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Με ιδιαίτερη θέρμη και χαρά χαιρετίζουμε άλλη μια καινοτόμο 

πρωτοβουλία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου μας. Το 

Κοινωνικό Φροντιστήριο έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητα του 

μέσω της δημιουργικής μάθησης αλλά και των όλο αυξανόμενων 

επιτυχιών, που έχουν οι μαθήτριες και οι μαθητές που φοιτούν σε αυτό, 

ενώ η αναγνώρισή του έχει ξεπεράσει πλέον τα σύνορα του Δήμου μας. 

Οι εξαιρετικές/κοί  εθελόντριες/ντές, που προσφέρουν αλληλέγγυα και γενναιόδωρα τον 

πολύτιμο χρόνο τους, αλλά και ο αεικίνητος στη σκέψη και την πράξη, Αντιδήμαρχος 

Κοινωνικού Φροντιστηρίου, Εθελοντισμού και Νέας Γενιάς, Πάνος Μπαντούνας, 

καταφέρνουν για άλλη μια φορά να μας καταπλήξουν αλλά και να σταθούν εμφατικά δίπλα 

στα παιδιά της πόλης μας, με τη διαδικτυακή παρουσίαση ενός Οδηγού Σπουδών για τις 

Σχολές. Πρόκειται για ένα σημαντικό εργαλείο με λεπτομέρειες για κάθε Σχολή, με μόρια, 

περιεχόμενο σπουδών αλλά και προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης. Ο οδηγός είναι 

στην διάθεση κάθε παιδιού που χρειάζεται βοήθεια για να συμπληρώσει το μηχανογραφικό 

του, κάθε παιδιού που θέλει να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. 

 

Σας ευχαριστώ από καρδιάς γι’ αυτή την εξαιρετική δουλειά και καλή επιτυχία σε όλα τα 

παιδιά, σε ό,τι κι αν επιλέξουν να κάνουν στη ζωή τους!  

 

Η Δήμαρχος 

Μαρία Ανδρούτσου 

 

 

 

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου από τα πρώτα χρόνια της οικονομικής κρίσης 

μερίμνησε, ώστε να συσταθεί στην πόλη Κοινωνικό Φροντιστήριο για την 

εκπαιδευτική ενίσχυση των παιδιών από οικογένειες που επλήγησαν 

κοινωνικά και οικονομικά. Από τον Ιανουάριο του 2014 μέχρι σήμερα το 

Κοινωνικό Φροντιστήριο του Αγίου Δημητρίου, χάρη στο ενδιαφέρον της 

Δημοτικής αρχής και τους εξαιρετικούς εθελοντές του, έχει κερδίσει την 

εμπιστοσύνη γονέων και μαθητών και έχει αναδειχθεί ως χώρος 

δημιουργικής μάθησης και επιτυχιών. Σήμερα, πάμε ένα βήμα μπροστά με 

τη διαδικτυακή παρουσίαση ενός Οδηγού για τις Σχολές. Πληροφορίες για 

τις Σχολές, τις Βάσεις τους, το περιεχόμενο Σπουδών, τις προοπτικές Επαγγελματικής 

αποκατάστασης και πολλά άλλα χρήσιμα στοιχεία θα βοηθήσουν τις μαθήτριες και τους 

μαθητές εν όψει της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού.  

 

Θερμές ευχαριστίες και συγχαρητήρια στις κυρίες Δωρίτα Δαμιανού, Ευμορφίλη Κλεάνθη, 

Ευδοξία Κύρλεση και Μαρία Καλογιάννη που με επικεφαλής την κα Αναστασία Βρεττού 

υπήρξαν οι δημιουργοί αυτού του χρησιμότατου πονήματος. Εννοείται ότι όλοι μας θα 

βρισκόμαστε στο Κοινωνικό Φροντιστήριο με τις μάσκες μας,  στο πλάι των παιδιών μας, την 

ώρα που θα συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους. 

 

Καλά αποτελέσματα!    

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικού Φροντιστηρίου, Εθελοντισμού και Νέας Γενιάς 

 

Πάνος Μπαντούνας 
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1ο  Επιστημονικό πεδίο 

 
1. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 

      ΒΑΣΗ 2020: 18.385 (ΓΕΛ) 

      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

      ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

      ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  Το Τμήμα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 

σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας και της αγοράς εργασίας για επιστήμονες με διεπιστημονικές 

δεξιότητες και τεχνολογική κατάρτιση. Έχουν εισαχθεί νέα γνωστικά αντικείμενα που ανοίγουν 

πολλές και νέες επαγγελματικές προοπτικές στον ευρύτερο χώρο της δημόσιας και ιδιωτικής 

εκπαίδευσης, των εκδόσεων και των μεταφραστικών οργανισμών, των ΜΜΕ, της πολιτισμικής 

διπλωματίας, των Ευρωπαϊκών σπουδών και διεθνών σχέσεων, της συμβουλευτικής αλλά και της 

δημόσιας διοίκησης και των επιχειρήσεων. 

2. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 19.075 (ΓΕΛ) 

      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να 

απασχοληθούν σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δημοσίου και 

ιδιωτικού τομέα, σε μεταφραστικά γραφεία, εκδοτικές επιχειρήσεις, διοικητικές υπηρεσίες καθώς 

και στο χώρο της διερμηνείας. 

 

3. ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

ΒΑΣΗ 2020: 11.700 ( ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

http://www.enl.uoa.gr/fileadmin/enl.uoa.gr/uploads/DOCX/O.S._2019-20_Master.pdf
https://www.enl.auth.gr/guides/student_guide_2020-2021_GR.pdf
https://www.ihu.gr/wp-content/uploads/2019/07/progr-sp-agogis-paid-Thess.pdf
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πτυχιούχοι Βρεφονηπιοκόμοι έχουν δικαίωμα 
απασχόλησης, είτε σαν στελέχη, σε Κέντρα Βρεφών και Νηπίων καθώς και Νηπιακούς και 
Βρεφικούς Σταθμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα εκτός των εκπαιδευτικών κέντρων 
αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ (νηπιαγωγείο), είτε σαν αυτοαπασχολούμενοι στα εξής αντικείμενα 
και δραστηριότητες όπως: αγωγή και φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας από δύο μηνών 
μέχρι εγγραφής τους στο δημοτικό σχολείο, ίδρυση και λειτουργία Βρεφονηπιακών και 
Παιδικών Σταθμών, άσκηση κάθε άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας που εμφανίζεται 
στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους, από την εξέλιξη της Παιδαγωγικής επιστήμης 
γενικότερα και του κλάδου της Βρεφονηπιοκομίας ειδικότερα, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της 
κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας, εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας 
της σχετικής με τους τομείς της ειδικότητάς τους σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα 
νομοθεσία, απασχόληση στην εκπαίδευση (ΕΠΑΛ, ΤΕΙ, ΙΕΚ) σύμφωνα με την εκάστοτε 
ισχύουσα νομοθεσία, συμμετοχή, ως μέλη, σε ερευνητικές ομάδες σε θέματα της ειδικότητάς 
τους, εργασία σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

4. ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΛΙΟΝ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 12.925 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα 
απασχόλησης, είτε σαν στελέχη σε Κέντρα Βρεφών και Νηπίων καθώς και σε Νηπιακούς και 
Βρεφικούς Σταθμούς του Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα εκτός των εκπαιδευτικών κέντρων 
αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ (νηπιαγωγείο), είτε σαν αυτοαπασχολούμενοι στα εξής αντικείμενα 
και δραστηριότητες: α) Αγωγή και φροντίδα παιδιών της προσχολικής ηλικίας από δύο μηνών 
μέχρι της εγγραφής τους στο δημοτικό σχολείο. β) Ίδρυση και λειτουργία Βρεφονηπιακών ή 
παιδικών σταθμών. γ) Άσκηση κάθε άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας που εμφανίζεται στο 
αντικείμενο της ειδικότητάς τους, από την εξέλιξη της Παιδαγωγικής επιστήμης γενικότερα και 
του κλάδου της Βρεφονηπιοκομίας ειδικότερα, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά 
ισχύουσας νομοθεσίας. 

 

5. ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 10.475 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα 
απασχόλησης, είτε σαν στελέχη σε Κέντρα Βρεφών και Νηπίων καθώς και σε Νηπιακούς και 

https://ecec.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/78/2019/02/%CE%A4%CE%91%CE%A6%CE%A0%CE%A0%CE%97-%CE%A4%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CC%81-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CC%81%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%89%CC%81%CE%BD-SITE.pdf
https://eylc.uoi.gr/images/ODIGIOS_SPOYDON_NEO_PROGRAMMA.pdf
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Βρεφικούς Σταθμούς του Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα εκτός των εκπαιδευτικών κέντρων 
αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ (νηπιαγωγείο), είτε σαν αυτοαπασχολούμενοι στα εξής αντικείμενα και 
δραστηριότητες: α) Αγωγή και φροντίδα παιδιών της προσχολικής ηλικίας από δύο μηνών μέχρι 
της εγγραφής τους στο δημοτικό σχολείο. β) Ίδρυση και λειτουργία Βρεφονηπιακών ή παιδικών 
σταθμών. γ) Άσκηση κάθε άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας που εμφανίζεται στο 
αντικείμενο της ειδικότητάς τους, από την εξέλιξη της Παιδαγωγικής επιστήμης γενικότερα και 
του κλάδου της Βρεφονηπιοκομίας ειδικότερα, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά 
ισχύουσας νομοθεσίας. 

 

6. ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 

      ΒΑΣΗ 2020:  7.425 ( ΓΕΛ) 

      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

      ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Κατεύθυνση Αρχειονομίας (Α),  

                                       Κατεύθυνση  Βιβλιοθηκονομίας (Β),  

                                       Κατεύθυνση Μουσειολογίας (Μ). 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι απόφοιτοι μπορούν να ασχοληθούν με την 

οργάνωση, ταξινόμηση, αναζήτηση και παρουσίαση κάθε είδους συλλογής τεκμηρίων, από 

εταιρικά αρχεία ως μουσειακές εκθέσεις, από παπύρους ως οπτικοακουστικά μέσα, από 

νομοθετήματα ως ψυχαγωγικό υλικό, σε συμβατικές ή ψηφιακές μορφές, και να καλύψουν ένα 

πολύ ευρύ φάσμα θέσεων και φορέων απασχόλησης. Οι απόφοιτοι του Τμήματός μας μπορούν 

να καταλάβουν θέσεις εργασίας σε δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς ή εταιρείες, που έχουν 

ανάγκες ή προσφέρουν υπηρεσίες πληροφόρησης, που διατηρούν δικό τους περιεχόμενο, 

βιβλιοθήκες ή αρχεία, σε συμβατική ή ψηφιακή μορφή, και γενικά σε όποιον χώρο 

πραγματοποιείται συγκέντρωση, ταξινόμηση και διαχείριση πληροφοριακού υλικού. Οι 

απόφοιτοι μπορούν να καταλάβουν θέσεις εργασίας στις υπηρεσίες των Γενικών Αρχείων του 

Κράτους και άλλα αρχεία (πανεπιστημίων, τραπεζών και οργανισμών, δικαστηρίων, υπουργείων 

και κυβερνητικών φορέων, εταιριών, κ.ά.), στις παντός είδους βιβλιοθήκες της χώρας (Εθνική 

Βιβλιοθήκη, Βιβλιοθήκη της Βουλής, βιβλιοθήκες πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ, ερευνητικών κέντρων 

και μουσείων, δημοτικές βιβλιοθήκες, βιβλιοθήκες υπουργείων, νοσοκομείων, τραπεζών και 

άλλων οργανισμών), σε μουσεία, σε κέντρα τεκμηρίωσης και πληροφόρησης, εκδοτικούς οίκους, 

και σε έργα ψηφιοποίησης. 

 

7. ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. 

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://tab.ionio.gr/sites/default/files/2020-02/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1+%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD+2019.pdf
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ΒΑΣΗ 2020: 10.225 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Κατεύθυνση Αρχειονομίας (Α),  

                                 Κατεύθυνση  Βιβλιοθηκονομίας (Β),  

                                 Κατεύθυνση Μουσειολογίας/ Πολιτιστικής Διαχείρισης (Μ)/ΠΔ. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Ο απόφοιτος του Τμήματος μπορεί να 

διαχειρίζεται συμβατικό και ψηφιακό αρχειακό, βιβλιακό ή μουσειακό υλικό, να παρέχει 

ποιοτική πληροφόρηση σε δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις και να στελεχώνει 

υπηρεσίες πληροφόρησης κάθε είδους. Στο νέο ψηφιακό περιβάλλον που διαμορφώνεται είναι 

ο δημιουργός αποθετηρίων γνώσης, ο διαχειριστής περιεχομένου δικτυακών πυλών και 

ψηφιακού περιεχομένου, ο σχεδιαστής συστημάτων πληροφόρησης, το εξειδικευμένο 

διοικητικό στέλεχος, ο σύμβουλος πληροφόρησης. 

 

8. ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. 

ΒΑΣΗ 2020: 12.950 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: Βαλκανική,  

                                            Σλαβική 

                                            Ανατολική 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Το Πρόγραμμα Σπουδών του ΒΣΑΣ οδηγεί σε 

πτυχιούχους που μπορούν να απασχοληθούν στο Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα, σε Διεθνείς 

Οργανισμούς, Συνεταιριστικές επιχειρήσεις και ΜΚΟ, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό. 

Ειδικότερα :  Σε Δημόσιες Επιχειρήσεις, Υπουργεία, Υπηρεσίες ως στελέχη, σύμβουλοι και 

εμπειρογνώμονες για ζητήματα οικονομίας, κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης, όπως όλοι οι 

απόφοιτοι από σχολές οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών επιστημών και άλλων Σπουδών 

περιοχής (ΠΕ Οικονομικό/Διοικητικό, βλ. ΦΕΚ 39/1, 5.3.2001). Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και 

τράπεζες που αναπτύσσουν επιχειρηματικές και επενδυτικές δραστηριότητες στο χώρο της 

Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής (π.χ. Παρευξείνια Τράπεζα,  

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, ή άλλες ιδιωτικές τράπεζες).  Στο 

https://alis.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/4/2021/03/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD-2020.pdf
https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/1863/8708-New_StudyProgram_2021.pdf
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Διπλωματικό Σώμα ως μορφωτικοί και οικονομικοί ακόλουθοι, εμπειρογνώμονες (κατόπιν 

διαγωνισμού σε μαθήματα που περιέχονται στο Πρόγραμμα Σπουδών και με ειδικές δεξιότητες 

τις γλώσσες). Σε Διεθνείς Οργανισμούς Ανάπτυξης και Ανθρωπιστικής Βοήθειας για Πρόσφυγες 

και Μετανάστες, Σε Mη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, που ασχολούνται με τις δομές 

Ανθρωπιστικής βοήθειας και ευάλωτες κατηγορίες πληθυσμού σε περιβάλλοντα κρίσεων και 

μεταπολεμικών συγκρούσεων (βλ. γυναίκες, παιδιά, κοινωνικά αποκλεισμένοι, μειονότητες, 

πρόσφυγες). Σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ., Νόμος 4430/2016), 

συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, οι οποίες αναπτύσσουν δραστηριότητες «βιώσιμης 

ανάπτυξης», ή και παρέχουν «κοινωνικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος», περιλαμβάνουν 

οικονομικές δραστηριότητες, εμπορικές ή ανταλλακτικές πρακτικές, όπως την αειφορία του 

περιβάλλοντος, την κοινωνική και οικονομική ισότητα, την ισότητα των φύλων, τα κοινά αγαθά, 

τη διαγενεακή και πολυπολιτισμική συμφιλίωση, δίνοντας έμφαση στις ιδιαιτερότητες των 

τοπικών κοινωνιών στο χώρο της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής. 

Σε Ερευνητικά Ιδρύματα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό που δραστηριοποιούνται στο χώρο της 

Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής. Σε ερευνητικά προγράμματα 

βασικής έρευνας και εκπαίδευσης εκπαιδευτών για απόκτηση δεξιοτήτων και καλών πρακτικών, 

ως γνώστες και εμπειρογνώμονες της γλώσσας, του πολιτισμού, της πολιτικής οικονομίας και 

της ιστορίας της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής Στην ιδιωτική 

Εκπαίδευση, για τη διδασκαλία των γλωσσών τις οποίες έχουν διδαχθεί. Σε δημόσιους και 

ιδιωτικούς φορείς διαχείρισης πολιτισμικών αγαθών και προώθησης πολιτιστικών προϊόντων  

(βλ. Μουσεία, Πολιτιστικούς Οργανισμούς Δήμων και Περιφερειών, δημόσια και ιδιωτικά 

αρχεία και βιβλιοθήκες), στην Ελλάδα, τις Βαλκανικές χώρες και ευρύτερα τις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

9. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

ΒΑΣΗ 2020: 8.850 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι σπουδές στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, 

Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης καλύπτουν το γνωστικό αντικείμενο της 

αναζήτησης, συλλογής, επεξεργασίας, οργάνωσης, διαχείρισης και διάδοσης των πληροφοριών,  

http://www.lisa.ihu.gr/mathimata/
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καθώς και των μέσων καταγραφής της γνώσης, με έμφαση στη χρήση της τεχνολογίας της 

πληροφόρησης. 

 

10. ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 

      ΒΑΣΗ 2020:  7.100 (ΓΕΛ) 

      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

      ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας 

και Φιλολογίας μπορούν να σταδιοδρομήσουν επαγγελματικά σε διάφορες υπηρεσίες, τόσο του 

δημοσίου, όσο και του ιδιωτικού τομέα: Στη δημόσια εκπαίδευση, Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια. Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, έπειτα από μεταπτυχιακές σπουδές και 

απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, καθώς και σε ερευνητικά κέντρα. Στην ιδιωτική 

εκπαίδευση. Στη δημόσια διοίκηση (διπλωματικό σώμα, υπουργεία, νομαρχίες) και στους 

δημόσιους οργανισμούς (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λπ.). Στη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου 

Εξωτερικών. Στις τράπεζες (ελληνικές και ξένες). Στον τουρισμό. Στη δημοσιογραφία. Στους 

διεθνείς οργανισμούς (ΟΗΕ, UNESCO, UNICEF) και στις διάφορες υπηρεσίες της ΕE, στον 

μεταφραστικό κυρίως τομέα. Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

 

11. ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 

      ΒΑΣΗ 2020: 5.380 (ΓΕΛ) 

      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

      ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  Οι απόφοιτοι/απόφοιτες του Τμήματος Γαλλικής 

Γλώσσας και Φιλολογίας, ανάλογα με τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα που έχουν 

επιλέξει, δύνανται να αποκτήσουν τις παρακάτω δεξιότητες: τη διεξαγωγή έρευνας και τη 

συγγραφή επιστημονικών μελετών στα πεδία της γαλλικής και συγκριτικής γραμματολογίας, της 

διδακτικής των ζωντανών γλωσσών, της γλωσσολογίας και της μεταφρασεολογίας, την 

υποστήριξη της φιλολογικής και γλωσσολογικής έρευνας σε ερευνητικούς φορείς, κέντρα και 

ιδρύματα, τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς και σε ενήλικες σε άλλα εκπαιδευτικά 

http://www.frl.uoa.gr/fileadmin/frl.uoa.gr/uploads/odigoi_spoudon-programmata/GuideGR_2019-2020.pdf
https://www.frl.auth.gr/images/PDF/odigos_spoudon_2020-2021.pdf
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ιδρύματα, τη δημιουργία πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της Γαλλικής ως 

ξένης γλώσσας, τη διδασκαλία της γαλλικής/γαλλόφωνης λογοτεχνίας και του γαλλικού 

πολιτισμού, τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία της 

Γαλλικής ως ξένης γλώσσας, το χειρισμό διαφόρων συστημάτων ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, τη 

διαμεσολάβηση ανάμεσα σε ομιλητές της γαλλικής και της ελληνικής  γλώσσας, την επιλογή και 

προώθηση της γαλλικής λογοτεχνίας στον ελληνόφωνο εκδοτικό χώρο και τη μετάφραση 

γενικών/ειδικών κειμένων από τη γαλλική προς την ελληνική γλώσσα. 

 

12. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 

      ΒΑΣΗ 2020: 7.100 (ΓΕΛ) 

      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

      ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ 

                                        ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Σύμφωνα με έρευνα του 2019, η συντριπτική 

πλειοψηφία των αποφοίτων και συγκεκριμένα το 86% βρήκε δουλειά είτε πριν ακόμα 

ολοκληρώσει τις σπουδές του, είτε μόλις τις ολοκλήρωσε, είτε μέσα στο πρώτο χρόνο μετά την 

αποφοίτηση του και μάλιστα σε σχετικό με τις σπουδές του αντικείμενο, γεγονός που 

τεκμηριώνει την άποψη ότι πτυχιούχοι του Τμήματος βρίσκουν εύκολα δουλειά και ότι το 

περιεχόμενο των σπουδών ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. • Πιο σημαντικό 

ωστόσο κρίνεται το γεγονός ότι το αντικείμενο εργασίας τους ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό 

στις προσδοκίες που είχαν ως φοιτητές και στις γενικότερες ικανότητες και δεξιότητες που 

διαθέτουν και ότι ικανοποιημένο από την εργασία του δηλώνει το 82%, κάτι που δείχνει ότι το 

Τμήμα πέτυχε να εμφυσήσει αγάπη για το αντικείμενο. • Αν και η πλειονότητα των αποφοίτων 

(85%) διδάσκουν την γερμανική ως ξένη γλώσσα και ενώ και η πλειοψηφία (56%) απαντά θετικά 

στο κατά πόσον αντικείμενο της εργασίας τους ανταποκρίνεται σε αυτά που έμαθαν στην 

διάρκεια των σπουδών τους το Τμήμα έχει θέσει ως στόχο την επέκταση και την περαιτέρω 

διοικητική υποστήριξη της πρακτικής άσκησης των φοιτητών και φοιτητριών του θεωρώντας ότι 

έτσι θα μπορέσει να προσφέρει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες ακόμα περισσότερα εφόδια 

για την μετέπειτα επαγγελματική τους καριέρα.  

 

13. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 

      ΒΑΣΗ 2020: 7.375 (ΓΕΛ) 

http://www.gs.uoa.gr/fileadmin/gs.uoa.gr/uploads/proptyxiaka/ODIGOS_SPOYDON_2020-2021.pdf
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      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

      ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Τομέας Γλωσσολογίας - Διδακτικής 

                                        Τομέας Λογοτεχνίας - Πολιτισμού 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Στόχος των σπουδών είναι η δημιουργία νέων 

επιστημόνων με άριστη και σε βάθος γνώση των αντικειμένων του Τμήματος, ώστε αποκτώντας 

ένα ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο και κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία για έρευνα και 

αναπτύσσοντας κριτική ικανότητα να μπορούν να ανταποκριθούν σε ανώτερα επίπεδα σπουδών 

και σε διεπιστημονικά συγκείμενα. Παράλληλα επιδιώκεται η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη 

και η απόκτηση ποικίλων δεξιοτήτων, ώστε οι απόφοιτοι να είναι σε θέση να εξασκήσουν πολλά 

και διαφορετικά επαγγέλματα, μεταξύ αυτών να διδάσκουν σε διαφορετικά εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα. 

 

14. ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 7.700 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  Βουλγαρική 

                                  Ρουμανική 

                                   Ρωσική 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Γλώσσας, 

Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 

Θράκης δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στους ακόλουθους, ενδεικτικά 

αναφερόμενους, τομείς: α) στην καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση των παρευξείνιων 

γλωσσών (Ρωσικής, Ρουμανικής, Τουρκικής, Βουλγαρικής κ.λπ.) με τη διδασκαλία και την 

έρευνα, καθώς και την καλλιέργεια, ανάπτυξη και μετάδοση της φιλολογικής παιδείας και 

του πολιτισμού των λαών των παρευξείνιων χωρών, β) στην εκπαίδευση −δημόσια και 

ιδιωτική− ως καθηγητές για τη διδασκαλία των γλωσσών των παρευξείνιων χωρών και 

ως στελέχη του εκπαιδευτικού συστήματος, γ) σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 

όπως Υπουργεία, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, κρατικούς και 

ιδιωτικούς πολιτιστικούς φορείς, οργανισμούς και ιδρύματα, με μορφωτική, πολιτισμική 

και ερευνητική δράση, μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης (έντυπος και ηλεκτρονικός 

τύπος), εκδοτικούς οργανισμούς, των οποίων το αντικείμενο έχει σχέση με τη γλώσσα, τη 

http://www.del.auth.gr/files/Kanonismos_PPS.pdf
https://bscc.duth.gr/wp-content/uploads/2021/02/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D-%CE%A4.%CE%93.%CE%A6.%CE%A0.%CE%A0.%CE%A7.-2020-2021.pdf
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φιλολογία και τον πολιτισμό των παρευξείνιων χωρών, ως στελέχη, σύμβουλοι, 

επιμορφωτές ή ως σύμβουλοι διπλωματικών αποστολών σε παρευξείνιες χώρες, ως 

ειδικοί επιστήμονες σε ερευνητικά ιδρύματα, ως μεταφραστές κειμένων και ως διερμηνείς, 

συμβάλλοντας με επιστημονική επάρκεια και δημιουργικά στην καλλιέργεια και διάδοση 

της φιλολογικής παιδείας και του πολιτισμού των λαών των παρευξείνιων χωρών.  

 

15. ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

      ΒΑΣΗ 2020: 11.700 (ΓΕΛ) 

      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

      ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Εφαρμοσμένων Γλωσσών και Διαπολιτισμικής  Επικοινωνίας (ΕΓΔΕ) 

                                        Λογοτεχνικών Σπουδών (ΛΣ) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι απόφοιτοι λόγω τηςΗ ζήτησης στελεχών με 

γνώση των γλωσσών και του πολιτισμού, ιδιαίτερα μάλιστα της Μέσης και Άπω Ανατολής, 

αναμένεται να είναι μεγάλη και διαρκής σε τομείς όπως ο τουρισμός, το εμπόριο, η διερμηνεία, 

οι διακρατικές επαφές, η έρευνα, η επιστημονική συνεργασία κλπ. Το Τμήμα Γλωσσών και 

Διαπολιτισμικών Σπουδών θα δημιουργήσει πολλαπλασιαστικές συνέργειες με αξιοποίησή 

υπαρχόντων υποδομών των Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, ιδιαίτερα μάλιστα 

των εργαστηρίων που ασχολούνται με τη διαπολιτισμικότητα και τις παιδαγωγικές εφαρμογές 

της γλωσσικής εκπαίδευσης.  

 

16. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 

ΒΑΣΗ 2020: 17.695 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  Διεθνές Δίκαιο και Θεσμοί 

                                 Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση 

                                 Διεθνείς Σχέσεις 

                                 Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι δυνατότητες απασχόλησης των πτυχιούχων 

ενός Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών περιλαμβάνουν: 

https://www.uth.gr/sites/default/files/academics/2019/pps_diapolitismikon_1710688647.pdf
https://deps.panteion.gr/images/deps-odigos-spoudon-13-12-2020.pdf
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το δημόσιο τομέα, το Υπουργείο Εξωτερικών και άλλα Υπουργεία ή μεγάλες ΔΕΚΟ, όπου η 

γνώση των στελεχών για τη διεθνή πολιτική, τους θεσμούς της διεθνούς κοινωνίας και τα 

διεθνή οικονομικά, κρίνεται απαραίτητη, την έντυπη και ηλεκτρονική δημοσιογραφία, τις 

μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό αλλά και τις 

πολυεθνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, τη γραφειοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και 

άλλων διεθνών οργανισμών 

 

17. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020:  15.415 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Δημοσιογραφία 

                                 Μέσα Επικοινωνίας 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι απόφοιτοι/ες της κατεύθυνσης 

"Δημοσιογραφίας" δύνανται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: να παράγουν δημοσιογραφικά 

κείμενα διαφόρων ειδών και για διαφορετικά μέσα ενημέρωσης (έντυπα, οπτικό-ακουστικά, 

διαδικτυακά),να συλλέγουν, αναλύουν και συνθέτουν στοιχεία και πληροφορίες σύμφωνα με 

τις μεθόδους και τις τεχνικές της δημοσιογραφικής έρευνας, να χρησιμοποιούν τις σύγχρονες 

τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, να τηρούν τους κανόνες και τις αρχές της 

δημοσιογραφικής δεοντολογίας, να σέβονται και να προάγουν τις αρχές της ελευθερίας της 

γνώμης, της σκέψης και της ελευθεροτυπίας. Οι απόφοιτοι/ες της κατεύθυνσης "Μέσα Μαζικής 

Επικοινωνίας" δύνανται να αποκτήσουν τις εξής δεξιότητες: να εφαρμόζουν τη θεωρία στους 

βασικούς τομείς της εφαρμοσμένης επικοινωνίας (Δημόσια και Κοινωνική Επικοινωνία, 

Διαφήμιση, Δημόσιες Σχέσεις, Πολιτική Επικοινωνία), να διεξάγουν ποσοτική και ποιοτική 

έρευνα στο χώρο των επικοινωνιών, να αναλύουν τις πολιτικές, την οικονομία, τη διοίκηση και 

τη λειτουργία των θεσμών της μαζικής επικοινωνίας μέσα στο σύγχρονο, κοινωνικό και διεθνές 

περιβάλλον, να χρησιμοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας και να 

σέβονται και να προάγουν τις αρχές της δημοκρατίας και πλουραλιστικής δημόσιας σφαίρας. 

 

18. ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. 

ΒΑΣΗ 2020:  17.635 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  Πολιτικές Σπουδές και Διπλωματία 

                                  Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι απόφοιτοι του Τμήματός δύνανται να βρουν 

εργασία στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα σε: 

https://www.jour.auth.gr/wp-content/uploads/2020/12/%CE%923-%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D_merged.pdf
https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/5949/2982-Odigos_Spoudwn.pdf
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· Υπουργεία και Διεθνείς Οργανισμούς: Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Οικονομικών, Γενικό 

Λογιστήριο του Κράτους, Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), North Atlantic Treaty 

Organization (NATO), World Trade Organization (WTO), North American Free Trade Agreement 

(NAFTA), Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), International 

Monetary Fund (IMF), International Bank of Reconstruction and Development (IBRD), United 

Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) κ.ά. 

·  Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο 

των Υπουργών, Επιτροπή των Περιφερειών, Ελεγκτικό Συνέδριο, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, Centre 

pour le developpement de la formation professionnelle (CEDEFOP). 

· Τοπική Αυτοδιοίκηση: Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Δημοτικές 

Επιχειρήσεις, Διοικητικές Περιφέρειες κτλ. 

·  Ιδιωτικός τομέας: Οργανωμένα Λογιστήρια επιχειρήσεων, τράπεζες, ΜΜΕ, πολιτικοί αναλυτές, 

σύμβουλοι πολιτικής επικοινωνίας, ελεύθεροι επαγγελματίες κτλ. 

 

19. ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 18.145 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

                                    ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος ΔΕΣ θα μπορούν, 
μεταξύ άλλων, να στελεχώσουν τα όργανα της ΕΕ, της Διπλωματικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Εξωτερικών και γενικότερα της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, των Ευρωπαϊκών και Διεθνών 
Οργανισμών, των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα εντός και εκτός Ελλάδος, καθώς και των 
Επιστημονικών Ινστιτούτων και Ερευνητικών Κέντρων της Ελλάδος και του εξωτερικού επί 
ευρωπαϊκών και διεθνών θεμάτων.  

 

 

20. ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 

ΒΑΣΗ 2020: 17.695 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

https://www.des.unipi.gr/el/undergraduate/2019-06-07-06-44-05
https://deps.panteion.gr/images/deps-odigos-spoudon-13-12-2020.pdf
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  4 έτη 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: Διεθνές Δίκαιο και Θεσμοί 

                                           Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση 

                                            Διεθνείς Σχέσεις 

                                            Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι δυνατότητες απασχόλησης των πτυχιούχων 
ενός Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών περιλαμβάνουν: 

• το δημόσιο τομέα, το Υπουργείο Εξωτερικών και άλλα Υπουργεία ή μεγάλες ΔΕΚΟ, όπου η 
γνώση των στελεχών για τη διεθνή πολιτική, τους θεσμούς της διεθνούς κοινωνίας και τα 
διεθνή οικονομικά, κρίνεται απαραίτητη 

• την έντυπη και ηλεκτρονική δημοσιογραφία 
• τις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό αλλά και τις 

πολυεθνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα 
• τη γραφειοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και άλλων διεθνών οργανισμών 

21. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 15.350 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις 
σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να 
απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε νηπιαγωγεία και παιδικούς 
σταθμούς, σε νοσοκομεία, σε ιδρύματα φροντίδας για το παιδί, σε χώρους ψυχαγωγίας 
για το παιδί, σε δικό τους νηπιαγωγείο. 

 

22. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. 

ΒΑΣΗ 2020: 15.900 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Συνεχούς Εκπαίδευσης 

                                 Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:   

http://www.ecd.uoa.gr/wp-content/uploads/2016/01/%CE%A0%CE%A0%CE%A3_2019-20_-%CE%95%CE%9A%CE%94%CE%9F%CE%A3%CE%97-4.pdf
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Α) Κατεύθυνση «Συνεχούς Εκπαίδευσης». Σύμφωνα με το Νόμο 3699/2008 (Φ.Ε.Κ. 199/2-10-

2008) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». 

Ο πτυχιούχος της κατεύθυνσης «Συνεχούς Εκπαίδευσης» έχει τα τυπικά προσόντα διορισμού 

στον εισαγωγικό βαθμό του συνιστώμενου κλάδου ΠΕ 72 (Εκπαιδευτικών Ενηλίκων). Ο 

πτυχιούχος της κατεύθυνσης «Συνεχούς Εκπαίδευσης» έχει ως κύρια επαγγελματική 

ενασχόληση τη μελέτη, το σχεδιασμό, τη δόμηση, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων καθώς και τον επαγγελματικό προσανατολισμό ενηλίκων. 

Κατέχει, επίσης, εξειδικευμένες δεξιότητες στις νέες τεχνολογίες και στη διοίκηση φορέων 

εκπαίδευσης ενηλίκων. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να απασχοληθεί: Σε όλες τις υπηρεσίες 

υπουργείων και οργανισμών που αφορούν τη Διά βίου Μάθηση. Σε προγράμματα εκπαίδευσης, 

κατάρτισης και επιμόρφωσης ενηλίκων (π.χ. σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων, κ.ά.). Σε οργανισμούς, φορείς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ή μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις, οι οποίοι ασχολούνται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό ή την 

απασχόληση και την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σε 

Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Σε μελέτες σχεδιασμού και υλοποίησης 

επιχειρησιακών προγραμμάτων για την επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων και 

ιδιαίτερα στις νέες τεχνολογίες.   

Β) Κατεύθυνση «Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες». Τα επαγγελματικά δικαιώματα των 

πτυχιούχων της κατεύθυνσης έχουν κατοχυρωθεί με το Νόμο 3699/2008 (Φ.Ε.Κ. 199/2-10-2008) 

«Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» και 

τις σχετικές τροποποιήσεις του Νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118/24-5-2011), άρθρο 56 παρ,. 1 & 2. 

Ο πτυχιούχος της κατεύθυνσης «Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες» έχει την επιστημονική 

δυνατότητα να ασχολείται με την εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες στον δημόσιο και 

ιδιωτικό τομέα ως εξειδικευμένο προσωπικό στην ειδική αγωγή με βάση την εξέλιξη των 

τεχνολογιών στην εκπαίδευση.  Παράλληλα έχει κύρια επαγγελματική ενασχόληση ως ειδικός 

της διάγνωσης, αξιολόγησης, συμβουλευτικής και σχεδιασμού προγραμμάτων:  την αξιολόγηση 

των παιδιών/ ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες και το σχεδιασμό, την 

υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ενίσχυση των  ακαδημαϊκών, κοινωνικών, 

επικοινωνιακών, κινητικών δεξιοτήτων. Επίσης, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εκπαιδευτικής και 

Κοινωνικής Πολιτικής εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών του άρθρου 29 του 

ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄) 

23. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020:  8.300 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

https://helit.duth.gr/wp-content/uploads/2021/04/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD-2020-2021.pdf
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Κλασσική Ειδίκευση 

                                  Βυζαντινή και Νεοελληνική Ειδίκευση 

                                  Γλωσσολογία 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ελληνικής 

Φιλολογίας: 1) γίνονται δεκτοί στον διαγωνισμό μέσω ΑΣΕΠ για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης 

εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα, με σκοπό τον διορισμό ή την πρόσληψή τους στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τον νόμο 3848/2010, άρθρο 2, παράγραφος 3, 

περίπτωση β΄, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του νόμου 4186/2013, άρθρο 36, 

παράγραφος 22, περίπτωση β΄ και ε΄, και 2) προσλαμβάνονται στην ιδιωτική εκπαίδευση, 

σύμφωνα με τον νόμο 3848/2010, άρθρο 8. Επιπλέον μπορούν να εργάζονται σε: Βιβλιοθήκες, 

Πολιτιστικά-Πνευματικά κέντρα, Κ.Α.Π.Η. ως εμψυχωτές και υπεύθυνοι προγραμμάτων 

αναγνωστικών εμψυχώσεων, Λεσχών Ανάγνωσης και δημιουργικής γραφής με παιδιά, εφήβους 

και ενήλικες. Αρχεία. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Διεθνείς Οργανισμούς με πολιτιστικό περιεχόμενο (π.χ. Unesco). Εκδοτικούς Οίκους ως 

επιμελητές, διορθωτές κειμένων, μεταφραστές κειμένων της αρχαίας ελληνικής, λατινικής και 

μεσαιωνικής ελληνικής γραμματείας, συγγραφείς εκπαιδευτικού υλικού και εγχειριδίων για τη 

διδασκαλία των κλασικών γλωσσών και της νεοελληνικής λογοτεχνίας καθώς και για τη 

διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης/ξένης. Διαφημιστικούς οργανισμούς ως 

κειμενογράφοι. Τουριστικές επιχειρήσεις με πολιτιστικό και αρχαιογνωστικό περιεχόμενο. 

Θεατρικούς οργανισμούς ως επιμελητές θεατρικών κειμένων. Ως ωρομίσθιοι καθηγητές / 

εκπαιδευτές σε διάφορες σχολές (σε I.E.K., K.E.K., Σχολές του O.A.E.Δ., Σχολές Τουριστικών 

Επαγγελμάτων, Σχολές Ενόπλων Δυνάμεων, Σχολή Αστυνομίας, Σχολή Νοσηλευτικής, κ.ά.) Σε 

N.E.Λ.E. και σε ερευνητικά προγράμματα για διδασκαλία Ελληνικών σε Προγράμματα 

Αναλφαβητισμού και σε Ομάδες Κοινωνικά Αποκλεισμένων (π.χ. Τσιγγάνων). Σε ερευνητικά 

κέντρα ως ερευνητές για συγγραφή επιστημονικού έργου στα πεδία των αρχαιογνωστικών 

επιστημών, της μεσαιωνικής και νέας ελληνικής φιλολογίας και της γλωσσολογίας. Σε 

εκπαιδευτικούς φορείς ως εκπαιδευτικοί που σχεδιάζουν και υλοποιούν αναλυτικά 

προγράμματα για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Σε εταιρίες 

επεξεργασίας του λόγου ή ερευνητικά κέντρα επεξεργασίας της γλώσσας με τη χρήση των Νέων 

Τεχνολογιών. 

 

24. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 16.470 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:   

Α. Κοινωνικής και Πολιτικής Ανάλυσης της Επικοινωνίας 

Β. Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Επικοινωνιακών Εφαρμογών και Τεχνολογίας 

Γ. Ψυχολογίας της Επικοινωνίας, Επικοινωνιακών Πρακτικών και Σχεδιασμού 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  

• Δημοσιογράφοι στον έντυπο και τον ηλεκτρονικό τύπο. 

• Στελέχη δημοσίων σχέσεων. 

• Σύμβουλοι επικοινωνίας σε επιχειρήσεις. 

• Διαφήμιση – διαφημιστικές επιχειρήσεις ή ιδρύματα. 

• Σε υπηρεσίες του δημοσίου τομέα. 

• Εμπειρογνώμονες των Μ.Μ.Ε. 

• Σε γραφεία τύπου και δημοσίων σχέσεων. 

• Σε υπηρεσίες του Υπουργείου Τύπου. 

• Ως πολιτιστικοί σύμβουλοι (Ο.Τ.Α., Νομαρχίες, Πολιτιστικούς Οργανισμούς). 

• Πολύ καλές εξειδικεύσεις: κοινωνικά δίκτυα, ψηφιακό marketing… 

 

Προσοχή: ΔΕΝ υπάρχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα,  καθώς ως δημοσιογράφοι 

μπορούν να εργαστούν και απόφοιτοι ιδιωτικών σχολών, αλλά και απόφοιτοι άλλων 

πανεπιστημιακών σχολών, μέσω κάποιου μεταπτυχιακού. 

 

25. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 

ΒΑΣΗ 2020: 8.225 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Στελέχη επιχειρήσεων σε Τμήματα Μάρκετινγκ, 

Δημοσίων Σχέσεων, Πωλήσεων, Διαφήμισης 

https://www.media.uoa.gr/el/proptychiakes_spoydes/kanonismos_programma_spoydon/programma_spoydon_etos_eisagogis_2015_kai_meta/
https://cdm.uowm.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%cf%83%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%b4%cf%8e%ce%bd-2/
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-Στελέχη Διαχείρισης Ψηφιακών Μέσων για Οργανισμούς και Επιχειρήσεις ( διαχείριση 

Κοινωνικών Μέσων, διαχείριση Διαδικτυακής Παρουσίας, Διαχείριση Υπηρεσιών, Παραγωγής 

Ψηφιακού Περιεχομένου). 

-Στελέχη σε Γραφεία Τύπου και Δημοσίων σχέσεων οργανισμών. 

-Δημοσιογράφοι ειδικοί στις έντυπες, τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές, ηλεκτρονικές και διαδικτυακές 

παραγωγές. 

-Στελέχη σε Διαφημιστικές εταιρείες Δημοσίων Σχέσεων, σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης σε 

εταιρείες έρευνας Αγοράς και Δημοσκοπήσεων, παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, εταιρείες 

σχεδίασης ιστοσελίδων και παραγωγής ψηφιακού περιεχομένου. 

-Στελέχη σε μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς για την επικοινωνιακή πολιτική τους και την 

διαχείριση ψηφιακών μέσων για την επικοινωνία τους. 

-Σύμβουλοι επικοινωνίας σε πολιτικά κόμματα, πολιτικούς και δημόσια πρόσωπα. 

-Αυτοαπασχολούμενοι του ευρύτερου χώρου της Επικοινωνίας και αυτοαπασχόλησης ως 

επικοινωνιολόγοι και σύμβουλοι επικοινωνίας, επαγγελματίες ειδικοί σε θέματα εφαρμοσμένης 

επικοινωνίας όπως μάρκετινγκ διαφήμισης, διαχείρισης επωνυμίας, ειδικοί σε θέματα 

δημοσιογραφίας, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης καθώς και οπτικοακουστικών και ψηφιακών 

παραγωγών ειδικοί σε θέματα ψηφιακών μέσων και παραγωγής ψηφιακού περιεχομένου, 

ειδικοί σε θέματα ψηφιακού μάρκετινγκ, διαχείρισης ηλεκτρονικής φήμης.  

 

26. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 

ΒΑΣΗ 2020: 15.490 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Επικοινωνίας, 

Μέσων και Πολιτισμού εργάζονται στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, σε συμβατικά και 

διαδικτυακά Μέσα Ενημέρωσης, σε Γραφεία Τύπου, σε πολιτιστικούς οργανισμούς και μουσεία, 

στις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, στον χώρο της διαφήμισης και των δημοσίων 

σχέσεων. Αρκετοί/ές απόφοιτοι/ες ακολούθησαν ακαδημαϊκή καριέρα, ενώ άλλοι δημιούργησαν 

τις δικές τους επιχειρήσεις και startups στο αντικείμενο των σπουδών τους. Οι φοιτήτριες και οι 

φοιτητές του Τμήματος δραστηριοποιούνται παραγωγικά στον χώρο της επικοινωνίας, του 

πολιτισμού, της διαφήμισης, της δημοσιογραφίας και της τέχνης, εκδίδοντας εφημερίδες, 

https://cmc.panteion.gr/images/Undergraduate_Announcements/programma_spoudon_undergraduate_2020-2021
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περιοδικά, και άλλα πειραματικά έντυπα, ηλεκτρονικά περιοδικά, οργανώνοντας θεατρικές 

παραστάσεις, εκθέσεις, διαγωνισμούς για start up επιχειρηματικότητα και κοινωνική καινοτομία, 

αγώνες αντιλογίας (debates), συμμετέχοντας σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και ραδιοφωνικά 

προγράμματα και παράγοντας ταινίες μικρού μήκους. 

 

27. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 17.450 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις 
εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται 
ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως: καθηγητές φυσικής αγωγής 
σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, προπονητές σε αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία, 
γυμναστές σε δήμους και επιχειρήσεις, τεχνικοί σύμβουλοι και επιστημονικοί συνεργάτες σε 
αθλητικούς οργανισμούς και συναφείς φορείς, ελεύθεροι επαγγελματίες, σε κέντρα 
αδυνατίσματος, γυμναστήρια, κατασκηνώσεις. Εντάσσονται στο Κλάδο ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής: 
[Κωδικός: ΠΕ 11.00] Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (κωδ. 1101) 
ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή 
Πτυχίο της Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής (κωδ. 1102). 

 

28. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 17.116 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων 
του ΤΕΦΑΑ είναι πολλές και μπορούν να συνοψισθούν στα παρακάτω: 

• Καθηγητές Φυσικής Αγωγής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
• Προπονητές ατομικών ή ομαδικών αθλημάτων  
• Ειδική Αγωγή (Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός για άτομα με ειδικές ικανότητες) 
• Διοικητικό Στέλεχος σε αθλητικούς φορείς 
• Άσκηση και Φυσική Κατάσταση (γυμναστήρια, κλπ.) 
• Άσκηση και υγεία 
• Διαχείριση ελεύθερου χρόνου (κατασκηνώσεις κλπ.) 

29. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ 

http://www.phed.uoa.gr/proptyxiakes-spoydes/programma-spoydon/ma8imata.html
https://www.phed.auth.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%80%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AD%CF%82/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD
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ΒΑΣΗ 2020: 14.941 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις 
εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται 
ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως: καθηγητές φυσικής αγωγής 
σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, προπονητές σε αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία, 
γυμναστές σε δήμους και επιχειρήσεις, τεχνικοί σύμβουλοι και επιστημονικοί συνεργάτες σε 
αθλητικούς οργανισμούς και συναφείς φορείς, ελεύθεροι επαγγελματίες, σε κέντρα 
αδυνατίσματος, γυμναστήρια, κατασκηνώσεις. Εντάσσονται στο Κλάδο ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής: 
[Κωδικός: ΠΕ 11.00] Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (κωδ. 1101) ΑΕΙ 
Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή Πτυχίο 
της Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής (κωδ. 1102). 

 

30. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) ΑΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 14.609 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις 
εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται 
ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως: καθηγητές φυσικής αγωγής 
σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, προπονητές σε αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία, 
γυμναστές σε δήμους και επιχειρήσεις, τεχνικοί σύμβουλοι και επιστημονικοί συνεργάτες σε 
αθλητικούς οργανισμούς και συναφείς φορείς, ελεύθεροι επαγγελματίες, σε κέντρα 
αδυνατίσματος, γυμναστήρια, κατασκηνώσεις. Εντάσσονται στο Κλάδο ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής: 
[Κωδικός: ΠΕ 11.00] Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (κωδ. 1101) 
ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή 
Πτυχίο της Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής (κωδ. 1102). 

 

31. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 15.666 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

http://www.phyed.duth.gr/undergraduate/index.php/el/ustudies/lus11/1st
https://phed-sr.auth.gr/el/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD
http://www.pe.uth.gr/index.php/spoudes/proptyxiakes-spoudes/programma-spoudon
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις 
εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται 
ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως: καθηγητές φυσικής αγωγής 
σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, προπονητές σε αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία, 
γυμναστές σε δήμους και επιχειρήσεις, τεχνικοί σύμβουλοι και επιστημονικοί συνεργάτες σε 
αθλητικούς οργανισμούς και συναφείς φορείς, ελεύθεροι επαγγελματίες, σε κέντρα 
αδυνατίσματος, γυμναστήρια, κατασκηνώσεις. Εντάσσονται στο Κλάδο ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής: 
[Κωδικός: ΠΕ 11.00] Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (κωδ. 1101) 
ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή 
Πτυχίο της Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής (κωδ. 1102). 

