρέχουν τα ΚΕΠ, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: 

http://www.pireasnet.gr/Default.aspx?tabid=57  

 

 Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) 
Στον Πειραιά λειτουργούν επτά καταστήματα ΕΛΤΑ: 

α) Κεντρικό Κατάστημα Πειραιά: Φίλωνος 36,  

β) Κατάστημα Αγίου Νικολάου Πειραιά: Σαχτούρη 7, 

γ) Κατάστημα Ζέας: Ακτή Θεμιστοκλέους 42, 

δ) Κατάστημα Ηλεκτρικού Σταθμού Πειραιά: Αριστείδου 27-29, 

ε) Κατάστημα Καλλίπολης: Κλεισόβης 86-88, 

στ) Κατάστημα Καμινιών: Αγίου Ελευθερίου 85, 

ζ) Κατάστημα Νέου Φαλήρου: Σμολένσκυ 19.  

 

 Αστυνομία  
Το Αστυνομικό Τμήμα Πειραιά βρίσκεται στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 37, Τ.Κ. 

18532. 

Τηλεφωνικό κέντρο: 210 4149000 

e-mail: adpeiraias@helenicpolice.gr 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: 

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=3970&

Itemid=96&lang= 

 

 Δημοτική Αστυνομία Πειραιά  
Η Δημοτική Αστυνομία βρίσκεται στην οδό Ευριπίδου 66, Τ.Κ. 18532. 

Τηλ.: 1561 / Φαξ: 210 4194860. 

 

http://www.pireasnet.gr/
mailto:d.peiraios@kep.gov.gr
mailto:d.peiraios-a@kep.gov.gr
http://www.pireasnet.gr/Default.aspx?tabid=57
mailto:adpeiraias@helenicpolice.gr
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=3970&Itemid=96&lang
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=3970&Itemid=96&lang
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 Πυροσβεστική  

Πληροφορίες για τη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πειραιά καθώς και τους 

πυροσβεστικούς σταθμούς που λειτουργούν στην περιοχή μπορείτε να βρείτε στην 

παρακάτω ιστοσελίδα: 

http://www.fireservice.gr/pyr/site/home/LC+Secondary+Menu/Telephone+list/Regio

nal+Administration/Attikis/Attikis.csp 
 

 Νοσοκομεία 

α) «ΤΖΑΝΕΙΟ» Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά 

οδός Αφεντούλη και Τζανή, 18536, Πειραιάς / τηλ.: 210 4592000 

β) «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας 

οδός Μαντούβαλου 3, 18454, Νίκαια / τηλ.: 213 2077000  

 

 

Β ) ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ – ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

 

Για την μετακίνηση στην πόλη του Πειραιά αλλά και του ευρύτερου πολεοδομικού 

συγκροτήματος των Αθηνών, μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες των παρακάτω 

οργανισμών που δίνουν λεπτομερέστατες πληροφορίες για το πώς να φτάσετε σε ένα 

συγκεκριμένο προορισμό.  

 

 Πληροφορίες για τις συγκοινωνίες: http://www.athenstransport.com/  

 Μετρό: http://www.ametro.gr/page/  

 ΟΑΣΘ: http://oasth.gr/  

 ΚΤΕΛ Κηφισού: http://www.athens24.gr/tourism/capital/bilder/liste1.pdf  

 ΟΣΕ: http://www.ose.gr  

 ΟΣΥ Οδικές Συγκοινωνίες: http://www.osy.gr/  

 Αερολιμένας Αθηνών Ελ. Βενιζέλος: http://www.aia.gr/el/traveler 

 Λιμάνι Πειραιά: http://www.olp.gr/el/  

 

 

http://www.fireservice.gr/pyr/site/home/LC+Secondary+Menu/Telephone+list/Regional+Administration/Attikis/Attikis.csp
http://www.fireservice.gr/pyr/site/home/LC+Secondary+Menu/Telephone+list/Regional+Administration/Attikis/Attikis.csp
http://www.athenstransport.com/
http://www.ametro.gr/page/
http://oasth.gr/
http://www.athens24.gr/tourism/capital/bilder/liste1.pdf
http://www.ose.gr/
http://www.osy.gr/
http://www.aia.gr/el/traveler
http://www.olp.gr/el/
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ΦΟΙΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

 

Α ) ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

Το Τμήμα μας προσφέρει πτυχίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. 

Για το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος με το περιεχόμενο του γνωστικού αντικειμένου 

κάθε μαθήματος, επισκεφθείτε τον πιο κάτω σύνδεσμο: 

http://www.unipi.gr/des/documents/PPS_12-13.pdf  

 

 

Β ) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ  

 

Οι δηλώσεις των μαθημάτων γίνονται στην Γραμματεία του Τμήματος μας.  

