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ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 
TMHMATA ΣΧΟΛΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

Η Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών και τα Τμήματά της 

διαθέτουν υψηλού επιπέδου διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, ικανότατο 

στελεχικό δυναμικό και σύγχρονες δομές και υποδομές εκπαίδευσης, έρευνας και 

υποστήριξης των εργαζομένων και των φοιτητών της.  

Κεντρικός στόχος όλων των συντελεστών της Σχολής είναι η παραγωγή υψηλής 

ποιότητας εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου, η συνεχής επιδίωξη της αριστείας 

και η σταθερή προσήλωσή μας στην ακαδημαϊκή ελευθερία και δεοντολογία.  

Φιλοδοξία μας είναι η περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της Σχολής και των Τμημάτων 

της στο εθνικό και διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη και η συνεχής αναβάθμιση των 

πτυχίων των αποφοίτων μας.  

Καθήκον μας είναι να υπηρετούμαι ακαταπόνητα, με ήθος και συνέπεια τα ιδεώδη 

της παιδείας και της επιστήμης.  

Σ’ ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, σε μια δύσκολη εποχή, απαντάμε με 

βελτίωση και διεύρυνση των προγραμμάτων πτυχιακών και μεταπτυχιακών 

σπουδών, με αύξηση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής εργασίας, με εισαγωγή 

καινοτόμων μεθόδων και διαδικασιών μάθησης, με συνεχή αναβάθμιση και 

ενεργοποίηση των εργαζομένων, με ενδυνάμωση της διεπιστημονικότητας, με 

εξωστρεφή προσανατολισμό, με την ένταξή μας σε εθνικά και διεθνή δίκτυα 

συνεργασίας και κινητικότητας.  

Θέλουμε οι απόφοιτοί μας να λαμβάνουν τη βέλτιστη εκπαίδευση και εξειδίκευση. 

Να αποκτούν ελεύθερη και κριτική σκέψη. Να συνδυάζουν τα ιδεώδη της κλασικής 

παιδείας με τις σύγχρονες τεχνοκρατικές απαιτήσεις. Να είναι ανταγωνιστικοί στην 

οικονομία, χρήσιμοι στην κοινωνία και ενεργοί στην πολιτεία.  

Ο Κοσμήτορας της Σχολής  

        Καθηγητής Άγγελος Κότιος 
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ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 

ΚΟΣΜΉΤΟΡΑΣ:  

Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών με 

έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και τετραετή θητεία εξελέγη ο Καθηγητής 

του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Καθηγητής Άγγελος Κότιος. 

 

ΚΟΣΜΗΤΕΊΑ: 
Η Κοσμητεία της Σχολής αποτελείται από: 

 τον Κοσμήτορα της Σχολής Καθηγητή Άγγελο Κότιο 

 τους Προέδρους των Τμημάτων: 

o Οικονομικής Επιστήμης, Καθηγητή Δημήτριο Γιαννέλη  

o Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Καθηγητή Μιχαήλ 

Σφακιανάκη 

o Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Καθηγητή Αριστοτέλη Τζιαμπίρη 

 έναν εκπρόσωπο των φοιτητών της Σχολής, χωρίς δικαίωμα ψήφου 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΧΟΛΗΣ 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 9 του Ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 

το αρθ. 3 του Ν.4076/2012, η Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από τους 

Καθηγητές και τους υπηρετούντες Λέκτορες της Σχολής, καθώς και έναν εκπρόσωπο, ανά 

κατηγορία, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των μελών του 

Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού 

Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), που ορίζονται με άμεση, μυστική και καθολική 

ψηφοφορία μεταξύ του προσωπικού των οικείων κατηγοριών. 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ: 
Γραμματέας: Σταυριανίδου Κυριακή 

Δ. Ντούβα 

1ος όροφος, κεντρικό κτίριο 

Τηλ. επικοινωνίας: 210 4142099, 210 4142249 

 sebis@unipi.gr  
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