 

32. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020:  14.275 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:   ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Μέσα από το πρόγραμμα σπουδών επιδιώκουν 
να αποκτήσουν οι απόφοιτοι τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες, ώστε να προάγουν την 
παιδαγωγική επιστήμη, να προσαρμόζονται στις επιστημονικές και εκπαιδευτικές αλλαγές και 
να συμβάλουν με την έρευνα στην εξέλιξη και στις σύγχρονες εφαρμογές της επιστήμης αυτής. 
Συνεπώς οι απόφοιτοι του Τμήματος, από τα μαθήματα κορμού, τις προσωπικές επιλογές τους 
(επιλεγόμενα μαθήματα και διπλωματική εργασία) και την Εφαρμοσμένη Προσχολική 
Παιδαγωγική (πρόγραμμα πρακτικής άσκησης) δύνανται να αποκτήσουν ικανότητες προσφοράς 
υπηρεσιών σε φορείς τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης μικρών παιδιών, καθώς επίσης και τη 
δυνατότητα για διεξαγωγή έρευνας στο πεδίο των επιστημών της εκπαίδευσης. Επιπλέον των 
γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν την επιστήμη και το επάγγελμά τους, οι απόφοιτοι του 
Τμήματος αποκτούν γνώσεις και ικανότητες που έχουν σχέση με την επικοινωνία σε μια ξένη 
γλώσσα και με τη χρήση των Τ.Π.Ε. 

 

33. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020:   14.475 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  Α. Κατεύθυνση Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης, η οποία θα χορηγεί 
πτυχίο Δασκάλου, όπως τα αντίστοιχα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης της χώρας 
Β. Κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας, η οποία θα χορηγεί πτυχίο Κοινωνικού Λειτουργού, όπως 
τα αντίστοιχα Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας της χώρας. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης μπορούν να σταδιοδρομήσουν:  

https://www.nured.auth.gr/sites/default/files/files/odigosSpoudonAfter2019_2020_03.pdf
http://www.edu-sw.upatras.gr/wp-content/uploads/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91-%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D-%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%AA%CE%9A%CE%9F%CE%A5-%CE%95%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A3-2020-2021.pdf


 

Σελίδα 24 από 406 
 

• Ως εκπαιδευτικοί στη Δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (κλάδος ΠΕ-70) 16 • Ως 
εκπαιδευτικοί στην Ιδιωτική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση  

• Ως επιστημονικό προσωπικό σε Δημόσιες και Ιδιωτικές Επιχειρήσεις /Οργανισμούς που 
ασχολούνται με συναφείς θεματικές, όπως σε Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, σε Ιδρύματα 
παιδικής πρόνοιας, σε παιδικές κατασκηνώσεις, ξενοδοχειακές μονάδες, παιδικά μουσεία κ.ά.  

• Ως ερευνητές σε εκπαιδευτικά κέντρα και οργανισμούς 

 • Ως συγγραφείς εκπαιδευτικών βιβλίων  

•Με περαιτέρω εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, οι απόφοιτοι αυτής της κατεύθυνσης θα είναι 
σε θέση να καταλάβουν θέσεις στον κλάδο της Ειδικής Αγωγής, ως εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής 
σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.). Για τα πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα των 
αποφοίτων της κατεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης, μπορείτε να ανατρέξετε στην αντίστοιχη 
νομοθεσία: Ν. 1566/1985, άρθρα 13 και 15 (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985) και το ΠΔ 24/1991 (ΦΕΚ 9/τ. 
Α/4-2- 1991). Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον Δημοσιοϋπαλληλικό 
Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα. Κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ 
ΔΙΑΤΑΓΜΑ (αριθμός:50, ΦΕΚ 23, τ. Α, 26-1-1989, σελ. 345-347) Άρθρο 1 Επαγγελματικά 
Δικαιώματα  

Οι πτυχιούχοι, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις - θεωρητικές και 
εφαρμοσμένες - ασχολούνται, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, σε 
όλους τους τομείς δραστηριότητας που αποβλέπουν στην πραγματοποίηση ενός ή και 
συνδυασμού από τους παρακάτω στόχους: α) Πρόληψη και θεραπεία κοινωνικών 
προβλημάτων. β) Βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της κοινωνικής λειτουργικότητας, ατόμων 
και ομάδων με την πραγμάτωση θεσμικών αλλαγών μέσα στην κοινότητα. 2.  

Οι πτυχιούχοι  του τμήματος κοινωνικής εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και 
Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Κοινωνικοί Λειτουργοί έχουν δικαίωμα 
απασχόλησης, ως στελέχη στον ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός 
προσδιορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, με τα παρακάτω αντικείμενα: α) 
Διενέργεια κοινωνικής μελέτης ή ψυχοκοινωνικής μελέτης όπου κρίνεται απαραίτητη, του 
περιστατικού, της ομάδας και της κοινότητας που χρειάζεται την παρέμβασή τους. β) 
Διαμόρφωση διάγνωσης, αυτόνομα ή και σε συνεργασία με άλλους ειδικούς για τα προβλήματα 
που εντοπίστηκαν. γ) Εκπόνηση και εκτέλεση σχεδίου δράσης και ενεργειών για την 
αντιμετώπιση συγκεκριμένης κατάστασης.  

Οι πτυχιούχοι του τμήματος ασκούν τις παρακάτω δραστηριότητες κατά τομέα απασχόλησης, 
ως εξής: α) Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας: Προγράμματα παιδικής προστασίας, υπερηλίκων, 
αναπήρων και γενικά ατόμων και οικογενειών με κοινωνικές ανάγκες. β) Τομέας Υγείας. Παροχή 
ειδικών κοινωνικών υπηρεσιών προς τον ασθενή και τους οικείους του, σε νοσηλευτικά 
ιδρύματα, αναρρωτήρια, Θεραπευτικούς ξενώνες, ιατροκοινωνικά κέντρα, μονάδες 
οικογενειακού προγραμματισμού κ.λπ. γ) Τομέας Ψυχικής Υγείας: Παροχή υπηρεσιών 
διαγνωστικού συμβουλευτικού και θεραπευτικού χαρακτήρα σε άτομα, ομάδες και οικογένειες 
τα οποία θεραπεύονται σε 17 κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Θεραπευτήρια Ψυχικών 
Παθήσεων, Συμβουλευτικούς Σταθμούς κ.λπ. δ) Τομέας Κοινωνικής Ασφάλισης. Παροχή 
κοινωνικών υπηρεσιών ενημερωτικού, συμβουλευτικού και επιβοηθητικού χαρακτήρα σε 
ασφαλισμένα άτομα ή και στις οικογένειες τους, μέσα από τους αρμόδιους φορείς π.χ. Ι.Κ.Α., 
Ο.Γ.Α., κ.λπ. ε) Τομέας επαγγελματικού προσανατολισμού εργασίας.  
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34. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. 

ΠΑΤΡΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020:  12.325 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και 
την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και 
ιδιωτικό τομέα: σε νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς, σε νοσοκομεία, σε ιδρύματα 
φροντίδας για το παιδί, σε χώρους ψυχαγωγίας για το παιδί, σε δικό τους νηπιαγωγείο. 

 

35. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020:  9.925 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ   

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:   -  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

 Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστημών των Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία 
εργάζονται σε ποικίλα πλαίσια εκπαίδευσης, φροντίδας και ψυχαγωγίας παιδιών 
προσχολικής ηλικίας ή/και πρώτης σχολικής ηλικίας. Ο ρόλος τους είναι να δημιουργούν 
για τα παιδιά τα κατάλληλα περιβάλλοντα μάθησης μέσα από δραστηριότητες ποικίλων 
γνωστικών αντικειμένων. Στη δουλειά τους ανάλογα με το περιεχόμενο του διδακτικού 
σχεδίου που αναλαμβάνουν να καταρτίσουν και να υλοποιήσουν χρειάζεται να 
χρησιμοποιούν ποικίλα εκπαιδευτικά υλικά και εξοπλισμό (π.χ. Η/Υ, γραφική ύλη, 
εργαλεία πειραματισμού) για να επιτευχθούν τα βέλτιστα μαθησιακά οφέλη απ’ την 
πλευρά των παιδιών. Ο βαθμός αυτονομίας, συνεργασίας και επίβλεψης στην εκπόνηση 
του εκπαιδευτικού έργου, οι ακριβείς συνθήκες εργασίας και οι αμοιβές-παροχές του 
συγκεκριμένου επαγγέλματος ποικίλουν ανάλογα με το εκάστοτε εργασιακό πλαίσιο 
απασχόλησης 

Παραδείγματα πιθανών θέσεων εργασίας: 

• σε νηπιαγωγεία στο δημόσιο τομέα 
• σε νηπιαγωγεία στον ιδιωτικό τομέα 
• σε δημοτικούς παιδικούς ή/και βρεφονηπιακούς σταθμούς των ΟΤΑ 
• σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς 

http://150.140.160.61:8000/static/files/studies/os-gr.pdf
https://www.psed.duth.gr/wp-content/uploads/2021/02/odigos_spoudon_2020-21_gr_v4.pdf
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• σε χώρους που γίνονται εκπαιδευτικά προγράμματα (μουσεία, βιβλιοθήκες, 
κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, 
παιδότοπους, κατασκηνώσεις για παιδιά κλπ) 

• Επιχειρηματική δραστηριότητα με δημιουργία δικού τους 
νηπιαγωγείου/παιδικού σταθμού 

• Παροχή εκπαιδευτικού έργου ως ελεύθεροι επαγγελματίες με προσφορά 
ιδιαίτερων μαθημάτων σε παιδιά των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου 

 

36. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΠΑΝ. 

ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΒΑΣΗ 2020:  9.250 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:   - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Oι πτυχιούχοι του Τμήματος Επιστημών 
της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, αποκτούν τις αναγκαίες 
επιστημονικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες σε συνδυασμό με τις  αναγκαίες 
ερευνητικές ικανότητες και δεξιότητες,  ώστε να δραστηριοποιούνται ως εκπαιδευτικοί 
προσχολικής αγωγής στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.  Επιπλέον, στο βαθμό όπου 
η έμφαση του Προγράμματος Σπουδών στον άξονα του  Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 
επιτρέπει τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου επαγγελματικού προφίλ των αποφοίτων με 
την επιπλέον καλλιέργεια ικανοτήτων και δεξιοτήτων σχεδιασμού και διοίκησης 
σχολικών μονάδων Προσχολικής Εκπαίδευσης, διαχείρισης τοπικών κοινωνικών 
εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δράσεων με σχεδιασμένη αξιοποίηση των 
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, καθώς και παραγωγής 
πολύμορφου εκπαιδευτικού-παιδαγωγικού υλικού, οι πτυχιούχοι του Τμήματος είναι 
δυνατόν να εμπλέκονται ως σύμβουλοι, σχεδιαστές/τριες,  εμψυχωτές/τριες, 
διαχειριστές/τριες στη μικρο/μακροοργάνωση  κοινωνικών,  εκπαιδευτικών και 
επιμορφωτικών δράσεων, σε τοπικό ή υπερτοπικό επίπεδο και σε διαφορετικά πλαίσια 
(όπως, σε Προγράμματα Υπουργείων, Δήμων, στην Οργάνωση λειτουργίας 
Βρεφονηπιακών Σταθμών και Νηπιαγωγείων, σε Προγράμματα Επιμόρφωσης σε 
Επιχειρήσεις και λοιπούς εργασιακούς χώρους, σε Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης, 
σε Προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς για το 
σχεδιασμό ειδικών εκπαιδευτικών δράσεων κ. ο.κ.ε.). 
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού 
Σχεδιασμού, με βάση την επιστημονική  εξειδίκευση και την τεχνογνωσία τους, δύνανται 
να απασχολούνται στο δημόσιο και στο ιδιωτικό τομέα ως εκπαιδευτικοί προσχολικής 
αγωγής και σε οποιαδήποτε άλλη θέση απαιτεί πτυχίο Α.Ε.Ι. 

37. ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 11.125 

http://www.pse.aegean.gr/?page_id=5421
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι απόφοιτοι Θεατρικών Σπουδών των 

Πανεπιστημίων της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας μπορούν να διορίζονται στην μέση 

εκπαίδευση για την συστηματική διδασκαλία μαθημάτων θεατρικής παιδείας σύμφωνα με το 

Προεδρικό Διάταγμα 125/2000 (Φ.E.K. 111/6-4-2000 τ. Α΄) και την Υπουργική Απόφαση 

Δ2/13934/2-3-2001 (Φ.E.K. 202/2-3-2001 τ. Β΄). Το 2009 απόφοιτοι Τμημάτων Θεατρικών 

Σπουδών της χώρας συμμετείχαν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και προσελήφθησαν οι πρώτοι 

θεατρολόγοι στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

Επίσης οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να εργαστούν: 

α) Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ως θεατρολόγοι στα ολοήμερα δημοτικα σχολεία 

(ωρομίσθιοι). β) Σε θεατρικούς οργανισμούς ως δραματολόγοι, υπεύθυνοι καλλιτεχνικού 

προγραμματισμού, μεταφραστές, επιμελητές προγραμμάτων. 

γ) Στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο ως επιστημονικοί σύμβουλοι και υπεύθυνοι για θεατρικές 

εκπομπές. 

δ) Στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο και σε εκδοτικούς οίκους ως κριτικοί, ειδικευμένοι στο 

θέατρο συντάκτες, υπεύθυνοι εκδόσεων και δραστηριοτήτων σχετικών με το θέατρο. 

ε) Σε υπουργεία, νομαρχίες και στην Tοπική Aυτοδιοίκηση ως υπεύθυνοι θεατρικών και 

πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

στ) Σε δραματικές σχολές ως καθηγητές. 

ζ) Εφόσον συνεχίσουν μεταπτυχιακές σπουδές και αποκτήσουν διδακτορικό δίπλωμα, στα 

Πανεπιστημιακά Τμήματα Θεατρικών Σπουδών και στα Τμήματα των Φιλοσοφικών Σχολών ως 

ακαδημαϊκοί διδάσκοντες. 

η) Σε ερευνητικά κέντρα ως μελετητές της ιστορίας και της θεωρίας του θεάτρου. 

θ) Εφόσον σπουδάσουν σε δραματική σχολή, μπορούν να σταδιοδρομήσουν στο θέατρο ως 

σκηνοθέτες ή ηθοποιοί. 

 

38. ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 

ΒΑΣΗ 2020:  7.900 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

http://www.theatre.uoa.gr/fileadmin/theatre.uoa.gr/uploads/secr/PROPTYCHIAKO_2020-21/Odigos_Spoydon_TTHS_2020-2021__18.9.20__.pdf
http://ts.uop.gr/images/files/anakoinoseis/2020-21/2021-05-07_odigos_spoudon_ts_2020-21_v2.pdf
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. Κατεύθυνση Θεατρολογίας 2. Κατεύθυνση Θεατρικής Πρακτικής  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4 έτη   

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Ορισμένες από τις επαγγελματικές προοπτικές 

των αποφοίτων που συνδέονται με τα μαθησιακά αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών 

του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών είναι οι εξής: 1. Εκπαιδευτικοί σε όλες τις βαθμίδες της 

εγκυκλίου και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δεδομένης της αυτόματης χορήγησης της 

Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στους/στις αποφοίτους μας, σύμφωνα με τις εκάστοτε 

ισχύουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 

Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και Λύκεια, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης, δημόσια και ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Περιφερειακά 

Επιμορφωτικά Κέντρα, Προγράμματα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, Προγράμματα 

Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και άλλες δομές διά βίου μάθησης, 

ανώτερες σχολές δραματικής τέχνης, σχολές σκηνοθεσίας, σχολές χορού, σχολές 

κινηματογράφου, ωδεία κ.ά.) 2. Στελέχη θεατρικών οργανισμών: δραματολόγοι, επιμελητές 

θεατρικών προγραμμάτων και δράσεων σε θεατρικούς οργανισμούς δημόσιους και ιδιωτικούς 

(κρατικοί θεατρικοί οργανισμοί, εθνικές σκηνές, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., επιχορηγούμενο και ελεύθερο 

θέατρο, φεστιβάλ κ.ά.) 3. Ειδικοί επιστημονικοί σύμβουλοι επί πολιτιστικών θεμάτων: 

πολιτιστικοί διαχειριστές, σύμβουλοι καλλιτεχνικού προγραμματισμού και παραγωγής, 

υπεύθυνοι καλλιτεχνικών δράσεων σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (Υπουργεία, 

Περιφερειακές και Τοπικές Αυτοδιοικήσεις, φεστιβάλ, θέατρα, μουσεία, χώροι τέχνης, παιδείας 

και πολιτισμού, αρχεία και βιβλιοθήκες, ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, κοινωνικοί φορείς, ΜΜΕ 

κ.ά.) 4. Πολιτιστικοί συντάκτες, επιμελητές, κριτικοί θεάτρου και τέχνης: σε μέσα μαζικής 

ενημέρωσης και σε εκδόσεις (καθημερινός και περιοδικός Τύπος, ηλεκτρονικός Τύπος, 

ραδιόφωνο, τηλεόραση, εκδοτικοί οίκοι). 5. Καλλιτέχνες και επαγγελματίες της σκηνής: 

δημιουργοί, καλλιτεχνικοί συντελεστές, ερμηνευτές, βοηθοί παραγωγής, βοηθοί σκηνογράφου 

και ενδυματολόγου, βιντεοκαλλιτέχνες, περφόρμερ, τεχνικοί, ανιματέρ κ.λπ., σε χώρους 

θεατρικής δημιουργίας και έκφρασης, σε κοινωνικούς χώρους και ευαίσθητες κοινωνικές 

ομάδες, καθώς και στον χώρο του τουρισμού. Οι πτυχιούχοι του Τ.Θ.Σ. διαθέτουν επίσης το 

απαιτούμενο θεωρητικό και καλλιτεχνικό υπόβαθρο ώστε να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε 

επίπεδο μεταπτυχιακού προγράμματος ή διδακτορικού διπλώματος, στην Ελλάδα ή το 

εξωτερικό, με απώτερο σκοπό την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία τους σε Α.Ε.Ι και σε άλλα δημόσια 

ή ιδιωτικά ερευνητικά, πολιτιστικά ή επιστημονικά ιδρύματα. Τέλος, με την απόκτηση του 

πτυχίου τους, παρέχεται στους αποφοίτους του Τ.Θ.Σ. το δικαίωμα εγγραφής τους ως τακτικών 

μελών στον Πανελλήνιο Επιστημονικό Σύλλογο Θεατρολόγων (ΠΕΣΥΘ). 
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39. ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 8.250 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι απόφοιτοι Θεατρικών Σπουδών των 

Πανεπιστημίων της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας μπορούν να διορίζονται στην μέση 

εκπαίδευση για την συστηματική διδασκαλία μαθημάτων θεατρικής παιδείας σύμφωνα με το 

Προεδρικό Διάταγμα 125/2000 (Φ.E.K. 111/6-4-2000 τ. Α΄) και την Υπουργική Απόφαση 

Δ2/13934/2-3-2001 (Φ.E.K. 202/2-3-2001 τ. Β΄). Το 2009 απόφοιτοι Τμημάτων Θεατρικών 

Σπουδών της χώρας συμμετείχαν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και προσελήφθησαν οι πρώτοι 

θεατρολόγοι στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

Επίσης οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να εργαστούν: 

α) Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ως θεατρολόγοι στα ολοήμερα δημοτικα σχολεία 

(ωρομίσθιοι). β) Σε θεατρικούς οργανισμούς ως δραματολόγοι, υπεύθυνοι καλλιτεχνικού 

προγραμματισμού, μεταφραστές, επιμελητές προγραμμάτων. 

γ) Στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο ως επιστημονικοί σύμβουλοι και υπεύθυνοι για θεατρικές 

εκπομπές. 

δ) Στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο και σε εκδοτικούς οίκους ως κριτικοί, ειδικευμένοι στο 

θέατρο συντάκτες, υπεύθυνοι εκδόσεων και δραστηριοτήτων σχετικών με το θέατρο. 

ε) Σε υπουργεία, νομαρχίες και στην Tοπική Aυτοδιοίκηση ως υπεύθυνοι θεατρικών και 

πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

στ Σε δραματικές σχολές ως καθηγητές. 

ζ) Εφόσον συνεχίσουν μεταπτυχιακές σπουδές και αποκτήσουν διδακτορικό δίπλωμα, στα 

Πανεπιστημιακά Τμήματα Θεατρικών Σπουδών και στα Τμήματα των Φιλοσοφικών Σχολών ως 

ακαδημαϊκοί διδάσκοντες. 

η) Σε ερευνητικά κέντρα ως μελετητές της ιστορίας και της θεωρίας του θεάτρου. 

θ) Εφόσον σπουδάσουν σε δραματική σχολή, μπορούν να σταδιοδρομήσουν στο θέατρο ως 

σκηνοθέτες ή ηθοποιοί. 

40. ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 

https://www.theaterst.upatras.gr/wp-content/uploads/2020/10/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CC%81%CF%82-%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%89%CC%81%CE%BD-2020-2021.pdf
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ΒΑΣΗ 2020: 13.000 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  

α) Κατεύθυνση Δραματολογίας-Παραστασιολογίας Η κατεύθυνση απευθύνεται σε φοιτητές με 
θεωρητικά κυρίως ενδιαφέροντα, προσανατολισμένα στην ανάλυση του δραματικού κειμένου 
και της θεατρικής παράστασης. Εξοπλίζει τους φοιτητές προκειμένου να ασχοληθούν με τη 
θεατρολογική έρευνα και την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, ή να εργαστούν σε θεατρικούς 
οργανισμούς ως δραματολόγοι και επιμελητές εντύπων προγραμμάτων, ή να συνεργαστούν με 
εφημερίδες και περιοδικά ως θεατρικοί συντάκτες και κριτικοί, ενώ παράλληλα προσφέρει 
θεωρητική υποστήριξη σε όσους έχουν σκηνοθετικά ενδιαφέροντα. Όσοι ακολουθούν αυτήν την 
κατεύθυνση πρέπει να επιλέξουν τουλάχιστον 22 μαθήματα ειδίκευσης (από τον κύκλο 
Δραματολογίας-Παραστασιολογίας) και 5 συμπληρωματικά μαθήματα αδιακρίτως κύκλου.  

β) Κατεύθυνση Σκηνογραφίας-Ενδυματολογίας. Η κατεύθυνση απευθύνεται σε όσους 
ενδιαφέρονται για τον σκηνογραφικό σχεδιασμό και την ενδυματολογία, και γενικότερα για το 
εικαστικό μέρος της θεατρικής παράστασης, καθώς επίσης και σε όσους έχουν κλίση για τις 
σκηνογραφικές κατασκευές και για την τεχνολογία της σκηνής. Όσοι ακολουθούν αυτήν την 
κατεύθυνση, πρέπει να επιλέξουν 22 μαθήματα ειδίκευσης (από τον κύκλο 
ΣκηνογραφίαςΕνδυματολογίας) και 5 συμπληρωματικά μαθήματα από την κατεύθυνση 
Δραματολογία-Παραστασιολογία.  

γ) Κατεύθυνση Υποκριτικής Η κατεύθυνση απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται για την 
υποκριτική τέχνη και το επάγγελμα του ηθοποιού. Όσοι ακολουθούν αυτήν την κατεύθυνση 
πρέπει να επιλέξουν 22 μαθήματα ειδίκευσης (από τον κύκλο Υποκριτικής) και 5 
συμπληρωματικά μαθήματα από τον κύκλο Δραματολογίας-Παραστασιολογίας.  

δ) Γενική κατεύθυνση Aπευθύνεται στους φοιτητές που δεν ακολουθούν μία από τις παραπάνω 
κατευθύνσεις, είτε επειδή δεν πέρασαν το αντίστοιχο προαπαιτούμενο μάθημα είτε επειδή 
προτιμούν μεγαλύτερη ποικιλία επιλογών. Όσοι ακολουθούν αυτήν την κατεύθυνση, πρέπει να 
επιλέξουν τα 22 επιλεγόμενα μαθήματα (Ε) αδιακρίτως κύκλου, με τον όρο 5 τουλάχιστον από 
αυτά να ανήκουν στον κύκλο Δραματολογίας-Παραστασιολογίας. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Όπως συμβαίνει πια με όλους σχεδόν τους 

κλάδους σπουδών, δεν υπάρχει για τους αποφοίτους εξασφαλισμένη επαγγελματική 

αποκατάσταση. Η αβεβαιότητα είναι άλλωστε μεγαλύτερη στις περιοχές των καλών τεχνών και 

των ανθρωπιστικών επιστημών. Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι οι φοιτητές του Τμήματος Θεάτρου 

αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ουσιαστικά εφόδια, που τους επιτρέπουν να 

αναζητήσουν εργασία σε διάφορους τομείς: -Στον τομέα της επιστημονικής έρευνας και της 

ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας. -Στα καλλιτεχνικά επαγγέλματα της σκηνής: ηθοποιοί, 

σκηνογράφοι, ενδυματολόγοι, σκηνοθέτες, μεταφραστές. -Στα τεχνικά επαγγέλματα της σκηνής: 

παραγωγοί, τεχνικοί σκηνής, φωτιστές, υπεύθυνοι ειδικών σκηνογραφικών κατασκευών κλπ. -

Ως στελέχη κρατικών, δημοτικών και ιδιωτικών θεατρικών οργανισμών: δραματολόγοι, 

επιμελητές εντύπων προγραμμάτων, οργανωτικά στελέχη, υπεύθυνοι εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων κλπ. -Ως εμψυχωτές (animateurs) θεατρικών δραστηριοτήτων σε νομαρχιακά, 

https://www.thea.auth.gr/undergraduate-studies/neo-pps/
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δημοτικά κ.ά. πολιτιστικά κέντρα. -Στην εκπαίδευση, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, ως 

καθηγητές θεατρικής αγωγής. -Στα μέσα ενημέρωσης (καλλιτεχνικό ρεπορτάζ, θεατρική κριτική). 

Είναι ευνόητο ότι η παραπάνω απαρίθμηση δεν σημαίνει και την ύπαρξη συγκεκριμένου 

αριθμού θέσεων εργασίας. Άλλωστε, οι δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης θα 

εξαρτηθούν και από γενικότερες παραμέτρους: από την εξέλιξη της θεατρικής ζωής στη χώρα 

μας, από την περαιτέρω ενσωμάτωση της θεατρικής αγωγής στα προγράμματα της 

πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από την ανάπτυξη της πολιτιστικής 

αποκέντρωσης κλπ. Και, βέβαια, από τα ειδικά προσόντα και τις ικανότητες των αποφοίτων. 

 

41. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 7.400 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι προοπτικές για τους πτυχιούχους του 

Τμήματος Θεολογίας είναι ευρύτατες και προσδιορίζονται από την ιδιαιτερότητα της σύνθετης 

αποστολής της Θεολογικής Σχολής, είτε στον τομέα της Δημόσιας Εκπαίδευσης είτε της 

στελέχωσης της εκκλησιαστικής διακονίας. Παράλληλα, το περιεχόμενο της παρεχόμενης 

θεολογικής, φιλοσοφικής, φιλολογικής, ιστορικο-αρχαιολογικής και γενικότερα ανθρωπιστικής 

μορφώσεως, προσφέρει ευρύτατες δυνατότητες περιστασιακής ή και μόνιμης απασχολήσεως σε 

διάφορες υπηρεσίες του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα (δημόσια διοίκηση, τοπική 

αυτοδιοίκηση, αρχαιολογική υπηρεσία, εκδοτικοί φορείς, ξεναγήσεις αρχαιολογικών χώρων, 

κ.λπ.). Στη συνέχεια παρατίθενται ανά τομέα οι επαγγελματικές προοπτικές για τους αποφοίτους 

του Τμήματος Θεολογίας, κάποιες από τις οποίες βρίσκονται σε διαδικασία αναγνώρισης από 

την Ελληνική Πολιτεία. 

- Α΄ Εκπαίδευση 

1. Η διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών και κάθε μαθήματος που παρέχει 

θρησκευτική εκπαίδευση στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποτελεί αποκλειστικό 

δικαίωμα των αποφοίτων των δύο Θεολογικών Σχολών Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Οι πτυχιούχοι του 

Θεολογικού Τμήματος μπορούν να ασκήσουν το διδακτικό λειτούργημα στα σχολεία Μέσης 

Εκπαίδευσης του δημοσίου και του ιδιωτικού φορέα, σε οργανικές θέσεις που προβλέπονται από 

την ισχύουσα νομοθεσία και είναι κατοχυρωμένες από το Σύνταγμα (1975). Μέσα από την 

http://www.theol.uoa.gr/fileadmin/theol.uoa.gr/uploads/2020-21/Odigos_Spoydon_2020-21_TTHL_THSCH_EKPA_15-05-2021_opt.pdf
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προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία ορίζεται, επίσης, ποια άλλα μαθήματα μπορούν να 

διδάξουν σε β΄ ή γ΄ ανάθεση. 

2. Ειδική Αγωγή. Έχει ζητηθεί, αναλόγως προς τα Τμήματα Παιδαγωγικά, Κοινωνιολογίας και 

Κοινωνικής Πολιτικής, οι απόφοιτοι των Τμημάτων Θεολογίας συνδυαστικά με ένα μεταπτυχιακό 

πιστοποιητικό ειδίκευσης, όπως το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον 

Προσανατολισμό, να έχουν τη δυνατότητα πρόσληψης ως ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό στην 

Ειδική Αγωγή ή ως Σύμβουλοι στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας-ΣΔΕ. 

3. Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Θεολογίας μπορούν να συνεχίσουν μεταπτυχιακή επιστημονική 

έρευνα στα επιμέρους αντικείμενα της Θεολογίας, ή συναφών επιστημών κατά περίπτωση, που 

οδηγεί και σε απόκτηση διδακτορικού διπλώματος (που χορηγείται από τα Τμήματα) και να 

απασχοληθούν στο ερευνητικό και διδακτικό έργο των ΑΕΙ. 

- Β΄ Εκκλησιαστική Ιεραρχία 

Οι πτυχιούχοι κληρικοί του Τμήματος Θεολογίας, όπως και των δύο Θεολογικών Σχολών, 

εντάσσονται στην Α΄ μισθολογική βαθμίδα και πληρούν με τη λήψη του πτυχίου μία από τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις χειροτονίας τους στο βαθμό του επισκόπου. 

- Γ΄ Διοίκηση – Κοινωνικές Υπηρεσίες - Πολιτισμός 

Οι πτυχιούχοι μπορούν ακόμη να απασχολούνται σε: 

1. Θέσεις Δημοσίου και ΟΤΑ ΠΕ Διοικητικού. 

2. Διοίκηση και γραμματειακή υποστήριξη Εκκλησιαστικών Θρησκευτικών Οργανισμών και 

Ιδρυμάτων, όπως Ι. Μητροπόλεις, Πατριαρχεία, ιεραποστολικά κλιμάκια, διεθνείς 

θρησκευτικούς φορείς (όπως το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, Διάσκεψη Ευρωπαϊκών 

Εκκλησιών CEC) κλπ. 

3. Συμβουλευτική σε θέματα ηθικής και δεοντολογίας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και 

διδασκαλία του αντίστοιχου μαθήματος στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και σχολικού 

επαγγελματικού προσανατολισμού στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Κατ’ αναλογίαν μπορούν 

να τοποθετηθούν ως επιστημονικό προσωπικό στα Πανεπιστήμια με έμφαση στην 

συμβουλευτική για τους φοιτητές. 

4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού σε υπηρεσίες, ιδρύματα και επιχειρήσεις. 

5. Οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων προσκυνηματικών και θρησκευτικών περιηγήσεων 

είτε στον ιδιωτικό τομέα με παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, υλοποίησης και υποστήριξης 

ταξιδιών - εκδρομών και διαφόρων δρώμενων με προσκυνηματικό, θρησκευτικό και πολιτισμικό 

ενδιαφέρον, είτε σε δημόσιους φορείς Τουρισμού. 
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6. Συντήρηση, φύλαξη, τεκμηρίωση και ανάδειξη εκκλησιαστικών αρχείων, βιβλιοθηκών, 

μουσείων και μνημείων θρησκευτικού χαρακτήρα. 

7. Συνοδευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας όπως 

συμβουλευτικό έργο σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς υγείας, σε ιδρύματα εκκλησιαστικών 

οργανισμών, ΜΚΟ και τοπικής αυτοδιοίκησης, που ασχολούνται με ευπαθείς ομάδες, 

μετανάστες κλπ. καθώς και σε φορείς Προαγωγής Ψυχικής Υγείας. 

8. Υπηρεσίες συμβούλων επικοινωνίας ή στελεχών εκκλησιαστικής δημοσιογραφίας σε έντυπα 

και ηλεκτρονικά ΜΜΕ. 

9. Ανάθεση ρόλου διαμεσολαβητή στην εκπαίδευση, στις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα 

ασφαλείας σε θέματα ρατσισμού και bullying μέσα από τη συμμετοχή σε εξετάσεις του 

υπουργείου Δικαιοσύνης με τις οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν την πιστοποίηση 

και τα επαγγελματικά δικαιώματα του "διαμεσολαβητή". 

 

42. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 7.375 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: -  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πτυχιούχοι του προπτυχιακού προγράμματος 

σπουδών στη Θεολογία έχουν την απαραίτητη επιστημονική κατάρτιση και την εσωτερική 

καλλιέργεια, προκειμένου να εργαστούν ως καθηγητές στη δημόσια και ιδιωτική δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, να διακονήσουν ως κληρικοί την Εκκλησία και να στελεχώσουν ως λαϊκοί τις 

κοινωνικοπρονοιακές και άλλες δομές των Ιερών Μητροπόλεων. Επιπλέον, ο ανθρωπιστικός και 

ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας των θεολογικών σπουδών καθιστά τους πτυχιούχους ικανούς να 

εργαστούν σε διάφορους επιστημονικούς, πολιτιστικούς και κοινωνικούς οργανισμούς καθώς 

και σε επιχειρήσεις δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα. Τέλος, οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα 

να συνεχίσουν μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές είτε εντός του Τμήματος είτε σε άλλα 

Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, συναφών επιστημονικών πεδίων, με εξέλιξη στα 

αντίστοιχα ερευνητικά και ακαδημαϊκά πεδία. 

43. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 7.225 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

https://qa.auth.gr/x/studyguide/60000024/current
https://qa.auth.gr/x/studyguide/60000024/current
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: H Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών 

αφορά στην επιστημονική μελέτη του Ισλάμ και συγκεκριμένα στην κειμενική του παράδοση, 

έτσι όπως αυτή εγγράφεται και εξελίσσεται εντός των διαφόρων ιστορικών και πολιτισμικών της 

συμφραζομένων. Η κατεύθυνση αυτή προσφέρει εξειδίκευση στο Ισλάμ δια μέσου μιας ποικιλίας 

εκφράσεων (θρησκεία, πολιτισμός, πολιτική, κοινωνία, και ιστορία) και με μεθοδολογικά 

εργαλεία τις αντίστοιχες επιστημονικές προσεγγίσεις (ερμηνεία, μετάφραση και κριτική ανάλυση 

κειμένων, θεολογία, ιστορία, θρησκειολογία, κοινωνιολογία, ανθρωπολογία και νομική). Η 

κατεύθυνση θα δίνει τη δυνατότητα κατάρτισης σε αντικείμενα που περιλαμβάνουν τον 

μουσουλμανικό πολιτισμό, τις κορανικές σπουδές και τις μουσουλμανικές παραδόσεις, τη 

θρησκευτική και πολιτική υπόσταση του Ισλάμ στον χώρο και τον χρόνο, τα νομικά του 

συστήματα, τη σχέση του και τα ζητήματα που εγείρονται κατά την υπαγωγή μουσουλμάνων στα 

κοσμικά νομικά συστήματα των ευρωπαϊκών χωρών και τις κατανοήσεις περί ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και θρησκευτικής ελευθερίας, καθώς και τις μακραίωνες σχέσεις του Ισλάμ με τον 

Χριστιανισμό της Ανατολής, τον διαθρησκειακό διάλογο, τα χαρακτηριστικά των ποικίλων 

μουσουλμανικών κοινωνιών, πλειονοτικών ή μειονοτικών, καθώς και τις θρησκευτικές, 

λογοτεχνικές, καλλιτεχνικές και πολιτικές εκφράσεις τους. 

Σκοπός της Κατεύθυνσης Μουσουλμανικών Σπουδών 

● Να προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στο επιστημονικό πεδίο της μελέτης της 

θρησκείας του Ισλάμ και του πολιτισμού του. 

● Να αναπτύξει τις γλωσσικές ικανότητες των φοιτητών στις γλώσσες των συναφών με το 

αντικείμενο σπουδών, με κύριες την ελληνική και την αραβική, και τη σχετική επιστημονική 

ορολογία. Παραλλήλως, και για όλους όσοι το επιθυμούν και αναλόγως με τα ερευνητικά τους 

ενδιαφέροντα και τους επαγγελματικούς τους στόχους, θα προσφέρεται και η δυνατότητα 

εκμάθησης της περσικής γλώσσας και της οθωμανικής καλλιγραφίας. 

  

● Να προσφέρει δυνατότητες και ικανότητες διαχείρισης θρησκευτικών κρίσεων και 

εποικοδομητικής επίλυσής τους. Για τον λόγο αυτόν τα μαθήματα που αφορούν στον 

διαθρησκειακό και διαπολιτισμικό διάλογο και στην ιστορία συνάντησης του Χριστιανισμού με 

το Ισλάμ, αποτελούν κεντρική επιλογή του προγράμματος σπουδών. 

● Να παρέχει τη δυνατότητα πανεπιστημιακής θεολογικής εκπαίδευσης : 
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Α) σε μουσουλμάνους το θρήσκευμα, μέλλοντες εκπαιδευτικούς της Δυτικής Θράκης (σύμφωνα 

με το άρθρο 53 του ν. 4115/2013 Ιεροδιδάσκαλοι της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης 

και ενίσχυση της φοίτησης μουσουλμανοπαίδων στα δημόσια σχολεία της Θράκης). Οι 

πτυχιούχοι της Κατεύθυνσης Μουσουλμανικών Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ. 

θα έχουν δικαίωμα, σύμφωνα με το προαναφερθέν άρθρο 53 του ν. 4115/2013, να διδάξουν το 

Ισλάμ σε δημόσια σχολεία της Θράκης σε μουσουλμάνους μαθητές. 

Β) σε άλλους ενδιαφερόμενους, πτυχιούχους και μη, οι οποίοι επιζητούν εξειδίκευση στις 

ισλαμικές σπουδές για να ενισχύσουν και διευρύνουν τους μαθησιακούς και επαγγελματικούς 

τους προσανατολισμούς. Οι πτυχιούχοι αυτοί δεν θα έχουν συναφή επαγγελματικά δικαιώματα 

με τους αποφοίτους μουσουλμάνους στο θρήσκευμα, αλλά θα είναι εξειδικευμένοι επαρκώς σε 

θέματα Ισλάμ, θρησκείας και πολιτισμού και θα μπορούν να αποτελέσουν μια δεξαμενή 

καταρτισμένων επιστημόνων που θα στελεχώσουν διαφόρους οργανισμούς και φορείς. 

44. ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Α.Σ.Κ.Τ. 

ΒΑΣΗ 2020:  11.900 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Η επιστημονική αποστολή και ο εκπαιδευτικός 

στόχος του Τμήματος συνίστανται στην παροχή των απαραίτητων εφοδίων για την άρτια 

κατάρτιση του ιστορικού και θεωρητικού της τέχνης, του τεχνοκριτικού και του επιστημονικού 

ερευνητή ο οποίος απασχολείται σε Iδρύματα συναφή με τον πολιτισμό και τις τέχνες, καθώς και 

όσων επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η 

Ιστορία και η Θεωρία της Τέχνης αντιμετωπίζονται ως ειδικευμένος και σαφώς προσδιορισμένος 

ακαδημαϊκός και επαγγελματικός προσανατολισμός. Η ερευνητική εμβέλεια του συγκεκριμένου 

επιστημονικού πεδίου ενισχύεται από ένα διευρυμένο διεπιστημονικό πλαίσιο το οποίο 

καλύπτει σημαντικό αριθμό γνωστικών αντικειμένων όπως η Ιστορία και η Θεωρία της 

Αρχιτεκτονικής, η Αισθητική και η Φιλοσοφία της Τέχνης, η Ευρωπαϊκή Ιστορία, η Ιστορία και η 

Θεωρία της Λογοτεχνίας, η Μουσειολογία, η Ανθρωπολογία και η Κοινωνιολογία της Τέχνης. Το 

Τμήμα ΘΙΣΤΕ προάγει τις ιστορικές και θεωρητικές προσεγγίσεις της τέχνης ως το πρώτο και 

μοναδικό Τμήμα στον ελλαδικό χώρο το οποίο θεραπεύει το συγκεκριμένο αντικείμενο. Ιδιαίτερα 

σημαντικό είναι το γεγονός ότι το Τμήμα εντάσσεται στο πλαίσιο της Ανώτατης Σχολής Καλών 

Τεχνών, γεγονός που παρέχει συνθήκες άμεσης επαφής και συνεργασίας με τον ίδιο τον χώρο 

παραγωγής και προβολής των έργων τέχνης, δηλαδή τα εργαστήρια του Τμήματος Εικαστικών 

http://www.aht.asfa.gr/index.php/2015-10-18-00-44-40/2015-10-18-00-46-08/2015-10-18-02-56-41
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Τεχνών και τους εκθεσιακούς χώρους του Ιδρύματος. Υποστηρίζεται επίσης από τη λειτουργική 

και επαρκώς εξοπλισμένη Νέα Βιβλιοθήκη της Σχολής. 

 

45. ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 8.945 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Με την ολοκλήρωση του ΠΠΣ, οι απόφοιτοι του 

Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας αναμένεται να έχουν αποκτήσει την ικανότητα να: 

α) σχεδιάζουν, διαχειρίζονται και υλοποιούν ερευνητικές εργασίες με επίβλεψη στο πλαίσιο των 

επιστημονικών πεδίων σπουδών τους, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. β) 

μεταφέρουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν σε επαγγελματικό ή επιχειρηματικό 

πλαίσιο και να τις εφαρμόζουν με αυτονομία και με τρόπο που δείχνει επαγγελματισμό και 

κοινωνική υπευθυνότητα, έτσι ώστε να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται σύνθετες τεχνικές ή 

επαγγελματικές δραστηριότητες ή εργασίες. γ) λαμβάνουν αποφάσεις, να τις αξιολογούν και να 

αναλαμβάνουν την ευθύνη τους σε σύνθετα επαγγελματικά και επιχειρηματικά πλαίσια τα οποία 

μεταβάλλονται και εξελίσσονται. δ) είναι σε θέση να αναλάβουν, εντός καθορισμένων πλαισίων, 

την ευθύνη της ανάπτυξης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ατόμων και ομάδων. ε) 

έχουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, ώστε να συνεχίσουν σε περαιτέρω 

σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας.  

46. ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 15.150 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  1. Ιστορίας 

                                  2. Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Το πτυχίο του Τμήματος Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ, και των δύο κατευθύνσεων, εξασφαλίζει Παιδαγωγική και Διδακτική 

Επάρκεια στους αποφοίτους του, ώστε να είναι δυνατή η απορρόφησή τους και από τη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Για τους εισαχθέντες προ του 2013, η Παιδαγωγική και Διδακτική 

Επάρκεια εξασφαλίζεται από το πρόγραμμα το οποίο ήδη ακολουθούν. Στους εισαχθέντες από 

https://drive.google.com/drive/folders/1pvk5HXwJl8L_6EDwZBrJBLUVNLXiRnnw
http://www.arch.uoa.gr/fileadmin/arch.uoa.gr/uploads/proptyxiakes_spoudes/odhgos_spoudwn_2020_2021.pdf
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το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, το Τμήμα εξασφαλίζει την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια 

σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στα οικεία χωρία του παρόντος Οδηγού. 

 

47. ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 14.450 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  1. Ιστορίας 

                                  2. Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι απόφοιτοι του Τμήματος, ανάλογα με την 

ειδίκευση και την πρακτική άσκηση που έχουν επιλέξει, δύνανται να αποκτήσουν τις παρακάτω 

δεξιότητες: α) τη διδασκαλία της Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, β) την προστασία, 

μελέτη και ανάδειξη των αρχαιολογικών μνημείων, γ) την επιστημονική έρευνα στην ιστορία και 

τον πολιτισμό από την παλαιολιθική μέχρι τη σύγχρονη περίοδο, δ) την επιστημονική έρευνα σε 

διάφορα ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ε) την οργάνωση και 

συμμετοχή σε δράσεις διάχυσης στα γνωστικά πεδία της ιστορίας, αρχαιολογίας, ιστορίας της 

τέχνης και ανθρωπολογίας σε μουσεία και εκπαιδευτικά προγράμματα και γενικά δημόσιας 

ιστορίας, αρχαιολογίας, ιστορίας της τέχνης και ανθρωπολογίας, στ) την παροχή εξειδικευμένων 

υπηρεσιών σε θέματα βιοαρχαιολογίας. αναλυτικών τεχνικών αρχαιολογικού υλικού πολιτισμού, 

θεωρίας της αρχαιολογίας, ειδικών θεμάτων (νομισματική, επιγραφική, παλαιογραφία), ζ) την 

παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε θέματα αρχειοθέτησης και οργάνωσης αρχείων και 

συλλογών σε διεθνές, εθνικό και τοπικό επίπεδο, η) την εκτέλεση εργασιών πεδίου 

αρχαιολογικής ανασκαφικής και επιφανειακής έρευνας, εθνογραφικής, λαογραφικής και 

ιστορικής επιτόπιας έρευνας, θ) την τεκμηρίωση υλικού πολιτισμού και ι) την ανάληψη ρόλου 

εμπειρογνώμονα σε διάφορες υπηρεσίες του κράτους. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας επιπλέον της βασικής γνώσης της επιστήμης της Ιστορίας και της Αρχαιολογίας 

έχουν την ικανότητα: 1) να εφαρμόζουν τη γνώση τους στην πράξη, 2) να επικοινωνούν σε μια 

δεύτερη γλώσσα, 3) να εργάζονται σε ομάδες με διεθνή σύνθεση και με διεθνή προσανατολισμό, 

4) να εργάζονται σε διεπιστημονικό περιβάλλον, 5) να σχεδιάζουν και να εκτελούν ερευνητικά 

έργα, 6) να συντονίζουν ομάδες συνεργατών με στόχο την αποδοτικότερη εκτέλεση της εργασίας, 

7) να σέβονται και να κατανοούν την πολυπολιτισμικότητα, 8) να σέβονται την πολιτισμική 

διαφορά και πολυφωνία και να επιδεικνύουν ευαισθησία σε θέματα διαπολιτισμικής σύγκλισης 

και σε θέματα φύλου, 9) να σέβονται τη σημασία της προστασίας της πολιτισμικής κληρονομιάς 

https://www.hist.auth.gr/sites/default/files/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%20%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%91%CE%A0%CE%A0%CE%A3.pdf
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και του περιβάλλοντος και να επιδεικνύουν επαγγελματική, κοινωνική και ηθική υπευθυνότητα 

και 10) να προάγουν την ελεύθερη ιστορική και αρχαιολογική σκέψη.  

Το Πτυχίο του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας εξασφαλίζει στους/στις αποφοίτους 

του το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ), το οποίο 

απαιτείται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για τον διορισμό στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση για όσους/ες εισήλθαν στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 και εξής. 

Η απόκτηση του ΠΠΔΕ είναι υποχρεωτική. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτησή 

του ταυτόχρονα με τη λήψη του Πτυχίου είναι η οργάνωση των σπουδών σύμφωνα με τα 

ακόλουθα: ▪ Οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να κατοχυρώσουν συνολικά οκτώ (8) 

μαθήματα, από το 5ο εξάμηνο σπουδών και εξής. ▪ Τα μαθήματα κατανέμονται στις 

ακόλουθες θεματικές ενότητες: Θέματα Εκπαίδευσης και Αγωγής, Θέματα Μάθησης και 

Διδασκαλίας, Ειδική Διδακτική και Πρακτική Άσκηση. 