Οι δηλώσεις των Συγγραμμάτων γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού προγράμματος 

«ΕΥΔΟΞΟΣ». Μπείτε στην ηλεκτρονική πύλη του «Ευδόξου» http://eudoxos.gr για να 

παραγγείλετε ηλεκτρονικά τα διδακτικά βιβλία και άλλα βοηθήματα που δικαιούστε δωρεάν. 

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στο συγκεκριμένο ζήτημα μπορείτε αν 

αποτείνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών ΕΥΔΟΞΟΣ, στο τηλέφωνο 210 7722100. 

 

 

Γ ) ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

 

Το Τμήμα μας σας παρέχει τη δυνατότητα εκμάθησης σε άριστο ή υψηλό επίπεδο, τεσσάρων 

ξένων γλωσσών: της Αγγλικής, της Γαλλικής, της Γερμανικής και της Αραβικής. Οι γλώσσες 

διδάσκονται κατά την διάρκεια και των τεσσάρων ετών φοίτησής σας με υποχρεωτικές 

εξετάσεις στο τέλος κάθε εξαμήνου. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να 

επικοινωνήσετε με τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Γαβριήλ Διαμαντή και τον Αναπληρωτή 

Καθηγητή κ. Χαράλαμπο Γκούσιο.  

 

Επιπρόσθετα, για την εκμάθηση περισσότερων ξένων γλωσσών με χαμηλό κόστος, μπορείτε 

να απευθυνθείτε στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών. Για σχετικές πληροφορίες, επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://www.uoa.gr/to-panepistimio/yphresies-panepisthmiakes-monades/didaskaleio-3enwn-

glwsson.html   

 

 

Δ ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

 

Το Τμήμα μας σας παρέχει την δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε ένα δημόσιο ή ιδιωτικό 

φορέα κατά την διάρκεια των σπουδών σας. Με την πρακτική άσκηση, έχετε την ευκαιρία να 

εργαστείτε με πραγματικούς όρους σε οργανισμούς που σχετίζονται με το γνωστικό 

αντικείμενο το οποίο σπουδάζετε και να συλλέξετε εμπειρίες που θα σας φανούν χρήσιμες 

στην επαγγελματική σας καριέρα μετά την λήψη του πτυχίου.  

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Αναπληρωτή Καθηγητή 

κ. Πέτρο Λιάκουρα.  

 

 

 

http://www.unipi.gr/des/documents/PPS_12-13.pdf
http://eudoxos.gr/
http://www.uoa.gr/to-panepistimio/yphresies-panepisthmiakes-monades/didaskaleio-3enwn-glwsson.html
http://www.uoa.gr/to-panepistimio/yphresies-panepisthmiakes-monades/didaskaleio-3enwn-glwsson.html
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Ε ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 
 

Το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο για το Ακαδημαϊκό Πανεπιστημιακό έτος 2013-2014 έχει ως 

ακολούθως: 

 Χειμερινό Εξάμηνο 

 Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013 

 Λήξη μαθημάτων Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2014 

 Δηλώσεις μαθημάτων επιλογής από 1 έως 18 Οκτωβρίου 2013 

 Αργίες:  

Δευτέρα 28 Οκτωβρίου – Εθνική Επέτειος 

Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013 – Αγίου Σπυρίδωνα, Πολιούχου Πειραιά 

24 Δεκεμβρίου 2013 έως και 7 Ιανουαρίου 2014 – Διακοπές Χριστουγέννων 

 Ορκωμοσίες Τμημάτων από 1 έως 31 Οκτωβρίου 2013 

 Ορκωμοσίες Τμημάτων από 2 έως 20 Οκτωβρίου 2013 

 

 Εξεταστική Περίοδος Χειμερινού Εξαμήνου 

Έναρξη εξετάσεων Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014 

Λήξη εξετάσεων Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2014 

Αργία Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2014 – Τριών Ιεραρχών 

Ανακοίνωση βαθμών έως και Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014 

 

 Εαρινό Εξάμηνο  

 Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2014 

 Λήξη μαθημάτων Παρασκευή 23 Μαΐου 2014 

 Δηλώσεις μαθημάτων επιλογής από 10 έως 28 Φεβρουαρίου 2014 

 Αργίες:  

Δευτέρα 3 Μαρτίου – Καθαρά Δευτέρα  

Τρίτη 25 Μαρτίου 2014 – Εθνική Επέτειος 

14 έως και 25 Απριλίου 2014 – Διακοπές Πάσχα  

 Ορκωμοσίες Τμημάτων από 2 έως 30 Μαΐου 2014 

 