 

48. ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 9.525 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας συγκροτείται από τέσσερις Τομείς: 

● Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας 

● Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης 

● Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων 

● Λαογραφίας 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Η εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος 

Ιστορίας και Αρχαιολογίας έχει ως στόχο τη διδασκαλία της μεθοδολογίας για την επίλυση 

παλαιών και νέων επιστημονικών προβλημάτων, την καθοδήγηση στον εντοπισμό και την έρευνα 

των αρχειακών πηγών, τον εξοπλισμό των φοιτητών με τις απαραίτητες γνώσεις πάνω στις 

βασικές κατευθύνσεις των Ιστορικών και Αρχαιολογικών Σπουδών, καθώς και της Λαογραφίας. 

Οι απόφοιτοι απασχολούνται κυρίως στη Δημόσια και στην Ιδιωτική Μέση Εκπαίδευση. Πολλοί, 

όμως, κατευθύνονται σε μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή το εξωτερικό ή και σε 

αντίστοιχα ερευνητικά κέντρα. 

Για το λόγο αυτό στο προπτυχιακό πρόγραμμα συνυπάρχουν μαθήματα κορμού και μαθήματα 

ύλης (υποχρεωτικά και κατ' επιλογήν υποχρεωτικά), τα μαθήματα των ξένων γλωσσών (αγγλικά, 

http://hist-arch.uoi.gr/images/pdf/odigos_spoudon_2020_21.pdf
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γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά) και τα μαθήματα που προσφέρονται από τα μέλη ΔΕΠ άλλων 

τμημάτων. Η εκπαίδευση συμπληρώνεται με σεμινάρια-συνέδρια, διαλέξεις ελλήνων και ξένων 

επιστημόνων, εργασίες και ειδικά μαθήματα (σχέδιο-φωτογραφία). Παράλληλα οι φοιτητές 

συμμετέχουν σε ανασκαφές, επιτόπιες έρευνες, επισκέψεις σε μουσεία, σε ασκήσεις και μελέτες 

αρχειακών συλλόγων, εκπαιδευτικές εκδρομές κ.λ.π. 

Αναλυτικότερα οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας μπορούν να εργασθούν: 

● Ως εκπαιδευτικοί στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση και κατάρτιση. 

● Σε ερευνητικά ιδρύματα κέντρα μελετών, υπηρεσίες αρχείων, βιβλιοθήκες, μουσεία, 

Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού. 

● Ως επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό σε κέντρα και υπηρεσίες του δημοσίου και 

του ιδιωτικού τομέα 

● Σε πνευματικά κέντρα και φορείς προβολής και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς 

● Σε αρχαιολογικές ανασκαφές του Υπουργείου Πολιτισμού, την Αρχαιολογική Υπηρεσία, 

την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

● Σε διπλωματική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. 

● Στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. 

 

 

 

49. ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 8.750 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. Ιστορίας 2. Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Η Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής 

Επάρκειας (ΠΠΔΕ) είναι απαραίτητη για τους φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το 

ακαδημαϊκό έτος 2015-16 και μετά. Παρέχεται στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών, μέσω 

της επιτυχούς παρακολούθησης ενός αριθμού συγκεκριμένων μαθημάτων. Η ΠΠΔΕ δεν είναι 

αναγκαία προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου, απαιτείται όμως βάσει του νόμου, προκειμένου 

να λάβει κάποιος απόφοιτος μέρος σε διαγωνισμούς πρόσληψης διδασκόντων στη Μέση 

Εκπαίδευση (ΑΣΕΠ). 

http://www.history-archaeology.uoc.gr/wp-content/uploads/2021/03/I-kai-A-OdhgosSpoudwnIstArx-2020-21_GR-upd7.pdf
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50. ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 7.725 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:   ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. Ιστορία 

                                 2. Εθνολογία 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Με αφετηρία την οδηγία αυτή, τα Μαθησιακά 

Αποτελέσματα του Προγράμματος Σπουδών (ΠΙ) του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας θα 

μπορούσαν να συνοψιστούν ως εξής:  

1) Τι αναμένεται να γνωρίζει ένας απόφοιτος του ΤΙΕ; 

• Την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους από την εμφάνισή του μέχρι την εξελικτική επικράτηση 

του σύγχρονου ανατομικά ανθρώπου. 

• Την ιστορική, δημογραφική και πολιτισμική εξέλιξη του ανθρώπου αυτού από την εμφάνιση 

του μέχρι σήμερα, με έμφαση στην Ευρώπη, την «καθ’ ημάς Ανατολή» και την Μεσόγειο, 

τα Βαλκάνια και την Ελλάδα.   

• Την επιστημονική μεθοδολογία της έρευνας στην Ιστορία και τις ανθρωπιστικές και 

κοινωνικές επιστήμες, με τη χρήση και αξιοποίηση αρχαιολογικών τεκμηρίων, γραπτών 

πηγών όλων των τύπων, ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων αλλά και προφορικών 

μαρτυριών, καθώς και την επιστημολογική συζήτηση γύρω από την μεθοδολογία της 

επιστημονικής έρευνας. 

• Τις μεθόδους διδασκαλίας της Ιστορίας και των συναφών ανθρωπιστικών και κοινωνικών 

επιστημών, καθώς και την επιστημολογική συζήτηση γύρω από την μεθοδολογία της 

διδασκαλίας των επιστημών αυτών   

• Τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας (ΤΠΕ) τόσο στον ερευνητικό όσο και στον διδακτικό 

σχεδιασμό και αντίστοιχα την υλοποίηση ερευνητικών και διδακτικών στόχων. 

• Τις σύγχρονες επιστημονικές αρχές και μεθόδους της παιδαγωγικής, καθώς και την 

επιστημολογική συζήτηση γύρω απ’ αυτές. 

• Τη διαχρονική εξέλιξη της τέχνης, συμπεριλαμβανομένης της λογοτεχνίας, καθώς και τα 

απαραίτητα εφόδια για την αισθητική της αποτίμηση.   

• Την επιστημονική ορολογία της Ιστορίας και των συναφών ανθρωπιστικών και κοινωνικών 

επιστημών σε τουλάχιστον μία ευρωπαϊκή γλώσσα. 

2) Τι αναμένεται να είναι σε θέση να εφαρμόζει ένας απόφοιτος του ΤΙΕ;   

https://he.duth.gr/el/list_of_courses
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• Τη συνθετική αναπαραγωγή της επιστημονικής γνώσης για την Ιστορία και τον πολιτισμό 

και την κριτική της αποτίμηση.   

• Τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας, είτε αυτοδύναμα είτε στο πλαίσιο μεταπτυχιακών 

εκπαιδευτικών θεσμών, στα επιστημονικά πεδία του Τμήματος.   

• Το σχεδιασμό και την υλοποίηση της διδασκαλίας της Ιστορίας και του πολιτισμού 

(λογοτεχνίας, τέχνης κ.λπ.) στην τυπική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως φιλόλογος   

• Την αποτελεσματική παιδαγωγική καθοδήγηση προ-εφήβων και εφήβων στο πλαίσιο 

του δημόσιου ή ιδιωτικού σχολικού θεσμού αλλά και της άτυπης και μη τυπικής 

εκπαίδευσης.   

• Το σχεδιασμό και την υλοποίηση μουσειακών εκθέσεων και την έγκυρη παροχή 

επιστημονικής συμβουλευτικής καθοδήγησης σε φορείς πολιτιστικής διαχείρισης 

(μουσεία, πολιτιστικούς συλλόγους κ.λπ.). 

• Το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων ξενάγησης σε αρχαιολογικούς χώρους, 

μουσεία, νεότερα και σύγχρονα μνημεία, ιστορικούς χώρους κ.λπ.   

• Τη σύνθεση και συγγραφή άρτιων επιστημονικών αλλά και εκλαϊκευτικών κειμένων 

ευρύτερης χρήσης (π.χ. αρθρογραφία) τόσο στα επιστημονικά πεδία του Τμήματος όσο 

και σε γενικότερα ζητήματα κοινωνικού, πολιτικού, πολιτισμικού ή άλλου 

προβληματισμού με τη χρήση, όπου αυτό απαιτείται, της επιστημονικής τεχνογραφίας.   

• Τη διοργάνωση αλλά και το συντονισμό δημόσιων συζητήσεων με θέμα την Ιστορία και 

τον πολιτισμό εν γένει καθώς και την παρουσίαση σχετικών βιβλίων και συγγραμμάτων 

επιστημονικού ή εκλαϊκευτικού χαρακτήρα. 

51. ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 11.775 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Στο Τμήμα έχουν θεσμοθετηθεί οι Τομείς: 

 • Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας (ΦΘΕΤ)  

 • Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας (ΙΕΤ)  

• Επιστημών της Γνώσης και της Νόησης (ΕΓΝ)  

• Επιστήμης και Κοινωνίας, Τέχνης και Πολιτισμού (ΕΚΤΠ) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  

http://www.phs.uoa.gr/programmata-spoydon/programma-proptyxiakon-spoydon/katalogos-ma8hmatwn.html
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Οι πτυχιούχοι του Τμήματος αυτού εκτός από την επίδοση στην επιστημονική έρευνα που 
οδηγεί στην ακαδημαϊκή και ερευνητική σταδιοδρομία, μπορούν να εργαστούν: 

• στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα ως εμπειρογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι 

• ως ανώτερα διοικητικά στελέχη Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων 

• ως συντάκτες επιστημονικού ρεπορτάζ και σύμβουλοι εκδοτικών οίκων, επιστημονικών 
περιοδικών και των μέσων μαζικής ενημέρωσης 

• σε διευθυντικές θέσεις σε θέματα παιδείας, επιστημονικής έρευνας και τεχνολογίας. 
 

Οι προοπτικές των αποφοίτων είναι ίδιες με αυτές των τμημάτων Πολιτικής Επιστήμης. Η 
Θεωρητική κατεύθυνση του τμήματος δίνει τη δυνατότητα στους απόφοιτους τους να 
συνεχίσουν σε πολλά μεταπτυχιακά προγράμματα, όπου μπορούν να εκμεταλλευτούν τον 
πλούτο των γνώσεων που προσφέρεται στα προπτυχιακά μαθήματα. Η τεχνολογία και η 
πληροφορική προσφέρουν σύγχρονες μεθόδους αξιοποίησης των θεωρητικών γνώσεων. 

 

52. ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 

ΒΑΣΗ 2020: 7.475 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Πυρήνας των παρεχόμενων σπουδών είναι η 

ιστορία, δηλαδή η ιστορική έρευνα και η επιστημονική μεθοδολογία ανάλυσης και ερμηνείας του 

ιστορικού γίγνεσθαι από την αρχαία ώς την σύγχρονη εποχή. Διδάσκεται η ιστορία του ελληνικού 

χώρου κατά την αρχαιότητα, την ελληνιστική, την ρωμαϊκή περίοδο, τη βυζαντινή, την περίοδο 

των δυτικών κυριαρχιών (φραγκοκρατία-βενετοκρατία), την οθωμανική, τη νεότερη και 

σύγχρονη εποχή, ενταγμένη στην ιστορία του ευρύτερου χώρου της Ανατολικής Μεσογείου αλλά 

και της Ευρώπης καθώς ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην ιστορία του δυτικού, μεσαιωνικού, 

νεότερου και σύγχρονου, ευρωπαϊκού κόσμου. Παράλληλα, παρέχεται συστηματική διδασκαλία 

της ιστορίας του οθωμανικού και αραβικού κόσμου, ενώ στις άμεσες προτεραιότητες του 

Τμήματος είναι η διδασκαλία της ιστορίας του σινοϊαπωνικού χώρου και της αμερικανικής 

ηπείρου. Ιδιαίτερη έμφαση έχουν στο Τμήμα, πλην της πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής και 

πολιτισμικής ιστορίας, η ναυτιλιακή ιστορία και επιπλέον η ιστορία του τοπίου, η ιστορική 

γεωγραφία και η δημογραφία στο πλαίσιο της διδασκαλίας των οποίων λειτουργούν Σεμινάρια 

και Μεταπτυχιακά Προγράμματα.  

 

53. ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 7.800 

https://history.ionio.gr/gr/studies/curriculum/
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Από το 5ο Εξάμηνο και εξής η/ο φοιτήτρια/φοιτητής επιλέγει εμβάθυνση στην 

Ιστορία ή την Αρχαιολογία και δηλώνει τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα εμβάθυνσης από μια 

λίστα μαθημάτων, και επιλέγει επίσης ένα (1) από την άλλη εμβάθυνση. Τα υπόλοιπα δύο (2) 

μαθήματα που υπολείπονται για τη συμπλήρωση των έξι (6) μαθημάτων ανά εξάμηνο 

επιλέγονται από μια λίστα μαθημάτων που σχετίζονται με την θεματική περιοχή του Ψηφιακού 

Πολιτισμού.  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ιστορίας-

Αρχαιολογίας έχουν τα προσόντα και τις δυνατότητες να απασχοληθούν γενικά σε Δημόσιους 

Οργανισμούς, στον Ιδιωτικό Τομέα και σε Διεθνείς Οργανισμούς, πιο συγκεκριμένα ως ιστορικοί 

ή αρχαιολόγοι ως εξής:  Υπουργείο Πολιτισμού και εποπτευόμενοι φορείς του, Νομικά Πρόσωπα 

Δημόσιου και Ιδιωτικού δικαίου, όπως ιστορικά αρχεία, μουσεία, πινακοθήκες, ιδιωτικές 

συλλογές, κλπ.  Ερευνητικά κέντρα και Οργανισμοί  Εταιρείες του ιδιωτικού τομέα με αντικείμενο 

τη διαχείριση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων  Εκπαίδευση (δημόσια, ιδιωτική, μη τυπική, 

άτυπη και δια βίου εκπαίδευση) Υπάρχουν εξασφαλισμένα επαγγελματικά δικαιώματα με το 

ΠΕ02 Φιλολόγων. 

 

 

 

54. ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ. 

ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 

ΒΑΣΗ 2020: 8.625 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. Ιστορίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών  

                                 2. Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Βάσει του ιδρυτικού Προεδρικού Διατάγματος 

118 της 24ης Απριλίου 2003, που δημοσιεύθηκε στο φύλλο αρ. 102/5-5-2003 της Εφημερίδας της 

Κυβερνήσεως, «Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών έχει ως 

αποστολή:  να καλλιεργεί και να προάγει την γνώση για την ιστορία, την αρχαιολογία και την 

διαχείριση των πολιτισμικών αγαθών με έμφαση στην ανάπτυξη της επιστήμης στους τομείς της 

Ιστορίας της Ελλάδας και της Ευρώπης, της επιγραφικής, της ενάλιας αρχαιολογίας καθώς και της 

http://www.ha.upatras.gr/undergraduate/undergraduatecourses/
http://ham.uop.gr/images/odigos-spoudon-2020-2021.pdf
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διαχείρισης μνημείων και της Μουσειολογίας,  να παρέχει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα 

απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και 

επαγγελματική σταδιοδρομία,  να οργανώνει μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην 

κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του 

Τμήματος και  να συμβάλλει στην ανάπτυξη των πολιτισμικών σπουδών σε συνδυασμό με τις 

σύγχρονες μορφές διαχείρισης των πολιτισμικών αγαθών και την χρήση των νέων τεχνολογιών» 

 

55. ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 11.275 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  Κατ. Ιστορίας: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

                                                    Κατ. Αρχαιολογίας:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  1. Ιστορία  

                                  2. Αρχαιολογία  

                                  3 . Κοινωνική Ανθρωπολογία 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4 έτη 

 

 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Οι πτυχιούχοι με ιστορική ειδίκευση έχουν τις απαραίτητες εκπαιδευτικές δεξιότητες για τη 

διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς επίσης και 

δεξιότητες στην έρευνα και ανάλυση όλων των ιστορικών περιόδων και όλων των πεδίων της 

σύγχρονης ιστοριογραφίας (ελληνικής και διεθνούς), στην παραγωγή ιστορικής κειμενογραφίας για 

διαφορετικά πεδία διαχείρισης πολιτισμικών αγαθών (π.χ. μουσεία, διαχειριστικούς φορείς, 

δημοσιογραφία, εκδόσεις) και στην χρήση και αξιοποίηση ψηφιακών πληροφορικών τεχνολογιών. 

Οι πτυχιούχοι με αρχαιολογική ειδίκευση έχουν την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση 

ώστε να μπορούν να προσληφθούν στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, να συμμετάσχουν σε ανασκαφές 

και να στελεχώσουν Μουσεία, δημόσια ή ιδιωτικά. Επίσης μπορούν να εργαστούν σε Προγράμματα 

Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Εργαστήρια και άλλους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα, σε Ερευνητικά Προγράμματα καθώς και σε πολιτιστικούς και εκδοτικούς οργανισμούς. Στην 

κατάρτιση του προγράμματος σπουδών αρχαιολογίας δίνεται επιπλέον έμφαση στη χρήση της 

πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών για την τεκμηρίωση, μελέτη και ανάδειξη του μνημειακού 

πλούτου. Παράλληλα, αναπόσπαστο τμήμα της εκπαίδευσης των φοιτητών του τομέα αποτελούν οι 

https://www.ha.uth.gr/index.php?page=hist-lessons-core
https://www.ha.uth.gr/index.php?page=arch-lessons-core
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εκπαιδευτικές εκδρομές σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της χώρας, καθώς και η συμμετοχή 

τους στις πανεπιστημιακές ανασκαφές, οι οποίες διενεργούνται τους καλοκαιρινούς μήνες. Τέλος, 

στην ίδια περίοδο, έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν ως μαθητευόμενοι σε φορείς της 

Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και συναφή Πολιτιστικά Ιδρύματα μέσω του Προγράμματος της Πρακτικής 

Άσκησης του τμήματος.  

Οι πτυχιούχοι με ανθρωπολογική κατεύθυνση ανήκουν στον κλάδο ΠΕ 10 (κοινωνιολόγοι) και έχουν 

την κατάρτιση και τα τυπικά προσόντα για να απασχοληθούν στην εκπαίδευση, σε μουσεία, στην 

τοπική αυτοδιοίκηση, σε ιδιωτικούς επιχειρήσεις και φορείς, σε φορείς κοινωνικής παρέμβασης και 

σε ΜΜΕ. 

 

56. ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 4.400 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Φιλολόγου 

Ιταλικής Γλώσσας προβλέπονται από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985). 

Σύμφωνα με την 3Π/2008 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 516/08.10.2008) διορίζονται για πρώτη 

φορά οι απόφοιτοι τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή τμήματος Ιταλικής και 

Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας με κατεύθυνση Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ 

Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής, ως 

μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ 34. Εφόσον 

όμως υπηρετεί στη Δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση, τότε τα επαγγελματικά του 

δικαιώματα προβλέπονται επίσης από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή 

Εκπαιδευτικό Κώδικα. Όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του 

δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985, και από 

τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών 

Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας. 

 

57. ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 6.340 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

http://www.ill.uoa.gr/fileadmin/ill.uoa.gr/uploads/Proptyxiako/30_Tmima_Italikis_PROGRAMMA_SPOYDON_2020-2021.pdf
https://drive.google.com/file/d/1BE6bn8Mw0dYA8MrM7tIVuY0JfHLIx3tc/view
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Φιλολόγου 

Ιταλικής Γλώσσας προβλέπονται από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985). 

Σύμφωνα με την 3Π/2008 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 516/08.10.2008) διορίζονται για πρώτη 

φορά οι απόφοιτοι τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή τμήματος Ιταλικής και 

Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας με κατεύθυνση Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ 

Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής, ως 

μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ 34. Εφόσον 

όμως υπηρετεί στη Δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση, τότε τα επαγγελματικά του 

δικαιώματα προβλέπονται επίσης από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή 

Εκπαιδευτικό Κώδικα. Όταν εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του 

δικαιώματα προβλέπονται, εκτός από τον Ν. 1566/1985, άρθρο 14, (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985, και από 

τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και Ομοσπονδίας Ιδιωτικών 

Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας. 

 

 

 

58. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 12.750 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Από το τρίτο έτος, οι φοιτητές/τριες καλούνται να επιλέξουν μια από τις εννέα 

θεματικές περιοχές στην οποία επιθυμούν να εστιάσουν ιδιαίτερα και η οποία θα καθορίσει τη 

συνέχεια των σπουδών τους και θα αναγράφεται στο παράρτημα πτυχίου τους. Τα 

προσφερόμενα πεδία είναι: Διεύθυνση φωτογραφίας, Ήχος και Μουσική, Θεωρία-Ιστορία 

κινηματογράφου, Μοντάζ, Παραγωγή, Σενάριο, Σκηνογραφία-Ενδυματολογία, Σκηνοθεσία, 

Επαυξημένη-Εικονική-Μεικτή Πραγματικότητα 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο (3255/2004) 

αποστολή και σκοπό έχει “να καλλιεργεί και να προάγει την κινηματογραφική τέχνη, στο πλαίσιο 

μιας ευρύτερης οπτικοαουστικής εκπαίδευσης, με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη έρευνα 

και διδασκαλία” και να παρέχει στους αποφοίτους “τα εφόδια που εξασφαλίζουν την κατάρτισή 

τους για την καλλιτεχνική, επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη”. 

Στην μέχρι τώρα λειτουργία του το Τμήμα Κινηματογράφου έχει εκπαιδεύσει νέους 

https://www.film.auth.gr/el/spoudes/proptyxiaka/mathimata
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κινηματογραφιστές “ικανούς να συμβάλλουν στην αναβάθμιση της παραγωγής”, όπως 

αποδεικνύεται από την διακεκριμένη παρουσία ταινιών φοιτητών και αποφοίτων σε διεθνή 5 

και εγχώρια φεστιβάλ, καθώς και την επιτυχή παρουσία αρκετών αποφοίτων στον 

επαγγελματικό χώρο, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κάτω από τις σημερινές αντίξοες συνθήκες. 

Η εκπαιδευτική φιλοσοφία του Τμήματος συνδυάζει την πράξη με τη θεωρία, ενώ το πενταετές 

πρόγραμμα σπουδών υποστηρίζει εξίσου οχτώ καλλιτεχνικά γνωστικά αντικείμενα – ειδικότητες 

(σενάριο, σκηνοθεσία, διεύθυνση παραγωγής, ήχος-μουσική, σκηνογραφίαενδυματολογία, 

διεύθυνση φωτογραφίας, μοντάζ, επαυξημένη-εικονική-πραγματικότητα), καθώς και το 

γνωστικό αντικείμενο της θεωρίας και ιστορίας κινηματογράφου. Παράλληλα το Τμήμα 

υποστηρίζει την περαιτέρω επιστημονική και καλλιτεχνική έρευνα μέσω της εκπόνησης 

διδακτορικών διατριβών. Στο πλαίσιο της στενής επαφής του Τμήματος Κινηματογράφου με την 

κινηματογραφική κοινότητα, πάρα πολλοί διακεκριμένοι συντελεστές του ελληνικού 

κινηματογράφου έχουν κατά καιρούς διδάξει, δώσει διαλέξεις, masterclasses κ.λπ., ενώ το 

Τμήμα είχε την τιμή να ανακηρύξει επίτιμους διδάκτορες τον Μιχάλη Κακογιάννη, τον Παντελή 

Βούλγαρη και τον Κώστα Γαβρά. Οι εγκαταστάσεις του τμήματος φιλοξενούνται σε ένα ειδικά 

διαμορφωμένο καπνομάγαζο στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, στην οδό Ικονίου 1. Εκτός από 

αίθουσες διδασκαλίας, ο χώρος διαθέτει εργαστήρια φωτογραφίας, ήχου, μοντάζ καθώς και μία 

βιβλιοθήκη-ταινιοθήκη. 

 

59. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 

ΒΑΣΗ 2020: 11.150 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. Κατεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και 2. Κατεύθυνση Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής παράγει κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο είναι σε θέση να 

καλλιεργεί και να προάγει τις κοινωνικές επιστήμες, και ιδιαίτερα τα πεδία της κοινωνικής και 

της εκπαιδευτικής πολιτικής, καθώς επίσης και να σχεδιάζει, να εποπτεύει, να υλοποιεί και να 

αξιολογεί παρεμβάσεις συναφείς προς αυτά τα διεπιστημονικά πεδία. Οι πτυχιούχοι του 

Τμήματος διαθέτουν τα επιστημονικά εφόδιακαι τις γνώσεις για να απασχολούνται 

επαγγελματικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε μια σειρά φορέων του στενού ή του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα, στον λεγόμενο τρίτο τομέα ή σε ιδιωτικούς φορείς, ως εξής:  

-Ως επιστημονικά ή/και διοικητικά στελέχη σε φορείς που εποπτεύουν, σχεδιάζουν, υλοποιούν 

και αξιολογούν κοινωνική πολιτική σε πεδία, όπως υγεία, κοινωνική ασφάλιση, πρόνοια, 

απασχόληση, μεταναστευτική πολιτική, αντεγκληματική πολιτική, σωφρονιστική, κ.ά.  

http://dsep.uop.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=295&Itemid=84&lang=el
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-Ως επιστημονικά ή/και διοικητικά στελέχη σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς και σε 

φορείς που εποπτεύουν, σχεδιάζουν, υλοποιούν και αξιολογούν εκπαιδευτική πολιτική, είτε 

αυτή αφορά στον κεντρικό σχεδιασμό του εκπαιδευτικού συστήματος, είτε ανά εκπαιδευτική 

βαθμίδα.  

-Ως σχεδιαστές και εφαρμοστές προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής σε ειδικούς φορείς(του 

δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα) κατάρτισης και εφαρμογής επιμέρους προγραμμάτων που 

εστιάζουν σε κοινωνικές παρεμβάσεις για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (παιδιά, ηλικιωμένους, 

κοινωνικά αποκλεισμένους, ανέργους κ.λπ.) και στην επανένταξη ατόμων (νοσοκομεία, 

φυλακές, κέντρα απεξάρτησης κ.λπ.).  

-Ως σχεδιαστές επιμορφωτικών προγραμμάτων για εκπαιδευτικούς και επιμορφωτές 

εκπαιδευτικών σε ζητήματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού και διοίκησης και εκπαιδευτικής 

αξιολόγησης.  

-Ως σχεδιαστές εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων κατάρτισης σε φορείς 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα για ειδικές ομάδες του πληθυσμού, σε φορείς άτυπων ή μη τυπικών 

μορφών εκπαίδευσης ή σε φορείς που ασχολούνται με την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 

του κοινού.  

-Ως σχεδιαστές και εφαρμοστές πρόσθετου και εναλλακτικού εκπαιδευτικού ή ενημερωτικού 

υλικού (έντυπου, ψηφιακού ή οπτικο-ακουστικού) για τις ανάγκες τόσο των τυπικών όσο και των 

άτυπων και μη-τυπικών μορφών εκπαίδευσης, με στόχο την εκπαίδευση και ενημέρωση για τις 

σύγχρονες εξελίξεις της γνώσης ή/και για κοινωνικά προβλήματα.  

-Ως ερευνητές, σε δημόσιους (π.χ. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών) ή ιδιωτικούς φορείς 

(ιδιωτικά γραφεία μελετών). Ως μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εφόσον αποκτήσουν τα πρόσθετα 

προσόντα που προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία. 

 

60. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΒΑΣΗ 2020: 7.750 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

https://www.sah.aegean.gr/wp-content/uploads/2020/09/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D-2020_21.pdf
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και 

Ιστορίας προσφέρει σπουδές γενικής παιδείας που συνδέονται με μεγάλο φάσμα 

επαγγελματικών επιλογών. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος 

ορίζονται με βάση Προεδρικό Διάταγμα το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 228/6-11-1995. 

Σύμφωνα με το διάταγμα αυτό, οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν στην 

έρευνα και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε μουσεία, στους ευρύτερους χώρους της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της κοινωνικής ιατρικής και της επιδημιολογίας, της ψυχολογίας, 

της πολεοδομίας και του προγραμματισμού. Επίσης μπορούν να βρουν απασχόληση στην 

Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλους δημόσιους οργανισμούς και υπηρεσίες, καθώς και σε τομείς, 

όπως της διαφήμισης, των δημοσκοπήσεων και ερευνών αγοράς, αλλά και στον έντυπο και 

ηλεκτρονικό τύπο. Σε αρκετά από αυτά τα επαγγέλματα η απαραίτητη επαγγελματική 

εκπαίδευση προσφέρεται στον ίδιο τον χώρο απασχόλησης, υπό τη μορφή μιας επιπλέον 

εξειδίκευσης στην ευρύτερη διαπολιτισμική παιδεία που διαθέτει ο πτυχιούχος. Πάντως η 

υψηλή ποιότητα σπουδών δίνει σημαντικά εφόδια στους αποφοίτους για μεταπτυχιακές 

σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στην κατεύθυνση αυτή ο πτυχιούχος του Τμήματος 

μπορεί να αξιοποιήσει τις γνώσεις του προκειμένου να προχωρήσει στην απόκτηση 

μεταπτυχιακού διπλώματος Masters, ή και διδακτορικού διπλώματος. Σε αυτή την περίπτωση οι 

δυνατότητες απασχόλησης στον χώρο της έρευνας και της εκπαίδευσης αυξάνονται σημαντικά. 

 

 

61. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 

ΒΑΣΗ 2020: 13.800 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  Ο Κοινωνικός Ανθρωπολόγος μπορςί να 

αναπτύξςι την επαγγελματική του δραστηριότητα σε ένα ευρύ φάσμα του δημόσιου και 

του ιδιωτικού τομέα, παρεμβαίνοντας είτε άμεσα ως ειδικοί (εκπαίδευση, ερευνητικά 

κέντρα, εθνογραφικά μουσεία), είτε έμμεσα ως σύμβουλος (Υπουργεία, Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, Σύστημα Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων). Αναλυτικά, παρουσιάζονται 

οι εξής δυνατότητες:  

https://anthropology.panteion.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=146&Itemid=883&lang=el
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♦ Σε ερευνητικά κέντρα που μελετούν τα κοινωνικά, πολιτισμικά και ιστορικά φαινόμενα, 

καθώς και τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 

Ερευνητικά Κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών, Μορφωτικά Κέντρα Τραπεζών κ.ά.).  

♦ Σε εθνολογικά/πολιτισμικά μουσεία όπου μπορεί να καταρτίσει τις συλλογές των 

μουσειακών αντικειμένων και των αντικειμένων τέχνης δίνοντας έμφαση όχι μόνο στα 

μορφολογικά τους χαρακτηριστικά, όπως συνήθως συμβαίνει, αλλά προσεγγίζοντάς τα 

ως φορείς πληροφοριών για την κοινωνία από την οποία προέρχεται και εντάσσοντάς τα 

στο κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον.  

♦ Σε ποικίλους εργασιακούς χώρους παροχής υπηρεσιών του δημόσιου, του ιδιωτικού και 

του τομέα της κοινωνικής οικονομίας, ως παράγοντας παρέμβασης για την ανάλυση και 

την πρόληψη συγκρούσεων ή ενδογενών αντιθέσεων (όπως, για παράδειγμα, για την 

κατανόηση των πολιτισμικών και άλλων διαφορών των επιμέρους ομάδων, όπως οι 

πρόσφυγες και οι οικονομικοί μετανάστες).  

♦ Στον χώρο της υγείας (Κέντρα Υγείας, κέντρα πρόληψης και απεξάρτησης, ιδρύματα, 

ασφαλιστικούς οργανισμούς).  

♦ Στον χώρο της εκπαίδευσης σε ποικίλα μαθησιακά αντικείμενα, όπως για παράδειγμα 

την ιστορία και τη συγκριτική μελέτη του πολιτισμού, των γλωσσών και των θρησκειών, 

στο ήδη διδασκόμενο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μάθημα «Ιστορία των Κοινωνικών 

Επιστημών», καθώς και σε μαθήματα που εντάσσονται στον ευρύτερο χώρο των 

κοινωνικών επιστημών.  

♦ Στην κρατική διοίκηση και τον κοινωνικό σχεδιασμό, όπως αυτά ασκούνται στον χώρο 

των διαφόρων Υπουργείων (Υπουργείο Εξωτερικών, Πολιτισμού, Υγείας, Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 

♦ Στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπου μπορεί να φέρει εις πέρας έρευνες που 

αποτυπώνουν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού, πράγμα 

το οποίο επιτρέπει τον καλύτερο σχεδιασμό της διοίκησης και μιας πιο αποτελεσματικής 

αναπτυξιακής πολιτικής του Δήμου ή της Κοινότητας.  

♦ Στον αγροτικό χώρο, εντασσόμενος/η σε διάφορους τοπικούς φορείς, όπως, για 

παράδειγμα, στους γεωργικούς και κτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς, σε μικρές μονάδες 

πρότυπων καλλιεργειών ή μονάδες παραγωγής διαφόρων αγροτικών προϊόντων που 

τείνουν να εξαφανιστούν.  

♦ Στις υπηρεσίες που αφορούν τη Δημόσια Τάξη. 

 ♦ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Διεθνών Oργανισμών και μη-Κυβερνητικών 

Οργανώσεων (όπως ο ΟΗΕ, η UNICEF, η UNESCO, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
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[WHO], η Greenpeace, η Διεθνής Aμνηστεία, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και 

άλλες διεθνείς οργανώσεις). 

 

62. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 16.500 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: -  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να 

εργαστούν σ’ ένα ευρύτατο φάσμα κοινωνικών υπηρεσιών του δημόσιου και του ιδιωτικού 

τομέα. Ενδεικτικά, εργάζονται σε Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων, στα ΚΑΠΗ, στο Πρόγραμμα 

βοήθεια στο σπίτι, σε Νομαρχιακές Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας, σε Φορείς Παιδικής 

Προστασίας, σε Νοσοκομεία, σε Μονάδες Υγείας – Ψυχικής Υγείας, σε Κέντρα Αποκατάστασης 

Αναπήρων, σε Μονάδες Απεξάρτησης, σε Μονάδες Ειδικής Αγωγής, σε υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, σε 

Κοινωνικές Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων, Κοινωνικές Υπηρεσίες Φυλακών, σε Υπηρεσίες για 

Μετανάστες – Πρόσφυγες κ.ά. (Π.Δ. 50 ΦΕΚ Τ.Α. παρ.23/26/1-9-1989 και Π.Δ. 891 ΦΕΚ 213/ 7-

12-1978) Στην Ελλάδα το επάγγελμα του Κοινωνικού Λειτουργού και ο εφαρμοσμένος 

επιστημονικός κλάδος της Κοινωνικής Εργασίας είναι θεσμικά κατοχυρωμένα. Εντάσσονται στον 

κλάδο ΠΕ30 και μπορούν ακόμα να εργαστούν και στις υπηρεσίες ειδικής αγωγής.  

http://www.teiath.gr/seyp/socialwork/articles.php?id=8103&lang=el 

 

 

63. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 

ΒΑΣΗ 2020: 14.200 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να 

εργαστούν σ’ ένα ευρύτατο φάσμα κοινωνικών υπηρεσιών του δημόσιου και του ιδιωτικού 

τομέα. Ενδεικτικά, εργάζονται σε Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων, στα ΚΑΠΗ, στο Πρόγραμμα 

βοήθεια στο σπίτι, σε Νομαρχιακές Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας, σε Φορείς Παιδικής 

Προστασίας, σε Νοσοκομεία, σε Μονάδες Υγείας – Ψυχικής Υγείας, σε Κέντρα Αποκατάστασης 

https://sw.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/129/2019/10/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91-%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D-%CE%A4%CE%9C%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3-%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3-%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3-%CE%A0%CE%91.%CE%94.%CE%91.-2.pdf
http://www.teiath.gr/seyp/socialwork/articles.php?id=8103&lang=el
https://sw.hmu.gr/proptyxiakes/odhgos-spoydwn/
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Αναπήρων, σε Μονάδες Απεξάρτησης, σε Μονάδες Ειδικής Αγωγής, σε υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, σε 

Κοινωνικές Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων, Κοινωνικές Υπηρεσίες Φυλακών, σε Υπηρεσίες για 

Μετανάστες – Πρόσφυγες κ.ά. (Π.Δ. 50 ΦΕΚ Τ.Α. παρ.23/26/1-9-1989 και Π.Δ. 891 ΦΕΚ 213/ 7-

12-1978) Στην Ελλάδα το επάγγελμα του Κοινωνικού Λειτουργού και ο εφαρμοσμένος 

επιστημονικός κλάδος της Κοινωνικής Εργασίας είναι θεσμικά κατοχυρωμένα. Εντάσσονται στον 

κλάδο ΠΕ30 και μπορούν ακόμα να εργαστούν και στις υπηρεσίες ειδικής αγωγής. 

64. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 15.375 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  -  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να 

εργαστούν σ’ ένα ευρύτατο φάσμα κοινωνικών υπηρεσιών του δημόσιου και του ιδιωτικού 

τομέα. Ενδεικτικά, εργάζονται σε Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων, στα ΚΑΠΗ, στο Πρόγραμμα 

βοήθεια στο σπίτι, σε Νομαρχιακές Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας, σε Φορείς Παιδικής 

Προστασίας, σε Νοσοκομεία, σε Μονάδες Υγείας – Ψυχικής Υγείας, σε Κέντρα Αποκατάστασης 

Αναπήρων, σε Μονάδες Απεξάρτησης, σε Μονάδες Ειδικής Αγωγής, σε υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, σε 

Κοινωνικές Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων, Κοινωνικές Υπηρεσίες Φυλακών, σε Υπηρεσίες για 

Μετανάστες – Πρόσφυγες κ.ά. (Π.Δ. 50 ΦΕΚ Τ.Α. παρ.23/26/1-9-1989 και Π.Δ. 891 ΦΕΚ 213/ 7-

12-1978) Στην Ελλάδα το επάγγελμα του Κοινωνικού Λειτουργού και ο εφαρμοσμένος 

επιστημονικός κλάδος της Κοινωνικής Εργασίας είναι θεσμικά κατοχυρωμένα. Εντάσσονται στον 

κλάδο ΠΕ30 και μπορούν ακόμα να εργαστούν και στις υπηρεσίες ειδικής αγωγής. 

65. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 7.750 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Το ευαίσθητο ζήτημα των επαγγελματικών σας 

προοπτικών, απασχολεί πολύ σοβαρά όλες και όλους μας, Προωθούμε για το λόγο αυτό μια 

ουσιαστική διασύνδεσή σας με την αγορά εργασίας ως εξής:  

https://sw.duth.gr/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%cf%83%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%b4%cf%8e%ce%bd-%cf%86%ce%bf%ce%b9%cf%84%ce%b7%cf%84%cf%8e%ce%bd/
https://drive.google.com/file/d/0B8fENDzWHY2FWUU1OTg0MjJXYms/view
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(α) Την τελευταία πενταετία μέσω ΕΣΠΑ οι φοιτητές του Τμήματος έχουν την ευκαιρία μέσω της 

Πρακτικής άσκησης επί ένα δίμηνο να εργαστούν σε πρότυπες σχολικές μονάδες και φορείς 

κοινωνικής αλληλεγγύης, όπως η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Η εργασιακή αυτή εμπειρία συμβάλλει 

στο να αποκομίσετε πλούσιες και πολύτιμες για το βιογραφικό σας εμπειρίες. 

(β) Το πρόγραμμα ευρωπαϊκής φοιτητικής κινητικότητας ΕΡΑΣΜΟΣ (Erasmus+) με τις 

εκπαιδευτικές συμφωνίες-συνεργασίας, τις οποίες το Τμήμα έχει υπογράψει με σημαίνοντα 

Πανεπιστήμια του Εξωτερικού (Αγγλόφωνο: KU Leuven, Γερμανόφωνα: Μόναχο, Βόννη, 

Τυβίγγη, Ίνσμπρουκ, Γαλλόφωνο: Στρασβούργο, Ρουμανία: Σιμπίου), σας εξασφαλίζουν όχι μόνο 

σπουδές αλλά και εργασία στα πολιτικά, οικονομικά και πολιτισμικά κέντρα της Γηραιάς 

Ηπείρου.  

(γ) Έχοντας το Τμήμα πλήρως αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Παιδείας την Παιδαγωγική και 

Διδακτική Επάρκεια, οι φοιτητές μας έχουν τη δυνατότητα με το πτυχίο τους να διδάσκουν στις 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια Εκπαίδευση χωρίς να απαιτείται άλλη πιστοποίηση, 

χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους της Παιδαγωγικής.  

(δ) Μέσω τηλεδιάσκεψης παρέχεται η δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών με άλλα Ιδρύματα 

της Ελλάδος και του Εξωτερικού. Κοινά Σεμινάρια διεξάγει το Τμήμα με Πανεπιστήμια καθώς και 

με εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα του Μονάχου, Τυβίγγης, Τέξας, Νέας Υόρκης (Ι.Μ. Αγίας 

Ειρήνης Χρυσοβαλάντου – Αστόρια) και Σικάγου. Οι ανωτέρω Δράσεις του Τμήματος 

εκτιμήθηκαν αρκούντως θετικά και στην τελευταία αξιολόγηση του Τμήματος από τους 

εξωτερικούς κριτές. 

(ε) Το Τμήμα, εκτός από την κατάρτιση των φοιτητών του στα θέματα πίστης και ζωής αλλά και 

στο φαινόμενο Θρησκεία, που συνιστούν το DNA του πολιτισμού, προσφέρει προπτυχιακά και 

μεταπτυχιακά μαθήματα με πρακτικές εφαρμογές σε σύγχρονους χώρους εργασίας, όπως 

Βιοηθική, Ψυχική Υγεία, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ορθόδοξη Παράδοση. 

 

66. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (σ.σ. πρώην ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 

ΒΑΣΗ 2020: 6.950 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Ο φοιτητής παίρνοντας το πτυχίο του μπορεί 

να εξασφαλίσει συγχρόνως 

 

https://www.past.auth.gr/sites/default/files/attachments/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%80%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD%202020-2021.pdf
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α) μία ολοκληρωμένη κατεύθυνση σπουδών ανάλογα με τα ελεύθερα επιλεγόμενα που θα 

δηλώσει (Βιβλική, Ιστορική, Δογματική, Λειτουργική, Κανονικού Δικαίου και Πατερικών 

Σπουδών), 

β) την παιδαγωγική επάρκεια που απαιτεί ο νόμος, εφόσον δηλώσει τα τέσσερα υποχρεωτικά 

και υποχρεωτικά επιλογής μαθήματα καθώς και ένα μάθημα ελεύθερης επιλογής από τα δύο 

που έχουν οριστεί για την παιδαγωγική επάρκεια. 

Αυτά είναι τα δυναμικά στοιχεία του προγράμματος, που εκτός από την πληρότητα και την 

πολυμορφία των σπουδών εξασφαλίζει για τους φοιτητές την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη 

δυνατότητα ευελιξίας και ελευθερίας στον καταρτισμό της ατομικής τους κατεύθυνσης 

σπουδών 

 

67. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 

ΒΑΣΗ 2020: 13.575 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: -  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Το πτυχίο του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής 

παρέχει μεγάλο φάσμα επαγγελματικών δυνατοτήτων στους κατόχους του. Χάρη στο ευρύ 

υπόβαθρο που προσφέρεται, οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν σε 

πολλούς κλάδους του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. Έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις 

εξετάσεις Α.Σ.Ε.Π. α) για το δημόσιο, β) για να προσληφθούν ως καθηγητές/τριες στη δημόσια 

εκπαίδευση (ως Π.Ε. 10 Κοινωνιολόγοι). Επίσης, έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις 

της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, στην οποία παρέχεται εκπαίδευση στην κατεύθυνση 

της κοινωνικής διοίκησης. Οι επαγγελματικές προοπτικές των πτυχιούχων του Τμήματος 

ενισχύονται περισσότερο μέσα από τη διευρυμένη κλίμακα επιλογής προγραμμάτων 

μεταπτυχιακών σπουδών για εμβάθυνση σε ειδικότερα πεδία της κοινωνικής πολιτικής και 

γενικότερα των κοινωνικών επιστημών. Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής προσφέρει Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν: 

σε δημόσια ή ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα, σε ινστιτούτα των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, σε 

οργανισμούς και γραφεία μελετών, σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, 

σε Διοικητικές Περιφέρειες, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, σε Ευρωπαϊκούς και 

Διεθνείς Οργανισμούς, σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) και σε φορείς της κοινωνίας των 

http://socialpolicy.panteion.gr/sites/default/files/inline-files/%3F3.2.%20%3F%3F%3F%3F%3F%3F%20%20%CE%A0%CE%A0%CE%A3%20%CE%A4%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1%20%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%3F%3F%202019-20.pdf
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πολιτών με αρμοδιότητες σε θέματα κοινωνικής προστασίας και παρέμβασης, σε ιδιωτικούς 

φορείς που ασχολούνται με την εκπόνηση, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση 

προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, κοινωνικού σχεδιασμού και κοινωνικής ανάπτυξης, στα 

τμήματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού (πολιτικές προσωπικού, εργασιακές σχέσεις, 

επαγγελματική κατάρτιση, υγιεινή και ασφάλεια, κοινωνική ασφάλιση κ.λπ.) δημόσιων και 

ιδιωτικών φορέων, στην εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική. 

68. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 11.575 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να 

εργαστούν σε κοινωνικούς φορείς, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού και του τρίτου 

τομέα, που ασχολούνται με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, καθώς 

και με την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων. Ενδεικτικά, οι απόφοιτες/οι του τμήματος 

μπορούν να απασχοληθούν σε υπουργεία, ασφαλιστικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις, 

νοσοκομεία και δομές υγείας, σωφρονιστικά ιδρύματα, κοινωνικές δομές, πανεπιστήμια και 

ερευνητικά κέντρα, μεγάλες επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις κοινωνικού σκοπού και 

στην τοπική αυτοδιοίκηση. Επιπλέον, οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε 

δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς του εξωτερικού, όπως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον ΟΗΕ, στον 

ΟΟΣΑ, σε πολυεθνικές επιχειρήσεις και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις με κοινωνικούς 

σκοπούς. 

 

69. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ  

ΒΑΣΗ 2020: 15.625 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

● Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου  μπορούν, με 

βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των 

https://sp.duth.gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%80%cf%84%cf%85%cf%87%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ac/%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%b4%cf%8e%ce%bd/
https://www.sociology.panteion.gr/images/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3_%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D_2019-2020.pdf
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σπουδών τους, να απασχολούνται σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, τόσο ως 

ελεύθεροι επαγγελματίες όσο και ως μισθωτοί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας: 

● Στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Δημόσια και Ιδιωτική, ως Δάσκαλοι 

και Καθηγητές, στους κλάδους  και με τους όρους που προβλέπονται από τη σχετική 

νομοθεσία.Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Δημόσια και Ιδιωτική, ως μέλη Διδακτικού και 

Ερευνητικού Προσωπικού, στους κλάδους  και με τους όρους που προβλέπονται από τη 

σχετική νομοθεσία.Στις Δημόσιες Υπηρεσίες, Υπουργείων, Αυτοδιοίκησης όλων των 

βαθμίδων, Δημόσιων Νοσοκομείων και Κοινωνικών Υπηρεσιών, ως μισθωτοί και 

λειτουργοί, σε αντικείμενα  που αφορούν την κοινωνική έρευνα, την εκτίμηση αναγκών 

και τον κοινωνικό σχεδιασμό παρεμβάσεων στην κοινωνία.  

● Στον Δημόσιο, τον Ιδιωτικό και τον Κοινωνικό Τομέα, ως Εκπαιδευτές και ως μισθωτοί ή 

ελεύθεροι επαγγελματίες, σε αντικείμενα σχετικά με τον Τίτλο σπουδών τους. 

● Στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, ως μισθωτοί και λειτουργοί, σε 

αντικείμενα που συνδέονται με τη ανάλυση και την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων 

και τη διαχείριση καταστάσεων κρίσης. 

● Σε Προγράμματα κοινωνικής έρευνας, ως επιστημονικοί συνεργάτες/ ερευνητές στην 

οργάνωση, σχεδιασμό και διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων βασικής και 

εφαρμοσμένης έρευνας (έρευνας εκτίμησης αναγκών, αποτίμησης συνεπειών, 

αξιολόγησης καθώς και έρευνα-δράση) με την αξιοποίηση ποσοτικών, ποιοτικών και 

μεικτών ερευνητικών σχεδιασμών. 

●  Σε Δημόσια και Ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα, ως μισθωτοί και ως ελεύθεροι 

επαγγελματίες, σε αντικείμενα που συνδέονται με την κοινωνική έρευνα και ανάλυση 

καθώς επίσης και το σχεδιασμό ερευνητικών προγραμμάτων. 

● Στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Μεταλυκειακή εκπαίδευση, ως Κοινωνιολόγοι-

Σύμβουλοι, με αντικείμενα την εποπτεία, την έρευνα, την ανάλυση και την επίλυση 

προβλημάτων των σχέσεων εκπαιδευτικής κοινότητας και κοινωνίας, εκπαιδευτών και 

εκπαιδευομένων και των εκπαιδευόμενων μεταξύ τους. 

● Στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, ως Κοινωνιολόγοι της Εργασίας, ως μισθωτοί και 

ελεύθεροι επαγγελματίες σε ζητήματα που αφορούν τον επαγγελματικό 

προσανατολισμό, τη συμβουλευτική σε εργασιακά ζητήματα και στην έρευνα του κόσμου 

της εργασίας. 

● Στα δικαστήρια όλων των βαθμίδων, ως Σύμβουλοι, για την ανάλυση κοινωνικών 

προβλημάτων των διαδίκων. 
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● Στα Σωφρονιστικά Ιδρύματα της χώρας, Δημόσια και Ιδιωτικά, ως Σύμβουλοι, Αναλυτές 

και Εμψυχωτές, σε αντικείμενα σχετικά με τον Τίτλο σπουδών τους και τις εξειδικευμένες 

γνώσεις τους. 

● Σε δημόσιους. ιδιωτικούς και κοινωνικούς φορείς, ως Σύμβουλοι και εμπειρογνώμονες σε 

ζητήματα  κοινωνικής επανένταξης αποφυλακισμένων και εξαρτημένων ατόμων. 

● Σε Σωματεία και Συνδικάτα όλων των βαθμίδων, ως Κοινωνικοί Διαπραγματευτές και 

Οργανωτές προγραμμάτων για την επικοινωνία με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, σε 

θέματα συλλογικής διαπραγμάτευσης, υπογραφής συλλογικών συμβάσεων και θεσμικής 

υποστήριξης συλλογικών διεκδικήσεων. 

● Στο Υπουργείο Εργασίας και σε φορείς του που ασχολούνται με την έρευνα των συνθηκών 

εργασίας, τα εργασιακά δικαιώματα καθώς και στα συνδικάτα και στα σωματεία των 

εργαζομένων. 

● Στο Υπουργείο Πολιτισμού και στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του για έρευνα των 

πολιτισμικών αναγκών και δυνατοτήτων με στόχο τη διαμόρφωση πολιτιστικών πολιτικών 

και δραστηριοτήτων. 

● Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και σε φορείς του δημοσίου που ασχολούνται με το 

περιβάλλον και τη προστασία του, ειδικά για τη διερεύνηση των περιβαλλοντικών και 

κοινωνικών επιπτώσεων από τις εφαρμογές της τεχνολογίας, για θέματα πολεοδομίας, 

χωροταξίας και βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και για τη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση 

των πολιτών. 

● Στο Υπουργείο Εσωτερικών και τους εποπτευόμενους φορείς του που ασχολούνται με τα 

θέματα μετανάστευσης με στόχο τη διαμόρφωση και υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής 

ενσωμάτωσης και προστασίας των δικαιωμάτων. 

● Στο Υπουργείο Παιδείας και τους εποπτευόμενους φορείς του  ως Κοινωνιολόγοι της 

Εκπαίδευσης, Σύμβουλοι και Στελέχη για θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης της 

σχολικής βίας και του εκφοβισμού, καθώς και την ευαισθητοποίηση σε κοινωνικά 

φαινόμενα όπως η παραβατικότητα ανηλίκων 

● Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και τους εποπτευόμενους φορείς του και τα Σωφρονιστικά 

καταστήματα της χώρας, Δημόσια και Ιδιωτικά, ως Σύμβουλοι, Εμπειρογνώμονες, 

Ερευνητές, Αναλυτές και Εμψυχωτές, σε αντικείμενα σχετικά με τον Τίτλο σπουδών τους 

και τις εξειδικευμένες γνώσεις τους 

● Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ως Σύμβουλοι, Ερευνητές και Εμπειρογνώμονες σε 

αντικείμενα σχετικά με τον Τίτλο Σπουδών τους και τις εξειδικευμένες γνώσεις τους 
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● Στον Ιδιωτικό τομέα, ως Σύμβουλοι και Στελέχη Διοίκησης με αντικείμενο το συντονισμό 

ομάδων εργασίας-διαδικασίας στο πλαίσιο της οργάνωσης της παραγωγής. 

● Σε κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς ως σύμβουλοι για την προστασία 

των δικαιωμάτων των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων  

● Σε οργανισμούς και φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, σε Αναπτυξιακούς φορείς, 

σε Κέντρα προώθησης της απασχόλησης για το σχεδιασμό προγραμμάτων για τους 

ανέργους και την επιμόρφωση των εργαζομένων. 

● Σε μη-κυβερνητικούς οργανισμούς για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη αποτελεσματικών 

πολιτικών διαχείρισης κοινωνικών προβλημάτων. 

● Στις Ανεξάρτητες Αρχές Ελέγχου των ΜΜΕ, Δικαιωμάτων του Πολίτη και στις αντίστοιχες 

άλλων τομέων του Κράτους για τη κοινωνιολογική ανάλυση των δραστηριοτήτων τους και 

την προώθηση της κοινωνικής έρευνας στους σχετικούς τομείς. 

 

70. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) -  ΕΚΠΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 15.025 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Κοινωνιολογίας 

μπορούν, με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια 

των σπουδών τους, να απασχοληθούν σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, τόσο ως ελεύθεροι 

επαγγελματίες όσο και ως μισθωτοί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. 

Επαγγελματικές προοπτικές των πτυχιούχων του Τμήματός (ενδεικτικά): 

- Απασχόληση στη Μέση Εκπαίδευση (Κατηγορία: ΠΕ10), κατάρτιση ενηλίκων σε ΙΕΚ και αλλού. 

- Ερευνητική και διοικητική συμμετοχή σε εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς 

αντιμετώπισης σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων λ.χ. κοινωνικός αποκλεισμός, 

περιφερειακές ανισότητες, προσφυγικό και μεταναστευτικό, κοινωνική συνοχή, κοινωνικό 

φύλο. 

- Ερευνητικά ιδρύματα κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών. 

- Διαχείριση και οργάνωση ερευνών. 

- Οργάνωση, διοίκηση και εφαρμογή πολιτικών κοινωνικού κράτους. 

https://www.soc.uoa.gr/tmima/proptychiakes_spoydes/programma_spoydon/
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- Συμμετοχή στους διαγωνισμούς της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 

(Ε.Σ.Δ.Α.) 

- Συμμετοχή στο Διπλωματικό Σώμα. 

- Συμμετοχή στη διοίκηση του ευρέως δημόσιου τομέα. 

- Συμμετοχή σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που αφορούν την οργάνωση της 

απασχόλησης και γενικά διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού  ως επιστημονικός συνεργάτης και 

σύμβουλος (ΟΑΕΔ, ΟΤΑ κ.ά). 

- Άσκηση Διαμεσολάβησης. 

- Συμμετοχή σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στα πολιτικά 

και κοινωνικά δρώμενα. 

 

71. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΒΑΣΗ 2020: 9.125 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Τόσο στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στην 

Τοπική Αυτοδιοίκηση όσο και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας 

που απαιτούν υψηλή ειδίκευση, ικανότητες προσαρμογής, ευελιξία, ερευνητική κατάρτιση, 

πνεύμα συνεργασίας και επικοινωνίας και ποιότητα σκέψης. Ο ραγδαίος μετασχηματισμός του 

κράτους (αγορά εργασίας, σύστημα των κοινωνικών ασφαλίσεων, σύστημα υγείας, κοινωνική 

πρόνοια, πολιτικές πρόληψης κατά των ναρκωτικών και της εγκληματικότητας, κοινωνική 

έρευνα, κλπ.) απαιτεί νέα δυναμικά στελέχη από το χώρο των κοινωνικών επιστημών. Σπουδές 

οι οποίες συνδυάζουν θεωρητική παιδεία και ερευνητική κατάρτιση με χρήση των νέων 

τεχνολογιών και μεθόδων, αποτελούν προϋποθέσεις γι’ αυτή τη νέα αγορά εργασίας και την 

ποιοτική της εξέλιξη. 

Στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ο φοιτητής εξοικειώνεται με αυτή την 

νέα πραγματικότητα. Προετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες και τις ευκαιρίες των 

καιρών. Αποκτά έτσι αυτοπεποίθηση για να ασκήσει την Κοινωνιολογία ως επάγγελμα σε θέσεις 

αιχμής: 

● Ως επιτελικό στέλεχος και επιστημονικός συνεργάτης Οργανισμών όπως Υπουργεία, 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομεία, Υπηρεσίες Υγείας κλπ, σε θέματα κοινωνικών 

http://www.soc.aegean.gr/
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πολιτικών, υγείας, κοινωνικής ασφάλισης, απασχόλησης, πρόνοιας, πρόληψης κατά των 

ναρκωτικών και της εγκληματικότητας, καθώς και στις διάφορες ερευνητικές 

δραστηριότητες κρατικών και ιδιωτικών φορέων που αναλαμβάνουν την εκπόνηση 

εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα. 

● Ως στέλεχος, επιστημονικός συνεργάτης και σύμβουλος Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, (Δήμους και Περιφέρειες) σε θέματα τοπικής ανάπτυξης, κοινωνικού 

αποκλεισμού και κοινωνικής συνοχής. 

● Ως στέλεχος εκπαιδευτικών οργανισμών και φορέων μεταναστευτικής πολιτικής. 

● Ως σύμβουλος σε κοινωνικές υπηρεσίες, πολιτιστικούς και αθλητικούς οργανισμούς, μέσα 

επικοινωνίας. 

● Ως σχεδιαστής και αξιολογητής έρευνας σε μεγάλα ερευνητικά προγράμματα που 

συνδέονται με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, την ανάπτυξη της περιφέρειας και 

ιδιαίτερα της νησιωτικής Ελλάδας. 

● Ως εκπαιδευτικός στην κοινωνιολογία και τις κοινωνικές επιστήμες στη μέση εκπαίδευση, 

στην κατάρτιση ενηλίκων και αλλού. 

● Ως στέλεχος στα ΜΜΕ, στην παραγωγή προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα. 

● Ως στέλεχος σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε θέματα κοινωνικών προγραμμάτων 

(μετανάστευση, υγεία, πρόνοια, ανεργία κοκ.) και εκπαιδευτικών και επαγγελματικών 

προγραμμάτων και ευκαιριών. 

● Ως στέλεχος σε εταιρείες δημοσκοπήσεων, ερευνών, κοινωνικών μελετών και 

προγραμμάτων, εφαρμοσμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ειδικών δράσεων. 

● Ως ειδικός σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, σχετικά με θέματα σχεδιασμού και 

διαχείρισης προγραμμάτων και πρωτοβουλιών παρέμβασης σε κοινωνικές, πολιτισμικές, 

οικολογικές και πολιτικές δραστηριότητες, σε Ινστιτούτα ή θεσμούς που ασχολούνται με 

θέματα όπως ισότητα, μετανάστευση, πολιτική, καθώς και σε Ινστιτούτα Δια Βίου 

Μάθησης, Κέντρα Κατάρτισης και Σχολές Δεύτερης Ευκαιρίας. 

Τα παραπάνω δείχνουν ότι η Κοινωνιολογία στη σύγχρονη Ελλάδα έχει θετικές και δημιουργικές 

επαγγελματικές προοπτικές. Το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ιδρύθηκε και 

αναπτύσσεται σταθερά για να εκπαιδεύσει νέους επιστήμονες που θα αξιοποιήσουν αυτές τις 

προοπτικές. 

 

72. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 



 

Σελίδα 61 από 406 
 

ΒΑΣΗ 2020: 12.375 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Κοινωνιολογίας 

του Πανεπιστήμιου Κρήτης δύναται με βάση τις γενικές και ειδικές γνώσεις που απέκτησαν κατά 

τη διάρκεια των σπουδών τους να απασχολούνται σε διαφορετικούς τομείς. Ενδεικτικά, η 

επαγγελματική παρουσία των αποφοίτων του Τμήματος Κοινωνιολογίας απαντάται στους εξής, 

αναφερόμενους τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας: 

α) Εκπαίδευση (όπως, δευτεροβάθμια δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, τριτοβάθμια 

εκπαίδευση ως μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού σύμφωνα με τους όρους που 

προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία) 

β) Δημόσιες υπηρεσίες (όπως, υπουργεία, τοπική αυτοδιοίκηση, υπηρεσίες δημόσιας υγείας, 

φορείς άσκησης κοινωνικής πολιτικής, αναπτυξιακοί φορείς, σωφρονιστικά ιδρύματα, 

δικαστήρια, υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας, φορείς απεξάρτησης, κέντρα 

προώθησης απασχόλησης, ένοπλες δυνάμεις/σώματα ασφαλείας). 

γ) Ιδιωτικοί φορείς (όπως, κέντρα/ινστιτούτα κοινωνικών ερευνών, εταιρίες δημοσκοπήσεων, 

δημοσιογραφικοί οργανισμοί, φορείς άσκησης κοινωνικής πολιτικής, κέντρα επαγγελματικής  

κατάρτισης και απασχόλησης, αναπτυξιακοί φορείς, φορείς κοινωνικής επανένταξης, μη 

κυβερνητικοί οργανισμοί, εθελοντικοί φορείς). 

73. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΒΑΣΗ 2020:  7.150 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Α. Διεθνείς Σχέσεις και Οργανισμοί Β. Αρχαιολογία Γ. Γλωσσολογία της 

Νοτιοανατολικής Μεσογείου. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  Οι απόφοιτες και απόφοιτοι της Κατεύθυνσης 

«Διεθνών Σχέσεων & Οργανισμών», με τη γνώση μιας από τις γλώσσες της Νοτιοανατολικής 

Μεσογείου που διδάσκονται στο Τμήμα (αραβικά, εβραϊκά, τουρκικά), μπορούν να εργαστούν 

σε Κυβερνητικές Υπηρεσίες (Υπουργεία και Δημόσιους Οργανισμούς), σε Ερευνητικά Κέντρα 

(ΕΛΙΑΜΕΠ, ΕΚΕΜ, ΕΕΚ κ.ά.), σε Περιφερειακούς και Διεθνείς Οργανισμούς (ΕΕ, ΝΑΤΟ, ΟΗΕ, ΟΑΣΕ 

http://sociology.soc.uoc.gr/wp-content/uploads/2020/05/B3-Odigos-Spoudon-20-21.pdf
https://dms.aegean.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%80%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AD%CF%82/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD-2018-2019/
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κ.ά.), σε Ελληνικές Εμπορικές-Τεχνικές Επιχειρήσεις, σε Υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται 

στον Μεσογειακό και Ευρωπαϊκό χώρο, στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, στο Διπλωματικό Σώμα 

(Υπουργείο Εξωτερικών, Προξενεία, Πρεσβείες), με την κατάλληλη όπου χρειάζεται 

μεταπτυχιακή εκπαίδευση, σε ερευνητικά προγράμματα Πανεπιστημίων και Ερευνητικών 

Ινστιτούτων της ημεδαπής και αλλοδαπής και σε οποιαδήποτε θέση στον δημόσιο ή ιδιωτικό 

τομέα που απαιτεί πτυχίο Ανθρωπιστικών Σπουδών γενικότερα. Υπάρχει βεβαίως η δυνατότητα 

συνέχισης των σπουδών σε Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό επίπεδο. 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να εργασθούν στον δημόσιο τομέα σε θέσεις Π.Ε. 

Διοικητικού-Οικονομικού. Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος με Κατεύθυνση Αρχαιολογίας 

μπορούν επιπλέον να εργασθούν στον δημόσιο τομέα σε θέσεις Π.Ε. Αρχαιολόγων. 

 

74. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. 

ΒΑΣΗ 2020: 14.790 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Το Τμήμα προσφέρει εφαρμοσμένες μουσικές σπουδές σε κλάδους 
συναφείς προς τις επιμέρους κατευθύνσεις που προσδιορίζουν το ενιαίο του πτυχίο: 1. 
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκής (Κλασικής) Μουσικής, 2. Κατεύθυνση Βυζαντινής Μουσικής, 3. 
Κατεύθυνση Ελληνικής Παραδοσιακής (Δημοτικής) Μουσικής, 4. Κατεύθυνση Σύγχρονης 
Μουσικής 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και 
προαγωγή της μουσικής τέχνης (ως οικείας επιστήμης) στους κλάδους των 
εφαρμοσμένων καλλιτεχνικών σπουδών και ειδικότερα στους κλάδους των 
καθορισμένων από τον ιδρυτικό του νόμο, κατευθύνσεων. Η ταυτόχρονη και ισότιμη 
καλλιέργεια της μουσικής ως επιστήμης και τέχνης επιτυγχάνεται σε διεπιστημονικό 
επίπεδο και υπό το πρίσμα των πολιτισμικών, οικονομικών και τεχνολογικών συνθηκών 
που διέπουν τη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. Προγραμματική επιδίωξη του 
Τμήματος, είναι η ολοκληρωμένη μουσική καλλιτεχνική και θεωρητική κατάρτιση των 
φοιτητών του και κατ' επέκταση η επαγγελματική κατοχύρωση και ενσωμάτωσή τους 
στην κοινωνία. Η πρόκριση των καλλιτεχνικών αντικειμένων ως ειδικοτήτων, μέσω της 
καλλιέργειας και ανάπτυξης των τεχνικών και ερμηνευτικών παραμέτρων της 
οργανικής/φωνητικής εκτέλεσης και της παραστατικής πράξης, της διεύθυνσης 
μουσικών συνόλων και της μουσικής δημιουργίας και μελοποιίας, όπως εκφράζονται 
στους τομείς της Σύνθεσης και της Ποιητικής, σε συνδυασμό με την θεωρητική μελέτη 
και έρευνα στους κλάδους των οικείων Κατευθύνσεων, διευκολύνει την ολιστική 
προσέγγιση της μουσικής και συνεπώς βοηθά τους αποφοίτους μας να επιτυγχάνουν σε 
κάθε συναφή δραστηριότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι φοιτητές του Τμήματος 

https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/4790/7908-ODIGOS_SPOUDON_2020-21.pdf
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εκπαιδεύονται κατάλληλα για να μπορούν να εργαστούν επιτυχώς στους ακόλουθους 
επαγγελματικούς φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς: 

▪ στην καλλιτεχνική/εφαρμοσμένη μουσική εκπαίδευση, δημόσια ή ιδιωτική 

▪ στη γενική καλλιτεχνική/εφαρμοσμένη μουσική εκπαίδευση, δημόσια ή ιδιωτική 

▪ σε καλλιτεχνικούς φορείς που οργανώνουν μουσικές δραστηριότητες κατά 

προτεραιότητα αλλά και δραστηριότητες άλλων πεδίων της Τέχνης (συμφωνικές και 
λυρικές ορχήστρες, σύνολα μουσικής δωματίου, φιλαρμονικές, θέατρα, χώρους 
διοργάνωσης και φιλοξενίας μουσικών δράσεων, μουσεία, εικαστικούς και φορείς 
ορχηστικής τέχνης, φεστιβάλ, καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς) 

▪ σε εκπαιδευτικούς φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (Ωδεία) 
▪ σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα και καλλιτεχνικούς οργανισμούς 

▪ σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς ενημέρωσης και επικοινωνίας, δημόσιους ή 

ιδιωτικούς 

▪ σε εκδοτικούς οίκους με αντικείμενο συναφές κατά προτεραιότητα με τη μουσική 
τέχνη 

▪ σε οργανισμούς, φορείς και εργασίες συναφείς με τη μουσική τεχνολογία και τη 
μουσική θεραπεία 

▪ σε βιβλιοθήκες 
 

 

75. ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 9.950(ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών λειτουργούν τέσσερις κατευθύνσεις 
προχωρημένου εξαμήνου: α) Ιστορικής και Συστηματικής Μουσικολογίας β) 
Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας γ) Μουσικής Τεχνολογίας και δ) 
Βυζαντινής Μουσικολογίας 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 
Οπλισμένοι με τα κατάλληλα επιστημονικά και καλλιτεχνικά εφόδια οι απόφοιτοι του Τμήματος 
μπορούν να απασχοληθούν σε διάφορους τομείς, ως: 

• μουσικοί και μαέστροι σε συμφωνικές ορχήστρες, χορωδίες και μουσικά σύνολα, 

• καθηγητές της μουσικής εκπαίδευσης σε όλους τους τύπους και βαθμίδες σχολείων 

(πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γενικής παιδείας, καλλιτεχνικά και 

μουσικά Σχολεία) 

• καθηγητές σε Ωδεία και Μουσικές Σχολές και ΙΕΚ, 

• εμψυχωτές σε κοινότητες με ευπαθείς ομάδες, 

• επαγγελματίες σε πολιτιστικούς φορείς, θέατρα, studio ήχου και εικόνας, αίθουσες 

συναυλιών, μουσικούς εκδοτικούς οίκους, μουσεία, εργαστήρια κατασκευής 

μουσικών οργάνων, 

https://www.music.uoa.gr/fileadmin/depts/music.uoa.gr/www/uploads/ODIGOS_SPOUDON/Odigo__s_Spoydo__n_2020-21_v.2.pdf
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• επαγγελματίες σε ραδιοτηλεοπτικούς και διαδικτυακούς σταθμούς ενημέρωσης και 

επικοινωνίας, 

• μουσικολόγοι και μουσικοκριτικοί σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και 

στην τοπική αυτοδιοίκηση 

• μουσικολόγοι σε ερευνητικά κέντρα 

• επαγγελματίες σε καλλιτεχνικούς θεσμούς και άλλους σχετικούς φορείς, 

• επιστήμονες σε βιβλιοθήκες και μουσικά αρχεία. 

 

76. ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΡΤΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 11.240 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Η εισαγωγή στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών γίνεται με βάση ένα πλαίσιο ειδικών εξετάσεων, του 
οποίου οι όροι περιγράφονται στην Υπουργική Απόφαση Φ.253/23170/Α5 (ΦΕΚ B΄ 
504/20.2.2019).Η δομή του προγράμματος σπουδών είναι 5ετής και οργανώνεται με βάση το 
σύστημα ECTS και την ανάπτυξη μαθημάτων υποβάθρου και ειδίκευσης, προϊόντων των 
εξαμήνων. Το Τμήμα υποστηρίζει τη λογική των προαπαιτούμενων και εξαρτώμενων 
μαθημάτων, την προσφορά μαθημάτων επιλογής και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και 
πρακτικής άσκησης. Υποστηρίζει επίσης την λειτουργία εργαστηρίων, όπου υλοποιείται η 
εκπαιδευτική διαδικασία περί την καλλιτεχνική πράξη, είτε αυτή αφορά ατομικές μουσικές 
δεξιότητες, είτε σύνολα. Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών υποστηρίζει διδακτορικές σπουδές (ΦΕΚ 
Β΄ 1431/24/4/2019), όπου το γνωστικό του πεδίο προσφέρει γόνιμο έδαφος έρευνας, είτε 
αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες. 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μουσικών Σπουδών καλύπτουν τις απαιτήσεις της παιδαγωγικής 
επάρκειας και εντάσσονται στον κωδικό ΠΕ79.01 προκειμένου για την δραστηριοποίησή τους 
στην δημόσια εκπαίδευση. Λόγω της φυσικής του εξωστρέφειας, το Τμήμα προάγει 
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και σε συνέργειες με θεσμικούς και μη θεσμικούς φορείς, με 
κοινωνικές ομάδες οργανωμένες και αυθόρμητες, προπαντός δε με τον χώρο της εκπαίδευσης. 
Ιδιαίτερα πολύτιμη τέλος είναι η ανατροφοδότηση που προέρχεται από τους φορείς υποδοχής 
των πρακτικών ασκούμενων φοιτητών, και οι οποίοι εμφανίζουν μεγάλη γεωγραφική διασπορά 
και μεγάλο εύρος επαγγελματικών δραστηριοτήτων. 

 

77. ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 14.120 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα προσφέρει εφαρμοσμένες μουσικές σπουδές σε 
κλάδους συναφείς προς τις επιμέρους κατευθύνσεις που προσδιορίζουν το ενιαίο του πτυχίο: 1. 

https://music.uoi.gr/wp-content/uploads/2020/07/odigos_spoudon.pdf
https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/1380/8116-PROGRAMMA_SPOUDON_2020-21.pdf
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Κατεύθυνση Ευρωπαϊκής (Κλασικής) Μουσικής 2. Κατεύθυνση Βυζαντινής Μουσικής 3. 
Κατεύθυνση Ελληνικής Παραδοσιακής (Δημοτικής) Μουσικής 4. Κατεύθυνση Σύγχρονης 
Μουσικής. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και προαγωγή της 
μουσικής τέχνης (ως οικείας επιστήμης) στους κλάδους των εφαρμοσμένων καλλιτεχνικών 
σπουδών και ειδικότερα στους κλάδους των καθορισμένων από τον ιδρυτικό του νόμο, 
κατευθύνσεων. Η ταυτόχρονη και ισότιμη καλλιέργεια της μουσικής ως επιστήμης και τέχνης 
επιτυγχάνεται σε διεπιστημονικό επίπεδο και υπό το πρίσμα των πολιτισμικών, οικονομικών και 
τεχνολογικών συνθηκών που διέπουν τη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. 
Προγραμματική επιδίωξη του Τμήματος, είναι η ολοκληρωμένη μουσική καλλιτεχνική και 
θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών του και κατ’ επέκταση η επαγγελματική κατοχύρωση και 
ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία. Η πρόκριση των καλλιτεχνικών αντικειμένων ως ειδικοτήτων, 
μέσω της καλλιέργειας και ανάπτυξης των τεχνικών και ερμηνευτικών παραμέτρων της 
οργανικής/φωνητικής εκτέλεσης και της παραστατικής πράξης, της διεύθυνσης μουσικών 
συνόλων και της μουσικής δημιουργίας και μελοποιίας, όπως εκφράζονται στους τομείς της 
Σύνθεσης και της Ποιητικής, σε συνδυασμό με την θεωρητική μελέτη και έρευνα στους κλάδους 
των οικείων Κατευθύνσεων, διευκολύνει την ολιστική προσέγγιση της μουσικής και συνεπώς 
βοηθά τους αποφοίτους μας να επιτυγχάνουν σε κάθε συναφή δραστηριότητα στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό. 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης έχουν τη δυνατότητα να 
καλλιεργούν και να προβάλλουν συστηματικά τον εθνικό μουσικό μας πλούτο στους κλάδους 
των εφαρμοσμένων καλλιτεχνικών σπουδών, ιδιαίτερα δε στους κλάδους της ευρωπαϊκής 
(κλασικής) μουσικής, της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής, της παραδοσιακής (ελληνικής) 
μουσικής και της σύγχρονης μουσικής. Οι πτυχιούχοι με βάση τις ειδικές γνώσεις στους 
παραπάνω κλάδους μπορούν να απασχολούνται σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
ιδίως δε:  

α) Στην εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική, τυπική και άτυπη.  

β) Σε καλλιτεχνικούς φορείς όπως συμφωνικές ορχήστρες, λυρικές σκηνές, χορωδίες, 

φιλαρμονικές κλπ.  

γ) Ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε σολιστική σταδιοδρομία (εκτελεστές, συνθέτες, διευθυντές 

συνόλων) ή ως μέλη οργανικών και φωνητικών μουσικών συνόλων  

δ) Ως συνοδοί (correpetitors) μουσικών, χορευτικών κλπ. συνόλων.  

ε) Σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, οργανισμούς, θέατρα, χοροθέατρα και μουσεία.  

στ) Σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς ενημέρωσης και επικοινωνίας, κρατικούς και ιδιωτικούς.  

ζ) Σε Ωδεία, μουσικές σχολές και Σχολές Βυζαντινής Μουσικής,  

η) Σε ιερούς ναούς. 

 

78. ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 

ΒΑΣΗ 2020: 12.470 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

https://ionio.gr/download.php?f=00001-00999/IU-pf-00214-64832-gr.pdf


 

Σελίδα 66 από 406 
 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Κατεύθυνση 1) Μουσικής σύνθεσης και 2) Μουσικής εκτέλεσης 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Ένας υποψήφιος φοιτητής επιλέγει το Τμήμα Μουσικών Σπουδών διότι: 

• Προσφέρει σπουδές σε τρεις θεσμοθετημένες Κατευθύνσεις: Μουσική Σύνθεση, 
Μουσική Εκτέλεση και Μουσική Επιστήμη. Συνεπώς αποτελεί τον ιδεώδη 
συνδυασμό ανάμεσα σε ένα Πανεπιστήμιο και μια Μουσική Ακαδημία. 

• Είναι το Τμήμα, στο οποίο η διδασκαλία των μουσικών οργάνων προσφέρεται ως 
επίσημη Κατεύθυνση που αναγράφεται στο πτυχίο, σύμφωνα με Προεδρικό 
Διάταγμα. 

• Το Τμήμα χορηγεί ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου 
(integrated master) στην εκάστοτε Κατεύθυνση σπουδών, επιπέδου 7 του Εθνικού 
και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. 

• Στις τρεις Κατευθύνσεις του Τμήματος περιλαμβάνονται σπάνια διδακτικά 
αντικείμενα: Τζαζ, Παλαιά Μουσική, Εκκλησιαστικό Όργανο, Μουσική για φιλμ, 
τηλεόραση, χορό κ.λπ., Μουσική Τεχνολογία και Ηλεκτρονική Μουσική, 
Μουσικοθεραπεία, Ακουστική Οικολογία κ.ά. 

• Το Τμήμα έχει υποστεί εξωτερική αξιολόγηση με εξαιρετικά επαινετικές κρίσεις 
(σημειωτέον ότι οι αμερικανοί αξιολογητές το έχουν συγκρίνει με τα Μουσικά 
Τμήματα του Ηarvard και Yale – https://music.ionio.gr/gr/news/3150) 

• Είναι ένα Τμήμα που στεγάζεται στο επιβλητικό Παλαιό Φρούριο της Κέρκυρας, σε 
ένα νησί γεμάτο ζωντάνια και εκδηλώσεις, που συνδυάζει το φυσικό περιβάλλον 
με την ιστορική και υψηλής αισθητικής πόλη του λίκνου της Νεοελληνικής 
Μουσικής. 

• Πολλοί απόφοιτοι του Τμήματος διδάσκουν ήδη σε Α.Ε.Ι. της Ελλάδας, της 
υπόλοιπης Ευρώπης και των Η.Π.Α. 

• Είναι το Τμήμα με τη μεγαλύτερη και πιο δυναμική καλλιτεχνική παρουσία στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό. Διαθέτει Συμφωνική Ορχήστρα, Χορωδία, Σύνολο Τζαζ, 
Σύνολο Παλαιάς Μουσικής, Φωνητικό Σύνολο και άλλα σύνολα, μέσω των οποίων 
οι φοιτητές μας συμμετείχαν επανειλημμένα σε κορυφαίες καλλιτεχνικές 
εκδηλώσεις στην Ελλάδα (φεστιβάλ Αθηνών, φεστιβάλ Δημητρίων, Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης, Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείο Μπενάκη, 
Γεννάδιος Βιβλιοθήκη κ.α.) και στο εξωτερικό (Παρίσι, Λονδίνο, 
Κωνσταντινούπολη, Βενετία κ.α.). 

• Είναι το Τμήμα που βρίσκεται στην πρωτοπορία της Μουσικολογικής έρευνας, με 
πολυάριθμες εκδόσεις (μεταξύ άλλων των περιοδικών Μουσικός Λόγος και 
Μουσικός Ελληνομνήμων) και δισκογραφίες. 
 

79. ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 7.025 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

https://music.ionio.gr/gr/news/3150
http://museology.upatras.gr/?page_id=122
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι ευκαιρίες απασχόλησης σε μουσεία και 

πολιτιστικούς φορείς αυξάνονται με την ανάπτυξη του επιστημονικού πεδίου της 

Μουσειολογίας και τη μεγαλύτερη σπουδαιότητά του για την τοπική, εθνική και παγκόσμια 

οικονομία. Παράλληλα, τους δίδεται η δυνατότητα της ενασχόλησης με τη μουσειολογική 

έρευνα και πρόσβασης στον δεύτερο και τρίτο κύκλο σπουδών. 

Πιο συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι σε θέση: 

– Να στελεχώσουν ποικίλες υπηρεσίες του Δημοσίου ή εταιρείες του Ιδιωτικού τομέα (μουσεία, 

πινακοθήκες, γκαλερί, αρχαιολογική υπηρεσία, επιστημονικά ιδρύματα και πολιτιστικοί φορείς, 

τουριστικές υπηρεσίες στον τομέα που σχετίζεται με τον πολιτισμό, εταιρείες διαχείρισης 

αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, εταιρείες οργάνωσης και διαχείρισης ποικίλων 

πνευματικών και πολιτιστικών δράσεων, ερευνητικά κέντρα, εταιρείες διαχείρισης εικαστικών 

και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων κ.α.). 

– Να δημιουργήσουν δικές τους επιχειρήσεις σε τομείς που σχετίζονται με τη μελέτη, την 

οργάνωση και τη διαχείριση πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 

– Να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί στην ιδιωτική (για τη δημόσια εκπαίδευση θα πρέπει να 

ζητηθούν επαγγελματικά δικαιώματα από την Πολιτεία) και ως εκπαιδευτές στη μη τυπική, 

άτυπη και δια βίου εκπαίδευση. 

– Να συνεχίσουν την ακαδημαϊκή τους πορεία, στοχεύοντας στην εξειδίκευση. 

80. ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 18050 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Ο πτυχιούχος της Νομικής Σχολής, με την 

επιστημονική συγκρότηση που του εξασφαλίζουν οι επιτυχείς σπουδές του, μπορεί να 

ασχοληθεί στα διάφορα νομικά επαγγέλματα, δηλαδή να γίνει δικηγόρος, δικαστής, 

συμβολαιογράφος, υποθηκοφύλακας ή εισαγγελέας, να σταδιοδρομήσει ως διπλωμάτης, να 

στελεχώσει την δημόσια διοίκηση ή να εργαστεί ως νομικός σύμβουλος σε ιδιωτικές 

επιχειρήσεις. 

 

81. ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 

https://www.law.uoa.gr/fileadmin/depts/law.uoa.gr/www/uploads/Sxoli/odigosp20-21.pdf
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ΒΑΣΗ 2020: 17.825 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΠΕ13 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

 

82. ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 17.250 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΠΕ13  

 

83. ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 

ΒΑΣΗ 2020: 13.640 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Οι σπουδές στο Τμήμα είναι οργανωμένες σε δύο μεγάλους κύκλους σπουδών:  

α) Θεωρία και Πράξη Μεταφραστικής Διαδικασίας  

β) Ευθείες και Αντίστροφες Ειδικές Μεταφράσεις και Διερμηνείες.  

Πρώτος κύκλος σπουδών Στη διάρκεια των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων, κοινών και στις δύο 

Ειδικεύσεις, οι φοιτητές μυούνται προοδευτικά στη θεωρία και την πράξη της μεταφραστικής 

διαδικασίας ενώ προσφέρονται και μαθήματα που ανήκουν στο ευρύτερο πεδίο της Θεωρίας 

της Μετάφρασης, των ξένων Γλωσσών και Πολιτισμών, της Λογοτεχνίας, των Διαπολιτισμικών 

Σπουδών κ.ά. Δεύτερος κύκλος σπουδών Ο δεύτερος κύκλος σπουδών της Ειδίκευσης 

Μετάφρασης περιλαμβάνει τις ευθείες και αντίστροφες Ειδικές Μεταφράσεις: α) 

Οικονομική/Νομική/Πολιτική, β) Τεχνική και γ) Λογοτεχνική, καθώς και άλλα σημαντικά 

γνωστικά αντικείμενα για τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των εκπαιδευόμενων 

μεταφραστών, όπως Μεταφραστικά ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ -6-Εργαλεία, Δίκαιο, 

Διεθνείς Σχέσεις, Κοινωνιολογία της Μετάφρασης, Γενική Γλωσσολογία και Μετάφραση, Κριτική 

Λογοτεχνικής Μετάφρασης κ.ά. Για την εισαγωγή κατά το Ε’ εξάμηνο στην Ειδίκευση 

https://www.law.auth.gr/sites/default/files/odigos%20spoudon-2020-2021.pdf
https://dasta.auth.gr/uploaded_files/635338558410505707.pdf
https://law.duth.gr/wp-content/uploads/2020/06/2019-2020.pdf
https://ionio.gr/download.php?f=01000-01999/IU-pf-01501-83531-gr.pdf


 

Σελίδα 69 από 406 
 

Διερμηνείας, απαιτείται επιτυχής εξέταση σε δύο τουλάχιστον κατευθύνσεις γλωσσών (Αγγλικά-

Ελληνικά, Γαλλικά-Ελληνικά, Γερμανικά-Ελληνικά, Ελληνικά-Αγγλικά, Ελληνικά-Γαλλικά, 

Ελληνικά-Γερμανικά), εκ των οποίων η μία τουλάχιστον προς τα Ελληνικά, καθώς και προσωπική 

συνέντευξη των ενδιαφερομένων φοιτητών. Ο δεύτερος κύκλος σπουδών της Ειδίκευσης 

Διερμηνείας περιλαμβάνει Διαδοχικές και Ταυτόχρονες διερμηνείες από και προς τις τρεις ξένες 

γλώσσες εργασίας (Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά), καθώς και άλλα σημαντικά γνωστικά 

αντικείμενα για τη βέλτιστη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των εκπαιδευόμενων 

διερμηνέων, όπως Θεωρία της Διερμηνείας, Κοινοτική Διερμηνεία, Δίκαιο και Διερμηνεία, 

Τεχνικές Προφορικού Λόγου κ.ά.  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι απόφοιτοι του Προπτυχιακού 

Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος είναι ικανοί να συμμετέχουν στην εκπόνηση και 

εκτέλεση σύνθετων ροών εργασίας, ατομικά ή και σε περιβάλλον ομάδας, καθώς και να 

αναλαμβάνουν ευθύνες και αποφάσεις σε μεταβαλλόμενα εργασιακά αλλά και μαθησιακά 

περιβάλλοντα. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, οι απόφοιτοι έχουν εφοδιαστεί με τα 

τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ώστε να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως ελεύθεροι 

επαγγελματίες ή να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα 

ως μεταφραστές/τριες, διερμηνείς, διερμηνείς συνεδρίων, υποτιτλιστές/ριες, 

επιμελητές/τριες κειμένων, ειδικοί/ές στην πολιτισμική προσαρμογή/δημιουργία 

περιεχομένου, πολιτισμικοί διαμεσολαβητές/τριες διαχειριστές μεταφραστικών έργων, 

υπεύθυνοι μεταφραστικών και ορολογικών ομάδων σε εταιρείες ή υπηρεσίες, όπως: 

εταιρείες φαρμακοϊατρικού, κατασκευαστικού, τεχνικού και άλλων τομέων, εταιρείες στον 

τομέα δημιουργίας και υποστήριξης λογισμικού, εκδοτικούς οίκους και οργανισμούς, και 

στον Τύπο εν γένει, ερευνητικά κέντρα, κέντρα ξένων γλωσσών3, εταιρείες υποτιτλισμού 

3 Υπό την προϋπόθεση ότι έχει αποκτηθεί και διδακτική επάρκεια. ΙΟΝΙΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ 

ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ . Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, διεθνείς 

οργανισμούς πεδίο ηλεκτρονικών παιγνιδιών κλπ. αλλά και σε φορείς και υπηρεσίες του 

ευρύτερου Δημόσιου τομέα (μεταφραστικές υπηρεσίες υπουργείων, πρεσβειών, 

προξενείων)4,σε θέσεις ΠΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων, σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς 

οργανισμούς (Ευρωπαϊκή Ένωση, ΟΗΕ, UNESCO κλπ.), κ.ά. Τα καθήκοντά τους μπορεί 

να περιλαμβάνουν ευθεία και αντίστροφη λογοτεχνική μετάφραση, Οικονομική-Νομική-

Κοινωνική Μετάφραση, Τεχνική Μετάφραση, Θεατρική Μετάφραση, Κοινοτική Διερμηνεία, 

Διαδοχική και Ταυτόχρονη Διερμηνεία, εργασίες που εμπλέκουν Μεταφραστικά εργαλεία, 

διαχείριση μεταφραστικού έργου, υποτιτλισμό κλπ. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των 

πτυχιούχων μεταφραστών και διερμηνέων κατοχυρώνονται με το Προεδρικό ∆ιάταγμα 
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169 (ΦΕΚ 156/2.7.02) «Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων Μεταφραστών και 

των πτυχιούχων ∆ιερμηνέων του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και 

διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου». Από αυτό προκύπτει η δυνατότητα διενέργειας 

μεταφράσεων που γίνονται αποδεκτές από τη δημόσια διοίκηση (απόφαση ΣτΕ 

2799/2013, γνωμοδότηση ΝΣΚ 333/2014 και συναφείς εγκύκλιοι). Επιπροσθέτως, το 

πτυχίο του Τμήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ ως 

πιστοποίηση γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2/C2 για τις γλώσσες εργασίας.  

 

84. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 13.175 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πτυχιούχοι αποκτούν επαγγελματικά 

δικαιώματα Φιλολόγων [ΠΕ02/ παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38)]. Τα πιθανά πεδία 

απασχόλησης των πτυχιούχων του Τμήματος είναι:  στη δημόσια και ιδιωτική 

εκπαίδευση/κατάρτιση, σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται 

σε εκπαιδευτικά θέματα, σε ερευνητικά κέντρα και αρχεία και σε ευρωπαϊκούς θεσμούς. 

 

85. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 16.600 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΠΕ70 

 

86. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 11.800 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: το ΠΠΣ επιδιώκει να συμβάλλει στην 
διαμόρφωση της επιστημονικής-επαγγελματικής ταυτότητας του φοιτητή και μελλοντικού 

https://www.eds.uoa.gr/fileadmin/depts/eds.uoa.gr/www/uploads/SPOYDES/2020-12-01_ODIGOS-SPOYDON_kai_PROGRAMMA-MATHIMATON-EXAMINON.pdf
http://www.primedu.uoa.gr/fileadmin/primedu.uoa.gr/uploads/Pdfs/Odigos_Spoudon/Odigos_2020_2021.pdf
https://eled.duth.gr/wp-content/uploads/2020/03/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CE%B5-pdf-20_3_20.pdf
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εκπαιδευτικού ως ειδικού της μάθησης και της διδασκαλίας, της εκπαίδευσης και της αγωγής, 
ως στοχαζόμενου εκπαιδευτικού με συνείδηση του κοινωνικού του ρόλου και με κριτική στάση 
για το έργο του και τις συνθήκες που το επηρεάζουν. 

 

87. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 14.300 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Πέρα από την παραδοσιακή επαγγελματική 
διέξοδο σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (με τις διαρκώς 
αυξανόμενες απαιτήσεις τους),οι απόφοιτοι του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης είναι δυνατό να εργαστούν-μεταξύ άλλων-και σε παιδικά κέντρα, κέντρα νεότητας, 
κέντρα φύλαξης παιδιών, πολιτιστικούς οργανισμούς, παιδικές κατασκηνώσεις, παιδικές 
βιβλιοθήκες, μουσεία, μέσα μαζικής ενημέρωσης και φορείς παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού. 

 

88. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 15.275 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΠΕ70  

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και 
την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και 
ιδιωτικό τομέα: στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ως δάσκαλοι, στις υπηρεσίες της Λαϊκής 
Επιμόρφωσης, σε ερευνητικά κέντρα, σε προγράμματα αλφαβητισμού ειδικών ομάδων της 
χώρας, σε ειδικά σχολεία, στην παιδαγωγική έρευνα, στην ειδική αγωγή μετά από 5 χρόνια 
υπηρεσίας στην εκπαίδευση και διετή μετεκπαίδευση. 

89. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 13.725 (ΓΕΛ)  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών χορηγούν αντίστοιχα πτυχία, τα οποία παρέχουν στους/στις 

https://www.uth.gr/sites/default/files/academics/2021/PTh_PTDE_ODIGOS%20SPOYDON%202020-2021.pdf_776972720.pdf
https://www.eled.auth.gr/wp-content/uploads/2020/10/study_guide_gr_20_21_revised.pdf
https://ptde.uoi.gr/wp-content/uploads/odigos_spoudon_20_21.pdf
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κατόχους τους τη δυνατότητα να διορίζονται ως εκπαιδευτικοί λειτουργοί σε Δημοτικά σχολεία 
και σε Νηπιαγωγεία αντίστοιχα. 

 

90. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 12.850 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: -  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΠΕ 70  

 

91. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΒΑΣΗ 2020: 10.900 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Το Πρόγραμμα Σπουδών του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, γεγονός που αποδεικνύεται από το μεγάλο αριθμό 
πτυχιούχων που επιτυγχάνει με την πρώτη προσπάθεια στις εξετάσεις του Α.Σ.Ε.Π. Στο πλαίσιο 
του θεσμού των ολοήμερων σχολείων, οι πτυχιούχοι του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια εντάσσονται στο σύνολο τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό της 
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παρά το γεγονός ότι πολλοί/ές πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν 
επιλεγεί για τη στελέχωση άλλων -εκτός Εκπαίδευσης -δημόσιων Υπηρεσιών και ιδιωτικών 
επιχειρήσεων, η μεγάλη «αγορά εργασίας» παραμένει η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 

 

92. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 

ΒΑΣΗ 2020: 12.075 (ΓΕΛ)  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΠΕ70 
 

93. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

http://ptde.edc.uoc.gr/sites/default/files/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D%20%CE%A0%CE%A4%CE%94%CE%95%202020-2021_0.pdf
http://www.pre.aegean.gr/wp-content/uploads/2020/12/%CE%923_%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D-2020-21.pdf
https://eled.uowm.gr/wp-content/uploads/2020/12/odigos-spoudon-2020-21.pdf
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ΒΑΣΗ 2020: 15.725 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: -  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Παροχή ατομικής και ομαδικής ψυχολογικής 
στήριξης και συμβουλευτικής σε φοιτητές, εκπαιδευτικούς και άτομα που ζουν στην τοπική 
κοινωνία με ή χωρίς σωματικές ή νοητικές δυσλειτουργίες. Εφαρμογή προγραμμάτων 
παρέμβασης σε φοιτητές/μαθητές για ανάπτυξη γνωστικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων 
και δεξιοτήτων μελέτης. Εφαρμογή προγραμμάτων για την αντιμετώπιση ψυχολογικών 
(συναισθηματικών, συμπεριφορικών, γνωστικών), κοινωνικών, πολιτισμικών ή εκπαιδευτικών 
παραγόντων με αρνητικό αντίκτυπο στη διαδικασία της μάθησης και την ένταξη των 
μαθητών/φοιτητών με ή χωρίς σωματικές ή νοητικές δυσλειτουργίες στο μαθησιακό, σχολικό 
και κοινωνικό περιβάλλον. Παροχή εκπαίδευσης για ανάπτυξη της μεταδοτικότητας, των 
δεξιοτήτων επικοινωνίας (καλλιέργεια της σχέσης ως κινήτρου μάθησης) και του 
συμβουλευτικού ρόλου του εκπαιδευτικού. Διοργάνωση επιστημονικών σεμιναρίων, διαλέξεων, 
ημερίδων, συμποσίων, συνεδρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και κάθε μορφής 
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σχετικά με τους στόχους και τα γνωστικά αντικείμενα του 
εργαστηρίου. Παραγωγή και παροχή εκπαιδευτικού υλικού, δημοσιευμάτων και εκδόσεων. 

 

 

 

 

 

94. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 11.375 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: -  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΠΕ60 Σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε 
νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς, σε νοσοκομεία, σε ιδρύματα φροντίδας για το παιδί, σε 
χώρους ψυχαγωγίας για το παιδί, σε δικό τους νηπιαγωγείο.  

95. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 

ΒΑΣΗ 2020: 10.200 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΠΕ60 

https://www.sed.uth.gr/images/downloads/os20-21.pdf
https://ecedu.uoi.gr/wp-content/uploads/2020/12/odigos-spoydon-2020-2021-1.pdf
https://nured.uowm.gr/wp-content/uploads/2020/10/odigos-spoudon-2021.pdf
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96. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 12.100 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι απόφοιτοι του Τμήματος, μπορούν να 
απασχοληθούν: ως Εκπαιδευτικοί - Νηπιαγωγοί: σε Δημόσια ή ιδιωτικά Νηπιαγωγεία. 
Σε Δημοτικούς και ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς. Σε Δημοτικά ή Ιδιωτικά κέντρα 
Δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (στέκια παιδιού, εργαστήρια εικαστικών, 
θεατρικού παιχνιδιού, μουσικής, ρυθμικής αγωγής, κλπ.),ακόμη και ως Δάσκαλοι/ες σε 
Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία για την Α’ & Β’ τάξη δημοτικού, ως παιδαγωγοί για εκπόνηση 
& υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε Μουσεία, Κέντρα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, κλπ., ως στελέχη/παιδαγωγοί σε ελληνικές και διεθνείς ΜΚΟ και άλλους 
οργανισμούς που πραγματοποιούν εκπαιδευτικά πρόγραμμα καθώς και σε φορείς και 
οργανισμούς που ασχολούνται με την εκπαίδευση παιδιών που ανήκουν σε πολιτισμικές 
μειονότητες και μειονότητες που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό, ως 
παιδαγωγοί στα ΜΜΕ για εκπόνηση εκπομπών ή εφημερίδων και περιοδικών για 
παιδιά, ως εμψυχωτές/τριες σε χώρους που εξειδικεύονται με την αναψυχή των 
παιδιών, στελέχη σε παιδικές κατασκηνώσεις, κλπ. 

97. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 10.600 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Εκπαιδεύει παιδαγωγούς που μπορούν να 
εργαστούν ως εκπαιδευτικοί παιδιών προσχολικής ηλικίας. Όμως, η φιλοσοφία του 
Προγράμματος είναι να εκτεθούν οι φοιτητές και σε άλλες συναφείς επιστήμες και ειδικότητες, 
προκειμένου να αποκτήσουν ολοκληρωμένη και άρτια κατάρτιση για την επιστημονική και 
επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Για το λόγο αυτό, τους 15 παρέχεται η δυνατότητα να 
παρακολουθήσουν μαθήματα από τα επιστημονικά πεδία της Ψυχολογίας, της Κοινωνιολογίας, 
της Φιλολογίας, της Ιστορίας, της Θεολογίας, των Μαθηματικών, της Στατιστικής, της 
Πληροφορικής. 

 

98. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 

ΒΑΣΗ 2020: 7.925 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

http://www.ece.uth.gr/main/sites/default/files/os_june_2020-21.pdf
https://9b9ec758578b3ee0d46b-305404f9eb35eaf4130aa2d106c6a91c.ssl.cf3.rackcdn.com/638/courses/6/files/p1e0a8ji0m1sh57gi12qoph41c1f4.pdf
http://pda.uop.gr/wp-content/uploads/2019/10/odigos-spoudon.pdf
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: “‘Ατυπες κατευθύνσεις”  

                                 Α. Παραστατικές τέχνες  

                                 Β. Ψηφιακές Τέχνες 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πτυχιούχοι του ΤΠΨΤ, με βάση τις 
εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις και την καλλιτεχνική και τεχνολογική τους εκπαίδευση, 
έχουν τη δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης ως καλλιτέχνες επιτελεστικών έργων και 
σχεδιαστές-προγραμματιστές ψηφιακών καλλιτεχνικών εφαρμογών σε φορείς του δημόσιου ή 
του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας τις παραστατικές και τις 
ψηφιακές τέχνες, όπως αυτές εξειδικεύονται παρακάτω, σε μία ή περισσότερες κατευθύνσεις ή 
ειδικεύσεις από αυτές που λειτουργούν στο Τμήμα. 

 

99. ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ (Σ.Σ. Μετονομάστηκε σε 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ) 

ΒΑΣΗ 2020: 6.950 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ποιμαντικής και 

Κοινωνικής Θεολογίας, έχοντας παρακολουθήσει επιτυχώς το Προπτυχιακό Πρόγραμμα 

Σπουδών (ΠΠΣ), θα έχουν αποκτήσει την ικανότητα να ερευνούν, να μελετούν, να αναλύουν και 

να κατανοούν τις πηγές και τις εκφάνσεις της Ορθόδοξης Θεολογίας διαχρονικά, δηλαδή τα 

κείμενα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης στις πρωτότυπες γλώσσες τους, καθώς και τη 

συναφή γραμματεία της εποχής τους, την πατερική και εκκλησιαστική γραμματεία, την ερμηνεία 

των θεολογικών διατυπώσεων, την ιστορία, τη λατρεία, την τέχνη, τον πολιτισμό και τους 

θεσμούς της Εκκλησίας καθεαυτής και σε σύγκριση με τη διαμόρφωση του εκάστοτε ιστορικού 

και κοινωνικού περιβάλλοντος. Έτσι, θα προάγουν συνολικά την επιστήμη της Θεολογίας και τις 

θεολογικές σπουδές σε ακαδημαϊκό επίπεδο αναπτύσσοντας τη συνεργασία με τις υπόλοιπες 

ανθρωπιστικές επιστήμες και το διάλογο με τις φυσικές επιστήμες. Θα έχουν, ακόμη, αποκτήσει 

εκείνες τις δεξιότητες που θα τους προσδίδουν ικανότητα προσφοράς υπηρεσιών στους τομείς 

της Εκπαίδευσης, της Ορθόδοξης Εκκλησίας σε πανορθόδοξο επίπεδο, του πολιτισμού, του 

κοινωνικού έργου, και των ευρωπαϊκών και διεθνών θεσμών και οργανώσεων.  

 

100. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 

https://www.past.auth.gr/sites/default/files/attachments/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%80%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD%202020-2021.pdf
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ΒΑΣΗ 2020: 16.475 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Οι σπουδές στο Τμήμα διαιρούνται στον “κορμό” και στους επιμέρους “κύκλους 

σπουδών”. ] 

Oι σπουδές στο Τμήμα Από Το 5ο εξάμηνο περιλαμβάνουν τρεις Κύκλους Σπουδών: 

• Α Κύκλος Σπουδών: Πολιτική Ανάλυση  

• Γ Κύκλος Σπουδών:Διεθνείς Και Ευρωπαϊκές Σπουδές 

• Δ Κύκλος Σπουδών:Διοικητική Επιστήμη Και Δημόσιο Δίκαιο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Το Τμήμα επιδιώκει να προσφέρει στους 

φοιτητές/τριές του το απαραίτητο θεωρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο για την εις βάθος 

κατανόηση των θεμελιωδών εννοιών, δομών, διαδικασιών και δρώντων υποκειμένων που 

συνθέτουν το εξόχως δυναμικό γνωστικό αντικείμενο της πολιτικής επιστήμης στις ποικίλες 

σύγχρονες εκφάνσεις του. Ειδικότερα, εστιάζει τόσο στην ενότητα των κοινωνικών επιστημών 

όσο και στη συστηματική, κανονιστική και αναλυτική, διερεύνηση των επιμέρους γνωστικών 

περιοχών και ενοτήτων για την έλλογη κριτική εννόηση του πολιτικού φαινομένου σε 

(υπο)εθνικό, διεθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Το Τμήμα αποσκοπεί, με διεπιστημονική διάθεση, 

στην επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων ικανών να προσφέρουν δεξιότητες, ικανότητες και, 

εν γένει, γνωστικά εφόδια, που θα συναρτώνται προς τα επιδιωκόμενα μαθησιακά 

αποτελέσματα. Στόχος είναι, με την επιτυχή ολοκλήρωση του προπτυχιακού προγράμματος 

σπουδών, οι φοιτητές/τριες να έχουν αποκτήσει βασικές και εξειδικευμένες γνώσεις γύρω από 

τη συγκρότηση και εξέλιξη του κοινωνικού και πολιτικού κόσμου και να είναι σε θέση να 

αντιλαμβάνονται, να κατανοούν και να διαλέγονται, μεταξύ άλλων, με τις σχολές σκέψεις, τις 

μεθοδολογικές προσεγγίσεις, τις δομικές και λειτουργικές εκφάνσεις, τις ευρωπαϊκές και 

διεθνείς συναρτήσεις και, εν γένει, το «διανοητικό κεκτημένο» της πολιτικής επιστήμης. Κατ' 

αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται επίσης η ακαδημαϊκή προετοιμασία των αποφοίτων του 

Τμήματος για την επαγγελματική τους απασχόληση σε περιοχές όπως η πολιτική ανάλυση, η 

πολιτική θεωρία, η κοινωνιολογία, η κοινωνική πολιτική, οι διεθνείς σχέσεις, η ελληνική και 

διεθνής (ιδιαίτερα κοινοτική) διπλωματία, η δημόσια διοίκηση και η τοπική αυτοδιοίκηση σε 

εθνικούς και διεθνείς, ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, επιχειρήσεις κ.ά. 

 

101. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 

ΒΑΣΗ 2020: 15.025 

http://www.pspa.uoa.gr/fileadmin/pspa.uoa.gr/uploads/Archives/Study_Guide_2020-21_el_v5_2021-02-09.pdf
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  Το Πρόγραμμα Σπουδών δομείται με βάση τη διεπιστημονικότητα, η οποία 

εκφράζεται από τη συνύπαρξη τριών βασικών κατευθύνσεων: Πολιτική Επιστήμη, Πολιτική 

Φιλοσοφία και Νεότερη Ιστορία. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Επαγγελματικές προοπτικές ― Παρά τις 

δυσκολίες των καιρών, το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ενδιαφέρεται έντονα για τις 

επαγγελματικές προοπτικές των φοιτητών. Στη σημερινή πραγματικότητα, διεθνή, ευρωπαϊκή 

και ελληνική, κανένα πτυχίο δεν εγγυάται την απασχόληση. Μελέτες συγκριτικές από διεθνείς 

οργανισμούς έχουν δείξει ότι μόνο επιστημονικά ή αυστηρά εξειδικευμένα προγράμματα 

σπουδών στις κοινωνικές επιστήμες τείνουν να αποτύχουν στη διασύνδεσή τους με την αγορά 

εργασίας. Αντίθετα, διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών, που θέτουν στο επίκεντρό τους 

είτε ευρύτερες περιοχές σπουδών (areastudies), είτε μεγάλα σύγχρονα προβλήματα-ερωτήματα 

―όταν μάλιστα συμβαδίζουν με μια παιδαγωγική που εστιάζεται στην μετά γνώσεως 

αυτενέργεια των φοιτητών, ενισχύουν την ίδια την αποτελεσματικότητα στην εύρεση 

ικανοποιητικής απασχόλησης. Η λογική αυτή ενισχύεται με την παρατηρούμενη, στην εποχή 

μας, ανάγκη αλλαγής περισσότερων επαγγελμάτων κατά τη διάρκεια της ζωής στις 

ανεπτυγμένες χώρες της Δύσης, αλλά και με την συνεχώς διευρυνόμενη διά βίου μάθηση. Η 

επιστημονική μέθοδος και η ευρύτητα των γνώσεων σε προπτυχιακό επίπεδο συνιστούν τη 

σταθερή βάση επί της οποίας μπορεί να σωρευθεί νέα γνώση και νέες δεξιότητες. Η Πρακτική 

Άσκηση που προσφέρει το Τμήμα βοηθά ιδιαίτερα τους φοιτητές να γνωρίσουν στην πράξη 

χώρους εργασίας που έχουν σχέση με το πρόγραμμα σπουδών και τις επιλογές τους. Επιπλέον, 

τα προγράμματα του Erasmus(π.χ. το πρόγραμμα ErasmusPlacement) προσφέρει σύγχρονες 

γνώσεις και δεξιότητες στους φοιτητές μας 

http://erasmus.panteion.gr/index.php/homepage/erasmus. 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Πολιτικών Επιστημόνων είναι αντίστοιχα του 

εργασιακού τους περιβάλλοντος και καθεστώτος. Όσον αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα 

των πτυχιούχων Πολιτικής Επιστήμης στη Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση, 

προσδιορίζονται στον Ν. 1566/1985, άρθρο 14 (Κλάδος ΠΕ13 Πτυχιούχων Νομικών και 

Πολιτικών Επιστημών). Πέραν της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο πτυχιούχος του τμήματός 

μας μπορεί να απασχοληθεί ιδίως στη δημόσια διοίκηση, στη Νομαρχιακή και Τοπική 

Αυτοδιοίκηση· σε γραφεία περιφερειών, εθνικούς ή διεθνείς ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς· 

σε ευρωπαϊκούς θεσμούς· σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με διεθνείς σχέσεις, ως διπλωμάτες 

(ιδιαίτερα στην κοινοτική διπλωματία)· σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με τα ειδικότερα 

https://www.polhist.panteion.gr/images/Documents/pdf/odigos_spoudon_b1_2020-2021.pdf
http://erasmus.panteion.gr/index.php/homepage/erasmus
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αντικείμενα του Τμήματος (Τουρκία, Βαλκάνια)· σε φορείς που ασχολούνται με την πολιτική 

ανάλυση, την πολιτική θεωρία και τις διεθνείς σχέσεις· στα μέσα ενημέρωσης και σε εταιρείες 

δημοσκόπησης, δημοσίων σχέσεων και εισαγωγών.Σε σχέση με όλα τα ανωτέρω, κρίσιμη μπορεί 

να είναι η συνέχιση των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο και στοχευμένο γνωστικό πεδίο. 

Επίσης, προαπαιτούμενο κάθε επαγγελματικής προοπτικής είναι η άριστη γνώση της αγγλικής 

γλώσσας, ως κυρίαρχης γλώσσας στην επιστήμη και την οικονομία, και κάθε άλλης είτε από τις 

σημαντικές ευρωπαϊκές (γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική), είτε άλλης εξειδικευμένης 

(τουρκική, ρωσική, κινεζική, ιαπωνική). Η καλή γνώση υπολογιστών και χρήσης του διαδικτύου 

και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί απαραίτητο βοήθημα. Σχετικές επαγγελματικές 

οργανώσεις Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης (http://hpsa.gr/)Πανελλήνια Ένωση 

Νομικών και Πολιτικών Επιστημόνων (http://penpe13.blogspot.gr/)Ομοσπονδία Λειτουργών 

Μέσης Εκπαίδευσης (http://olme-attik.att.sch.gr/new/) 

 

 

102. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 11.850 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης φιλοδοξεί να 

εκπαιδεύσει πολιτικούς επιστήμονες, ικανούς να ανταπεξέλθουν στις σύνθετες απαιτήσεις 

γνώσης και πραγμάτευσης των πολιτικών φαινομένων και της σύγχρονης πολιτικής σε εθνικό, 

υπερεθνικό και διεθνές επίπεδο. Προσφέρει μαθήματα και ερευνητική επίβλεψη στα βασικά 

πεδία του αντικειμένου (πολιτική φιλοσοφία και πολιτική θεωρία, συγκριτική και ευρωπαϊκή 

πολιτική, πολιτικό σύστημα – με έμφαση στην Ελλάδα – διεθνείς σχέσεις & διεθνές δίκαιο). 

 

103. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 10.375 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Εκπαιδευτικοί, ερευνητικοί και επαγγελματικοί 

στόχοι 

https://hpsa.gr/
http://penpe13.blogspot.gr/
http://olme-attik.att.sch.gr/new/
https://polsci.duth.gr/wp-content/uploads/2019/11/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD-%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7%CF%82-2019-2020-1.pdf
https://www.uoc.gr/files/items/3/3405/politikis_epistimis_gr.pdf
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Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι ένα σύγχρονο τμήμα 

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με σκοπό την προαγωγή της έρευνας και της διδασκαλίας στο 

ευρύ πεδίο της πολιτικής επιστήμης. Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης λειτουργεί από το 1999· 

συγκροτήθηκε εξαρχής και διαμορφώθηκε σε αμιγή βάση, εντός του πλαισίου της Σχολής 

Κοινωνικών Επιστημών του οικείου πανεπιστημίου. Η αφετηρία αυτή του επιτρέπει να αναδείξει 

τόσο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του γνωστικού αντικειμένου που θεραπεύει, όπως αυτό έχει 

διαμορφωθεί διεθνώς, όσο και να συνεργαστεί με άλλους επιστημονικούς κλάδους στη βάση 

κοινών στοχοθεσιών για την προαγωγή της έρευνας και της διδασκαλίας. Βασικό αντικείμενο 

του Τμήματος είναι το φαινόμενο της εξουσίας σε όλες τις διαστάσεις του: τόσο ιστορικά, με 

συγκριτική αναδρομή σε κοινωνικούς σχηματισμούς που προηγούνται του νεωτερικού ορίζοντα, 

όσο και γεωγραφικά, μέσα από την επίσης συγκριτική εξέταση διαφορετικών πολιτικών και 

εξουσιαστικών συστημάτων, όσο επίσης και μέσα από την εξέταση του λόγου περί της εξουσίας, 

ο οποίος καταλαμβάνει το πεδίο της πολιτικής φιλοσοφίας και θεωρίας. Μέσα από την άρθρωση 

του προγράμματος σπουδών δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους φορείς και τη δυναμική του 

σύγχρονου πολιτικού συστήματος, εξετάζοντας όλο το φάσμα των αντίστοιχων δυνατοτήτων, 

από την εκλογική συμπεριφορά μέχρι τις ταξικές δομές των κοινωνικών συμφερόντων, και από 

την τοπική πολιτική μέχρι τους διεθνείς συσχετισμούς δύναμης. Η κριτική σκέψη, το ζήτημα των 

πολιτικών αξιών και της κανονιστικής διάστασης της πολιτικής καλλιεργούνται σε συνδυασμό 

με την συστηματική εξέταση διαδικασιών λειτουργίας και μεταβολής των δομών εξουσίας. Το 

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης φιλοδοξεί να εκπαιδεύσει πολιτικούς επιστήμονες, ικανούς να 

αντεπεξέλθουν στις σύνθετες απαιτήσεις γνώσης και πραγμάτευσης των πολιτικών φαινομένων 

και της σύγχρονης πολιτικής σε εθνικό, υπερεθνικό και διεθνές επίπεδο. Προσφέρει μαθήματα 

και ερευνητική επίβλεψη στα βασικά πεδία του αντικειμένου (πολιτική φιλοσοφία και πολιτική 

θεωρία, συγκριτική και ευρωπαϊκή πολιτική, πολιτικό σύστημα – με έμφαση στην Ελλάδα – 

διεθνείς σχέσεις) καθώς επίσης και δεξιότητες απαραίτητες στους σημερινούς φοιτητές (ξένη 

γλώσσα, χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, κ.ά.). Προς πλαισίωση της ερευνητικής δυναμικής, 

στο Τμήμα λειτουργεί επίσης και Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο Πολιτικό 

σύστημα και δημόσιες πολιτικές. 

 

104. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 

ΒΑΣΗ 2020: 13.000 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

https://pedis.uop.gr/pydio/public/d569d5
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 η επιλογή της Κατεύθυνσης γίνεται στο Ε΄ 

εξάμηνο, οπότε οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν μία από τις δύο κατευθύνσεις του 

Τμήματος: 

● Πολιτική Επιστήμη 

● Διεθνείς Σχέσεις 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Σκοπός του ΠΠΣ είναι η άρτια επιστημονική 

κατάρτιση των φοιτητών/τριών στα δύο κύρια επιστημονικά πεδία του, την Πολιτική Επιστήμη 

και τις Διεθνείς Σχέσεις και η διεπιστημονική διασύνδεσή τους με τη Διεθνή Πολιτική Οικονομία, 

τις Σπουδές Περιοχής, τις Σπουδές Πολιτισμού, τη Σύγχρονη Ιστορία, την Κοινωνιολογία, τη 

Φιλοσοφία, το Δίκαιο και τα Πληροφοριακά Συστήματα. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, 

οι απόφοιτοι του Τμήματος αναμένεται να: διαθέτουν ειδικευμένες γνώσεις στα πεδία της 

πολιτικής επιστήμης και των διεθνών σχέσεων που να τους επιτρέπουν να κατανοούν και να 

αναλύουν κριτικά θεωρίες και φαινόμενα αναφορικά με το σχεδιασμό και την εφαρμογή 

πολιτικών τόσο στο επίπεδο του εθνικού κράτους όσο και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των διεθνών οργανισμών. Eίναι σε θέση να εμβαθύνουν 

αλλά και να διευρύνουν τις γνώσεις τους στα ακόλουθα πεδία της ειδικότητας τους: πολιτική 

θεωρία, συγκριτική πολιτική, πολιτική ηγεσία, δημόσιες πολιτικές, μακροοικονομική, πολιτική 

οικονομία, αναπτυξιακές σπουδές, συστήματα αναλύσεων, ευρωπαϊκές σπουδές, σπουδές 

περιοχής, σπουδές πολιτισμού, σύγχρονη ιστορία, συνταγματικό και διεθνές δίκαιο, πολιτική 

κοινωνιολογία,πολιτική φιλοσοφία, ανάλυση εξωτερικής πολιτικής, σπουδές ασφάλειας, 

επίλυση διενέξεων, στρατηγικές σπουδές και γεωπολιτική. Είναι ικανοί να εκπονούν και να 

διεκπεραιώνουν σχέδια εργασίας/έρευνας αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τη λήψη 

αποφάσεων και τη διαχείριση προβλημάτων που ανακύπτουν. Είναι σε θέση να αναλαμβάνουν 

καθήκοντα διεύθυνσης και διοίκησης στον τομέα ειδίκευσής τους και να επιλύουν προβλήματα 

είτε ατομικά είτε σε συνεργασία 

 

105. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 15.800 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

https://www.polsci.auth.gr/el/polsci/4950
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΠΕ 13  

 

106. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΒΑΣΗ 2020: 7.100 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχουν ως κύρια επαγγελματική 

ενασχόληση τη σχεδίαση και την ανάπτυξη λογισμικού, εφαρμογών πολυμέσων και ψηφιακών 

οπτικοακουστικών προϊόντων για την παραγωγή, προβολή, διαχείριση και εκπαιδευτική 

αξιοποίηση της πολιτιστικής πληροφορίας. 

Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν, είτε αυτοδύναμα, είτε σε 

συνεργασία με άλλους επιστήμονες και τεχνικούς, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για την 

εφαρμογή των τεχνολογιών της πληροφορικής σε σύγχρονα γνωστικά πεδία, όπως αυτά που 

ορίζουν η μουσειολογία, η εκπαιδευτική τεχνολογία, οι ψηφιακές οπτικοακουστικές τέχνες και 

η πολιτιστική αναπαράσταση με τη χρήση νέων τεχνολογιών. 

Οι πτυχιούχοι του Τ.Π.Τ.Ε. μπορούν να ασχοληθούν με: 

•Σχεδίαση διαδραστικών και δικτυακών πολυμεσικών εφαρμογών 

•Σχεδίαση και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού για εφαρμογές 

πολυμέσων 

•Ανάπτυξη και διαχείριση ψηφιακών οπτικοακουστικών προϊόντων 

•Σχεδίαση, οργάνωση και υλοποίηση ψηφιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

•Σχεδίαση πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού για εφαρμογές που σχετίζονται με 

τη διαχείριση (μουσεία, πινακοθήκες, αίθουσες τέχνης και σε άλλους φορείς με σχετικά 

ενδιαφέροντα) 

•Επιμόρφωση και υποστήριξη επαγγελματιών του πολιτισμού και της εκπαίδευσης για την 

υιοθέτηση και αξιοποίηση των παραπάνω εφαρμογών στο έργο τους 

•Σκηνοθεσία, επεξεργασία και σύνθεση ψηφιακών δεδομένων για τη δημιουργία βίντεο, 

animation και κινούμενης εικόνας 

http://www.ct.aegean.gr/Home/Proptyxiako
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•Σχεδίαση και επεξεργασία γραφικών και κινουμένων σχεδίων για διαδραστικές εφαρμογές 

πολυμέσων 

•Διοργάνωση εκθέσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και άλλων εκδηλώσεων σε 

μουσεία και συναφείς πολιτιστικούς οργανισμούς. 

•Αποδελτίωση και οργάνωση αρχειακού υλικού με χρήση Η/Υ και δημιουργία Βάσεων 

Δεδομένων 

•Εκπόνηση μελετών για τη δημιουργία πολιτιστικών δράσεων, οργανισμών και νέων 

μουσείων 

•Μάρκετινγκ, διοίκηση και στρατηγικές επικοινωνίας πολιτιστικών φορέων και οργανισμών 

Οι απόφοιτοι του Τ.Π.Τ.Ε. μπορούν να απασχοληθούν σε φορείς του δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα και ειδικότερα σε: 

•Επιχειρήσεις παραγωγής πολυμέσων με έμφαση στον πολιτισμό (ψηφιακές εφαρμογές, 

παρουσιάσεις στο διαδίκτυο, οργάνωση 

πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκθέσεων) 

•Εταιρείες διαχείρισης (management) μουσικών, κινηματογραφικών, εικαστικών και άλλων 

καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 

•Ιδιωτικές βιβλιοθήκες και κέντρα αρχειοθέτησης και τεκμηρίωσης 

•Ιδιωτικά μουσεία και πινακοθήκες (διεύθυνση, εμπλουτισμός συλλογών, εκπαίδευση και 

εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εκδόσεις, 

ηλεκτρονικοί οδηγοί) 

•Εκδοτικούς οίκους και σε υπηρεσίες που σχετίζονται με τον έντυπο και κυρίως τον 

ηλεκτρονικό τύπο 

•Διαφημιστικές εταιρίες 

•Εταιρείες ή σταθμούς παραγωγής και επεξεργασίας εικόνας και ήχου ως μοντέρ ή 

σκηνοθέτες. 

•Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τα προσόντα διορισμού Κλάδου ΠΕ19 

Πληροφορικής 

•Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού που ασχολούνται με τη διαχείριση, οργάνωση και 

ανάδειξη πολιτισμικών και πολιτιστικών δρώμενων 

•Δημόσιες Βιβλιοθήκες και Κέντρα αρχειοθέτησης και Τεκμηρίωσης 
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•Μουσεία και Πινακοθήκες (διεύθυνση, εμπλουτισμός συλλογών, εκπαίδευση και εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση, εκδόσεις, τηλεματική) 

•Φορείς που ασχολούνται με την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και την προβολή 

πολιτισμικών δεδομένων, όπως ΟΤΑ και υπηρεσίες της Περιφέρειας 

•Θεσμικές υπηρεσίες και διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολούνται με θέματα 

πολιτισμικής διαχείρισης 

 

107. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 9.475 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: τα θεωρητικά μαθήματα και ο άλλος είναι τα εργαστηριακά μαθήματα 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Ενδεικτικά αναφέρονται πεδία απασχόλησης και 

επαγγελματικής προοπτικής:  

•Στελέχωση Πολιτιστικών οργανισμών, Ιδρυμάτων, Μουσείων, Φεστιβάλ   •Οπτικοακουστικές 

εφαρμογές στον κόσμο του θεάματος και της κινούμενης εικόνας •Παραγωγή και διαχείριση 

προϊόντων και δράσεων του ψηφιακού πολιτισμού •Καλλιτεχνική εκπαίδευση  

•Επιμελητικές πρακτικές  

•Παραγωγή καλλιτεχνικού έργου  

•Σχεδιασμός και παραγωγή προϊόντων του υλικού πολιτισμού και της καθημερινής ζωής  

•Στελέχωση δραστηριοτήτων της τουριστικής οικονομίας 

 

 

108. ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΡΩΣΙΚΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 12.275 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  περιλαμβάνει τρεις κατευθύνσεις: Ανατολικών, Δυτικών και Νοτίων Σλαβικών 

Σπουδών. Το πτυχίο που χορηγεί το Τμήμα είναι ενιαίο και για τις τρεις κατευθύνσεις (δηλώνεται 

η κατεύθυνση). 

https://www.uth.gr/sites/default/files/academics/2019/pps_politismou_v2_1157787934.pdf
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Όσον αφορά την απασχόληση των αποφοίτων, 

αυτοί θα μπορούν να εργαστούν ως σύμβουλοι επιχειρήσεων ή Δημόσιων Oργανισμών (στο 

Υπουργείο Εξωτερικών, στο Υπουργείο Ανάπτυξης κ.ά.) που ασχολούνται με θέματα των 

Ελληνορωσικών- Ελληνοβουλγαρικών - Ελληνοπολωνικών και Ελληνοουκρανικών κυρίως 

σχέσεων (στους τομείς του πολιτισμού, του εμπορίου, της οικονομίας και των εξωτερικών 

σχέσεων). Επίσης, θα μπορούν να εργαστούν ως καθηγητές της αντίστοιχης γλώσσας, ως 

μεταφραστές σε εκδοτικούς οίκους,στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, αλλά και ως ειδικοί 

συνεργάτες σε ερευνητικά κέντρα, πανεπιστημιακά Τμήματα κ.ά. 

 

109. ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 

ΒΑΣΗ 2020: 8.600 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Το πεδίο επαγγελματικής απασχόλησης των αποφοίτων του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας 

συμπεριλαμβάνει : 

1. τον χώρο της ελεύθερης καλλιτεχνικής έκφρασης μέσω του ήχου, της εικόνας και των 

συνδυασμών τους 

2. τη διδασκαλία/απασχόληση σε τομείς της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης 

3. τους ευρύτερους επαγγελματικούς χώρους της οπτικοακουστικής επικοινωνίας, της 

διαχείρισης της πολιτισμικής κληρονομιάς και της αναψυχής. 

Πληροφορίες σχετικά με την επαγγελματική απασχόληση των αποφοίτων υπάρχουν στη σχετική 

σελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης. 

Ενδεικτικοί τομείς στους οποίους θα μπορούν να σταδιοδρομήσουν οι απόφοιτοι και οι 

μεταπτυχιακοί του ΤΤΗΕ είναι: 

• ελεύθερη καλλιτεχνική δημιουργία (τέχνη νέων μέσων, ψηφιακών, αναλογικών ή του 

συνδυασμού τους: video art, οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις, ψηφιακή τέχνη, τέχνη του 

διαδικτύου, κόμικς, animation, φωτογραφία κ.ά.), 

• ηλεκτρονική και ψηφιακή τεχνολογία του ήχου και της εικόνας, 

• τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας και προσομοίωσης, 

• ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών και εφαρμογών διαδικτύου (web design, interactive CD-

ROM, DVD-ROM, web applications, δικτυακές πολυμεσικές βάσεις δεδομένων, πειραματικά 

πολυμέσα, video games), 

https://avarts.ionio.gr/gr/studies/prospectus/
http://dasta.ionio.gr/liaison/
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• γραφικές-γραφιστικές τέχνες, πολυμεσικές εκδόσεις, ηλεκτρονικός τύπος, διαφήμιση, 

επαγγελματική φωτογραφία, 

• παραγωγή και εφαρμογές στον ευρύτερο πολιτισμικό τομέα με τη χρήση ψηφιακής και 

ηλεκτρονικής τεχνολογίας (για μουσεία, συλλογές κ.ά.), 

• εκπαιδευτική τεχνολογία με χρήση προσαρμοστικών συστημάτων πολυμέσων. 

 

110. ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 10.425 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 2 

1. Τουρκικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

2. Ιστορικών, Κοινωνικών και Στρατηγικών Σπουδών και Γεωπολιτικής της ευρύτερης 

Μέσης Ανατολής και Τουρκίας  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Ολοκληρώνοντας την φοίτησή τους στο Τμήμα, 

οι απόφοιτοι: 

•έχουν αναπτύξει δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής τόσο του προφορικού όσο και του 

γραπτού λόγου στην Τουρκική στο επίπεδο γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του Κοινού 

Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσομάθειας για τις γλώσσες (ΚΕΠΑ) 

•έχουν αποκτήσει από βασικές έως εμβαθυμένες γνώσεις της οθωμανικής γλώσσας και είναι σε 

θέση να μεταγράφουν στη σύγχρονη Τουρκική και να μεταφράζουν προς την Ελληνική ιστορικά 

και λογοτεχνικά κείμενα της Οθωμανικής 

•έχουν αναπτύξει τη μεταγλωσσική τους ικανότητα ώστε να κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας 

της Τουρκικής χρησιμοποιώντας γλωσσολογική ορολογία και μεθοδολογία 

•έχουν αποκτήσει ικανότητες για τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση μαθήματος 

διδασκαλίας της Τουρκικής, καθώς και τη δημιουργία μαθησιακών αντικειμένων, διδακτικών 

ενοτήτων και σεναρίων, ακόμη και με τη συνδρομή των ΤΠΕ 

•έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας της 

Τουρκικής ώστε να δυνηθούν να απασχοληθούν στον τομέα της διδασκαλίας της Τουρκικής ως 

ξένης 

•έχουν αποκτήσει ευρεία θεώρηση της λόγιας οθωμανικής λογοτεχνίας καθώς και της σύγχρονης 

τουρκικής λογοτεχνίας 

http://www.turkmas.uoa.gr/fileadmin/turkmas.uoa.gr/uploads/studies/odigos_spoudwn/191120_Guide_of_Studies_2019.pdf
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•έχουν εξοικειωθεί με τις σύγχρονες θεωρίες της μετάφρασης/μεταφρασεολογίας και της 

γλωσσολογίας σωμάτων κειμένων και έχουν αποκτήσει δεξιότητες μετάφρασης ποικίλων 

κειμενικών ειδών της Τουρκικής προς την Ελληνική 

•έχουν γνωρίσει σε βάθος τις πιο σημαντικές περιόδους της Ιστορίας και τις διοικητικές, 

πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές δομές τόσο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας όσο και της 

σύγχρονης Τουρκίας 

•έχουν αποκτήσει την ικανότητα να αναλύουν κριτικώς πρωτογενείς και δευτερογενείς ιστορικές 

πηγές και κείμενα της τουρκικής πραγματικότητας, καθώς και να μελετούν και να αξιολογούν με 

επιστημονικό πνεύμα τη σχετική βιβλιογραφία 

•είναι σε θέση να αξιοποιούν βασικές γνώσεις του διεθνούς δικαίου και των θεωριών της 

διεθνούς πολιτικής σε σχέση με την Τουρκία 

•είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη συστημική γεωπολιτική ανάλυση και τη γεωπολιτική θεωρία 

προκειμένου να προβαίνουν σε εφαρμοσμένη γεωπολιτική ανάλυση διεθνών γεγονότων ή 

παραγόντων, με τη χρήση μέσων τεχνολογίας και πληροφορίας 

•έχουν προαγάγει την ελεύθερη, κριτική, δημιουργική, επαγωγική σκέψη καθώς και την 

ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων 

•έχουν αναπτύξει τις ικανότητες της ιεράρχησης και της οργάνωσης, της λήψης αποφάσεων, της 

αυτόνομης και της ομαδικής εργασίας, της άσκησης κριτικής και αυτοκριτικής  

•έχουν καλλιεργήσει τον σεβασμό στη διαφορετικότητα, την πολυπολιτισμικότητα και την 

πολυγλωσσία. 

•είναι προετοιμασμένοι σε θεωρητικό, τεχνικό, γλωσσικό και επαγγελματικό επίπεδο να 

ενταχθούν στον παραγωγικό στίβο, με εστίαση στις τουρκικές σπουδές καθώς επίσης και σε 

συναφή πεδία 

 

 

111. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 14.550 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Οι Κατευθύνσεις Σπουδών είναι τρεις και αντιστοιχούν σε τρεις ειδικότητες της 

επιστήμης της Φιλολογίας: 

α) Κλασικής Φιλολογίας, 

http://www.phil.uoa.gr/fileadmin/phil.uoa.gr/uploads/Proptyxiakes/odhgoi_spoudwn/OdigosSpoydon_2020-2021_Tm.Filologias.pdf
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β) Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας (ΜΝΕΦ) και 

γ) Γλωσσολογίας 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΠΕ02 

 

112. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 13.525 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: προσφέρει τρεις ειδικεύσεις, που αντιστοιχούν στους τρεις Τομείς του: (α) 

Κλασικής Φιλολογίας, (β) Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών, (γ) Γλωσσολογίας. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: οι απόφοιτοι και απόφοιτες του Τμήματος 

Φιλολογίας, ανάλογα με τα μαθήματα που έχουν επιλέξει, δύνανται να έχουν αποκτήσει τις 

παρακάτω δεξιότητες: (α) τη διδασκαλία των φιλολογικών και γραμματολογικών μαθημάτων 

στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, (β) τη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας ως μητρικής και 

ως δεύτερης/ξένης, (γ) την υποστήριξη της φιλολογικής και γλωσσολογικής έρευνας σε 

ερευνητικούς φορείς, κέντρα και ιδρύματα, (δ) τη συγγραφή διδακτικών εγχειριδίων για τη 

διδασκαλία της ελληνικής λογοτεχνίας και για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας ως 

δεύτερης/ξένης, (ε) την κατάρτιση αναλυτικών προγραμμάτων για τη διδασκαλία της ελληνικής 

γλώσσας και λογοτεχνίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, (στ) την επιλογή και προώθηση 

εκδοτικής ύλης και σειρών σε εκδοτικούς οίκους, (ζ) τη φιλολογική επιμέλεια εκδόσεων, (η) την 

έκδοση κειμένων της αρχαίας ελληνικής, λατινικής, μεσαιωνικής ελληνικής, παλαιότερης νέας 

ελληνικής και νέας ελληνικής γραμματείας, (θ) τη μετάφραση κειμένων της αρχαίας ελληνικής, 

λατινικής και μεσαιωνικής ελληνικής γραμματείας, (ι) την επεξεργασία φυσικού λόγου μέσω 

υπολογιστικών εργαλείων, (ια) τη διεξαγωγή έρευνας και τη συγγραφή μελετών στα πεδία της 

κλασικής φιλολογίας, της μεσαιωνικής ελληνικής φιλολογίας, της νέας ελληνικής φιλολογίας και 

της γλωσσολογίας.  

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Φιλολογίας μπορούν να εργαστούν α) στη δημόσια και ιδιωτική 

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για τη διδασκαλία μαθημάτων, εφόσον 

ανταποκριθούν στις εκάστοτε απαιτήσεις (διαγωνισμό, εξετάσεις, μοριοδότηση ή ό,τι άλλο 

προβλέπεται) για την πρόσληψη σε αυτούς τους φορείς, β) σε εκδοτικούς οίκους, γ) σε 

https://www.lit.auth.gr/sites/default/files/studyguides/odigos_spoydon_2020-2021_1.pdf
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ερευνητικά κέντρα, δ) σε οποιονδήποτε φορέα ζητεί για επιστημονικό ή διοικητικό έργο 

απόφοιτους Φιλολογίας ή γενικά απόφοιτους Πανεπιστημίου. 

 

113. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 9.825 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Α. Κλασικής Φιλολογίας 

                                 Β. Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας 

                                 Γ. Γλωσσολογίας. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φιλολογίας: 

Γίνονται δεκτοί στον διαγωνισμό μέσω ΑΣΕΠ για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης 

εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα, με σκοπό τον διορισμό ή την πρόσληψή τους 

στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τον νόμο 3848/2010, άρθρο 2, 3 

παράγραφος 3, περίπτωση β ́, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του νόμου 

4186/2013, άρθρο 36, παράγραφος 22, περίπτωση β ́και ε ́.Προσλαμβάνονται στην 

ιδιωτική εκπαίδευση, σύμφωνα με τον νόμο 3848/2010, άρθρο 8.Α2. Δυνητικές 

επαγγελματικές πορείες: • Επιμελητής, διορθωτής κειμένων • Μεταφραστής κειμένων της 

αρχαίας ελληνικής, της λατινικής και βυζαντινής-μεσαιωνικής γραμματείας • Συγγραφέας 

εκπαιδευτικού υλικού και εγχειριδίων για τη διδασκαλία των κλασικών γλωσσών • 

Συγγραφέας εκπαιδευτικού υλικού και εγχειριδίων για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας • 

Γραμματέας ποικίλων οργανώσεων, εταιρειών, δήμων, κοινοτήτων • Λογογράφος • 

Επιμελητής θεατρικών κειμένων σε θεατρικούς οργανισμούς • Κλινικός γλωσσολόγος • 

Λογοθεραπευτής (μετά από εξειδίκευση) • Τεχνικός γλωσσολόγος • Λεξικογράφος • 

Γλωσσολόγος ειδικός στην ετυμολογία • Διαλεκτολόγος (dialectologist) • Ειδικός 

γλωσσολόγος για την πολιτική • Ειδικός ομιλίας• Συγγραφέας εκπαιδευτικού υλικού και 

εγχειριδίων για τη διδασκαλία της γλώσσας. Επαγγέλματα που έχουν ως επίκεντρο τη 

γλώσσα ή σχετίζονται άμεσα με αυτή, όπως: • Ειδικός μεταφραστής • Μεταφραστής• 

Διερμηνέας • Ειδικός στην επεξεργασία κειμένου • Ειδικός στην ορολογία• Ειδικός στη 

γλώσσα • Ειδικός στη γλώσσα μειονοτήτων • Επιμελητής κειμένου• Γλωσσικός 

διαμεσολαβητής • Σχεδιαστής τεστ• Σύμβουλος γλώσσας • Ειδικός πολυγλωσσικής 

επικοινωνίας • Ειδικός στη νοημοσύνη της γλώσσας • Διοίκηση πολιτιστικών, πολιτικών 

οργανώσεων και ΜΜΕ. Επαγγέλματα σε συγγενή πεδία • Σχεδιαστής αναλυτικών 

προγραμμάτων γλώσσας• Ειδικός στην επικοινωνία και στα ΜΜΕ• Υπάλληλος στις 

https://philology.uoi.gr/wp-content/uploads/2021/04/tel1-new-od-spoudwn-tm-filologias-2020-2021.pdf
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κοινωνικές υπηρεσίες • Ειδικός στη βιβλιοθήκη και στην τήρηση αρχείων • 

Διαμεσολαβητής πολιτισμών (cultural mediator) • Ανθρωπολόγος  • Ειδικός στην τεχνητή 

νοημοσύνη• Ειδικός στη γλώσσα της διαφήμισης • Εμψυχωτής Οι απόφοιτοι/ες του 

Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας Είναι ικανοί να 

εργάζονται αυτόνομα ή σε ομάδες, να συμμετέχουν σε σύνθετες τεχνικές ή 

επαγγελματικές δραστηριότητες και στην εκπόνηση και εκτέλεση σύνθετων σχεδίων 

εργασίας, να αναλαμβάνουν ευθύνες και να λαμβάνουν αποφάσεις σε μεταβαλλόμενα 

εργασιακά και μαθησιακά περιβάλλοντα. Οι απόφοιτοι/ες έχουν εφοδιαστεί ώστε να είναι 

σε θέση να αναλαμβάνουν την ευθύνη διδασκαλίας, ομαδικής ή ατομικής, παιδιών, 

εφήβων και ενηλίκων, στο πλαίσιο του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. Γενικότερα το 

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών παρέχει στους αποφοίτους τα τυπικά και 

ουσιαστικά προσόντα ώστε να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας στον δημόσιο ή τον 

ιδιωτικό τομέα 

 

114. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 

ΒΑΣΗ 2020: 8.900 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. Κλασική Φιλολογία 

                                 2. Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία 

                                 3. Γλωσσολογία 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΠΕ02 

 

115. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 11.525 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

                                 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ(ΒΝΕΣ) 

                                 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΠΕ02 

http://phil.uop.gr/images/undergrad/program_2020_2021.pdf
http://philology.upatras.gr/wp-content/uploads/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1.-%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D-2020-2021.pdf
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116. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 8.525 

      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

      ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 4 

● Κατεύθυνση Κλασικών Σπουδών 

● Κατεύθυνση Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας 

● Κατεύθυνση Γλωσσολογίας 

● Κατεύθυνση Θεατρικών, Κινηματογραφικών και Μουσικών Σπουδών 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι απόφοιτοι/ες του Προπτυχιακού 

Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας είναι ικανοί να εργάζονται αυτόνομα ή σε 

ομάδες, να συμμετέχουν σε σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες και στην 

εκπόνηση και εκτέλεση σύνθετων σχεδίων εργασίας, να αναλαμβάνουν ευθύνες και να 

λαμβάνουν αποφάσεις σε μεταβαλλόμενα εργασιακά και μαθησιακά περιβάλλοντα. Οι 

απόφοιτοι/ες έχουν εφοδιαστεί ώστε να είναι σε θέση να αναλαμβάνουν την ευθύνη 

διδασκαλίας, ομαδικής ή ατομικής, παιδιών, εφήβων και ενηλίκων, στο πλαίσιο του δημόσιου ή 

του ιδιωτικού τομέα. Γενικότερα, το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών παρέχει στους 

αποφοίτους τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ώστε να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας στον 

δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα οι απόφοιτοι/ες μπορούν να εργαστούν –και σύμφωνα 

με τα στοιχεία του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Κρήτης απόφοιτοι του Τμήματος 

εργάζονται ήδη: Σε Βιβλιοθήκες Και Αρχεία. Σε Εφημερίδες Και περιοδικά. Σε Εκδοτικούς Οίκους 

και οργανισμούς. Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ως Φιλόλογοι στη Δευτεροβάθμια και την 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση(Δημόσια και Ιδιωτική).ΜΕΡΟΣ Α|ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Στον χώρο των εκδόσεων (μεταφραστές και επιμελητές εκδόσεων, 

γλωσσολόγοι, ως συγγραφείς βοηθημάτων για φιλολογικά μαθήματα του σχολείου) και στον 

Τύπο: Ως καθηγητές της Ελληνικής Ως Ξένης γλώσσας. Ως ωρομίσθιοι καθηγητές-εκπαιδευτές σε 

διάφορες σχολές (I.E.K., K.E.K., Σχολές του ΟΑΕΔ., Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων, Σχολές 

Ενόπλων Δυνάμεων, Σχολή Αστυνομίας, Σχολή Νοσηλευτικής, κ.ά.).Σε N.E.Λ.E. για διδασκαλία 

Ελληνικών Σε Προγράμματα Αναλφαβητισμού Και σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Σε ερευνητικά 

κέντρα. Σε Θεατρικούς Οργανισμούς Και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 

 

117. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

https://www.philology.uoc.gr/uploads/Odhgos-Spoydwn-2020-21_9-2-2021.pdf
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ΒΑΣΗ 2020: 8.650 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 2 (Ιστορία της Φιλοσοφίας, Πρακτική Φιλοσοφία και Παιδαγωγική) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Φιλοσοφίας: 

➔ εντάσσονται στην κατηγορία: ΠΕ 02, στον κλάδο των καθηγητών Φιλολόγων, 

➔ έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν της αντίστοιχους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. 

Οι τομείς απασχόλησης των αποφοίτων είναι: 

1. Εκπαίδευση (δημόσια και ιδιωτική). 

2. Φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα της Υπουργεία, Νομαρχιακές και Τοπικές 

Αυτοδιοικήσεις. 

3. Άλλοι φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, της Υπηρεσίες, Νοσηλευτικά Κέντρα, 

Ερευνητικά Κέντρα, επιχειρήσεις κ.α. των οποίων το αντικείμενο άπτεται ζητημάτων 

εφαρμοσμένης ηθικής ως στελέχη, σύμβουλοι, επιμορφωτές κ.λ.π. (π.χ. σεμινάρια 

επιμόρφωσης για θέματα βιοηθικής, σε νοσοκομεία ως σύμβουλοι ηθικής και ιατρικής 

ηθικής ή σε επιχειρήσεις ως σύμβουλοι σε ζητήματα ηθικής των επιχειρήσεων κ.λπ.). 

4. Κρατικοί και ιδιωτικοί πολιτιστικοί φορείς, πολιτιστικοί οργανισμοί, πολιτιστικά 

5. ιδρύματα. 

6. Μέσα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπος τύπος). 

7. Δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα με μορφωτική και πολιτιστική δράση. 

8. Εκδοτικοί οργανισμοί. 

9. Ερευνητικά ιδρύματα. 

10. Ευρύτερος χώρος του πολιτισμού, όπου οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να 

απασχοληθούν ως εξειδικευμένα στελέχη, επιστημονικοί σύμβουλοι, επιμορφωτές 

κ.λπ., συμβάλλοντας στην καλλιέργεια και τη διάδοση της φιλοσοφικής και 

ανθρωπιστικής παιδείας και του πολιτισμού. 

 

118. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 12.800 (ΓΕΛ) 

https://philosophy.uoi.gr/wp-content/uploads/odigos-proptychiakon-spoydon-akad-etoys-2020-2021-16.pdf
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 2 (Φιλοσοφία, Παιδαγωγική) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Φιλοσοφίας: 

➔ εντάσσονται στην κατηγορία: ΠΕ 02, στον κλάδο των καθηγητών Φιλολόγων, 

➔ έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν της αντίστοιχους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. 

Οι τομείς απασχόλησης των αποφοίτων είναι: 

1. Εκπαίδευση (δημόσια και ιδιωτική). 

2. Φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα της Υπουργεία, Νομαρχιακές και Τοπικές 

Αυτοδιοικήσεις. 

3. Άλλοι φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, της Υπηρεσίες, Νοσηλευτικά Κέντρα, 

Ερευνητικά Κέντρα, επιχειρήσεις κ.α. των οποίων το αντικείμενο άπτεται ζητημάτων 

εφαρμοσμένης ηθικής ως στελέχη, σύμβουλοι, επιμορφωτές κ.λ.π. (π.χ. σεμινάρια 

επιμόρφωσης για θέματα βιοηθικής, σε νοσοκομεία ως σύμβουλοι ηθικής και ιατρικής 

ηθικής ή σε επιχειρήσεις ως σύμβουλοι σε ζητήματα ηθικής των επιχειρήσεων κ.λπ.). 

4. Κρατικοί και ιδιωτικοί πολιτιστικοί φορείς, πολιτιστικοί οργανισμοί, πολιτιστικά 

ιδρύματα. 

5. Μέσα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπος τύπος). 

6. Δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα με μορφωτική και πολιτιστική δράση. 

7. Εκδοτικοί οργανισμοί. 

8. Ερευνητικά ιδρύματα. 

9. Ευρύτερος χώρος του πολιτισμού, όπου οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να 

απασχοληθούν ως εξειδικευμένα στελέχη, επιστημονικοί σύμβουλοι, επιμορφωτές 

κ.λπ., συμβάλλοντας στην καλλιέργεια και τη διάδοση της φιλοσοφικής και 

ανθρωπιστικής παιδείας και του πολιτισμού. 

 

119. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 12.975 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

https://www.edlit.auth.gr/wp-content/uploads/sites/64/2021/02/%CE%A3%CF%85%CC%81%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CC%81%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%A0%CE%A3-3.0.pdf
http://www.philosophy.uoa.gr/fileadmin/philosophy.uoa.gr/uploads/XEIMERINO_2020_21/10_10_Tmima_Filosofias__Odigos_Spoydon_akadimaikoy_etoys_2020-2021.pdf
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φιλοσοφίας «εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ02 Φιλολόγων της παρ. 2 

του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α’ 38)» (παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4589/2019). 

● Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Μπορούν να λάβουν μέρος στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ 

για προσλήψη στη δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση· μπορούν επίσης να εργαστούν 

στην ιδιωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

● Φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα: Έχουν ακόμη τη δυνατότητα να 

απασχοληθούν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού 

τομέα όπως υπουργεία, υπηρεσίες, νομαρχιακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, σε κρατικούς 

και ιδιωτικούς πολιτιστικούς φορείς και οργανισμούς, ιδρύματα με μορφωτική και 

πολιτιστική δράση, μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης, εκδοτικούς οργανισμούς, 

επιχειρήσεις, ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και στον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού ως 

στελέχη,  σύμβουλοι, επιμορφωτές σε αντικείμενα του κλάδου τους. 

● Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, κατόπιν απόκτησης διδακτορικού διπλώματος: Οι πτυχιούχοι 

του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό και 

διδακτορικό επίπεδο και μπορούν, με τη λήψη διδακτορικού διπλώματος, να 

ακολουθήσουν ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, δηλαδή να εργαστούν στην ανώτατη 

εκπαίδευση (πανεπιστήμια) και σε αντίστοιχους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 

(ερευνητικά κέντρα, κέντρα σπουδών κ.τ.ό.). 

 

120. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 9.925 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Με το Π.Δ. 55/10-2-2004 (Φ.Ε.Κ. 46/11-2-2004, 

τχ. Α΄, σ. 807-808), άρθρο 1 – το οποίο εκδόθηκε προς εφαρμογήν της απόφασης(/πρότασης στο 

ΥΠ.Ε.Π.Θ.) της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Φιλοσοφίας (συνεδρίαση υπ’ αρ. 

36/20-2-2002) για την επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος – οι 

πτυχιούχοι του Τμήματος Φιλοσοφίας κατοχυρώνονται επαγγελματικά ως εξής: 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 

του Πανεπιστημίου Πατρών έχουν την επιστημονική δυνατότητα ενασχόλησής τους με την 

https://www.philosophy.upatras.gr/sites/default/files/pages/files/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CC%81%CF%82%20%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%89%CC%81%CE%BD%202020-1%20%CE%A4%CE%B5%CF%85%CC%81%CF%87%CE%BF%CF%82%20%CE%91%20.pdf
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καλλιέργεια και προαγωγή της φιλοσοφίας δια της διδασκαλίας και της έρευνας, καθώς και την 

καλλιέργεια, ανάπτυξη και μετάδοση της φιλοσοφικής και ανθρωπιστικής παιδείας και του 

πολιτισμού. 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 

του Πανεπιστημίου Πατρών έχουν την επιστημονική δυνατότητα να απασχολούνται σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις: 

● Στην εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική, ως καθηγητές για τη διδασκαλία μαθημάτων 

σχετικών με την επιστήμη τους και ως στελέχη αυτής. 

● Σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα όπως Υπουργεία, Νομαρχιακές και Τοπικές 

Αυτοδιοικήσεις, κρατικούς και ιδιωτικούς πολιτιστικούς φορείς, πολιτιστικούς οργανισμούς, 

πολιτιστικά ιδρύματα, μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπο 

τύπο), ιδρύματα με μορφωτική και πολιτιστική δράση, εκδοτικούς οργανισμούς, ερευνητικά 

ιδρύματα και στον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού κ.λπ. ως στελέχη, σύμβουλοι, 

επιμορφωτές κ.λπ. σε αντικείμενα της επιστήμης τους, συμβάλλοντας με επιστημονική 

επάρκεια και δημιουργικά στην καλλιέργεια και διάδοση της φιλοσοφικής και ανθρωπιστικής 

παιδείας και του πολιτισμού. 

● Σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, όπως Υπηρεσίες, Νοσηλευτικά Κέντρα, 

Ερευνητικά Κέντρα, επιχειρήσεις κ.α. των οποίων το αντικείμενο άπτεται ζητημάτων 

εφαρμοσμένης ηθικής ως στελέχη, σύμβουλοι, επιμορφωτές κ.λπ. (π.χ. σε σεμινάρια 

επιμόρφωσης για θέματα βιοηθικής, σε νοσοκομεία ως σύμβουλοι ηθικής και ιατρικής 

ηθικής ή σε επιχειρήσεις ως σύμβουλοι σε ζητήματα ηθικής των επιχειρήσεων κ.λπ.). 

121. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 8.400 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 2 (Τομέας Φιλοσοφίας, Τομέας Κοινωνικών Επιστημών) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ02 των εκπαιδευτικών, δηλαδή στον 

κλάδο φιλολόγων, συνεπώς μπορούν να συμμετέχουν στους αντίστοιχους διαγωνισμούς του 

ΑΣΕΠ. Πιο αναλυτικά, οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να εργαστούν στην μέση εκπαίδευση 

(δημόσια / ιδιωτική) ως καθηγητές Αρχαίων και Νέων Ελληνικών, σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών ως 

καθηγητές Ελληνικών για αλλοδαπούς, σε εκδοτικούς οίκους, εφημερίδες και περιοδικά ως 

http://www.fks.uoc.gr/_/pw/site/assets/files/1333/odigosspoudon_2020-21.pdf
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επιμελητές και διορθωτές κειμένων, ερευνητές σε Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα που 

ασχολούνται με τη φιλοσοφία, αλλά και την φιλολογία και τη γλωσσική έρευνα. Επιπλέον, 

μπορούν να εργαστούν ως επιμελητές εκδόσεων, σε εταιρείες πληροφορικής που ειδικεύονται 

στη γλωσσική τεχνολογία, ερευνητικό προσωπικό σε πολιτιστικούς φορείς και την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, ΜΜΕ, διαφημιστικές εταιρείες ως κειμενογράφοι, μεταφραστικά κέντρα/ 

εταιρείες /γραφεία ως μεταφραστές από και προς τα ελληνικά, επιχειρήσεις ως διοικητικά 

στελέχη, στελέχη οργάνωσης και διαχείρισης, σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που 

εξειδικεύονται στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων οργάνωσης, καθώς και σε ανάλυση 

και επεξεργασία στοιχείων, ως καθηγητές / εκπαιδευτές σε διάφορες σχολές (I.E.K., K.E.K., 

Σχολές του Ο.Α.Ε.Δ., Σχολές Tουριστικών Eπαγγελμάτων, Σχολές Ενόπλων Δυνάμεων, Σχολή 

Αστυνομίας, Σχολή Νοσηλευτικής, κ.ά. 

 

 

122. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 11.350 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  Σκοπός του προγράμματος σπουδών είναι η 

ανάπτυξη της σύγχρονης παραγωγής στις πρακτικές της φωτογραφίας και των 

οπτικοακουστικών μέσων, αναλογικών και ψηφιακών. Η απόκτηση διανοητικών αισθητικών και 

τεχνικών δεξιοτήτων που επιτρέπει στους απόφοιτους να ανταποκριθούν στο διεθνές 

ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον: στους τομείς του ρεπορτάζ, της διαφήμισης της 

ψηφιακής επεξεργασίας της εικόνας, του βίντεο και των πολυμέσων στο πεδίο της τέχνης με την 

δημιουργία υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικού έργου και της κριτικής υποστήριξής του. Η παροχή 

της θεωρητικής γνώσης που οδηγεί στη συνέχιση των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο καθώς 

και την εκπόνηση πρωτότυπου ερευνητικού έργου. 

 

123. ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 

ΒΑΣΗ 2020: 7.325 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, με 

βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, απασχολούνται, είτε σε 

https://phaa.uniwa.gr/studies/programma-spoudon/
https://dmc.ionio.gr/el/courses/
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συνεργασία με άλλους επιστήμονες είτε αυτοδύναμα είτε ως στελέχη επιχειρήσεων και 

οργανισμών, σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τα ψηφιακά μέσα και 

την επικοινωνία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ειδικότερα, οι απόφοιτοι δύνανται να 

απασχοληθούν στα εξής εργασιακά αντικείμενα: 

• Σχεδιασμό μελετών επικοινωνίας, προβολής, προώθησης, δημοσίων σχέσεων και 

αποτίμησης αποτελεσμάτων των σχετικών με τα ανωτέρω δράσεων και προγραμμάτων. 

• Digital Marketing. 

• Διαχείριση ηλεκτρονικών καταστημάτων. 

• User Experience (UX Design) – User Interface (UI Design). 

• Διαχείριση της εταιρικής αποστολής (mission statement) και της στρατηγικής επικοινωνίας 

σε επίπεδο γραπτού και προφορικού λόγου στην κοινωνική παρουσία του φορέα στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης (social media) και στην εξυπηρέτηση των πελατών. 

• Ένταξη των σύγχρονων ψηφιακών μέσων σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής ενός προϊόντος 

ή υπηρεσίας προκειμένου να προκύπτει επικοινωνιακό αποτέλεσμα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα 

προϊόντα του παγκόσμιου ιστού (web sites, search engine optimization), το ψηφιακό marketing 

(digital marketing), τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), οι φορητές συσκευές (mobile 

applications, apps) και τα συστήματα ψηφιακής σήμανσης (digital signage systems). 

• Σχεδίαση, οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων δημοσίου ενδιαφέροντος για την 

επικοινωνία και προβολή της εικόνας του φορέα, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων, των 

συνεδρίων, των ημερίδων και λοιπών εκδηλώσεων. 

• Ηλεκτρονική σελιδοποίηση. 

• Δημοσιογράφοι. 

• Υλοποίηση πολυμεσικού υλικού για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) και την 

οπτικοακουστική παραγωγή. 

• Κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας. 

• Στο τομέα του Πολιτισμού με νέες τεχνολογίες. 

 

124. ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) ΕΚΠΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 9.400 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  

https://www.dcarts.uoa.gr/ekpaideysi/domi_programmatos_spoydon/
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Οι απόφοιτοι θα αποκτούν τόσο τεχνικές όσο και καλλιτεχνικές δεξιότητες για τη δημιουργία 

ψηφιακού περιεχομένου, οπτικού, ηχητικού, δισδιάστατου, τρισδιάστατου, πολυμεσικού, το 

οποίο θα παρουσιάζεται στο WWW, στο φυσικό χώρο (κλειστό ή δημόσιο), σε περιβάλλοντα 

εικονικής ή επαυξημένης πραγματικότητας. Παράλληλα, οι φοιτητές/τριες θα εισαχθούν στην 

κριτική σκέψη μέσω μαθημάτων Φιλοσοφίας, Θεωρίας των Μέσων και Επικοινωνίας, Ιστορίας 

της Τέχνης και του Κινηματογράφου,  ώστε να χρησιμοποιούν ουσιαστικά και όχι επιφανειακά 

τις ψηφιακές τεχνολογίες. Κατανοώντας δηλαδή το ίδιο το μέσο, να νοηματοδοτούν τα έργα 

τους, έτσι ώστε αυτά να λειτουργούν στο πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι. Έμφαση 

δίνεται επίσης στην κουλτούρα της συνεργασιακής, διεπιστημονικής και διαμεσικής 

δημιουργικής διαδικασίας, ούτως ωστε οι απόφοιτοι να μπορούν να σταδιοδρομήσουν με 

επιτυχία στο χώρο της κινηματογραφικής παραγωγής ή της ψηφιακής παραγωγής καλλιτεχνικών 

έργων και πολιτισμικών προϊόντων, όπου η συνεργασιακή δημιουργική εργασία θεωρείται 

απαραίτητη. 

Εκτός της επιτυχημένης πορείας στο χώρο της ψηφιακής καλλιτεχνικής και κινηματογραφικής 

δημιουργίας, η έμφαση σε μαθήματα υλοποίησης ψηφιακού περιεχομένου και περιβαλλόντων 

αλληλεπίδρασης θεωρείται ότι θα δώσει στους/στις αποφοίτους του Τμήματος τη δυνατότητα 

να διακριθούν στο χώρο της Πληροφορικής και των Ψηφιακών Μέσων, στη δημιουργία 

ψηφιακών συστημάτων, σχεδιασμού και υλοποίησης ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών 

προϊόντων πολιτισμού, καθώς θα εφοδιαστούν με πολύπλευρη, πρακτική και εις βάθος 

δημιουργική γνώση του αντικειμένου, που λείπει απο τον συγκεκριμένο επαγγελματικό χώρο 

στην εποχή μας στην Ελλάδα. Θεωρείται τέλος ότι η ένταξη μεγάλου αριθμού πρακτικών, 

δημιουργικών μαθημάτων υλοποίησης και παραγωγής στο πρόγραμμα του Τμήματος, αυξάνει 

τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων και τη πιθανότητα απορρόφησής τους στον 

τομέα των δημιουργικών βιομηχανιών και της διαφήμισης. 

125. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 17.875 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Η φοίτηση στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας οδηγεί σε πτυχίο 

Ψυχολογίας (Π.Δ. 84/2013). Οι κάτοχοι πτυχίου Ψυχολογίας μπορούν να αποκτήσουν άδεια 

άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου (Ν.991/79, Ν.2646/98 και Ν.3919/11 ΦΕΚ 32). 

 

126. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ  

ΒΑΣΗ 2020: 17.550 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

http://www.psych.uoa.gr/fileadmin/psych.uoa.gr/uploads/curriculum/EKPA_Psych_StudyGuide.pdf
https://drive.google.com/file/d/1bTqCsXL_4HaP-uxNEJhCt8ZE8c0p5hne/view
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: -  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Η φοίτηση στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας οδηγεί σε πτυχίο 

Ψυχολογίας (Π.Δ. 84/2013). Οι κάτοχοι πτυχίου Ψυχολογίας μπορούν να αποκτήσουν άδεια 

άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου (Ν.991/79, Ν.2646/98 και Ν.3919/11 ΦΕΚ 32). 

 

127. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 17.725 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 3 (Τομέας Πειραματικής και Γνωστικής Ψυχολογίας, Τομέας Εξελικτικής και 

Σχολικής Ψυχολογίας, Τομέας Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. έχουν το δικαίωμα να λάβουν άδεια 

ασκήσεως επαγγέλματος του Ψυχολόγου κατόπιν αιτήσεως τους στις Διευθύνσεις Υγείας των 

κατά τόπους περιφερειών/ΚΕΠ σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 991/1979 (ΦΕΚ 278/20. 12. 

1979 τ. Α’). 

 

128. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 17.350 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Η φοίτηση στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας οδηγεί σε πτυχίο 

Ψυχολογίας (Π.Δ. 84/2013). Οι κάτοχοι πτυχίου Ψυχολογίας μπορούν να αποκτήσουν άδεια 

άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου (Ν.991/79, Ν.2646/98 και Ν.3919/11 ΦΕΚ 32). 

 

129. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 17.075 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

https://www.psy.auth.gr/sites/default/files/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CC%81%CE%A3%20%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D%202020-2021_february%202021%20updated.pdf
https://psychology.uoi.gr/wp-content/uploads/2020/10/pps-akadimaikoy-etoys-2020-2021-tmima-psychologias.pdf
http://www.psychology.uoc.gr/wp-content/uploads/2021/02/Odigos-2020-2021.pdf
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Με τη λήψη πτυχίου, οι απόφοιτοι λαμβάνουν Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου (χωρίς 

ειδικότητα) και, κατά συνέπεια, απολαύουν τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή, σύμφωνα 

με την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, οι απόφοιτοι του Τμήματος αποκτούν όλα τα απαραίτητα 

προσόντα για τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο με στόχο την απόκτηση 

εξειδίκευσης στην Ψυχολογία. Ακόμη, οι φοιτητές μας έχουν ικανοποιητική εκπαίδευση σε 

ερευνητικές μεθόδους σε διάφορα πεδία της Ψυχολογίας (π.χ. Γνωστική Ψυχολογία, Κοινωνική 

Ψυχολογία κ.ά.) μέσω των υποχρεωτικών εργαστηρίων και της ερευνητικής τους πτυχιακής που 

τους δίνουν απαραίτητα εφόδια για περαιτέρω ανάπτυξη των ερευνητικών τους δεξιοτήτων σε 

ακαδημαϊκό ή εφαρμοσμένο επίπεδο (π.χ., στο χώρο της Κλινικής Ψυχολογίας, της Σχολικής, 

Συμβουλευτικής, Οργανωτικής και Ψυχολογίας της Υγείας). Τέλος, μπορούν να αξιοποιήσουν 

πλήρως τις αποκτηθείσες γνώσεις τους για επαγγελματική ενασχόληση σε όμορες επιστημονικές 

περιοχές, όπως η εκπαίδευση, η ειδική αγωγή, οι ανθρώπινοι πόροι, το μάρκετιγκ, η διοίκηση 

κ.ά., μετά από κατάλληλη εκπαίδευση. 

 

130. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 

ΒΑΣΗ 2020: 16.675 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ψυχολογίας του Π.Δ.Μ. έχουν το δικαίωμα να λάβουν άδεια 

ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου (χωρίς ειδικότητα) κατόπιν αιτήσεώς τους στις 

Διευθύνσεις Υγείας των κατά τόπους περιφερειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 

991/1979 (ΦΕΚ 278/20. 12. 1979 τ. Α’).  

Επίσης, οι απόφοιτοι του Τμήματος αποκτούν όλα τα απαραίτητα προσόντα για τη συνέχιση των 

σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο με στόχο την απόκτηση εξειδίκευσης στην Ψυχολογία. 

Ακόμη, οι φοιτητές μας έχουν ικανοποιητική εκπαίδευση σε ερευνητικές μεθόδους σε διάφορα 

πεδία της Ψυχολογίας (π.χ. Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Γνωστική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία, 

Κοινωνική Ψυχολογία, Κλινική Ψυχολογία κ.ά.) μέσω των εργαστηρίων και της ερευνητικής 

https://psy.uowm.gr/wp-content/uploads/2021/01/odigos-spoudon-2021.pdf
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πτυχιακής εργασίας τους, που τους δίνουν απαραίτητα εφόδια για περαιτέρω ανάπτυξη των 

ερευνητικών τους δεξιοτήτων σε ακαδημαϊκό ή εφαρμοσμένο επίπεδο (π.χ. στον χώρο της 

Κλινικής Ψυχολογίας, της Σχολικής Ψυχολογίας, της Οργανωτικής Ψυχολογίας, της Ψυχολογίας 

της Υγείας, κ.ά.). Τέλος, μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις αποκτηθείσες γνώσεις τους για 

επαγγελματική ενασχόληση σε όμορες επιστημονικές περιοχές, όπως η εκπαίδευση, η ειδική 

αγωγή, οι ανθρώπινοι πόροι, το μάρκετινγκ, η διοίκηση κ.ά., μετά από κατάλληλη εκπαίδευση. 

 

 

 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 

1. ΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

ΒΑΣΗ 2020: 18.325  (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: Νομική ΑΠΘ +  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:   4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Στρατιωτικός Νομικός 

 

2. ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 18.400 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: Ψυχολογία ΑΠΘ +  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4  έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Στρατιωτικός Ψυχολόγος 

 

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 6.925 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

https://ssas.army.gr/el/content/stratiotiki-ekpaideysi
https://ssas.army.gr/el/content/stratiotiki-ekpaideysi
https://www.aeavellas.gr/new/?page_id=2966&lang=el
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Σκοπός της Τριτοβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης – συνεπώς και της ΑΕΑ Βελλάς Ιωαννίνων 

– είναι η ανάδειξη και κατάρτιση Κληρικών και Λαϊκών Στελεχών της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην 

Ελλάδα, υψηλού μορφωτικού επιπέδου και χριστιανικού ήθους (Νόμος 3432/2006, άρθρο 2). 

 

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 6.875 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Οι απόφοιτοι λαμβάνουν πτυχίο ισότιμο με εκείνα των Ιδρυμάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης 

(άρθρο 3 του Ν3432). 

 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 6.650 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας είναι παραγωγική σχολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας 

της Ελλάδος, ανήκει στην Ανώτατη Εκπαίδευση, παρέχει εκπαίδευση και χορηγεί πτυχία ισότιμα 

με εκείνα των ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με το Νόμο 3432/2006. 

 

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΕΑ ΙΩΑΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 6.400 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

https://www.aeahk.gr/index.php/2014-01-10-08-36-43/2014-07-08-06-34-02
https://www.aeaa.gr/UserFiles/files/pis%20me%20perigrafi(1).pdf
https://www.aeavellas.gr/main/el/ier-lessons.php
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Το Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών πρόκειται για τμήμα καθαρά Ιερατικών Σπουδών, στο οποίο 

εκπαιδεύονται τα στελέχη της Εκκλησίας. Οι υποψήφιοι, είναι μόνο άρρενες. 

 

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 6.175 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Οι απόφοιτοι λαμβάνουν πτυχίο ισότιμο με εκείνα των Ιδρυμάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης 

(άρθρο 3 του Ν3432). 

 

6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 6.725 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Οι απόφοιτοι λαμβάνουν πτυχίο ισότιμο με εκείνα των Ιδρυμάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης 

(άρθρο 3 του Ν3432). 

 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 

1.  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 17.425 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Αξιωματικός Αστυνομίας 

https://www.aeahk.gr/index.php/2014-01-10-08-36-43/2014-07-08-06-32-08
http://www.aeath.gr/images/pdf/prieststudies.pdf
http://www.astynomia.gr/images/stories/DOCS/photo22330_odhgos_spoudwn.pdf
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2.  ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ 

ΒΑΣΗ 2020:  13.625 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 3 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Αστυφύλακας 

 

 

ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 

1. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (πρώην «ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ – 

Σ.Π.Α.») 

ΒΑΣΗ 2020: 17.975 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Μετά από έκδοση προεδρικού διατάγματος 

ονομάζονται Ανθυποπυραγοί του Πυροσβεστικού Σώματος, εντάσσονται στις δυνάμεις του 

Πυροσβεστικού Σώματος και υπόκεινται πια  πλήρως στους Κανονισμούς του Πυροσβεστικού 

Σώματος. 

 

2. ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ Σ.Π.Α. 

ΒΑΣΗ 2020: 16.850 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Η Σχολή Πυροσβεστών λειτουργεί από το 
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 στην πόλη της Πτολεμαϊδας και  αποσκοπεί στη δημιουργία 
στελεχών, τα οποία αφού λάβουν όλες τις απαραίτητες ακαδημαϊκές και τεχνικές γνώσεις θα 
αποτελέσουν τον κύριο βραχίονα του Πυροσβεστικού Σώματος στην εκπλήρωση της 
αποστολής του και ιδιαίτερα στη διαφύλαξη της ζωής και της περιουσίας των πολιτών. Κατά τη 

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=5075&Itemid=52&lang=&lang=
https://drive.google.com/file/d/1gtxn9N7E5nGC1Yg3dL5Rws1ulnL0Zl_G/view
https://drive.google.com/file/d/1lyjxM---kTLJiOTshfWSlasQXzAzMKXr/view
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διάρκεια της εκπαίδευσής τους ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην πρακτική άσκηση και στην 
διατήρηση άψογης φυσικής κατάστασης. 

 

ΣΧΟΛΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 

1. ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 

(Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 

ΒΑΣΗ 2020: 17.425 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Μετά την αποφοίτησή τους από τη Σχολή, οι Δόκιμοι ονομάζονται Σημαιοφόροι Λιμενικού 

Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και εντάσσονται στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος – 

Ελληνικής Ακτοφυλακής. 

 

 

2. ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 

ΒΑΣΗ 2020: 15.700 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: -  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Μετά την αποφοίτησή τους από τη Σχολή, οι Δόκιμοι ονομάζονται Σημαιοφόροι Λιμενικού 

Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και εντάσσονται στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος – 

Ελληνικής Ακτοφυλακής. 

 

ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

1. ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) ΑΣΤΕ 

ΒΑΣΗ 2020: 9.385 (ΓΕΛ) 

http://old.hcg.gr/node/20205/
http://old.hcg.gr/node/20205/
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 3½ έτη (επτά εξάμηνα)  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Οι απόφοιτοι των ΑΣΤΕ προσλαμβάνονται και διορίζονται στο Δημόσιο, σε θέσεις κατηγορίας 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. 

Οι σπουδές στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης καταλήγουν, μετά από επιτυχείς 

εξετάσεις και με την προϋπόθεση ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης στο επάγγελμα, στην 

απόκτηση πτυχίου ανώτερης εκπαίδευσης. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των 

Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης είναι τα ίδια με αυτά που καθορίζονται στο π.δ. υπ” 

αριθ. 356/1989 για τους πτυχιούχους του τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής 

Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και θα ισχύουν για 

όλους τους αποφοίτους των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από το 

χρόνο αποφοίτησής τους. 

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της άσκησης του επαγγέλματος τους, οι απόφοιτοι της ΑΣΤΕΚ 

ασχολούνται με τα παρακάτω αντικείμενα και δραστηριότητες: 

● Τροφοδοσία ξενοδοχείων και γενικότερα επισιτιστικών μονάδων. 

● Προμήθεια τροφίμων, ποτών και εξοπλισμού. 

● Προγραμματισμό επιχειρηματικής δραστηριότητας τουριστικών επιχειρήσεων. 

● Χρηματοδότηση τουριστικών επιχειρήσεων. 

● Τήρηση λογαριασμών πελατών (MAIN COURANTE) 

● Εποπτεία ορόφων. 

● Άσκηση εποπτείας και διοίκησης στο προσωπικό των τουριστικών επιχειρήσεων. 

● Έρευνα αγοράς πωλήσεων τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών. 

● Διαχείριση επισιτιστικών επιχειρήσεων (εστιατόρια, καφετέριες κ.λ.π), μπαρ, κέντρων 

διασκέδασης και κυλικείων σε τουριστικούς χώρους που ανήκουν στην κατηγορία 

Πολυτελείας και Α”. 

● Κατάρτιση προϋπολογισμών εσόδων – εξόδων. 

● Ασκούν τις πιο πάνω αναφερόμενες δραστηριότητες και όταν αυτές  αφορούν σε 

ξενοδοχειακές – επισιτιστικά κ.λ.π τμήματα επιβατικών  πλοίων και κρουαζιερόπλοιων. 

● Παροχή τουριστικών πληροφοριών. 

http://astecrete.edu.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%cf%83%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%b4%cf%8e%ce%bd/
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●  Έκδοση εισιτηρίων. 

●  Σχεδιασμός και σύνθεση τουριστικού πακέτου. 

●  Σχεδιασμός και εκτέλεση ταξιδίου. 

● Προγραμματισμός και εκτέλεση μαζικής διακίνησης ατόμων. 

● Καθοδήγηση ταξιδιωτικών ομάδων (TOUR LEADERS). 

● Αασκούν τις δραστηριότητες των παραγράφων 12, 13, 14, 15 , 16 και 17 του παρόντος 

άρθρου και όταν αυτές αφορούν σε τουριστικά, ταξιδιωτικά κ.λ.π τμήματα αεροπορικών 

ναυτιλιακών, σιδηροδρομικών εταιριών, τραπεζών κ.λ.π. 

● Άσκηση επαγγέλματος υπευθύνου διευθυντή ξενοδοχειακών γραφείων. 

● Άσκηση επαγγέλματος υπευθύνου διευθυντή ταξιδιωτικών γραφείων. 

● Παροχή υπηρεσιών στη Διεύθυνση επιθεώρησης του Ε.Ο.Τ και άλλες διοικητικές και 

επισιτιστικές Διευθύνσεις του. 

● Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας για την ίδρυση – επέκταση τουριστικών επιχειρήσεων. 

● Οι απόφοιτοι της ΑΣΤΕΚ καλύπτουν όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής 

με την ειδικότητα τους. 

● Οι απόφοιτοι της ΑΣΤΕΚ απασχολούνται στην εκπαίδευση, σύμφωνα με την εκάστοτε 

ισχύουσα νομοθεσία 

● Οι απόφοιτοι της ΑΣΤΕΚ μπορούν να απασχοληθούν σε έρευνα θεμάτων της ειδικότητας 

τους. 

● Οι απόφοιτοι της ΑΣΤΕΚ με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα είτε ως 

στελέχη μονάδων, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι στο πλαίσιο των παραπάνω 

επαγγελματικών δικαιωμάτων. 

 

2. ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) ΑΣΤΕ 

ΒΑΣΗ 2020: 9.000 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  3½ έτη (επτά εξάμηνα) 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

https://asterodos.edu.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%cf%83%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%b4%cf%8e%ce%bd-%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%81/
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Ο πτυχιούχος διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές, τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε 

να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού 

αντικειμένου. 

Ο πτυχιούχος έχει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους αποφοίτους των ΤΕΙ, Τμήματος 

Τουριστικών Επιχειρήσεων. 

Αναλυτικότερα, ο πτυχιούχος διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές, τεχνολογικές γνώσεις και 

δεξιότητες στα ακόλουθα: 

● Τροφοδοσία ξενοδοχείων και γενικότερα επισιτιστικών μονάδων. 

● Προμήθεια τροφίμων, ποτών και εξοπλισμού. 

● Προγραμματισμός επιχειρηματικής δραστηριότητας τουριστικών επιχειρήσεων. 

● Χρηματοδότηση τουριστικών επιχειρήσεων. 

● Τήρηση λογαριασμών πελατών (MAIN COURANTE) 

● Εποπτεία ορόφων. 

● Κατάρτιση προϋπολογισμών εσόδων – εξόδων. 

● Άσκηση εποπτείας και διοίκησης στο προσωπικό των τουριστικών επιχειρήσεων. 

● Έρευνα αγοράς, πωλήσεων, τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών. Διαχείριση 

επισιτιστικών επιχειρήσεων (εστιατόρια, καφετέριες κ.λ.π), μπαρ, κέντρων διασκέδασης 

και κυλικείων σε τουριστικούς χώρους που ανήκουν στην κατηγορία Πολυτελείας και Α’. 

● Προγραμματισμός και εκτέλεση μαζικής διακίνησης ατόμων. 

● Καθοδήγηση ταξιδιωτικών ομάδων (TOUR LEADERS). 

● Οι πτυχιούχοι του τμήματος ασκούν δραστηριότητες που αφορούν σε τουριστικά, 

ταξιδιωτικά κ.λ.π. τμήματα αεροπορικών ναυτιλιακών, σιδηροδρομικών εταιριών, 

τραπεζών κ.λ.π. 

● Άσκηση επαγγέλματος υπευθύνου διευθυντή ταξιδιωτικών γραφείων. 

● Παροχή υπηρεσιών στη Διεύθυνση επιθεώρησης του Ε.Ο.Τ και άλλες διοικητικές και 

επισιτιστικές Διευθύνσεις του. 

● Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας για την ίδρυση – επέκταση τουριστικών επιχειρήσεων 

● Καλύπτουν όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας, σχετικής με την ειδικότητα τους. 

● Απασχολούνται στην εκπαίδευση, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

● Μπορούν να απασχοληθούν σε έρευνες θεμάτων της ειδικότητας τους. 
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● Οι πτυχιούχοι του τμήματος με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα 

είτε ως στελέχη μονάδων, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι στο πλαίσιο των παραπάνω 

επαγγελματικών δικαιωμάτων. 

● Προσλαμβάνονται στο Δημόσιο, σε θέσεις απόφοιτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

● Δυνατότητα εγγραφής μετά από κατατακτήριες εξετάσεις σε αρκετά τμήματα των 

Πανεπιστημίων Αιγαίου, Αθηνών,  Πειραιώς, Μακεδονίας, Παντείου, Κρήτης, στο τμήμα 

Πληροφορικής Παν.Πειραιώς, τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, τμήμα Μάρκετινγκ και 

Επικοινωνίας Πανεπιστημίου Αθηνών, τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Παντείου κ.ά., για 

συνέχιση των σπουδών. 

● Δυνατότητα παρακολούθησης Μεταπτυχιακών προγραμμάτων στο  Εξωτερικό ή 

εισαγωγή στο τελευταίο εξάμηνο των ΑΤΕΙ για δυνατότητα παρακολούθησης 

Μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε Πανεπιστήμια του Εσωτερικού. 
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2ο  Επιστημονικό πεδίο 

 

 

1. ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
(ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 
 

ΒΑΣΗ 2020: 13.025 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΡΟΗ Ι, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΡΟΗ ΙΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ–ΑΣΤΙΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Στην Ελλάδα τα επαγγελματικά δικαιώματα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού 
προσδιορίζονται με βάση και αφετηρία το Νόμο 4663/1930, ΦΕΚ 149/9.5.1930 τ.Α. Ασκώντας τα 
επαγγελματικά δικαιώματα που του παρέχει ο Νόμος αυτός, ο Αγρονόμος και Τοπογράφος 
Μηχανικός κατόρθωσε στις δεκαετίες που πέρασαν και μέχρι σήμερα να είναι ένας 
καταξιωμένος Μηχανικός όχι μόνο στις καθαρά τοπογραφικές εργασίες (Γεωδαιτικές, 
Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Τοπογραφικές, Βυθομετρικές, Κτηματογραφικές, 
Κτηματολογικές και Αναλογισμού) αλλά και ως εργολήπτης δημοσίων έργων και μελετητής 
χωροταξικών, πολεοδομικών, περιβαλλοντικών, συγκοινωνιακών και υδραυλικών έργων. Στα 
παραπάνω συμπεριλαμβάνονται μελέτες σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου, έργα 
γεωπληροφορικής, ανάπτυξη εφαρμογών και υποδομών γεωγραφικών πληροφοριών κ.ά. 

 

Η είσοδος των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και τα νέα επιστημονικά και επαγγελματικά 
δεδομένα, που προκύπτουν από την ενιαία αγορά εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνουν ήδη 
νέες διαστάσεις και διαμορφώνουν νέες απαιτήσεις τόσο στον επιστημονικό τομέα όσο και στον 
επαγγελματικό τομέα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού στις μέρες μας αλλά και στα 
επόμενα χρόνια. Παράλληλα ανοίγονται νέοι επιστημονικοί και επαγγελματικοί ορίζοντες, όπως 
ειδικότητες, που σχετίζονται με θέματα μελέτης του θαλάσσιου χώρου, σχεδιασμού και 
διαχείρισης γης, περιβαλλοντικού σχεδιασμού και επιπτώσεων στο περιβάλλον, τηλεματικής, 
οικονομίας των κατασκευών, σχεδιασμού ευφυών μεταφορικών συστημάτων, κ.λ.π., τους 
οποίους ο Έλληνας Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός με την παραδοσιακά υψηλής 
στάθμης και μεγάλου εύρους εκπαίδευση που του παρέχεται, μπορεί εύκολα να κατακτά. 

 
 

2. ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 
 

ΒΑΣΗ 2020: 11.725 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Tομέας Γεωδαισίας και Tοπογραφίας, Tομέας Kτηματολογίου, 
Φωτογραμμετρίας και Xαρτογραφίας, Tομέας Συγκοινωνιακών και Yδραυλικών έργων 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Mετά την αποφοίτηση τους από το Πανεπιστήμιο, οι νέοι A.T.M. δίνουν εξετάσεις στο Tεχνικό 
Eπιμελητήριο της Eλλάδας (T.E.E.) για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, όπως 
ακριβώς το ίδιο κάνουν και οι άλλες ειδικότητες των Mηχανικών. 

http://www.survey.ntua.gr/files/School/%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%99/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD_%CE%A3%CE%91%CE%A4%CE%9C_2020-2021.pdf
https://www.topo.auth.gr/sites/default/files/2018_2019OdigosSpoudwn.pdf
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Όμως, A.T.M. αποφοιτούν και από ιδρύματα της αλλοδαπής. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται 
να γίνει προηγουμένως αναγνώριση και κατοχύρωση του πτυχίου τους, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία και μετά ο ενδιαφερόμενος αποκτά το δικαίωμα να δώσει εξετάσεις για 
την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στο T.E.E. 

 

3. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΔΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 3.825 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  

 - Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής-Φυτοπροστασίας &   Περιβάλλοντος 

 - Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων  

 -Αγροτικής Οικονοµίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν τα προσόντα και τις δυνατότητες να 

απασχοληθούν σε δημόσιους οργανισμούς, στον ιδιωτικό τομέα και σε διεθνείς οργανισμούς, 

συγκεκριμένα ως εξής: 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: σε ανάλογες θέσεις Κεντρικών και 

Περιφερειακών Υπηρεσιών. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων: σε θέσεις εκπαιδευτικών 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης π.χ. σε Επαγγελματικά Λύκεια (απαραίτητη προϋπόθεση η 

κατοχή τίτλoυ ΑΣΠΑΙΤΕ), σε θέσεις διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση (απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών) και σε θέσεις 

εκπαιδευτικού προσωπικού σε προγράμματα Δια Βίου Μάθησης, σε Κέντρα Επαγγελματικής 

Κατάρτισης, κ.ά. 

 Άλλα Υπουργεία: σε ανάλογες θέσεις, κυρίως ερευνητών, σε Υπουργεία όπως: Υπουργείο 

Οικονομικών, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

κ.ά. Ερευνητικά Κέντρα: Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα», Κέντρο 

Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών – ΚΕΠΕ, κ.ά. Διάφοροι οργανισμοί: Οργανισμός 

Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΟΠΕΚΑ, Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, 

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κ.ά. Αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις: σε ανάλογες 

θέσεις μελετητών, Προϊσταμένων Τμημάτων Παραγωγής, Μεταποίησης και Εμπορίας 

γεωργικών προϊόντων. Επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών: Διάφορες μεταποιητικές 

αγροδιατροφικές επιχειρήσεις και βιομηχανίες. Επιχειρήσεις αποθήκευσης, διάθεσης, διανομής 

και εμπορίας αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Επιχειρήσεις συσκευασίας και τυποποίησης 

αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Επιχειρήσεις διακίνησης και προώθησης αγροτικών 

προϊόντων και τροφίμων. Εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου και ανάλυσης τροφίμων. Ερευνητικά 

κέντρα όπου διεξάγονται μελέτες για την ασφάλεια των τροφίμων. Ερευνητικά κέντρα 

φυτοπαθολογίας και φυτοπροστασίας. Ερευνητικά κέντρα βιοτεχνολογίας. Επιχειρήσεις 

λιανικού/χονδρικού εμπορίου αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Επιχειρήσεις εισαγωγών και 

εξαγωγών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις εταιρικής ή 

ατομικής μορφής: ως υπεύθυνοι ή σύμβουλοι οργάνωσης παραγωγής και εμπορίας. Τέτοιες 

επιχειρήσεις είναι οι εταιρείες γεωργικών φαρμάκων – λιπασμάτων – γεωργικών μηχανημάτων 

– ζωοτροφών, οι διάφορες ατομικές ή ομαδικές γεωργικές και κτηνοτροφικές επιχειρήσεις, (π.χ. 

https://agro.duth.gr/wp-content/uploads/2020/10/B4.pdf
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πτηνοτροφικές, χοιροτροφικές, δενδροκομικές, κηπευτικές, ανθοκομικές), κ.ά. Ιδιωτικά γραφεία 

μελετών (δημιουργοί ή στελέχη αυτών): οργάνωση και αναδιοργάνωση γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων, οικονομικές εκτιμήσεις πάσης φύσεως ζημιών, παροχή συμβουλών σε 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις οικογενειακής, συνεταιριστικής και επιχειρηματικής μορφής (κυρίως 

σε θέματα οργάνωσης της παραγωγής και της εμπορίας) αναπτυξιακές μελέτες αγροτικών 

περιοχών, κ.ά. Ελεύθερο επάγγελμα: ως επιχειρηματίες σε ατομική ή εταιρική μορφή γεωργικών 

επιχειρήσεων, καταστημάτων γεωργικών φαρμάκων – γεωργικών μηχανημάτων – ζωοτροφών – 

σπόρων και φυτωριακού υλικού, μελετητικών γραφείων κ.λ.π. Στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

ως εξειδικευμένος αναλυτής. Ως στελέχη, σύμβουλοι, μελετητές και ερευνητές διαφόρων 

Διεθνών Οργανισμών, όπως Ε.Ε. (ειδικότερα στη Διεύθυνση Γεωργίας), Ο.Η.Ε., Ο.Ο.Σ.Α. 

(Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανασυγκρότησης), UNESCO, F.A.O. (Παγκόσμιος 

Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας), διεθνών μελετητικών και αναπτυξιακών γραφείων κ.λ.π. 

 

4. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

ΒΑΣΗ 2020: 4.850 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οινολόγοι 

 

 

5. ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

ΒΑΣΗ 2020: 11.700 ( ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πτυχιούχοι Βρεφονηπιοκόμοι έχουν δικαίωμα 

απασχόλησης, είτε σαν στελέχη, σε Κέντρα Βρεφών και Νηπίων καθώς και Νηπιακούς και 

Βρεφικούς Σταθμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα εκτός των εκπαιδευτικών κέντρων 

αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ (νηπιαγωγείο), είτε σαν αυτοαπασχολούμενοι στα εξής αντικείμενα και 

δραστηριότητες όπως: αγωγή και φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας από δύο μηνών μέχρι 

εγγραφής τους στο δημοτικό σχολείο, ίδρυση και λειτουργία Βρεφονηπιακών και Παιδικών 

Σταθμών, άσκηση κάθε άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας που εμφανίζεται στο 

αντικείμενο της ειδικότητάς τους, από την εξέλιξη της Παιδαγωγικής επιστήμης γενικότερα και 

του κλάδου της Βρεφονηπιοκομίας ειδικότερα, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά 

ισχύουσας νομοθεσίας, εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με 

τους τομείς της ειδικότητάς τους σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία, απασχόληση 

στην εκπαίδευση (ΕΠΑΛ, ΤΕΙ, ΙΕΚ) σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, συμμετοχή, 

ως μέλη, σε ερευνητικές ομάδες σε θέματα της ειδικότητάς τους, εργασία σε όλες τις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

https://www.ihu.gr/wp-content/uploads/2019/07/progr-sp-agogis-paid-Thess.pdf
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6. ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΛΙΟΝ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

ΒΑΣΗ 2020: 12.925 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα 
απασχόλησης, είτε σαν στελέχη σε Κέντρα Βρεφών και Νηπίων καθώς και σε Νηπιακούς και 
Βρεφικούς Σταθμούς του Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα εκτός των εκπαιδευτικών κέντρων 
αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ (νηπιαγωγείο), είτε σαν αυτοαπασχολούμενοι στα εξής αντικείμενα 
και δραστηριότητες: α) Αγωγή και φροντίδα παιδιών της προσχολικής ηλικίας από δύο μηνών 
μέχρι της εγγραφής τους στο δημοτικό σχολείο. β) Ίδρυση και λειτουργία Βρεφονηπιακών ή 
παιδικών σταθμών. γ) Άσκηση κάθε άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας που εμφανίζεται στο 
αντικείμενο της ειδικότητάς τους, από την εξέλιξη της Παιδαγωγικής επιστήμης γενικότερα και 
του κλάδου της Βρεφονηπιοκομίας ειδικότερα, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά 
ισχύουσας νομοθεσίας. 

 

7. ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 

ΒΑΣΗ 2020: 10.475 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα 
απασχόλησης, είτε σαν στελέχη σε Κέντρα Βρεφών και Νηπίων καθώς και σε Νηπιακούς και 
Βρεφικούς Σταθμούς του Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα εκτός των εκπαιδευτικών κέντρων 
αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ (νηπιαγωγείο), είτε σαν αυτοαπασχολούμενοι στα εξής αντικείμενα 
και δραστηριότητες: α) Αγωγή και φροντίδα παιδιών της προσχολικής ηλικίας από δύο μηνών 
μέχρι της εγγραφής τους στο δημοτικό σχολείο. β) Ίδρυση και λειτουργία Βρεφονηπιακών ή 
παιδικών σταθμών. γ) Άσκηση κάθε άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας που εμφανίζεται στο 
αντικείμενο της ειδικότητάς τους, από την εξέλιξη της Παιδαγωγικής επιστήμης γενικότερα και 
του κλάδου της Βρεφονηπιοκομίας ειδικότερα, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά 
ισχύουσας νομοθεσίας. 

 

8. ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) ΕΚΠΑ 
 

ΒΑΣΗ 2020: 7.975 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Σχεδιασμός δορυφόρων, οργάνων και δορυφορικών υποσυστημάτων (space 
upstream), Ανάπτυξη εφαρμογών δορυφορικής τηλεπισκόπησης, πλοήγησης και 
τηλεπικοινωνιών (space downstream) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν σημαντικές επαγγελματικές προοπτικές στον ιδιωτικό και 
στον δημόσιο τομέα σε τομείς όπως δορυφορικές επικοινωνίες και ζεύξεις, δορυφορική 
πλοήγηση, συστήματα ραντάρ, τηλεπισκόπηση και παρακολούθηση Γης, ψηφιακή επεξεργασία 
σήματος και εικόνας, αρχιτεκτονική αξιόπιστων ψηφιακών συστημάτων, ηλεκτρονική και 

https://ecec.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/78/2019/02/%CE%A4%CE%91%CE%A6%CE%A0%CE%A0%CE%97-%CE%A4%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CC%81-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CC%81%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%89%CC%81%CE%BD-SITE.pdf
https://eylc.uoi.gr/images/ODIGIOS_SPOYDON_NEO_PROGRAMMA.pdf
http://www.aerospace.uoa.gr/downloads/aerospace_syllabus_full.pdf
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αυτοματισμός, δορυφορικά συστήματα, κ.α. καθώς και σε εφαρμογές, όπως η ασφάλεια των 
μεταφορών, η παρακολούθηση του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής, η γεωργία 
ακριβείας, η πρόληψη και αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (π.χ. πλημμύρες, 
δασικές πυρκαγιές), οι «έξυπνες» πόλεις, κ.α. Έχουν επίσης ευκαιρίες απασχόλησης σε εταιρείες 
μελετών, σχεδιασμού ανάλυσης, υλοποίησης, επίβλεψης, λειτουργίας και αξιολόγησης 
συστημάτων λογισμικού/υλικού, εφαρμογών, υπηρεσιών και προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, 
καθώς και σε εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιακών και δορυφορικών υπηρεσιών. Έχουν επίσης 
τη δυνατότητα να ασχοληθούν με τη διδασκαλία και την έρευνα. 