 Εξεταστική περίοδος Εαρινού Εξαμήνου 

Έναρξη Εξετάσεων Δευτέρα 26 Μαΐου 2014 

Λήξη εξετάσεων Σάββατο 21 Ιουνίου 2014 

Αργία Δευτέρα 9 Ιουνίου 2014 – Αγίου Πνεύματος 

Ανακοίνωση βαθμών έως και Δευτέρα 21 Ιουλίου 2014 

 

 Επαναληπτική εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 

Έναρξη εξετάσεων Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2014  

Λήξη εξετάσεων Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014 

Ανακοίνωση βαθμών έως και Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2014 
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ΣΤ ) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ 

 

 Μεταπτυχιακά – Διδακτορικό 

Στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών λειτουργεί ομότιτλο Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα Σπουδών καθώς και δυνατότητα έναρξης Διδακτορικού Προγράμματος 

Σπουδών για τους φοιτητές που πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια και επιθυμούν να 

συνεχίσουν την επιστημονική τους ειδίκευση. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με 

το Πρόγραμμα Σπουδών, τον Οδηγό Σπουδών, τον Κανονισμό Λειτουργίας καθώς και 

Σχέδια Αίτησης και Συστατικής Επιστολής δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://www.unipi.gr/des/grad.html  

Οι απόφοιτοι του Τμήματός μας μπορούν επίσης να επιλέξουν την συνέχιση του 

σπουδών τους σε άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Το πτυχίο του Τμήματος μας αποτελεί 

ένα ισχυρό εισιτήριο για εισαγωγή σε οποιοδήποτε Πανεπιστήμιο του εσωτερικού και 

του εξωτερικού στους τομείς των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύει το Τμήμα 

μας. Πάρα πολλοί απόφοιτοι του Τμήματός μας διέπρεψαν σε αξιόλογα 

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού και είχαν υψηλές επιδόσεις τόσο σε 

μεταπτυχιακό επίπεδο όσο και σε διδακτορικές διατριβές που εκπόνησαν. Πολλοί 

απόφοιτοί μας που σπουδάζουν στο εξωτερικό, εξάλλου, μας ενημερώνουν ότι το 

επίπεδο των γνώσεων που προσφέρονται στο ΔΕΣ Πειραιώς είναι πολύ υψηλό. 

 

 Απασχόληση 

Ως προς τις δυνατότητες απασχόλησης μετά την αποφοίτηση, οι πτυχιούχοι του 

Τμήματος μπορούν να απευθυνθούν σε Διεθνείς Οργανισμούς, στην ελληνική 

διπλωματική υπηρεσία, σε άλλες Κρατικές Υπηρεσίες, σε ΔΕΚΟ, σε έντυπα και 

ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Δημόσιες Σχέσεις, σε Τομείς Διεθνών 

Σχέσεων παραγωγικών φορέων, σε Ερευνητικά Κέντρα, σε Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις, σε Διδασκαλία, σε διοίκηση διεθνών επιχειρήσεων και σε τομείς 

διεθνούς μάρκετινγκ, σε επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς εισαγωγών - εξαγωγών, σε 

διαχείριση ευρωπαϊκών ερευνητικών και άλλων αναπτυξιακών προγραμμάτων, σε 

διεθνή γραφεία συμβούλων, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε άλλες χώρες, 

σε επενδυτικούς και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις, σε διεθνείς 

νομικές υπηρεσίες, σε θέσεις αναλυτών της διεθνούς πολιτικής και σε θέσεις 

πολιτικών αναλύσεων και σφυγμομετρήσεων.  

Επίσης με το πτυχίο του Τμήματός μας αποκτάτε το δικαίωμα εγγραφής στο 

Οικονομικό Επιμελητήριο. Από το δικαίωμα αυτό απορρέουν επιμέρους 

επαγγελματικές προοπτικές όπως άδεια λογιστή τεσσάρων βαθμίδων, διδασκαλία του 

μαθήματος «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κατοχή 

πτυχίου οικονομολόγου για απασχόληση σε ναυτιλιακές εταιρείες, εμπορικές 

εταιρείες, εταιρίες διαφήμισης κ.λπ. 

Το εύρος και το βάθος του πτυχίου που θα αποκτήσετε εξαρτάται από την δική σας 

προσπάθεια να μεγιστοποιήσετε τις γνώσεις που προσφέρει το πρόγραμμα σπουδών 

και αυτό μελλοντικά θα είναι και το μέτρο της προσωπικής σας επιτυχίας. 

 

 Κατατακτήριες Εξετάσεις 

Μετά την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματός μας, οι απόφοιτοί του μπορούν να 

δώσουν εξετάσεις για την εισαγωγή τους σε οποιοδήποτε Τμήμα των Ανωτάτων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου. Για 

περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τα διαδικαστικά των κατατακτήριων 

http://www.unipi.gr/des/grad.html
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εξετάσεων σε κάθε Τμήμα ξεχωριστά, μπορείτε να αποταθείτε στη Γραμματεία του 

Τμήματος που θα σας ενδιέφερε.  
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ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

 

 

Α ) ΜΕΛΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

 Καθηγητές 
 

Ονοματεπώνυμο Γραφείο Τηλέφωνο E-mail 

Ήφαιστος Παναγιώτης 601 (Κτ. Ανδρούτσου) 210 4142725 info@ifestosedu.gr 

ifestos@unipi.gr 

Κοτζιάς Νικόλαος 106 (Κτ. Ανδρούτσου) 210 4142743 nkotzias@otenet.gr 

Κότιος Άγγελος 602 (Κτ. Γρ. Λαμπράκη) 210 4142747 akotios@unipi.gr 

akotios@gmail.com 

Παπαστάμκος Γεώργιος Ευρωβουλή   

Πλατιάς Αθανάσιος 402 (Κτ. Ανδρούτσου) 210 4142708 platias@unipi.gr 

Χατζηεμμανουήλ Χρήστος 606 (Κτ. Ανδρούτσου) 210 4142738 hadjiemm@unipi.gr 
 

 

 Αναπληρωτές Καθηγητές 
 

Ονοματεπώνυμο Γραφείο Τηλέφωνο E-mail 

Γκούσιος Χαράλαμπος 405 (Κτ. Ανδρούτσου) 210 4142734 chgous@unipi.gr 

Διαμαντής Γαβριήλ 401 (Κτ. Ανδρούτσου) 210 4142745 gabriel.diamantis@gmail.com 

gdiam@unipi.gr  

Λιάκουρας Πέτρος 605 (Κτ. Ανδρούτσου) 210 4142737 petrosl@unipi.gr 

petrosliacouras@yahoo.gr 

Μενδρινού Μαρία 101 (Κτ. Ανδρούτσου) 210 4144713 mendrinou@unipi.gr 

mmen23@otenet.gr 

Τζιαμπίρης Αριστοτέλης  604 (Κτ. Ανδρούτσου) 210 4142736 atziamp@unipi.gr 

atziampiris@gmail.com 

Φαραντούρης Νικόλαος 102 (Κτ. Ανδρούτσου) 210 4142716 nfarant@unipi.gr 
 

 

 Επίκουροι Καθηγητές 
 

Ονοματεπώνυμο Γραφείο Τηλέφωνο E-mail 

Μπόση Μαίρη 701 (Κτ. Ανδρούτσου) 210 4142709 bossismary@yahoo.com 

Παπαγιαννόπουλος Ηλίας 602 (Κτ. Ανδρούτσου) 210 4142738 idp@otenet.gr 

Παραβάντης Γιάννης  105 (Κτ. Ανδρούτσου) 210 4142771 jparav@unipi.gr 

paravantis@gmail.com 

Ραπτόπουλος Νικόλας 204 (Κτ. Γρ. Λαμπράκη) 210 4142647 nkr@unipi.gr 

Σημίτη Μαριλένα 607 (Κτ. Ανδρούτσου) 210 4142707 fiona1@unipi.gr 

fiona1@hol.gr 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@ifestosedu.gr
mailto:ifestos@unipi.gr
mailto:nkotzias@otenet.gr
mailto:akotios@unipi.gr
mailto:akotios@gmail.com
mailto:platias@unipi.gr
mailto:hadjiemm@unipi.gr
mailto:chgous@unipi.gr
mailto:gabriel.diamantis@gmail.com
mailto:gdiam@unipi.gr
mailto:petrosl@unipi.gr
mailto:petrosliacouras@yahoo.gr
mailto:mendrinou@unipi.gr
mailto:mmen23@otenet.gr
mailto:atziamp@unipi.gr
mailto:atziampiris@gmail.com
mailto:nfarant@unipi.gr
mailto:bossismary@yahoo.com
mailto:idp@otenet.gr
mailto:jparav@unipi.gr
mailto:paravantis@gmail.com
mailto:nkr@unipi.gr
mailto:fiona1@unipi.gr
mailto:fiona1@hol.gr
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 Λέκτορες 
 

Ονοματεπώνυμο Γραφείο Τηλέφωνο E-mail 

Ασδεράκη Φωτεινή  201 (Κτ. Γρ. Λαμπράκη) 210 4142652 asderaki@unipi.gr 

Δαγούμας Αθανάσιος 

(υπό διορισμό) 

  dagoumas@unipi.gr 

Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου 202 (Κτ. Γρ. Λαμπράκη) 210 4142540 evaghorou@unipi.gr 

evaghorou@gmail.com 

Λιαρόπουλος Ανδρέας 203 (Κτ. Γρ. Λαμπράκη) 210 4142564 andrewliaropoulos@gmail.com 