Σημειώνεται ότι ο τομέας της Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας σημειώνει σημαντική 
δυναμική τόσο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ειδικότερα 
στην Ευρώπη, τα προγράμματα Galileo (για την πλοήγηση) και Copernicus (για την παρατήρηση 
της γης) σε συνδυασμό με τη νέα γενιά δορυφόρων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος 
και τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της αεροδιαστημικής, 
έχουν διαμορφώσει ένα πλαίσιο αναφοράς που προσφέρει μείζονες ευκαιρίες για έρευνα και 
καινοτομία. 

 

9. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 

ΒΑΣΗ 2020: 10.100 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:   

• Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας 

• Υδατικών Πόρων 

• Αγροτικών Κατασκευών και Γεωργικής Μηχανολογίας 

• Γεωλογικών Επιστημών 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι απόφοιτοι του τμήματος μας εφαρμόζουν τις 
γνώσεις τους στα γεωργικά συστήματα, στους φυσικούς πόρους και στην μηχανική για να 
ικανοποιήσουν τις κοινωνικές ανάγκες και την πρόοδο. Επιπλέον, στοχεύουν στη διασφάλιση 
της περιβαλλοντικής συμβατότητας των τεχνολογιών και των πρακτικών που χρησιμοποιούνται 
από τη Γεωργία Παραγωγής. Στα Θεματικά αντικείμενα του Τμήματος περιλαμβάνονται επίσης 
οι Τεχνικές χρήσεις και η Διαχείριση των φυσικών πόρων με τη βοήθεια υπολογιστών, 
Συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αειφορίας των φυσικών πόρων, και οι μηχανικές 
ιδιότητες των βιολογικών υλικών. Επιπλέον, έρευνα και εφαρμογή μηχανολογικού εξοπλισμού 
στην Γεωργία, σχεδιασμός γεωργικών εγκαταστάσεων, περιβαλλοντικές μελέτες και 
μηχανική/τεχνική διαχείριση, προσδιορισμός των φυσικοχημικών ιδιοτήτων του νερού και του 
εδάφους, καθώς και διεξοδική γνώση του συστήματος έδαφος-φυτό-ατμόσφαιρα, 
αποτελούν  όλα μέρη του οπλοστασίου των αποφοίτων μας. 

 

 

10. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 

ΒΑΣΗ 2020: 19.165 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

http://www.afp.aua.gr/?page_id=57
http://www.arch.ntua.gr/sites/default/files/announcement/16025_odigos-spoydon-2020-21/student_guide_2020-21_1.01st_rev_s.pdf
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Η ευρύτητα των γνώσεων και των δεξιοτήτων που παρέχουν οι αρχιτεκτονικές σπουδές 
διευρύνουν αντίστοιχα το φάσμα απασχόλησης από το δημιουργικό πεδίο της τέχνης έως το 
εφαρμοσμένο πεδίο της κατασκευής. Η εφαρμοσμένη αρχιτεκτονική που αφορά στη σχεδιασμό 
και την επίβλεψη κατασκευής κτιρίων αποτελεί στη χώρα μας την κύρια επαγγελματική διέξοδο. 
Ο σχεδιασμός όμως είναι μια δραστηριότητα που εκτείνεται πέραν των κτιρίων, από τον 
δημόσιο χώρο μέχρι το αντικείμενο καθημερινής χρήσης Η δραστηριότητα αυτή ασκείται πλέον 
με σοβαρές αξιώσεις από τους αρχιτέκτονες στην Ελλάδα. Αφ’ ετέρου οι απόφοιτοι των 
Ελληνικών σχολών και τμημάτων διαπρέπουν στο διεθνές επαγγελματικό πεδίο, από τις 
σπουδές θεωρίας έως τον κατασκευαστικό κλάδο. 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Αρχιτεκτόνων εντάσσονται στο Μητρώο Μελών του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου της Ελλάδας μετά από επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις για τη χορήγηση 
Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος. 

 

11. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 15.100 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Η αγορά εργασίας μπορεί να είναι περιορισμένη και τοπική αν αντιμετωπιστεί με συμβατική 
τεχνικο-οικονομική και στενά οικοδομική προσέγγιση της αρχιτεκτονικής, ή αντίθετα πολύ 
ευρεία, διεθνής και πολυδύναμη, αν αντιμετωπισθεί δυναμικά με βάση «ανοίγματα» προς τον 
ευρύτερο κοινωνικό χώρο, το συνολικό χώρο σχεδιασμού, των αναπαραστάσεων και της 
τεχνολογίας. Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα σπουδών έχει συγκροτηθεί έτσι ώστε να παρέχει 
στους φοιτητές γνώσεις σε διάφορες πτυχές και πεδία άσκησης αρχιτεκτονικής πρακτικής ως 
πρακτικής του σχεδιασμού και της δημιουργικής έκφρασης. Δηλαδή, τόσο το πεδίο της 
συμβατικής αρχιτεκτονικής πρακτικής που συνήθως αναφέρεται στην «οικοδομική» όσο επίσης 
και σε εκείνο που διαμορφώνεται δυναμικά στην κοινωνική πραγματικότητα και επιτρέπει στους 
αρχιτέκτονες να εντάσσονται ικανοποιητικά σε πολλούς και ποικίλους τομείς της παραγωγής με 
μεγάλο εύρος εργασιακών όρων και συνθηκών. 

 

 

12. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 17.885 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Η ευρύτητα των γνώσεων και των δεξιοτήτων που παρέχουν οι αρχιτεκτονικές σπουδές 
διευρύνουν αντίστοιχα το φάσμα απασχόλησης από το δημιουργικό πεδίο της τέχνης έως το 
εφαρμοσμένο πεδίο της κατασκευής. Η εφαρμοσμένη αρχιτεκτονική που αφορά στη σχεδιασμό 
και την επίβλεψη κατασκευής κτιρίων αποτελεί στη χώρα μας την κύρια επαγγελματική διέξοδο. 
Ο σχεδιασμός όμως είναι μια δραστηριότητα που εκτείνεται πέραν των κτιρίων, από τον 
δημόσιο χώρο μέχρι το αντικείμενο καθημερινής χρήσης Η δραστηριότητα αυτή ασκείται πλέον 
με σοβαρές αξιώσεις από τους αρχιτέκτονες στην Ελλάδα. Αφ’ ετέρου οι απόφοιτοι των 
Ελληνικών σχολών και τμημάτων διαπρέπουν στο διεθνές επαγγελματικό πεδίο, από τις 
σπουδές θεωρίας έως τον κατασκευαστικό κλάδο. 

http://www.arch.uth.gr/uploads/files/Certifications/2020/B3_%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CE%A0%CE%A3_2020.pdf
https://architecture.web.auth.gr/wp-content/uploads/2021/03/SCHOOL-OF-ARCHITECTURE_AUTH_STUDY-GUIDE-2018-2019_DIGITAL-USE-1.pdf
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Οι απόφοιτοι του Τμήματος Αρχιτεκτόνων εντάσσονται στο Μητρώο Μελών του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου της Ελλάδας μετά από επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις για τη χορήγηση 
Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος. 

 

 

13. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 14.505 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Η ευρύτητα των γνώσεων και των δεξιοτήτων που παρέχουν οι αρχιτεκτονικές σπουδές 
διευρύνουν αντίστοιχα το φάσμα απασχόλησης από το δημιουργικό πεδίο της τέχνης έως το 
εφαρμοσμένο πεδίο της κατασκευής. Η εφαρμοσμένη αρχιτεκτονική που αφορά στη σχεδιασμό 
και την επίβλεψη κατασκευής κτιρίων αποτελεί στη χώρα μας την κύρια επαγγελματική διέξοδο. 
Ο σχεδιασμός όμως είναι μια δραστηριότητα που εκτείνεται πέραν των κτιρίων, από τον 
δημόσιο χώρο μέχρι το αντικείμενο καθημερινής χρήσης Η δραστηριότητα αυτή ασκείται πλέον 
με σοβαρές αξιώσεις από τους αρχιτέκτονες στην Ελλάδα. Αφ’ ετέρου οι απόφοιτοι των 
Ελληνικών σχολών και τμημάτων διαπρέπουν στο διεθνές επαγγελματικό πεδίο, από τις 
σπουδές θεωρίας έως τον κατασκευαστικό κλάδο. 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Αρχιτεκτόνων εντάσσονται στο Μητρώο Μελών του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου της Ελλάδας μετά από επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις για τη χορήγηση 
Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος. Ο πενταετής κύκλος σπουδών, η εκπόνηση Διπλωματικής 
Εργασίας και η συνεχής αναμόρφωση του ΠΠΣ σε συνεργασία με το ΤΕΕ εξασφαλίζουν την άρτια 
εκπαίδευση των νέων αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

 

14. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 12.335 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Η ευρύτητα των γνώσεων και των δεξιοτήτων που παρέχουν οι αρχιτεκτονικές σπουδές 
διευρύνουν αντίστοιχα το φάσμα απασχόλησης από το δημιουργικό πεδίο της τέχνης έως το 
εφαρμοσμένο πεδίο της κατασκευής. Η εφαρμοσμένη αρχιτεκτονική που αφορά στη σχεδιασμό 
και την επίβλεψη κατασκευής κτιρίων αποτελεί στη χώρα μας την κύρια επαγγελματική διέξοδο. 
Ο σχεδιασμός όμως είναι μια δραστηριότητα που εκτείνεται πέραν των κτιρίων, από τον 
δημόσιο χώρο μέχρι το αντικείμενο καθημερινής χρήσης Η δραστηριότητα αυτή ασκείται πλέον 
με σοβαρές αξιώσεις από τους αρχιτέκτονες στην Ελλάδα. Αφ’ ετέρου οι απόφοιτοι των 
Ελληνικών σχολών και τμημάτων διαπρέπουν στο διεθνές επαγγελματικό πεδίο, από τις 
σπουδές θεωρίας έως τον κατασκευαστικό κλάδο. 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Αρχιτεκτόνων εντάσσονται στο Μητρώο Μελών του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου της Ελλάδας μετά από επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις για τη χορήγηση 
Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος. 

15. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 16.365 (ΓΕΛ) 

https://architecture.uoi.gr/wp-content/uploads/2021/01/odigos-spoydon-2020-2021.pdf
https://arch.duth.gr/wp-content/uploads/2021/02/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD_2020_2021-1.pdf


 

Σελίδα 116 από 406 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Η ευρύτητα των γνώσεων και των δεξιοτήτων που παρέχουν οι αρχιτεκτονικές σπουδές 
διευρύνουν αντίστοιχα το φάσμα απασχόλησης από το δημιουργικό πεδίο της τέχνης έως το 
εφαρμοσμένο πεδίο της κατασκευής. Η εφαρμοσμένη αρχιτεκτονική που αφορά στη σχεδιασμό 
και την επίβλεψη κατασκευής κτιρίων αποτελεί στη χώρα μας την κύρια επαγγελματική διέξοδο. 
Ο σχεδιασμός όμως είναι μια δραστηριότητα που εκτείνεται πέραν των κτιρίων, από τον 
δημόσιο χώρο μέχρι το αντικείμενο καθημερινής χρήσης Η δραστηριότητα αυτή ασκείται πλέον 
με σοβαρές αξιώσεις από τους αρχιτέκτονες στην Ελλάδα. Αφ’ ετέρου οι απόφοιτοι των 
Ελληνικών σχολών και τμημάτων διαπρέπουν στο διεθνές επαγγελματικό πεδίο, από τις 
σπουδές θεωρίας έως τον κατασκευαστικό κλάδο. 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Αρχιτεκτόνων εντάσσονται στο Μητρώο Μελών του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου της Ελλάδας μετά από επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις για τη χορήγηση 
Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος. 

 

16. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 12.760 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αρχιτεκτόνων μηχανικών είναι κατοχυρωμένα με το ΠΔ 99/5-
11-2018 τ.Α (ΦΕΚ187) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) 
https://www.arch.tuc.gr/fileadmin/users_data/arch_tmpl/documents/parartima1.pdf 

Εγκεκριμένη αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων Αρχιτέκτονα Μηχανικού για τους 
απόφοιτους της Σχολής στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της 
Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/36/EC (ΕΠΙΣΗΜΗ_ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ_ΕΥΡΩΠ_ΚΟΙΝΟ-ΤΗΤΩΝ__28. 2017.12.1 
(L 317) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2). 

https://www.arch.tuc.gr/fileadmin/users_data/arch_tmpl/documents/parartima2.pdf 

Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών στη Σχολή, οδηγεί στην απονομή ενιαίου 
και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Integratedmaster) (ΦΕΚ 
3987/τ.Β’/14-9-2018). (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3). 
https://www.arch.tuc.gr/fileadmin/users_data/arch_tmpl/documents/IntegratedMaster-Armhx.pdf 

 

17. ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 16.750 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: εκπαιδευτικός, ερευνητής, περιβαλλοντολόγος 

18. ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 15.900 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

https://modip.upatras.gr/sites/modip.upatras.gr/files/uploaded_reports_files/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD%20%CE%A4%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82%20%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%8C%CE%BD%CF%89%CE%BD%20%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20(2013-2014).pdf
https://www.arch.tuc.gr/fileadmin/users_data/arch_tmpl/documents/Odigos-Spoudwn-PK.pdf
https://www.arch.tuc.gr/fileadmin/users_data/arch_tmpl/documents/parartima1.pdf
https://www.arch.tuc.gr/fileadmin/users_data/arch_tmpl/documents/parartima2.pdf
https://www.arch.tuc.gr/fileadmin/users_data/arch_tmpl/documents/IntegratedMaster-Armhx.pdf
http://www.biol.uoa.gr/fileadmin/biol.uoa.gr/uploads/PDF_Files/ODIGOS_SPOYDON_2020-2021.pdf
https://www.biology.uoc.gr/sites/default/files/v5._perigrammata_mathimaton_revised_30.09.2019.pdf
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: εκπαιδευτικός, ερευνητής, περιβαλλοντολόγος 

 

19. ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 16.500 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι απόφοιτοι του Τμήματος, ανάλογα με τα 

μαθήματα, τη διπλωματική εργασία και την πρακτική άσκηση που έχουν επιλέξει, δύνανται να 

αποκτήσουν τις παρακάτω δεξιότητες: α) τη διδασκαλία της Βιολογίας στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση, β) την επιστημονική έρευνα σε όλα τα επίπεδα της ζωής, γ) την εξέταση και 

ταυτοποίηση βιολογικού υλικού, δ) τη διεξαγωγή εργαστηριακών αναλύσεων βιολογικού υλικού 

και αξιολόγηση των ευρημάτων, ε) τις εφαρμογές μεθόδων βιοτεχνολογίας και γενετικής 

μηχανικής, στ) την παρακολούθηση και αξιολόγηση πληθυσμών ειδών, τύπων οικοτόπων και 

άλλων μονάδων τοπίου, ζ) την προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, η) την έρευνα 

για έλεγχο των πληθυσμών ειδών, περιβαλλοντικών συνθηκών και ανθρωπογενών 

δραστηριοτήτων που αποτελούν απειλές για την ανθρώπινη υγεία και την λειτουργία των 

οικοσυστημάτων και τέλος θ) την παροχή συμβουλών στον ευρύτερο τομέα της Βιολογίας. 

 

20. ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 16.100 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Τομέας Βιολογίας Ζώων 
                                 Τομέας Βιολογίας Φυτών 
                                 Τομέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι απόφοιτοι του Τμήματος, ανάλογα με τα 
μαθήματα, τη διπλωματική εργασία και την πρακτική άσκηση που έχουν επιλέξει, δύνανται να 
αποκτήσουν τις παρακάτω δεξιότητες: α) τη διδασκαλία της Βιολογίας στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση, β) την επιστημονική έρευνα σε όλα τα επίπεδα της ζωής, γ) την εξέταση και 
ταυτοποίηση βιολογικού υλικού, δ) τη διεξαγωγή εργαστηριακών αναλύσεων βιολογικού υλικού 
και αξιολόγηση των ευρημάτων, ε) τις εφαρμογές μεθόδων βιοτεχνολογίας και γενετικής 
μηχανικής, στ) την παρακολούθηση και αξιολόγηση πληθυσμών ειδών, τύπων οικοτόπων και 
άλλων μονάδων τοπίου, ζ) την προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, η) την έρευνα 
για έλεγχο των πληθυσμών ειδών, περιβαλλοντικών συνθηκών και ανθρωπογενών 
δραστηριοτήτων που αποτελούν απειλές για την ανθρώπινη υγεία και την λειτουργία των 
οικοσυστημάτων και τέλος θ) την παροχή συμβουλών στον ευρύτερο τομέα της Βιολογίας. 

21. ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020:  15.175 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

https://www.bio.auth.gr/sites/default/files/egkolpio_tmimatos_viologias_2020-2021_20210213.pdf
http://www.biology.upatras.gr/study-regulations/
http://www.bat.uoi.gr/images/files/odigoi_spoudon/BET_odigos_spoudon_current.pdf
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να 
εργασθούν στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, στην Ελλάδα και τις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας. Ενδεικτικά, μπορούν να απασχοληθούν: ▪ Σε ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα. ▪ 

Στον κλάδο της υγείας. ▪ Σε βιομηχανίες (τεχνολογία τροφίμων, φαρμακοβιομηχανίες, 

διαχείριση αποβλήτων κ.ά.). ▪ Σε μονάδες υδατοκαλλιεργειών και ιχθυογεννητικούς σταθμούς. 

▪ Σε ζωολογικά ή βοτανικά μουσεία. ▪ Σε τομείς σχετιζόμενους με την προστασία και διαχείριση 

του περιβάλλοντος και τη βιοτεχνολογία. ▪ Στη μέση εκπαίδευση. ▪ Στον ευρύτερο δημόσιο 
τομέα (Υπουργεία, Νομαρχίες, Ελληνική Αστυνομία). Τέλος, οι απόφοιτοι μπορούν να 
συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, με στόχο ερευνητική (αυτοδύναμοι 
ερευνητές, διευθυντές μονάδων) ή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.  
 

22. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 13.175 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: -  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Tο πρόγραμμα του Tμήματος απευθύνεται 
στους φοιτητές, οι οποίοι επιθυμούν να αναδειχθούν σε στελέχη ιδιωτικών και δημοσίων 
παραγωγικών μονάδων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της παραγωγής 
προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών. 

 

23. ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 

ΒΑΣΗ 2020:  15.125 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: το Τμήμα στοχεύει στην κατάρτιση επιστημόνων 
ικανών να μελετούν, ερευνούν και προάγουν τομείς της επιστήμης που αφορούν στη γενετική 
και τις εφαρμογές της, στη μοριακή βιολογία και τα κυκλώματα γονιδίων στη βιολογία 
βιοσυστημάτων, στην εξέλιξη και τη γενετική τροποποίηση για την κατανόηση της λειτουργίας 
και ανάπτυξης των οργανισμών, στη λειτουργική γονιδιωματική, τη δημιουργία και ανάλυση 
διαγονιδιακών οργανισμών (ΓΤΟ), στη διαχείριση του γενετικού υλικού της πρωτογενούς 
παραγωγής μέσω της τεχνολογίας ανασυνδυασμένου DNA, στις ομικές τεχνολογίες, τη 
συνθετική βιολογία και την κυτταρική μηχανική, στις βιοδιεργασίες και την ενζυμομηχανική, στη 
μελέτη ενζύμων και πρωτεϊνών και τις εφαρμογές τους στις βιοεπιστήμες και τη βιομηχανία, στη 
βιοενέργεια μέσω χρησιμοποίησης ‘πράσινων οργανισμών’, στη βιοφυσική και τη 
βιοπληροφορική για την κατανόηση της δομής και λειτουργίας των βιομορίων και 
βιοσυστημάτων, στη νανοτεχνολογία, τους βιοαισθητήρες, τα μικροηλεκτρονικά συστήματα και 
τις μοριακές τεχνικές ως μεθόδους ανάλυσης και διάγνωσης, στην επανορθωτική ιατρική μέσω 
βλαστοκυττάρων, στη φαρμακευτική βιοτεχνολογία και την παραγωγή βιοπροϊόντων από 
‘κυτταρικά εργοστάσια’. 

 

24. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΒΑΣΗ 2020:  15.350 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

http://www.tex.unipi.gr/undergraduate/courses/
http://143.233.188.164/biotechnology/dat/odigos_spoudon.pdf
http://www.bio.uth.gr/index.php?option=com_content&view=category&id=48&Itemid=61&lang=el
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα τα οποία έχουν 
οριστεί με Προεδρικά Διατάγματα. Ειδικότερα, βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 104/2009 
(ΦΕΚ Α΄ αρ.130/5 Αυγούστου 2009): 

1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα και μπορούν να 
ασχολούνται με: 

α) Τη διδασκαλία σε δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων, με 
αντικείμενο διδασκαλίας τις βιοεπιστήμες, καθώς και κάθε άλλο γνωστικό αντικείμενο που 
σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τις βιοεπιστήμες, όπως η βιοχημεία. 

β) Την έρευνα και πραγματογνωμοσύνη σε γνωστικά αντικείμενα που υπάγονται στον ευρύτερο 
τομέα των βιοεπιστημών και η οποία είτε έχει αμιγώς θεωρητική-επιστημονική κατεύθυνση, μη 
συνδεόμενη με εμπορικούς σκοπούς, είτε προορίζεται για βιομηχανική εφαρμογή και 
διεξάγεται με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, σε ερευνητικά 
κέντρα, ινστιτούτα, ιδρύματα και εργαστήρια που ανήκουν στο δημόσιο ή σε ιδιώτες, καθώς και 
σε αρμόδιες διευθύνσεις, υποδιευθύνσεις ή τμήματα εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών 
δημόσιων οργανισμών και ιδιωτικών επιχειρήσεων. 
  

2. Επίσης οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μπορούν: 

α. Να απασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσίες υγείας (νοσοκομεία, νομαρχίες και άλλους φορείς) 
όλων των βαθμίδων (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια), ως στελέχη των εργαστηρίων. 

β. Να παρέχουν υπηρεσίες με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση σε άλλες κρατικές υπηρεσίες ή 
μηχανισμούς (υγειονομικές υπηρεσίες, Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων [ΕΦΕΤ], Γενικό 
Χημείο του Κράτους). 

γ. Να διευθύνουν ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια (βιοχημείας ή βιοτεχνολογίας). 

δ. Να διευθύνουν εταιρείες σχετικές με τον τομέα της βιοχημείας και της βιοτεχνολογίας και να 
απασχολούνται σε τομείς της βιοτεχνολογίας. 

ε. Να ασχολούνται με τη συμμετοχή σε ομάδες εξέτασης και ανάλυσης, καθώς και την εξέταση 
βιολογικών υλικών – δειγμάτων και γενετικού υλικού, τον έλεγχο της ποιότητας των αναλύσεων, 
τον έλεγχο της εφαρμογής των αρχών ορθής εργαστηριακής πρακτικής, την ερμηνεία και την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων που πραγματοποιούνται σε αναλυτικά 
εργαστήρια, όπως μικροβιολογίας, βιοχημείας, μοριακής βιολογίας, γενετικής. 

στ. Να διεξάγουν το βιοχημικό και βιοτεχνολογικό έλεγχο παραμέτρων περιβάλλοντος. 

ζ. Να εκπονούν μελέτες και εργαστηριακές αναλύσεις και να διενεργούν ελέγχους με 
αντικείμενο τους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες του οικοσυστήματος και τις σχέσεις 
μεταξύ τους. 

η. Να ασχολούνται με τη συμμετοχή σε μελέτες προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος, 
όπως διαχείρισης των τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων και των απορριμμάτων. Επίσης με 
την εκπόνηση βιοχημικών και βιοτεχνολογικών μελετών αποκατάστασης του περιβάλλοντος και 
των ειδικότερων φυσικών στοιχείων που έχουν ρυπανθεί. 

θ. Να επιλέγουν, σχεδιάζουν και ελέγχουν την εφαρμογή βιοτεχνολογικών μεθόδων και 
μεθόδων γενετικής μηχανικής σε βιομηχανικά προϊόντα. 

ι. Να ασχολούνται με την επιστημονική έρευνα, την παροχή συμβουλών και την εφαρμογή 
τεχνικών στον τομέα της βιοπληροφορικής. 
  

http://www.bio.uth.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=148
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3. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μπορούν να αναλαμβάνουν την ευθύνη είτε υπογράφοντας 
ατομικά, είτε συνυπογράφοντας, όταν συμμετέχουν σε ομάδες με άλλους ειδικευμένους 
επιστήμονες, στα εξής αντικείμενα: 

α. Αποτελέσματα των αναλύσεων βιολογικού και γενετικού υλικού που διεξάγονται στα 
εργαστήρια. 

β. Αποτελέσματα των τραπεζών αίματος και βλαστικών κυττάρων που πιστοποιούν την 
ασφάλεια του αίματος και των συστατικών του, καθώς και την ποιότητα των βλαστικών 
κυττάρων και προορίζονται για ιατρική, φαρμακευτική ή βιομηχανική χρήση. 

γ. Μελέτες και πιστοποιητικά σχετικά με την ασφάλεια ιατροτεχνολογικών και εν γένει 
υγειονομικών προϊόντων που παρασκευάζονται από ιστούς ζωικής, φυτικής και βακτηριακής 
προέλευσης. 

δ. Αποτελέσματα βιολογικών δειγματοληψιών κατά την εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων. 

ε. Πιστοποιητικά ελέγχου εφαρμογής των αρχών ορθής εργαστηριακής πρακτικής κατά τον 
έλεγχο χημικών ουσιών. 

στ. Πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας για την ανθρώπινη και δημόσια υγεία των γενετικά 
τροποποιημένων οργανισμών και νεοφανών προϊόντων. 

ζ. Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την άσκηση βιομηχανικών και εν γένει 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον, στους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες 
και στις μεταξύ τους σχέσεις. 

η. Μελέτες και πιστοποιητικά ελέγχου της ποιότητας και της ασφάλειας περιβάλλοντος. 

θ. Πραγματογνωμοσύνες που προορίζονται για διοικητική ή δικαστηριακή χρήση, με 
αντικείμενο τη διασταύρωση γενετικών στοιχείων και επεξεργασία του σχετικού γενετικού 
υλικού. 

ι. Προτάσεις που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε φορείς του δημοσίου, σχετικά 
με επιδοτούμενα προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, που εμπίπτουν στο 
ευρύτερο πεδίο των βιοεπιστημών. 

Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος ΠΔ 148_2017 ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 
ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΦΕΚ Α΄αρ. 193/13 Δεκεμβρίου 2017: 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
ανεξαρτήτως του έτους αποφοίτησής τους εντάσσονται στον κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΑΤ4, ο οποίος προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 
παρ. 8 περ. δ’ του ν.1566/1985 (Α’ 167) και βάσει του άρθρου 15 του ν. 1586/1986 (Α’ 37) 
μετονομάστηκε σε κλάδο ΠΕ4, ειδικότητας Βιολόγων (κωδ. 04), για την κάλυψη των 
διδασκόμενων μαθημάτων του οικείου κλάδου. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
γνωμοδότησε θετικά στο αίτημα ένταξης των πτυχιούχων του Τμήματος σε ΠΕ4 ειδικότητας 
βιολόγων τον Ιούνιο του 2015.  Τέλος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βιοχημείας και 
Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οι οποίοι πληρούν 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ορίζονται στο ΦΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΦΕΚ 2661/1.7.2019, τ. Β΄) μπορούν να αιτηθούν την απόκτηση του 
τίτλου της ειδικότητας της Εργαστηριακής Γενετικής, χωρίς εξετάσεις. 

 

25. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ 

ΒΑΣΗ 2020:  9.375 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

http://www.bio.uth.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=911&Itemid=
http://www.bio.uth.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=911&Itemid=
http://www.bio.uth.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1225&Itemid=
http://www.bio.uth.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1033&Itemid=
http://www.bio.uth.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1033&Itemid=
https://www.geo.hua.gr/wp-content/uploads/2020/10/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD-2020-2021_2.pdf
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  Οι εν δυνάμει χώροι επαγγελματικής και 
επιστημονικής δράσης και συνεισφοράς των πτυχιούχων γεωγράφων στους επί μέρους τομείς 
της οικονομίας και της κοινωνίας είναι: 

• Κεντρικό κράτος 

• Οργανισμοί Δημοτικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης 

• Επιχειρήσεις με εθνικό-περιφερειακό δίκτυο 

• Σύνδεσμοι επιχειρήσεων 

• Εταιρείες και γραφεία μελετών 

• Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (κλάδος ΠΕ 6) 

• Επιστημονική Έρευνα και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

 

 

26. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΒΑΣΗ 2020: 3.950 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Στον επαγγελματικό τομέα, οι γεωγράφοι 
ασχολούνται με θέματα που σχετίζονται γενικά με την χωρική ανάλυση και διαχείριση 
αντικειμένων όπως: 

• χαρτογραφικές μελέτες 

• διαχείριση και ανάπτυξη G.I.S. συστημάτων και γεωγραφικών δεδομένων 

• ανάπτυξη, διαχείριση και εφαρμογή γεωγραφικών βάσεων δεδομένων 

• χωρική ανάλυση φαινομένων και διεργασιών 

• μελέτες αστικής, περιφερειακής και αγροτικής ανάλυσης και ανάπτυξης 

• χωροταξικές και πολεοδομικές μελέτες 

• τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα και μελέτες 

• περιβαλλοντικές, δημογραφικές, κοινωνικές, οικονομικές μελέτες 

• μελέτες διαθεσιμότητας και διαχείρισης φυσικών πόρων 

• μελέτες τουριστικής ανάλυσης και ανάπτυξης 

• μελέτες χωροθέτησης επιχειρήσεων, βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, 
τεχνολογικών πάρκων, υπηρεσιών και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας και κοινωνικής 
υποδομής (σχολεία, νοσοκομεία, πάρκα, κατοικίες) 

• μελέτες σκοπιμότητας και επιχειρηματικά σχέδια 

• έρευνες αγοράς 

• διαμόρφωση πολιτικής σε θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά, οικονομικά, διεθνών 
σχέσεων 

 

27. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 9.475 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=4
https://www.geol.uoa.gr/fileadmin/depts/geol.uoa.gr/www/uploads/docs/geologiko_odig_spoydon_2020_2021.pdf
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Οι απόφοιτοι δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης 
σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα. Τα επαγγελματικά 
δικαιώματα των Γεωλόγων έχουν κατοχυρωθεί με το Προεδρικό Διάταγμα 344/2000 (Αρ Φύλλου 
297) . Ενδεικτικά, οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε 

1. όλους τους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, ΟΤΑ, συνεταιρισμούς και αναπτυξιακούς 
συνδέσμους που προγραμματίζουν κάθε φύσης βασική και εφαρμοσμένη γεωλογική 
έρευνα 

2. μεταλλευτικές και λατομικές επιχειρήσεις 

3. μονάδες εμφιάλωσης και εμπορίας μεταλλικών υδάτων 

4. βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης ορυκτών πρώτων 
υλών, καθώς και των προϊόντων και υποπροϊόντων τους και ειδικότερα στις μονάδες 
παραγωγής τσιμέντου, μαρμάρων και διακοσμητικών πετρωμάτων, κεραμοποιίας, 
υαλουργίας, πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων 

5. επιχειρήσεις εξόρυξης ενεργειακών πρώτων υλών και υδρογονανθράκων 

6. φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις που ασχολούνται με την κατάρτιση προγραμμάτων 
μελετών, κατασκευής και συντήρησης συγκοινωνιακών, κτιριακών και εγγειοβελτιωτικών 
έργων 

7. φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις που ασχολούνται με γεωερευνητικές εργασίες για 
τη διαπίστωση των εδαφικών και υπεδαφικών συνθηκών για τη θεμελίωση τεχνικών 
έργων 

8. οργανισμούς και επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης 

9. φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον προγραμματισμό, μελέτη, 
επίβλεψη και εκτέλεση έργων αποκάλυψης μεταλλείου. 

10. μουσεία φυσικής ιστορίας, γεωλογίας, παλαιοντολογίας, στις εκθέσεις ορυκτών και 
πετρωμάτων, καθώς και στα γεωπάρκα. 

 

 

28. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 9.025 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 7 (Tεκτoνική και Στρωματoγραφία, Eφαρμoσμένη Γεωλoγία, Oρυκτoλoγία-

Πετρoλoγία, Koιτασματoλoγία-Οικονομικη Γεωλογία, Γεωφυσική, Mετεωρoλoγία και 

Kλιματoλoγία, Περιβαλλoντική Γεωγραφία) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Γεωλογίας μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του Γεωλόγου στις 

διάφορες κατευθύνσεις και εξειδικεύσεις του, στελεχώνοντας παραγωγικούς και 

διαχειριστικούς φορείς οικονομίας, ανάπτυξης έργων υποδομής και βιώσιμης ανάπτυξης. 

Επίσης, μπορούν να διδάξουν στα αντικείμενα της Γεωλογίας, Γεωγραφίας και περιβαλλοντικών 

επιστημών στη Μέση και Ανώτερη Εκπαίδευση, αλλά και να παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες 

https://www.geol.uoa.gr/fileadmin/depts/geol.uoa.gr/www/uploads/docs/PD344_2000.pdf
https://www.geol.uoa.gr/fileadmin/depts/geol.uoa.gr/www/uploads/docs/PD344_2000.pdf
http://www.geo.auth.gr/yliko/undergrad/docs/2020-21/2020-21_ODHGOS_SPOYDWN.pdf
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στην δημόσια διοίκηση, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης όλων των βαθμίδων, σε 

οργανισμούς περιφερειακής ανάπτυξης, στις υπηρεσίες της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, 

καθώς και στους οργανισμούς ποιοτικού ελέγχου ορυκτών, υδάτινων και ενεργειακών πόρων 

και πρώτων υλών. 

 

 

29. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 5.950 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Ως δημόσιος υπάλληλος, ο Γεωλόγος μπορεί να εργαστεί σε διάφορα υπουργεία και στους 
οργανισμούς που εποπτεύονται από αυτά, είτε ως μόνιμο είτε ως εποχιακό προσωπικό. 
Ενδεικτικά πλαίσια εργασίας είναι το Υπουργείο Γεωργίας, το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., η Γενική Γραμματεία 
Φυσικών Καταστροφών, Υπουργείο Πολιτισμού, Περιφέρειες, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και 
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ΔΕΗ, 
Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και 
Αντισεισμικών Κατασκευών, Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε., Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, 
Οργανισμός Συγκοινωνιών Ελλάδας, Κέντρο Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων, 
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 

Ως ιδιωτικός υπάλληλος, ο Γεωλόγος μπορεί να εργαστεί σε ιδιωτικές τεχνικές, γεωλογικές και 
εργοληπτικές εταιρείες, σε λατομεία, σε μεταλλευτικές επιχειρήσεις εξόρυξης μεταλλευμάτων, 
μαρμάρων, λιγνιτών, ενεργειακών πρώτων υλών, σε μελετητικές εταιρείες περιβαλλοντικών, 
γεωφυσικών και υδρολογικών έργων και σε εργαστήρια αναλύσεων.  

Ως ελεύθερος επαγγελματίας, ο Γεωλόγος μπορεί να εργαστεί ως μελετητής ή εργολήπτης για 
τεχνικά έργα του δημοσίου και ιδιωτών, ή διατηρώντας γεωτεχνικό γραφείο για μελέτες. 

 
 

30. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020:  5.075 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι απόφοιτοι του Τμήματος λαμβάνουν το 

πτυχίο του Γεωπόνου και ασκούν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο Π.Δ. 344/2000 «Άσκηση επαγγέλματος γεωτεχνικού» και στις ειδικότερες 

νομικές και κανονιστικές διατάξεις, που κάθε φορά ισχύουν, όπως αυτά αναφέρονται στο 

Γεωτεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ). 

 

 

31. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020:  5.250 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:   ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

http://www.geology.upatras.gr/attachments/article/489/odhgos-spoudon-20-21.pdf
http://agriculture.upatras.gr/?page_id=1667
https://dagri.uoi.gr/wp-content/uploads/2021/03/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD_%CE%A4%CE%BC._%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82_2019_v07_28-6-2019_LF_1.pdf
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:   Φυτικής παραγωγής   

                                    Ζωικής Παραγωγής 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  Στις 4/4/2017, υποβλήθηκε στο ΥΠ.Π.Ε.Θ / 
Γενική Δ/νση Ανώτατης Εκπαίδευσης Δ/νση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης Τμήμα Α΄ 
Οργάνωσης Ανώτατης Εκπαίδευσης, κοινή πρόταση των Τμημάτων Τεχνολόγων Γεωπόνων των 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας για τη ρύθμιση των επαγγελματικών 
δικαιωμάτων των αποφοίτων τους. Σε αυτή περιλαμβάνονται επαγγελματικά δικαιώματα για 
τους αποφοίτους όλων των κατευθύνσεων (Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής και 
Ανθοκομίας – Αρχιτεκτονικής Τοπίου) του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου στο 
οποίο τονίζεται και η ανάγκη για έκδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους απόφοιτους 
του τέως τμήματος Ανθοκομίας – Αρχιτεκτονικής Τοπίου. 

 

32. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 

ΒΑΣΗ 2020:  7.075 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων 

                                   Οπωροκηπευτικών 

                                   Φυτοπροστασίας και Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι απόφοιτοι του Τμήματος Γεωπονίας του 
ΕΛΜΕΠΑ μπορούν να εγγραφούν στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο και να αποκτήσουν άδεια 
άσκησης επαγγέλματος Γεωπόνου για να ανοίξουν κατάστημα εμπορίας σπόρων και φυτικού 
υλικού, γεωργικών φαρμάκων, λιπασμάτων και άλλων αγροεφοδίων, να στελεχώσουν ως 
γεωτεχνικό προσωπικό υπηρεσίες του Δημοσίου (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ.ά.) σε Ερευνητικά Ιδρύματα 
(ΕΛΓΟ/ΔΗΜΗΤΡΑ, ΜΦΙ, ΕΦΕΤ, κ.ά.), Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφερειακές 
Ενότητες, Δήμους), να εργαστούν στην Εκπαίδευση, και σε ιδιωτικούς φορείς, ως 
γεωπόνοι/γεωργικοί σύμβουλοι παραγωγής ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων, σε εταιρείες 
εμπορίας και διακίνησης γεωργικών εφοδίων (λιπάσματα, σπόροι, φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα), σε συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών ή και σε ιδιώτες, σε εταιρείες παραγωγής 
και διάθεσης πολλαπλασιαστικού υλικού, σε οργανισμούς πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων 
κ.ά. 

 

33. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ  

ΒΑΣΗ 2020: 13.125 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Φυτικής Παραγωγής 

                                Αγροτικής Οικονομίας 

                                Ζωικής Παραγωγής 

                                Εγγείων Βελτιώσεων Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής 

                                Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι απόφοιτοι του Τμήματος Γεωπονίας του 
ΕΛΜΕΠΑ μπορούν να εγγραφούν στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο και να αποκτήσουν άδεια 

https://agro.hmu.gr/wp-content/uploads/drupal/agro/att/programma_spoydon_tmima_geoponias.pdf
https://www.agro.auth.gr/%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B5%CF%82/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%80%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%82/%CE%BD%CE%AD%CE%BF%20%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%20%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD/%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%89%CE%BD-2019
https://www.agro.auth.gr/uploads/fp.pdf
https://www.agro.auth.gr/uploads/ao.pdf
https://www.agro.auth.gr/uploads/zp.pdf
https://www.agro.auth.gr/uploads/eb.pdf
https://www.agro.auth.gr/uploads/tt.pdf
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άσκησης επαγγέλματος Γεωπόνου για να ανοίξουν κατάστημα εμπορίας σπόρων και φυτικού 
υλικού, γεωργικών φαρμάκων, λιπασμάτων και άλλων αγροεφοδίων, να στελεχώσουν ως 
γεωτεχνικό προσωπικό υπηρεσίες του Δημοσίου (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ.ά.) σε Ερευνητικά Ιδρύματα 
(ΕΛΓΟ/ΔΗΜΗΤΡΑ, ΜΦΙ, ΕΦΕΤ, κ.ά.), Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφερειακές 
Ενότητες, Δήμους), να εργαστούν στην Εκπαίδευση, και σε ιδιωτικούς φορείς, ως 
γεωπόνοι/γεωργικοί σύμβουλοι παραγωγής ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων, σε εταιρείες 
εμπορίας και διακίνησης γεωργικών εφοδίων (λιπάσματα, σπόροι, φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα), σε συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών ή και σε ιδιώτες, σε εταιρείες παραγωγής 
και διάθεσης πολλαπλασιαστικού υλικού, σε οργανισμούς πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων 
κ.ά. 

 

 

34. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

ΒΑΣΗ 2020:  9.275 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:   Αγροτικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας  

                                  Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής 

                                  Φυτικής Παραγωγής 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνολόγων 
Γεωπόνων αποκτούν τις απαραίτητες τεχνολογικές και επιστημονικές γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες της γεωπονικής τεχνολογίας στην κατευθύνση της φυτικής παραγωγής για να 
μπορούν να απασχολούνται σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, 
είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως υπεύθυνοι ή στελέχη επιχειρήσεων. 

 

 

35. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 

ΒΑΣΗ 2020: 6.500 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, και την 
εγγραφή τους στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο οι απόφοιτοι του Τμήματος Γεωπονίας μπορούν να 
απασχοληθούν:  ως σύμβουλοι στην παραγωγική διαδικασία ασφαλών και ποιοτικών 
προϊόντων,  ως μελετητές σχεδίων βελτίωσης & δράσεων γεωργικών εκμεταλλεύσεων,  ως 
εργολήπτες δημοσίων έργων (έργα πρασίνου, υδραυλικά έργα κ.α.)  ως στελέχη σε εταιρείες 
εμπορίας γεωργικών εφοδίων, γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμών,  ως ιδιοκτήτες ή 
στελέχη σε καταστήματα εμπορίας γεωργικών εφοδίων (Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, 
Λιπασμάτων, Πολλαπλασιαστικού Υλικού, κ.ά.),  ως ιδιοκτήτες ή στελέχη σε εταιρείες 
παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού (φυτώρια δενδροκομικών ειδών, καλλωπιστικών και 
εταιρείες σποροπαραγωγής),  ως στελέχη σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (διαχείριση γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων – οργάνωση παραγωγής),  ως στελέχη σε εταιρείες εμπορίας γεωργικών 
προϊόντων (συσκευαστήρια, τυποποιητήρια, γεωργικές βιομηχανίες),  ως στελέχη σε εταιρείες 
της εφοδιαστικής αλυσίδας των γεωργικών προϊόντων (αποθήκες γεωργικών προϊόντων, 
εταιρείες logistics),  ως σύμβουλοι σε ομάδες παραγωγών,  σε εταιρείες εκτέλεσης πειραμάτων 
αξιολόγησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων και πολλαπλασιαστικού υλικού (GEP- Good 

https://www.ihu.gr/wp-content/uploads/2019/07/programma-spoudon-geoponias.pdf
http://agro.uop.gr/index.php/undergraduate-studies
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Efficacy Practices),  σε οργανισμούς πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων (Ολοκληρωμένη 
Διαχείριση, Βιολογική Γεωργία) και  σε ερευνητικά ιδρύματα. Επίσης μπορούν να εργαστούν 
δημόσιους φορείς:  Δημόσιες Υπηρεσίες (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, 
Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και 
Εγγυήσεων),  Σε ερευνητικά κέντρα (Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικών Ερευνών, Μπενάκειο 
Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο κα),  Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας,  Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Δήμους, Περιφέρειες, Αναπτυξιακές Εταιρείες, κα),  Τοπικούς Οργανισμούς 
Εγγείων Βελτιώσεων,  Τραπεζικά Ιδρύματα,  Εκπαίδευση (Σχολεία της Β΄θμιας Εκπαίδευσης, 
Δημόσια και Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. και Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης) 

 

36. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 

ΒΑΣΗ 2020: 5.375 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Φυτικής παραγωγής  

                                 Ζωικής Παραγωγής   

                                 Αγροτικής Οικονομίας 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι απόφοιτοι του τμήματος, πτυχιούχοι 
Γεωπόνοι, ασκούν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα στα πλαίσια του κύκλου της ειδίκευσής 
τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα επαγγελματικά δικαιώματα που ορίζονται στο Π.Δ. 
344/2000 (ΦΕΚ Α’ 297 - Άρθρα 8 και 9) «Άσκηση του Επαγγέλματος του Γεωτεχνικού» και στις 
ειδικότερες νομικές και κανονιστικές διατάξεις, που κάθε φορά ισχύουν. Οι πτυχιούχοι Γεωπόνοι 
μπορούν να εργαστούν στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα ως μισθωτοί και ως 
αυτοαπασχολούμενοι στον Ιδιωτικό τομέα. 

 

 

37. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 7.650 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Σκοπός του Τμήματος Γεωπονίας – 
Αγροτεχνολογίας είναι να διασφαλίζει αφενός το γεωπονικό χαρακτήρα στο προφίλ των 
αποφοίτων, να προάγει τους βασικούς άξονες ανάπτυξης του Τμήματος (Γεωργική 
Μηχανολογία, Γεωργικές Κατασκευές, Υδατικοί Πόροι- Γεωργική Υδραυλική, Εδαφικοί Πόροι - 
Εδαφομηχανική, Αγροτική ανάπτυξη) καθώς και να ενσωματώνει εφαρμογές ψηφιακών 
τεχνολογιών στη Γεωργία και τη διαχείριση των Βιοσυστημάτων. 

 

 

 

 

38. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΒΑΣΗ 2020:  6.550 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

https://agro.uowm.gr/wp-content/uploads/sites/4/2020/12/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D-%CE%93%CE%95%CE%A9%CE%A0%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%A3-2020_2021.pdf
https://agrtec.uth.gr/wp-content/uploads/2021/02/%CE%A4%CE%9C%CE%97%CE%9C%CE%91-%CE%93%CE%95%CE%A9%CE%A0%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%A3-%CE%91%CE%93%CE%A1%CE%9F%CE%A4%CE%95%CE%A7%CE%9D%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3_%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%A4%CE%A5%CE%A7%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%A9%CE%9D-%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D.pdf
http://diae.uth.gr/wp-content/uploads/2018/08/Odigos2019.pdf


 

Σελίδα 127 από 406 
 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πτυχιούχοι Γεωπόνοι Ιχθυολόγοι του τΓΙΥΠ, 
έχουν τα προσόντα και τις δυνατότητες ν’ απασχοληθούν σε Δημόσιους Οργανισμούς, στον 
Ιδιωτικό Τομέα και σε Διεθνείς Οργανισμούς, όπως συγκεκριμένα ορίζεται στο ΦΕΚ του 
προσοντολογίου (ΠΔ 347/2003) και στο ΦΕΚ για τα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου των 
Γεωτεχνικών (ΠΔ 344/2000). Πρόσφατα, με τους Ν4262/2014, Ν4440/2016 αντικαθίστανται 
κάποια άρθρα επί των ΠΔ στα οποία ρυθμίζονται πληρέστερα τα επαγγελματικά δικαιώματα του 
κλάδου σε σύνδεση με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και την αγορά εργασίας των αποφοίτων 
τους. 

 

 

39. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 10.250 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι απόφοιτοι είναι ικανοί να χειρίζονται την 
κλασσική και τη σύγχρονη μεθοδολογία δημιουργίας και παραγωγής βελτιωμένου 
πολλαπλασιαστικού υλικού (γενετική βελτίωση, βιοτεχνολογία-γενετική μηχανική), τη σύγχρονη 
καλλιεργητική τεχνική (φυσιολογία, θρέψη, φυτοπροστασία), την ανάπτυξη σύγχρονης 
γεωργικής τεχνολογίας, τη διαχείριση των φυσικών πόρων και του αγροτικού περιβάλλοντος και 
την ασφάλεια στην παραγωγή προϊόντων φυτικής προέλευσης. 

 

40. ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 8.335 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  - Κατεύθυνση Γραφιστικής 

                           - Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα 
απασχόλησης, είτε ως στελέχη μονάδων είτε ως αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα της 
γραφιστικής δημιουργίας και ειδικότερα στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες: 

a. Εκδόσεις: Βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες (εξώφυλλα, εικονογράφηση, σελιδοποίηση). 

b. Διαφήμισης: 

i. Αφίσα εμπορική, πολιτική, πολιτιστική 

ii. Καταχώρηση περιοδικού και εφημερίδας 

iii. Διαφημιστικά προσπέκτους και έντυπα 

iv. Διακριτικά σήματα επιχειρήσεων και οργανισμών, επιστολόχαρτα, φάκελλα 
κ.λπ. 

v. Σχεδιασμό γραμμάτων για οποιαδήποτε χρήση. 