Κωνσταντόπουλος 

Ιωάννης (υπό διορισμό) 

203 (Κτ. Γρ. Λαμπράκη) 210 4142564   ikonst27@yahoo.gr 

Ρουκανάς Σπύρος  

(υπό διορισμό) 

204 (Κτ. Γρ. Λαμπράκη) 210 4142648 sroukana@webmail.unipi.gr 

sroukanas@gmail.com 

Σαμαράς Αθανάσιος 406 (Κτ. Ανδρούτσου) 210 4142741 ath.samaras@usa.net 

Τσιριγώτης Διονύσιος 

(υπό διορισμό) 

204 (Κτ. Γρ. Λαμπράκη) 210 4142540 dtsirigo@unipi.gr 

dtsirigo7@gmail.com 

 

 

 Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. 
 

Ονοματεπώνυμο Γραφείο Τηλέφωνο E-mail 

Μαμάκου Ειρήνη 201 (Κτ. Γρ. Λαμπράκη) 210 4142641 mamakou@unipi.gr 

 

 

 

Β ) Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία αναφορικά με τις σπουδές σας, μπορείτε να απευθύνεστε στη 

Γραμματεία του Τμήματος μας που βρίσκεται στο Κτήριο επί της Οδού Ζέας 80-82, στον 1
ο
 

Όροφο. Στην Γραμματεία μας, μπορείτε να πληροφορηθείτε για ζητήματα που αφορούν στον 

Οδηγό Σπουδών, τα Βιβλιάρια και τις Κάρτες Σπουδών σας, αιτήσεις, βεβαιώσεις, 

συγγράμματα, εγγραφές και δηλώσεις μαθημάτων. 

 

Προϊσταμένη της Γραμματείας είναι η κα Μανιάτη Κωνσταντίνα με στοιχεία επικοινωνίας: 

τηλ.: 210 4142394-435 / e-mail: kmaniati@unipi.gr 

 

Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γραμματεία Προέδρου και την κα Χριστιάνα 

Παπαδοπούλου που βρίσκεται εκεί: 

Γραφείο 404, 4
ος

 Όροφος 

Οδυσσέα Ανδρούτσου 150, 

18532, Πειραιάς 

Τηλ.: 210 4142731 

e-mail: chpapad@unipi.gr 

  

Τα ωράρια υποδοχής των φοιτητών από τη Γραμματεία μας είναι τα εξής: 

Μέρες: Δευτέρα / Τετάρτη / Παρασκευή – Ώρες: 11.30-14.00 

mailto:asderaki@unipi.gr
mailto:jparav@unipi.gr
mailto:evaghorou@unipi.gr
mailto:evaghorou@gmail.com
mailto:andrewliaropoulos@gmail.com
mailto:ikonst27@yahoo.gr
mailto:sroukana@webmail.unipi.gr
mailto:sroukanas@gmail.com
mailto:ath.samaras@usa.net
mailto:dtsirigo7@gmail.com
mailto:dtsirigo7@gmail.com
mailto:mamakou@unipi.gr
mailto:kmaniati@unipi.gr
mailto:chpapad@unipi.gr
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ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΗ 

 

Α ) ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

Το Πανεπιστήμιό μας παρέχει στους φοιτητές του υποστήριξη κατά την διάρκεια των 

σπουδών τους σε τομείς όπως η σίτισή τους, η υγειονομική τους περίθαλψη, το κόστος 

εισιτηρίων μετακίνησής τους, υποτροφίες και βραβεία τα οποία μπορούν να επιτύχουν. Για 

περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του 

Πανεπιστημίου μας το οποίο βρίσκεται στον 1
ο
 όροφο του Πανεπιστημίου στην οδό Καραολή 

και Δημητρίου, αρ. 40. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 4142088. 

 

 

Β ) ΩΡΑ ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ: ΣΙΤΙΣΗ 

 

Σίτιση: Δωρεάν σίτιση δικαιούνται οι φοιτητές του Πανεπιστημίου με οικογενειακό εισόδημα 

μέχρι 45.000 Ευρώ. Δεν δικαιούνται δωρεάν σίτιση οι φοιτητές που εγγράφηκαν στο Τμήμα 

ύστερα από επιτυχείς κατατακτήριες εξετάσεις ή έπειτα από επιλογή ως πτυχιούχοι για την 

απόκτηση και άλλου πτυχίου. 

 

Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη: Στις 27 Μαρτίου του 1987 άρχισε να λειτουργεί στο 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Φοιτητικό Εστιατόριο στο κτήριο της οδού Τσαμαδού 78, στο οποίο 

σιτίζονται οι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης φοιτητές. Σχετική ανακοίνωση προς ενημέρωση των 

φοιτητών, εκδίδει το τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας στις αρχές του ακαδημαϊκού έτους. 

 

 

Γ ) ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

 

Με την ευχή να είναι αχρείαστες για τον φοιτητή/τρια οι παρακάτω πληροφορίες, δίνονται 

αναγκαίες κατευθυντήριες γραμμές για την υγείας σας: 

 

Υγειονομική Περίθαλψη: Οι φοιτητές, ημεδαποί, ομογενείς και αλλοδαποί, δικαιούνται 

υγειονομική περίθαλψη, (ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή), κατά τη διάρκεια των 

σπουδών τους. Η υγειονομική περίθαλψη των φοιτητών παρέχεται δωρεάν, εφόσον δεν 

καλύπτεται από άλλη ασφάλιση.  

Κάθε φοιτητής δικαιούται βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης. Σε κάθε φοιτητή δίνεται 

ατομικό βιβλιάριο Υγειονομικής περίθαλψης, το οποίο θεωρείται κάθε χρόνο. Το βιβλιάριο 

χορηγείται κατόπιν αίτησης στη Γραμματεία του Τμήματος μας. Οι κάτοχοι βιβλιαρίου 

περίθαλψης από άλλο φορέα θα πρέπει να διαγραφούν από αυτό. Η ισχύς του βιβλιάριου 

ανανεώνεται κάθε χρόνο από την Γραμματεία του Τμήματος μας.  

Σε περίπτωση ανάγκης ιατρικής περίθαλψης, οι φοιτητές μπορούν να προσέρχονται 

καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και σε καθορισμένες ώρες στα ιατρεία του 

Πανεπιστημίου που βρίσκονται στο ισόγειο του κεντρικού κτηρίου του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς. Πληροφορίες σχετικές με την παρεχόμενη υγειονομική περίθαλψη παρέχονται από 

το Ιατρείο του Πανεπιστημίου Πειραιώς, που βρίσκεται επίσης στο ισόγειο του κεντρικού 

κτηρίου (τηλ. 210 4142166). 
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Δ ) ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 

 

Φοιτητικά Εισιτήρια: για λόγους διευκόλυνσης των μετακινήσεων των φοιτητών με τα μέσα 

μαζικής μεταφοράς παρέχεται έκπτωση στην τιμή του κανονικού εισιτηρίου. Οι δικαιούχοι 

μπορούν να κάνουν χρήση της έκπτωσης αυτής καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 

και για όσα έτη απαιτούνται για την κανονική διάρκεια των σπουδών τους, προσαυξημένα 

κατά το ήμισυ. 

Σε όσους δικαιούνται μειωμένη τιμή εισιτηρίου, χορηγείται Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου 

(Δ.Ε.Ε.) που ανανεώνεται κάθε χρόνο. Δεν δικαιούνται φοιτητικό εισιτήριο οι φοιτητές που 

προέρχονται από κατάταξη ως Πτυχιούχοι άλλων σχολών για την απόκτηση και άλλου 

πτυχίου. 

 

 

Ε ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  

 

 Ακαδημαϊκή ταυτότητα: με άλλα λόγια, το φοιτητικό πάσο. Εκδίδεται από τη 

Γραμματεία του Τμήματος σύμφωνα με την ηλεκτρονική διαδικασία του Υπουργείου 

Παιδείας και αποτελεί το αποδεικτικό της φοιτητικής σας ιδιότητας. 

 

 Διεθνής φοιτητική ταυτότητα ISIC: για πληροφορίες επισκεφθείτε τον σύνδεσμο 

http://www.isic.gr/site/xHome.asp  

 

 Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων: για πληροφορίες επισκεφθείτε τον σύνδεσμο 
http://www.europeanyouthcard.gr/  

 

 

ΣΤ ) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 

 

 Για την εκπλήρωση της ανάγκης στέγασής σας, υπάρχει πληθώρα ενοικιαζόμενων 

σπιτιών κοντά στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Αποταθείτε σε μεσίτες που θα μπορούσαν 

να σας βοηθήσουν. Προσέξτε όμως να κάνετε καλή έρευνα αγοράς έτσι ώστε να 

βρείτε την καλύτερη ποιότητα σπιτιού στην καλύτερη τιμή.  

 

 Στεγαστικό επίδομα: οι φοιτητές μας είναι δικαιούχοι στεγαστικού επιδόματος. 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο της Φοιτητικές Μέριμνας για τις 

απαραίτητες πληροφορίες. 

 

 

Ζ) ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ  

 

Τα φοιτητικά χρόνια αποτελούν μια από τις ουσιαστικότερες περιόδους ζωής του ανθρώπου, 

όχι μόνο γιατί χτίζει το επιστημονικό του υπόβαθρο ώστε να διεκδικήσει μια σημαντική 

επαγγελματική σταδιοδρομία, αλλά και γιατί ολοκληρώνει τη διαμόρφωση του χαρακτήρα 

του. Σας προτρέπουμε να εκμεταλλευτείτε τα φοιτητικά σας χρόνια, καλλιεργώντας κάθε 

πτυχή της προσωπικότητάς σας και σας προτείνουμε πολιτισμό: θέατρο, κινηματογράφο, 

μουσεία, μουσική, εικαστικά, αθλητισμό! 

 

 

http://www.isic.gr/site/xHome.asp
http://www.europeanyouthcard.gr/
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Η ) ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ / ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ 

 

Υποτροφίες και Βραβεία: Οι υποτροφίες εισαγωγής, οι υποτροφίες επίδοσης, τα βραβεία 

εισαγωγής και τα βραβεία επίδοσης χορηγούνται σε προπτυχιακούς φοιτητές σύμφωνα με το 

Κανονισμό Υποτροφιών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης «Πρόγραμμα Υποτροφιών Επίδοσης και 

Βραβείων Ακαδημαϊκού έτους 2008-2009» του ΙΚΥ. Οι υποτροφίες επίδοσης χορηγούνται σε 

προπτυχιακούς φοιτητές με κριτήρια την απόλυτη βαθμολογική σειρά επιτυχίας και την 

οικονομική τους κατάσταση (οικογενειακό εισόδημα μέχρι 53.000 Ευρώ). Οι φοιτητές των 

οποίων το οικογενειακό εισόδημα είναι άνω των 53.000 Ευρώ λαμβάνουν μόνο τιμητικό 

τίτλο.  

 

 

Θ ) ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

 Γραφείο Διασύνδεσης:  

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς ιδρύθηκε το 1997 και θέτει ως 

βασική του επιδίωξη την πολύπλευρη υποστήριξη των φοιτητών/αποφοίτων για την 

ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας και για την ανάπτυξη επιτυχημένης 

σταδιοδρομίας μέσω εξειδικευμένων και έμπειρων συμβούλων.  

Για γενικές πληροφορίες: http://career.unipi.gr/  

Θα το βρείτε στη διεύθυνση: Ζέας 80-82 , 5ος όροφος, Τ.Κ. 18534, Πειραιάς. 

Τηλέφωνο: 210 4142 562 / Φαξ: 210 414 2494 / e-mail: gdiasyn@unipi.gr 

Ωράριο Εξυπηρέτησης:  

Δευτέρα και Πέμπτη : 11.00 – 17.00 

Τρίτη και Τετάρτη: 11.00 – 18.30 

Παρασκευή: 11.00 – 16.00 

 

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε θέματα ατομικής συμβουλευτικής (σύνταξη 

βιογραφικού, μεταπτυχιακές σπουδές, αναζήτηση εργασίας κτλ.) που απαιτούν 

προετοιμασία και χρόνο από την πλευρά του συμβούλου, επικοινωνήστε πρώτα στο 

210 4142562 ή στο gdiasyn@unipi.gr ώστε να κλείσετε προσωπικό ραντεβού με τους 

συμβούλους του Γραφείου. 

 Συμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΣΥ.ΚΕ.Π.Π.):  

Το ΣΥ.ΚΕ.Π.Π. αποτελεί Συμβουλευτικό Κέντρο ψυχολογικής στήριξης των φοιτητών 

και λειτουργεί σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο μέσω συμβουλευτικής παρέμβασης και 

ψυχολογικής στήριξης, κοινωνικής παρέμβασης και έρευνας.  

Αν κάποιος/α φοιτητής/-τρια δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει τυχόν προβλήματα που 

τον/την απασχολούν και να πάρει καθοριστικές αποφάσεις για την ζωή του/της ή 

νιώθει την ανάγκη να επικοινωνήσει εκφράζοντας σκέψεις, ανησυχίες και φόβους, 

μπορεί να απευθυνθεί στους εξειδικευμένους επιστήμονες του Κέντρου.  

Για περαιτέρω πληροφορίες: 

http://www.unipi.gr/ypires/symv_ken/symv_ken_sykep.html 

 

http://career.unipi.gr/
mailto:gdiasyn@unipi.gr
mailto:gdiasyn@unipi.gr
http://www.unipi.gr/ypires/symv_ken/symv_ken_sykep.html
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Ι ) ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΡΕΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

 

Για όποιες πληροφορίες αναφορικά με την αναβολή της στράτευσής σας λόγω σπουδών, 

επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.stratologia.gr/  

Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε με το «Γραφείο Σχέσεων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 

Κοινού Αθηνών»: οδός Σόλωνος 34, Τ.Κ. 10671, Αθήνα / τηλ.: 210 3630247. 

 

 

 

 

http://www.stratologia.gr/
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ΕΡΕΥΝΑ 

 

 

Α ) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

 

Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου μας λειτουργεί καθημερινά 8:00-20:00 και βρίσκεται στο 

δεύτερο υπόγειο του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Παρέχει τη δυνατότητα 

δανεισμού βιβλιογραφικών πηγών καθώς και αναζήτησης υλικού σε μια σειρά διεθνών 

επιστημονικών περιοδικών και στελεχώνεται από έμπειρους βιβλιοθηκονόμους και τεχνικό 

προσωπικό, που βρίσκεται στη διάθεσή σας καθημερινά κατά τις ώρες λειτουργίας. 

Αναλυτικές πληροφορίες για τη βιβλιοθήκη βρες εδώ: http://www.lib.unipi.gr/  

 

 

Β ) ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ  

 

Ακολουθεί κατάλογος ιστότοπων ερευνητικών κέντρων, οι θεματικές έρευνας των οποίων  

επικεντρώνονται στις Διεθνείς Σχέσεις και θα μπορούσαν να αποτελούν μια βάση συλλογής 

πληροφοριών κατά την διάρκεια των Σπουδών σας. 

 

Διεθνείς Οργανισμοί: 

 Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ): http://www.imf.org/external/index.htm  

 Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ): http://europa.eu/index_el.htm  

 ΝΑΤΟ: http://www.nato.int/cps/en/natolive/index.htm  

 Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ): 

http://www.osce.org/   

 Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ): 

http://www.oecd.org/ 

 Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ): http://www.un.org/en/  

 Συγκρότημα Παγκόσμιας Τράπεζας (ΠΤ): http://www.worldbank.org/  

 Συμβούλιο της Ευρώπης (ΣΕ): http://hub.coe.int/  

 

Ινστιτούτα και Φόρα: 

 Council on Foreign Relations: http://www.cfr.org 

 French Institute of International Relations (France): http://www.ifri.org/index.php  

 International Security Network (ISN): http://www.isn.ethz.ch/  

 International Institute for Strategic Studies (UK): http://www.iiss.org/  

 Strategic Studies Institute (USA): http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/ 

 European Centre for International Political Economy (ECIPE) http://www.ecipe.org/  

 Institute of Europe, Academy of Sciences (IERAS):  

http://www.ieras.ru/english/index.htm  

 

 

Γ ) ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

 

Ακολουθεί ένας κατάλογος επιστημονικών περιοδικών περί των Διεθνών Σχέσεων, τα οποία 

είναι προσβάσιμα μέσω της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου μας. Σε αυτά θα βρείτε τις 

τρέχουσες επιστημονικές δημοσιεύσεις του επιστημονικού μας κλάδου και η μελέτη τους θα 

συνδράμει στην πληρέστερη θεωρητική σας κατάρτιση κατά την διάρκεια των σπουδών σας. 

 

http://www.lib.unipi.gr/
http://www.imf.org/external/index.htm
http://europa.eu/index_el.htm
http://www.nato.int/
http://www.nato.int/cps/en/natolive/index.htm
http://www.oecd.org/
http://www.osce.org/
http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/
http://www.un.org/en/
http://www.un.org/en/
http://web.worldbank.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.coe.int/
http://hub.coe.int/
http://www.cfr.org/
http://www.ifri.org/index.php
http://www.isn.ethz.ch/
http://www.iiss.org/
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/
http://www.ecipe.org/
http://www.ieras.ru/english/index.htm
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Κατάλογος Περιοδικών Διεθνών Σχέσεων (Journals): 

 Cambridge Journals: http://journals.cambridge.org/action/login  

 Foreign Affairs: http://www.foreignaffairs.com/  

 Foreign Policy: http://www.foreignpolicy.com/  

 International Affairs: http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0020-5850  

 International Security: http://www.mitpressjournals.org/loi/isec  

 Journal of International Affairs: http://jia.sipa.columbia.edu/  

 National Interest: http://nationalinterest.org/  

 World Politics: http://www.worldpoliticsreview.com/  

 

http://journals.cambridge.org/action/login
http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_Affairs
http://www.foreignaffairs.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_Policy
http://www.foreignpolicy.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Affairs_%28journal%29
http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0020-5850
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Security
http://www.mitpressjournals.org/loi/isec
http://en.wikipedia.org/wiki/Journal_of_International_Affairs
http://jia.sipa.columbia.edu/
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Interest
http://nationalinterest.org/
http://www.worldpoliticsreview.com/
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Σας ευχόμαστε καλή ακαδημαϊκή χρονιά. Για οτιδήποτε θέλετε, μην διστάζετε να ρωτάτε ή να 

θέτετε τα αιτήματά σας. 

 

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς  