 

http://agr.uth.gr/wp-content/uploads/2020/11/odigo_spoudon_20-21.pdf
http://www.gd.uniwa.gr/courses/programma-spoydon/
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c. Επικοινωνία: Όλα τα πρότυπα εντύπων επικοινωνίας και συναλλαγής, μηχανογραφικά 
έντυπα επιχειρήσεων, λογιστικά σήματα οδικής κυκλοφορίας, σήματα σταθμών 
συγκοινωνιακών μέσων. 

d. Συσκευασία: Μελέτη και γραφιστικό σχεδιασμό όλων των βιομηχανικών προϊόντων 
(κουτιά, ετικέτες, σακούλες, χαρτιά περιτυλίγματος, κουβερτούρες και συσκευασία 
δίσκων). 

e. Τηλεόραση και κινηματογράφο: 

I. Σχεδίαση των τίτων των ταινιών 
II. Κινούμενο σχέδιο στις διαφημιστικές ταινίες, για την τηλεόραση και τον 

κινηματογράφο 
III. Δημιουργία γραφιστικών έργων με τη χρήση Η/Υ (Ηλεκτρονικών Υπολογιστών) 
IV. Σχεδίαση και επιμέλεια τίτλων και στατιστικών πινάκων ως και όλων των 

γραφιστικών έργων, που βοηθούν στην καλύτερη παρουσίαση των ειδήσεων 
και των εκπομπών. 

f. Κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, που εμφανίζεται στο αντικείμενο της 
ειδικότητας τους με την εξέλιξη της τεχνολογίας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε 
φοράς ισχύουσας νομοθεσίας. 
 

Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος μπορούν να απασχολούνται στην εκπαίδευση με 
την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, μπορούν να ασχοληθούν ως μέλη ερευνητικών 
ομάδων σε θέματα της ειδικότητας τους. 

 

 

41. ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 4.100 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος  

                                 Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού Προϊόντων 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: δασολόγος 

 

 

42. ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΔΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 2.050 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Δασολόγος 

 

 

43. ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 

ΒΑΣΗ 2020: 625 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  

http://fwsd.uth.gr/wp-content/uploads/2020/12/odigos_spoudwn20-21.pdf
https://fmenr.duth.gr/wp-content/uploads/2020/06/fmenr-%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD-2019-2020.pdf
http://karp.aua.gr/wp-content/uploads/2019/09/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91-%CE%94%CE%91%CE%A3%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3-%CE%9A%CE%91%CE%99-%CE%94%CE%A6%CE%A0.pdf
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(Α) ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

(Β) ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ EΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: - Τα υφιστάμενα επαγγελματικά δικαιώματα 
των Δασολόγων (ΠΔ 344/2000) - Η υφιστάμενη Νομοθεσία και οι Πολιτικές της Ελλάδας (π.χ. 
Εθνική Στρατηγική για τα Δάση, ΦΕΚ 5351/28-11-2018) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Οδηγία 
92/43/ΕΟΚ, Οδηγία 2000/60/ΕΚ) - Το περιεχόμενο των αντίστοιχων προπτυχιακών 
προγραμμάτων σπουδών (ΠΠΣ) άλλων Τμημάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού, - Η συμβολή 
του Τμήματος και των αποφοίτων του στην Εθνική, Περιφερειακή και Τοπική οικονομία και 
αγορά.  

Άρθρο 10: 

 Οι δασολόγοι ασκούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις που 
κάθε φορά ισχύουν και ειδικότερα: α) Στη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση, προστασία, 
αξιοποίηση και ανάπτυξη των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων καθώς και των λοιπών 
εκτάσεων που διέπονται από τη δασική νομοθεσία. β) Στη θήρα, θηραματική οικονομία, 
ζωολογικούς κήπους και πάρκα, καταφύγια άγριων ζώων, βελτίωση βιοτόπων, ιχθυοκαλλιέργεια 
και αλιεία στα ορεινά και ημιορεινά ύδατα, εκτός από τις περιπτώσεις που αφορούν στη 
διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών των άγριων ζώων και ιχθύων. γ) Στη διοίκηση, 
διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση των ορεινών και ημιορεινών βοσκοτόπων και 
λειβαδικών εκτάσεων. δ) Στις δασικές μεταφορικές εγκαταστάσεις, στη διακίνηση, επεξεργασία 
και έλεγχο της ποιότητας και εμπορίας των δασικών και δασογενών γενικά προϊόντων. ε) Σε 
δραστηριότητες που έχουν σχέση με την προστασία, αξιοποίηση και διατήρηση της ισορροπίας 
του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και στην αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται σ’ αυτό. 
στ) Σε κάθε φύσης εδαφολογικές και εγγειοβελτιωτικές εργασίες δασικού ενδιαφέροντος και 
στη διευθέτηση των ορεινών λεκανών των χειμάρρων και χειμαρρωδών ρευμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης και της διαχείρισης του χιονιού. ζ) Στην ίδρυση και λειτουργία φυτωρίων 
παραγωγής κάθε φύσης φυτικού υλικού που έχει δασική ή καλλωπιστική αξία, στην εν γένει 
εμπορία του υλικού αυτού, καθώς και στην παραγωγή και εμπορία σπόρων και φυτευτικού 
υλικού δασικών και καλλωπιστικών ειδών. η) Σε κατασκευαστικά έργα εξυπηρέτησης 
γεωργοκτηνοτροφικών-δασικών σκοπών, σε φυτοτεχνικά έργα διαχείρισης, ανάπτυξης και 
αισθητικής αναβάθμισης πρασίνου εντός και εκτός των πόλεων, καθώς και στη φυτοτεχνική 
αποκατάσταση πρανών(δρόμοι, σιδηροδρομικές γραμμές), φυσικών σχηματισμών(ποταμών, 
χειμάρρων) και των αρδευτικών δικτύων αυτών. θ) Σε δασικές εκμεταλλεύσεις, βιομηχανίες 
παραγωγής, κατεργασίας και αξιοποίησης προϊόντων του δάσους, εταιρίες, τράπεζες, 
προγράμματα, καθώς και σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν σχέση με το δάσος και τα 
προϊόντα αυτού ή το φυσικό περιβάλλον. ι) Στην παραγωγή, τυποποίηση, υποσυσκευασία, 
άσκηση εμπορίας και διάθεσης φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, δασικών μηχανημάτων, 
εργαλείων και σκευών, δασικού ενδιαφέροντος, καθώς και στη χρήση φυτοφαρμάκων για 
καταπολέμηση εντόμων σε δασικά είδη δένδρων και θάμνων. ια) Στη δημιουργία, ανάπτυξη, 
διαχείριση και συντήρηση αλσών, πάρκων, δενδροστοιχιών, γηπέδων, παιδικών χαρών και 
γενικότερα υπαίθριων χώρων αναψυχής και φυτοτεχνικής διαμόρφωσης εντός και εκτός των 
πόλεων. ιβ) Στην εγκατάσταση και διαχείριση δασοσυστάδων και τεχνητών φυτειών από δασικά 
είδη σε ορεινές, ημιορεινές και πεδινές περιοχές. ιγ) Στη διαχείριση και προστασία των εθνικών 
δρυμών, των υγροβιότοπων και κάθε άλλου προστατευόμενου χερσαίου φυσικού 
οικοσυστήματος, καθώς και στην τουριστική ή άλλη αξιοποίηση των περιαστικών και 
αισθητικών δασών. ιδ) Στην παραγωγή, τυποποίηση και εμπορία αρωματικών φυτών και των 
προϊόντων αυτών, καθώς και καρπών του δάσους(αγριοφράουλες, βατόμουρα). ιε) Στην 
κατάρτιση, εφαρμογή και έλεγχο αναπτυξιακών μελετών και προγραμμάτων νομών, περιοχών 
και αξιόλογων εκτάσεων δασών ή δασικών εκτάσεων, στην κατάρτιση μελετών για δασικής 
φύσης επενδύσεις, όπως αναδασώσεις, βιομηχανίες παραγωγής, κατεργασίας και αξιοποίησης 
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των προϊόντων του δάσους, δασικά φυτώρια, καθώς και στον έλεγχο και αξιολόγηση αυτών. ιστ) 
Στη σύνταξη των δασικών χαρτών, σύνταξη μελετών φωτοερμηνείας και τηλεπισκόπισης, καθώς 
και στη χρησιμοποίηση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) για το χαρακτηρισμό, 
διαχείριση και αξιοποίηση εκτάσεων δασικού ενδιαφέροντος για επιστημονικούς, διοικητικούς, 
δικαστικούς, κτηματολογικούς ή άλλους σκοπούς. ιζ) Στην εκπαίδευση(δευτεροβάθμια 
τριτοβάθμια), σε οργανισμούς έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης, ποιοτικού ελέγχου και 
τυποποίησης που έχουν σχέση με χερσαία φυσικά οικοσυστήματα και προϊόντα που παράγονται 
από τα δάση, σε εταιρίες τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, σε οργανισμούς και εταιρίες 
κτηματογράφησης, καθώς και σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης(Ο.Τ.Α.) όλων των 
βαθμίδων. 

 

 

44. ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

ΒΑΣΗ 2020: 2.550 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: (ι) Οικολογίας & Διατήρησης Βιοποικιλότητας, (ιι) Διαχείρισης, Προστασίας 
Φυσικών Πόρων & Κλιματικής Αλλαγής και (ιιι) Αρχιτεκτονικής & Αποκατάστασης Τοπίου. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: (βλ. παραπάνω) 

 

 

45. ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 8.775 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: (βλ. παραπάνω) 

 

 

46. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

ΒΑΣΗ 2020: 3.975 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων 
του Τμήματος Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων έχουν καθορισθεί με το Π.Δ. 97/2006 
(ΦΕΚ 98/τ.Α΄/16-5-2006) σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2γ του άρθρου 25 του 
Ν.1404/83 (ΦΕΚ 173/τ.Α'/24-11-83): 

1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων των Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (T.E.I.), με βάση τις εξειδικευμένες τεχνολογικές και 
θεωρητικές γνώσεις τους, δύνανται να απασχολούνται ως σχεδιαστές και τεχνολόγοι 
παραγωγής ενδύματος στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, 
είτε ως στελέχη επιχειρήσεων του κλάδου Ένδυσης. 

2. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος δύνανται να απασχολούνται σε όλο το φάσμα του κλάδου 
Ένδυσης και ειδικότερα με τις ακόλουθες δραστηριότητες: 

http://www.for.ihu.gr/index.php/el/2018-09-17-13-23-56/2018-09-21-14-49-26/2018-09-21-14-51-49
https://www.for.auth.gr/uploads/Odigos_sp_NEO_PPS_2_21a.pdf
https://www.ihu.gr/wp-content/uploads/2019/09/progr-sp-moda-kilkis.v02.pdf
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• Σύμβουλοι Μόδας και Ενδυματολογίας. 

• Σχεδιασμό και ανάπτυξη σχεδιαστικών ιδεών, καθώς και δημιουργία πρωτότυπων 
σχεδιαστικών προτάσεων και ολοκληρωμένων συλλογών. 

• Οργάνωση εκδηλώσεων, που εμπεριέχουν επιδείξεις Μόδας, Εκθέσεων και άλλων 
συναφών με το έτοιμο ένδυμα δράσεων. 

• Μελέτη ίδρυσης, λειτουργίας και στελέχωσης επιχειρήσεων παραγωγής, εμπορίας 
και διακίνησης πρώτων υλών, έτοιμων ενδυμάτων και αξεσουάρ ένδυσης, καθώς 
και ίδρυσης και λειτουργίας ειδικών εργαστηρίων Μόδας (ateliers). 

• Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων έτοιμων ενδυμάτων. 

• Αξιολόγηση και κοστολόγηση προϊόντων ένδυσης. 

• Τεχνικές προδιαγραφές, ποιοτικό έλεγχο και διασφάλιση της ποιότητας πρώτων 
υλών, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων. 

• Απασχόληση σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, 
σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

 

47. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 

ΜΟΡΙΑ 2020: 15.350 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και 
την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και 
ιδιωτικό τομέα: σε νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς, σε νοσοκομεία, σε ιδρύματα 
φροντίδας για το παιδί, σε χώρους ψυχαγωγίας για το παιδί, σε δικό τους νηπιαγωγείο. 

 

 

48. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 875 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Στις προκλήσεις του 21ου αιώνα, οι 
επαγγελματικές προοπτικές αυτού του κλάδου γίνονται εξαιρετικά ευρείες και δυναμικές. Ως εκ 
τούτου αναμένεται μια εξελικτικά πολλαπλασιαστική διεύρυνση των πεδίων δημιουργικής 
επαγγελματικής ενασχόλησης των αποφοίτων μας. Οι σπουδές στο Τμήμα αυτό θα προσφέρουν 
επάρκεια γνώσεων που θα επιτρέψει οι απόφοιτοι του Τμήματος είτε ως 
αυτοαπασχολούμενοι/επιχειρηματίες, είτε ως μελετητές να συνθέσουν τις πλέον σύγχρονες 
μεθόδους γεωργικής καλλιέργειας με την παράλληλη/ταυτόχρονη ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, 
γαλακτοκομίας, πτηνοτροφίας, αλιείας, τουρισμού και δη οικοτουρισμού και τη στήριξή της 
μέσω της χρήσης των κατάλληλων προηγμένων τεχνολογιών και μηχανημάτων παραγωγής, ως 
συνάρτηση του τόπου και των ιδιομορφιών της καλλιέργειας. Θα έχουν την δυνατότητα να 
εφαρμόσουν επιστημονικές μεθόδους παραγωγής οι οποίες θα ελαχιστοποιούν τις επεμβάσεις 
στο φυσικό περιβάλλον και στα συνυπάρχοντα Βιοσυστήματα, μεγιστοποιώντας τη διαχρονικά 
αειφόρο παραγωγή και αξιοποιώντας σύγχρονες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

http://www.ecd.uoa.gr/wp-content/uploads/2016/01/%CE%A0%CE%A0%CE%A3_2019-20_-%CE%95%CE%9A%CE%94%CE%9F%CE%A3%CE%97-4.pdf
http://bioagren.upatras.gr/?page_id=50
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καινοτόμες μεθόδους απομακρυσμένης παρακολούθησης, λίπανσης-υδρολίπανσης και 
άρδευσης των καλλιεργειών, συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας, τυποποίησης και 
πιστοποίησης των παραγόμενων προϊόντων και αξιοποίηση της υπολειμματικής βιομάζας για 
παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας.  Η εξοικείωση σας με τις νέες τεχνολογίες (Internet 
of Things, Cloud Technologies, Data Analytics, Wireless Sensor Networks, Integrated GIS, 5G for 
fast and reliable communication, και άλλα) θα σας δώσουν την δυνατότητα σχεδιασμού και 
εφαρμογής της «Ευφυούς Γεωργίας του Μέλλοντος – Smart Agriculture of the Future» . 

 

49. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 

ΒΑΣΗ 2020: 10.225 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ζωικής Παραγωγής 
με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους μπορούν να ασχολούνται 
είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και 
εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της Ζωοτεχνικής Επιστήμης 
και της διαδικασίας της κτηνοτροφικής παραγωγής, όπως είναι η παραγωγή ζωοκομικών 
προϊόντων, η διακίνηση, η εμπορία, η συντήρηση, η τυποποίηση, η διαχείριση κτηνοτροφικών 
προϊόντων και ζωοτροφών, καθώς και η προστασία και η αναπαραγωγή του ζωικού κεφαλαίου. 

1. Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη μονάδων, είτε ως 
αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα της ζωικής παραγωγής, και αξιοποιούνται ειδικότερα 
στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες: 

α. Παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων και αναπαραγωγικών ζώων καθώς επίσης και 
εκτροφή γουνοφόρων ζώων. 

β. Παραγωγή και τυποποίηση μειγμάτων ζωοτροφών, συμπληρωμάτων και 
ισορροπιστών αυτών, έλεγχο των μειγμάτων ζωοτροφών για την πιστοποίηση της 
καταλληλότητας τους, της ποιοτικής και θρεπτικής τους κατάστασης και τη σύνταξη 
των σχετικών εκθέσεων. 

γ. Επεξεργασία σπέρματος των ζώων και διενέργεια τεχνητής σπερματέγχυσης σε κέντρο 
σπερματοληψίας. 

δ. Οργάνωση και λειτουργία ζωαγορών, σφαγείων, κρεαταγορών και ψυκτικών εν γένει 
χώρων εναποθήκευσης η κατάψυξης κτηνοτροφικών προϊόντων. 

ε. Οργάνωση αγοροπωλησιών ζώων αναπαραγωγής και εργασίας και λοιπών ζώων, 
καθώς και σμηνών πτηνών και μελισσών, εφόσον η αγορά τους πραγματοποιείται με 
δάνεια η επιδοτείται με κρατικά προγράμματα. 

στ. Συγκεντρώσεις κτηνοτροφικών προϊόντων που διενεργούνται από συνεταιριστικές 
οργανώσεις, ιδιώτες, οργανισμούς η το δημόσιο. 

ζ. Μαζικούς ψεκασμούς για την καταπολέμηση ζωονόσων, καθώς και συστηματικές 
απολυμάνσεις αποθηκευτικών χώρων για κτηνοτροφικά προϊόντα, διενεργούμενες 
από το κράτος, οργανισμούς η ιδιώτες. 

η. Εκτιμήσεις και πραγματογνωμοσύνες που διενεργούνται σε πάσης φύσεως ζημιές 
κτηνοτροφικής παραγωγής. 

θ. Εμπορία κτηνοτροφικών προϊόντων, κτηνιατρικών φαρμάκων, κτηνοτροφικών 
εργαλείων και εξοπλισμών, ορμονών, βιταμινών και λοιπών βιολογικών προϊόντων. 

http://zp.aua.gr/lessons-catalog/
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ι. Ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων εμπορίας των ειδών του (δ) και (θ) καθώς και 
ειδικών εργαστηρίων και γραφείων ειδικών δραστηριοτήτων σχετικών με τη 
Ζωοκομική Ανάπτυξη και την Κτηνοτροφική Παραγωγή. 

ια. Εκπόνηση και επίβλεψη ή συμμετοχή στην εκπόνηση γεωργοκτηνοτροφικών μελετών 
για τη δημιουργία ή εκσυγχρονισμό κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, 
κτηνοτροφικών έργων όπως σφαγείων, κρεαταγορών, πτηναγορών, αποθηκών 
κτηνοτροφικών προϊόντων. 

ιβ. Πραγματοποίηση επιβλέψεων και επιμετρήσεων της κατασκευής ζωοτεχνικών 
έργων. 

ιγ. Κάθε άλλη δραστηριότητα που εμφανίζεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας και 
αποδεδειγμένα καλύπτεται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους. 

2. Οι πτυχιούχοι του τμήματός Ζωικής Παραγωγής μπορούν να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα 
της διοικητικής και τεχνικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της ζωικής παραγωγής. 
Επίσης, μπορούν να καλύπτουν θέσεις υπευθύνων στελεχών που προβλέπονται από τη 
νομοθεσία, που ισχύει κάθε φορά, για τη λειτουργία των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων 
και επιχειρήσεων και πιστοποιούν την καταλληλότητα των κτηνοτροφικών προϊόντων που 
προορίζονται για την κατανάλωση. 

3. Εγγράφονται στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών του Υπουργείου Δημοσίων Έργων για 
εξειδικευμένες εργασίες κατηγοριών Ζωοτεχνικών έργων. 

4. Οι πτυχιούχοι του τμήματος απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της Ζωοκομικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης μπορούν να 
απασχοληθούν και σαν μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους. 

5. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν 
το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων. 

 

 

50. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 4.750 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ζωικής Παραγωγής 
με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους μπορούν να ασχολούνται 
είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και 
εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της Ζωοτεχνικής Επιστήμης 
και της διαδικασίας της κτηνοτροφικής παραγωγής, όπως είναι η παραγωγή ζωοκομικών 
προϊόντων, η διακίνηση, η εμπορία, η συντήρηση, η τυποποίηση, η διαχείριση κτηνοτροφικών 
προϊόντων και ζωοτροφών, καθώς και η προστασία και η αναπαραγωγή του ζωικού κεφαλαίου. 

1. Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη μονάδων, είτε ως 
αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα της ζωικής παραγωγής, και αξιοποιούνται ειδικότερα 
στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες: 

α. Παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων και αναπαραγωγικών ζώων καθώς επίσης και 
εκτροφή γουνοφόρων ζώων. 

β. Παραγωγή και τυποποίηση μειγμάτων ζωοτροφών, συμπληρωμάτων και ισορροπιστών 
αυτών, έλεγχο των μειγμάτων ζωοτροφών για την πιστοποίηση της καταλληλότητας 
τους, της ποιοτικής και θρεπτικής τους κατάστασης και τη σύνταξη των σχετικών 
εκθέσεων. 

https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/411686/2020
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γ. Επεξεργασία σπέρματος των ζώων και διενέργεια τεχνητής σπερματέγχυσης σε κέντρο 
σπερματοληψίας. 

δ. Οργάνωση και λειτουργία ζωαγορών, σφαγείων, κρεαταγορών και ψυκτικών εν γένει 
χώρων εναποθήκευσης η κατάψυξης κτηνοτροφικών προϊόντων. 

ε. Οργάνωση αγοροπωλησιών ζώων αναπαραγωγής και εργασίας και λοιπών ζώων, καθώς 
και σμηνών πτηνών και μελισσών, εφόσον η αγορά τους πραγματοποιείται με δάνεια 
η επιδοτείται με κρατικά προγράμματα. 

στ. Συγκεντρώσεις κτηνοτροφικών προϊόντων που διενεργούνται από συνεταιριστικές 
οργανώσεις, ιδιώτες, οργανισμούς η το δημόσιο. 

ζ. Μαζικούς ψεκασμούς για την καταπολέμηση ζωονόσων, καθώς και συστηματικές 
απολυμάνσεις αποθηκευτικών χώρων για κτηνοτροφικά προϊόντα, διενεργούμενες 
από το κράτος, οργανισμούς η ιδιώτες. 

η. Εκτιμήσεις και πραγματογνωμοσύνες που διενεργούνται σε πάσης φύσεως ζημιές 
κτηνοτροφικής παραγωγής. 

θ. Εμπορία κτηνοτροφικών προϊόντων, κτηνιατρικών φαρμάκων, κτηνοτροφικών 
εργαλείων και εξοπλισμών, ορμονών, βιταμινών και λοιπών βιολογικών προϊόντων. 

ι. Ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων εμπορίας των ειδών του (δ) και (θ) καθώς και 
ειδικών εργαστηρίων και γραφείων ειδικών δραστηριοτήτων σχετικών με τη 
Ζωοκομική Ανάπτυξη και την Κτηνοτροφική Παραγωγή. 

ια. Εκπόνηση και επίβλεψη ή συμμετοχή στην εκπόνηση γεωργοκτηνοτροφικών μελετών 
για τη δημιουργία ή εκσυγχρονισμό κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, κτηνοτροφικών 
έργων όπως σφαγείων, κρεαταγορών, πτηναγορών, αποθηκών κτηνοτροφικών 
προϊόντων. 

ιβ. Πραγματοποίηση επιβλέψεων και επιμετρήσεων της κατασκευής ζωοτεχνικών έργων. 

ιγ. Κάθε άλλη δραστηριότητα που εμφανίζεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας και 
αποδεδειγμένα καλύπτεται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους. 

2. Οι πτυχιούχοι του τμήματός Ζωικής Παραγωγής μπορούν να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα 
της διοικητικής και τεχνικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της ζωικής παραγωγής. 
Επίσης, μπορούν να καλύπτουν θέσεις υπευθύνων στελεχών που προβλέπονται από τη 
νομοθεσία, που ισχύει κάθε φορά, για τη λειτουργία των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων 
και επιχειρήσεων και πιστοποιούν την καταλληλότητα των κτηνοτροφικών προϊόντων που 
προορίζονται για την κατανάλωση. 

3. Εγγράφονται στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών του Υπουργείου Δημοσίων Έργων για 
εξειδικευμένες εργασίες κατηγοριών Ζωοτεχνικών έργων. 

4. Οι πτυχιούχοι του τμήματος απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της Ζωοκομικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης μπορούν να 
απασχοληθούν και σαν μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους. 

5. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το 
επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων. 

  

 

51. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 8.100 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  

http://foodscitech.upatras.gr/?page_id=1821
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Τεχνολόγου 
Τροφίμων καθορίζονται βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 78 ΦΕΚ 36/ Τεύχος Α’ 07/02/1992, 
άρθρο 1, το οποίο αναλύεται ως κατωτέρω: 

  1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και 
Διατροφής των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες 
επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με 
άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της Τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους 
και ειδικούς τομείς της Επιστήμης Τροφίμων και τη διαδικασία της συντήρησης, επεξεργασίας 
και ποιοτικού Ελέγχου των Τροφίμων, της αξιοποίησης των υποπροϊόντων και συμμετέχουν στο 
βιολογικό καθαρισμό των αποβλήτων των βιομηχανιών Τροφίμων.  

2. Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα να εργαστούν ως στελέχη στον ιδιωτικό και δημόσιο 
τομέα όπως αυτός προσδιορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, ή ως 
αυτοαπασχολούμενοι ως εξής: 

 α) Στις βιοτεχνίες και βιομηχανίες με την παραγωγή και τον ποιοτικό έλεγχο των τροφίμων, 
καθώς και στις Υπηρεσίες ελέγχου και διακίνησης των τροφίμων.  

β) Εμπορία και διακίνηση εξοπλισμού βιομηχανιών και βιοτεχνιών τροφίμων και πρόσθετων 
υλών.  

γ) Ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων ανάλυσης και ελέγχου τροφίμων, σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις που χορηγούν τις σχετικές άδειες τα αρμόδια Υπουργεία που έχουν την ευθύνη 
ελέγχου των εργαστηρίων αυτών.  

δ) Εκπόνηση ή συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών οικονομοτεχνικής σκοπιμότητας για την 
ίδρυση ή επέκταση βιομηχανιών τροφίμων. 

 ε) Συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών και στην επίβλεψη για την κατασκευή ή επέκταση 
βιομηχανιών τροφίμων.  

στ) Άσκηση κάθε άλλης δραστηριότητας σε επαγγελματικά αντικείμενα που θα προκύπτουν από 
την εξέλιξη της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων.  

ζ) Άσκηση καθηκόντων εμπειρογνώμονα σε αγορανομικά δικαστήρια ή άλλα δικαστήρια και σε 
υπηρεσίες ελέγχου τροφίμων για την πιστοποίηση της ποιότητας και καταλληλότητας των 
τροφίμων.  

3. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικοτεχνικής 
ιεραρχίας στις βιομηχανίες και βιοτεχνίες τροφίμων και υπηρεσίες τροφίμων. 

 4. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις υπευθύνων στελεχών στις 
επιχειρήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για τη λειτουργία των 
επιχειρήσεων αυτών.  

5. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, σύμφωνα 
με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν και ως μέλη 
ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.  

6. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και 
Διατροφής των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με την απόκτηση του πτυχίου τους 
ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων. 

 

 

52. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 12.675 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

https://fst.uniwa.gr/courses/undergradute/
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: βλ. παραπάνω 

 

 

53. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 

ΒΑΣΗ 2020: 6.700 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης και 
Τεχνολογίας Τροφίμων μπορούν να διεκδικήσουν επαγγελματική και επιστημονική 
σταδιοδρομία στον τομέα των τροφίμων είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε ως υπάλληλοι 
στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. 

Πιθανές προοπτικές σταδιοδρομίας είναι: 

-Στελέχη βιομηχανιών τροφίμων (σχεδιασμός προϊόντων, παραγωγή, έλεγχος ποιότητας, 
υπηρεσίες διαχείρισης, κλπ.) 

- Στελέχη εργαστηρίων ανάλυσης τροφίμων 

- Σύμβουλοι στον τομέα των τροφίμων 

Επιπλέον, το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών έχει δομηθεί ώστε να προσφέρει επαρκή 
γνώση και προετοιμασία στους αποφοίτους που επιθυμούν να εργαστούν στην εκπαίδευση ή 
να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 

 

54. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

ΒΑΣΗ 2020: 11.675 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  

1. Επιστήμη Τροφίμων 

2. Μηχανική Διεργασιών και Τεχνολογιών Τροφίμων 

3. Βιομηχανικές Εφαρμογές 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: βλ. παραπάνω 

 

 

55. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 

ΒΑΣΗ 2020: 9.125 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: βλ παραπάνω 

 

 

https://fst.ionio.gr/gr/studies/undergraduate-studies/curriculum/
http://www.food.teithe.gr/wp-content/uploads/2019/10/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91-%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D-%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4-%CE%9A%CE%91%CE%99-%CE%A4%CE%95%CE%A7%CE%9D-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D-%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%91%CE%95.pdf
http://fst.uop.gr/images/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91_%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D_%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A4%CE%95%CE%A4%CE%A1%CE%9F_%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%97_%CE%9C%CE%9F%CE%A1%CE%A6%CE%977720.pdf
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56. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 8.375  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: βλ παραπάνω 

 

 

57. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 8.375  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: βλ παραπάνω 

 

 

58. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΒΑΣΗ 2020: 7050 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Τα τρόφιμα & η διατροφή κατατάσσονται 
σήμερα ως δύο άκρως ανταγωνιστικοί, και αναπτυσσόμενοι κλάδοι της πραγματικής οικονομίας 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο διεθνές παγκόσμιο περιβάλλον.  Όλες οι έρευνες διεθνώς 
αποδεικνύουν ότι τις επόμενες δεκαετίες η σπουδή του καταναλωτή προς τα ποιοτικά, ασφαλή 
τρόφιμα, με διατροφικές αξίες και άλλες ευεργετικές για τον οργανισμό επιδράσεις θα 
αυξάνεται εκθετικά. 

  

Οι απόφοιτοι του Τμήματος ως Επιστήμονες Τροφίμων & Διατροφής είναι σε θέση να καλύψουν 
με επιτυχία τις ως άνω τάσεις της αγοράς, και τις αντίστοιχες ανάγκες του καταναλωτή.  Έχουν 
όλες τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου να εργαστούν ως στελέχη, τόσο 
στον ιδιωτικό τομέα (Επιχειρήσεις Τροφίμων, Εταιρείες Συμβούλων Επιχειρήσεων, Σύμβουλοι 
Προϊόντων Διατροφής), όσο και στο δημόσιο τομέα (Εργαστήρια Ανάλυσης Τροφίμων, 
Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα Κατάρτισης /  Συνεχούς Εκπαίδευσης). 

  

Αναλυτικά οι Πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν στους εξής τομείς: 

Έρευνα, ανάπτυξη και διερεύνηση επιστημονικών αρχών σχετικών με προϊόντα διατροφής. 

i) Ανάπτυξη νέων προϊόντων διατροφής και βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας των 
ήδη υπαρχόντων. 

ii) Τεχνικές πωλήσεων και υποστήριξης της βιομηχανίας τροφίμων σε θέματα πρώτων υλών, 
συστατικών και τεχνολογίας για την παρασκευή συγκεκριμένων προϊόντων. 

iii) Ανάλυση των συστατικών των προϊόντων διατροφής και διασφάλιση της ποιότητας αυτών. 

https://www.uth.gr/spoydes/proptychiakes/schools-departments/symboylio-entaxis/programma-spoydon-tmimatos-tehnologias-trofimon-tei-thessalias-karditsa
https://www.uth.gr/spoydes/proptychiakes/schools-departments/symboylio-entaxis/programma-spoydon-tmimatos-tehnologias-trofimon-tei-thessalias-karditsa
https://www.fns.aegean.gr/images/files/ebdomadiaio_programma_ear_2020-21.pdf
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iv) Διασφάλιση της συμμόρφωσης του τελικού προϊόντος με τα πρότυπα ασφαλείας και 
ποιότητας και έλεγχος της εφαρμογής τους από τους διαφόρους παραγωγικούς τομείς της 
κοινοτικής και ελληνικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα. 

v) Ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων. 

vi) Παροχή συμβουλών διατροφής. Οργάνωση προγραμμάτων διατροφικής αγωγής στην 
κοινότητα. 

vii) Βασική έρευνα και εκπαίδευση στις Επιστήμες Τροφίμων και Διατροφής. 

Αναλυτικότερα, οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου έχουν τη δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης αφενός μεν στον 
ιδιωτικό τομέα (Επιχειρήσεις Τροφίμων, Εταιρείες Συμβούλων Βιομηχανιών Τροφίμων, 
Σύμβουλοι Διατροφής, Μονάδες Διατροφής κ.α.), αφετέρου δε στο δημόσιο τομέα (Εργαστήρια 
Ανάλυσης Τροφίμων, Ερευνητικά Κέντρα, Δημόσιους Φορείς Ελέγχου Τροφίμων, Πανεπιστήμια, 
Ινστιτούτα και Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης κ.α.) έχοντας τις κάτωθι δραστηριότητες: 

i) Χημικές, μικροβιολογικές και οργανοληπτικές αναλύσεις τροφίμων. Αναλύσεις ανίχνευσης 
γενετικών τροποποιήσεων. 

ii) Προτάσεις στην πολιτική αποφάσεων που αφορά στη διαχείριση της διατροφικής 
αλυσίδας: Πρωτογενής Παραγωγή – Μεταποίηση – Κατανάλωση, για βέλτιστη αξιοποίηση 
των πρώτων υλών βάσει σύγχρονων επιχειρηματικών κανόνων και ορθών πρακτικών 
υγιεινής και ασφάλειας που θα ικανοποιούν την οικονομία και τη δημόσια υγεία  

iii) Εποπτεία και Έλεγχος της ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων. Σύνταξη, εφαρμογή 
και έλεγχος συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας και της υγιεινής των τροφίμων 
σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα πιστοποίησης. 

iv) Υποστήριξη της βιομηχανίας τροφίμων ως προς την ασφαλή παραγωγή, επεξεργασία, 
συσκευασία, μεταφορά, συντήρηση, αποθήκευση και διάθεση των τροφίμων. 

v) Υποστήριξη της βιομηχανίας τροφίμων ως προς την ασφαλή και βιώσιμη διαχείριση-
αξιοποίηση των υποπροϊόντων και αποβλήτων της παραγωγής της. 

vi) Υποστήριξη της βιομηχανίας τροφίμων στους τομείς της διοίκησης, οργάνωσης και 
λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και του μάρκετινγκ τροφίμων. 

vii) Υποστήριξη της βιομηχανίας τροφίμων στον τομέα της έρευνας & ανάπτυξης νέων 
τροφίμων, με στόχο την παραγωγή διατροφικών προϊόντων με πιστοποιημένα οφέλη για 
την υγεία (λειτουργικά τρόφιμα) ή/και με αυξημένη διάρκεια συντήρησης μέσω χρήσης 
νέων και φιλικών προς το περιβάλλον τεχνικών. 

viii) Παροχή συμβουλών διατροφής στους πολίτες. Σχεδιασμός, οργάνωση και επιτέλεση 
προγραμμάτων διατροφικής αγωγής στην κοινότητα (σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες, 
ιδιωτικοί φορείς κ.α.), με σκοπό την υιοθέτηση μιας ισορροπημένης διατροφής και την 
επίτευξη των ορθότερων διατροφικών επιλογών για την προαγωγή της δημόσιας υγείας. 
Σχεδιασμός μενού σε εστιατόρια, νοσοκομεία, κυλικεία, με βάση τις αρχές της ορθής 
διατροφής. 

ix) Αξιολόγηση διατροφικών κινδύνων, προώθηση και υποστήριξη προληπτικών μέτρων 
αντιμετώπισής τους. 

x) Ενασχόληση με την έρευνα στις επιστήμες των τροφίμων και της διατροφής. 

xi) Συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης Επιστημόνων Τροφίμων και Διατροφής από 
Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς ή Παγκόσμιους Δημόσιους φορείς ή/και Επιστημονικές 
Εταιρείες. 

xii) Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στα αντικείμενα τροφίμων και διατροφής 
(ΕΠΑ.Λ., Σ.Ε.Κ., Ι.Ε.Κ. κ.α.). 
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Με σκοπό την αποτελεσματικότερη προώθηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας των 
επιχειρήσεων τροφίμων της Ελλάδος, το Τμήμα έχει ήδη εδραιώσει συνεργασία με τον 
Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (Σ.Ε.Β.Τ.). 

 

Γραφείο Απασχόλησης – Σταδιοδρομίας: 

  

Στα πλαίσια του προγράμματος Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου προβλέπεται να λειτουργήσει σύντομα Γραφείο Απασχόλησης & 
Σταδιοδρομίας στο Τμήμα. 
  

Το γραφείο θα απευθύνεται αφ’ ενός στους φοιτητές και αποφοίτους που ενδιαφέρονται να 
ξεκινήσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και αφ’ ετέρου στις επιχειρήσεις και τους 
οργανισμούς που αναζητούν υποψηφίους συνεργάτες.  Το γραφείο θα παρέχει πληροφορίες 
σχετικά με την δράση οργανισμών και επιχειρήσεων τροφίμων στην Ελλάδα και το εξωτερικό 
στις οποίες θα μπορούσαν να απασχοληθούν φοιτητές και απόφοιτοι του Τμήματος. 

 

 

59. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 

ΒΑΣΗ 2020: 14.350 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης και 
Τεχνολογίας Τροφίμων μπορούν να απασχοληθούν σήμερα ως Επιστήμονες και Τεχνολόγοι 
Τροφίμων στις Βιομηχανίες Επεξεργασίας, Μεταποίησης και Συντήρησης Τροφίμων, στους 
αγροτοβιομηχανικούς συνεταιρισμούς και στα διάφορα ερευνητικά κέντρα. Έργο και 
αρμοδιότητά τους είναι ο έλεγχος των πρώτων υλών, η επίβλεψη των γραμμών παραγωγής, ο 
ποιοτικός έλεγχος του τελικού προϊόντος, η ανάπτυξη και παραγωγή νέων προϊόντων, η επιλογή 
και η προμήθεια του μηχανολογικού εξοπλισμού, των υλικών συσκευασίας κλπ. Επίσης 
ασχολούνται με τον έλεγχο της υγιεινής κατάστασης των τροφίμων που διατίθενται στην αγορά, 
της θρεπτικής τους αξίας και της ενδεχόμενης νοθείας τους. Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι 
φοιτητές αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις για τη σωστή αντιμετώπιση επιστημονικών και 
τεχνολογικών θεμάτων, που αναφέρονται στην παραγωγή των πρώτων υλών, στη συντήρηση, 
στη μεταποίηση και στον ποιοτικό έλεγχο των τροφίμων. Παράλληλα η εκπαίδευση έχει 
σχεδιαστεί έτσι ώστε να δίνει τη δυνατότητα στους πτυχιούχους να αναπτύξουν οι ίδιοι 
επιχειρηματική δραστηριότητα. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να ασχοληθούν με την ίδρυση 
οινολογικών εργαστηρίων και εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου τροφίμων, εισαγωγή και εμπορία 
μηχανολογικού εξοπλισμού για τις βιομηχανίες τροφίμων, εισαγωγή και εμπορία πρώτων υλών 
και  προσθέτων ουσιών, κλπ. Επιπλέον έχουν τη δυνατότητα να προσληφθούν στο Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης  και Τροφίμων, στην Αγροτική Τράπεζα και σε Οργανισμούς ως Γεωπόνοι 
και στα Τεχνικά Λύκεια ως Εκπαιδευτικοί. Τέλος, εφ’ όσον πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές 
σπουδές, μπορούν να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή καριέρα ή να διεκδικήσουν θέσεις σε θεσμικά 
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε διεθνείς οργανισμούς, όπως στον Οργανισμό Γεωργίας και 
Τροφίμων (FAO), σε τμήματα έρευνας και ανάπτυξης μεγάλων βιομηχανιών τροφίμων, σε 
ερευνητικά Ινστιτούτα κλπ. 

 

 

60. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 

http://fst.aua.gr/el/node/240
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ΒΑΣΗ 2020: 6.150 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: -  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα έχουν αναγνωριστεί με βάση το υπ’ αριθμ. 45/2009 Προεδρικό 
Διάταγμα (ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 58/28.04.2009 τ. Α’). Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα οι 
πτυχιούχοι του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών, μπορούν να 
απασχολούνται είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε ως μισθωτοί σε ποικίλους τομείς 
επιστημονικής δραστηριότητας, ενδεικτικά: 

1. Με την έρευνα και ανάπτυξη, παραγωγή, τυποποίηση, ποιοτικό έλεγχο, 
πιστοποίηση και εμπορία υλικών, όπως α) κεραμικά, πολυμερή, ύαλοι, μέταλλα, 
υγροκρυσταλλικά υλικά, σύνθετα υλικά, υλικά κατασκευών, ευφυή υλικά β) 
ημιαγώγιμα υλικά, υπεραγώγιμα υλικά,μαγνητικά υλικά, νανοϋλικά και 
νανοδομημένα υλικά οπτικά οπτοηλεκτρονικά φωτονικά πολυμερικά και 
γενικότερα μοριακά υλικά που χρησιμοποιούνται στην ηλεκτρονική, 
οπτοηλεκτρονική και στις τηλεπικοινωνίες γ) βιοϋλικά, βιοσυμβατά υλικά, υλικά 
βιολογικών εφαρμογών και άλλων υλικών με εφαρμογές στη φαρμακευτική, 
οδοντιατρική και ιατρική. Οι παραπάνω δραστηριότητες νοούνται τόσο σε 
εργαστηριακή όσο και σε βιομηχανική κλίμακα και περιλαμβάνουν τη σύνθεση, 
μορφοποίηση, επεξεργασία, χαρακτηρισμό, μοντελοποίηση και προσομοίωση 
υλικών. 

2. Σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς παραγωγής ενέργειας και 
τηλεπικοινωνιών, και όπου η έρευνα και ανάπτυξη νέων προηγμένων υλικών είναι 
απαραίτητες για την πρόοδο σε κάθε δραστηριότητα παραγωγής διανομής 
ενέργειας και τηλεπικοινωνιών. 

3. Ως επιστήμονες σε οργανισμούς και υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και της 
αυτοδιοίκησης ή ιδιωτικά εργαστήρια που έχουν την ευθύνη του επισήμου ελέγχου 
και σχεδιασμού υλικών. 

4. Ως επιστήμονες σε οργανισμούς, εργαστήρια και υπηρεσίες δημοσίου τομέα και 
της αυτοδιοίκησης ή ιδιωτικά εργαστήρια που αναλαμβάνουν την εκπόνηση 
μελετών για την εγκατάσταση, πιστοποίηση και επιθεώρηση συστημάτων 
διασφάλισης ποιότητας υλικών και τη διαπίστευση εργαστηρίων μελέτης υλικών. 

5. Ως εκπαιδευτικοί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε δημόσια και ιδιωτικά 
γυμνάσια, λύκεια, φροντιστήρια, δημόσια και ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) και κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης (Κ.Ε.Κ), Κέντρα 
Ελευθέρων Σπουδών (Κ.Ε.Σ.) και λοιπούς φορείς δευτεροβάθμιας και μετα-
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη διδασκαλία μαθημάτων επιστήμης και 
τεχνολογίας υλικών, αλλά και λοιπών σχετικών με τα υλικά μαθημάτων θετικών 
επιστημών. Για την ως άνω κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν έχει 
οριστικοποιηθεί η εισήγηση του αρμοδίου φορέα προς το Υπουργείο Παιδείας και 
δεν έχει γίνει ένταξη των αποφοίτων σε συγκεκριμένο κωδικό ειδικότητας. 

6. Ως ερευνητές σε θέματα Επιστήμης των Υλικών σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
(Α.Ε.Ι.), ερευνητικά κέντρα, ερευνητικά ινστιτούτα, ιδρύματα ερευνών και τμήματα 
έρευνας επιχειρήσεων και 

7. Ως πραγματογνώμονες συντάσσοντας τεχνικές εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις σε 
θέματα Επιστήμης των Υλικών. 

https://www.matersci.upatras.gr/images/joomlart/university/studies/ProgrammeGuide.pdf
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61. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 

ΜΟΡΙΑ 2020: 15.075 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Απόφοιτοι Απόφοιτοι του Τμήματος, σε όλη την 
35-χρονη πορεία του, επιτυγχάνουν θέσεις στις κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας και στα 
κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Ελλάδα, την Ευρώπη, και την Βόρεια Αμερική, με 
αποτέλεσμα ισχυρή διεθνή φήμη και διαρκείς συνεργασίες σε όλα τα επίπεδα με ανθρώπους 
και οργανισμούς που μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα και την ίδια επιθυμία για αριστεία και 
δημιουργία.Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, ένας απόφοιτος του τμήματος Επιστήμης 
Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις για να 
εργαστεί σε όλες τις περιοχές που σχετίζονται με την Επιστήμη και την Μηχανική των 
Υπολογιστών ή να συνεχίσει τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο. 

 

62. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 

ΜΟΡΙΑ 2020: 17.450 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις 
εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται 
ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως: καθηγητές φυσικής αγωγής 
σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, προπονητές σε αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία, 
γυμναστές σε δήμους και επιχειρήσεις, τεχνικοί σύμβουλοι και επιστημονικοί συνεργάτες σε 
αθλητικούς οργανισμούς και συναφείς φορείς, ελεύθεροι επαγγελματίες, σε κέντρα 
αδυνατίσματος, γυμναστήρια, κατασκηνώσεις. Εντάσσονται στο Κλάδο ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής: 
[Κωδικός: ΠΕ 11.00] Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (κωδ. 1101) 
ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή 
Πτυχίο της Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής (κωδ. 1102). 

 

 

63. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 

ΜΟΡΙΑ 2020: 17.116 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων 
του ΤΕΦΑΑ είναι πολλές και μπορούν να συνοψισθούν στα παρακάτω: 

• Καθηγητές Φυσικής Αγωγής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

• Προπονητές ατομικών ή ομαδικών αθλημάτων  

• Ειδική Αγωγή (Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός για άτομα με ειδικές ικανότητες) 

• Διοικητικό Στέλεχος σε αθλητικούς φορείς 

https://www.csd.uoc.gr/index.jsp?content=courses_catalog&openmenu=demoAcc3&lang=gr
http://www.phed.uoa.gr/proptyxiakes-spoydes/programma-spoydon/ma8imata.html
https://www.phed.auth.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%80%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AD%CF%82/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD
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• Άσκηση και Φυσική Κατάσταση (γυμναστήρια, κλπ.) 

• Άσκηση και υγεία 

• Διαχείριση ελεύθερου χρόνου (κατασκηνώσεις κλπ.) 

  

64. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ 

ΜΟΡΙΑ 2020: 14.941 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις 
εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται 
ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως: καθηγητές φυσικής αγωγής 
σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, προπονητές σε αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία, 
γυμναστές σε δήμους και επιχειρήσεις, τεχνικοί σύμβουλοι και επιστημονικοί συνεργάτες σε 
αθλητικούς οργανισμούς και συναφείς φορείς, ελεύθεροι επαγγελματίες, σε κέντρα 
αδυνατίσματος, γυμναστήρια, κατασκηνώσεις. Εντάσσονται στο Κλάδο ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής: 
[Κωδικός: ΠΕ 11.00] Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (κωδ. 1101) 
ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή 
Πτυχίο της Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής (κωδ. 1102). 

 

 

65. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) ΑΠΘ 

ΜΟΡΙΑ 2020: 14.609 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις 
εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται 
ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως: καθηγητές φυσικής αγωγής 
σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, προπονητές σε αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία, 
γυμναστές σε δήμους και επιχειρήσεις, τεχνικοί σύμβουλοι και επιστημονικοί συνεργάτες σε 
αθλητικούς οργανισμούς και συναφείς φορείς, ελεύθεροι επαγγελματίες, σε κέντρα 
αδυνατίσματος, γυμναστήρια, κατασκηνώσεις. Εντάσσονται στο Κλάδο ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής: 
[Κωδικός: ΠΕ 11.00] Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (κωδ. 1101) 
ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή 
Πτυχίο της Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής (κωδ. 1102). 

 

66. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΜΟΡΙΑ 2020: 15.666 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις 
εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται 
ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως: καθηγητές φυσικής αγωγής 

http://www.phyed.duth.gr/undergraduate/index.php/el/ustudies/lus11/1st
https://phed-sr.auth.gr/el/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD
http://www.pe.uth.gr/index.php/spoudes/proptyxiakes-spoudes/programma-spoudon
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σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, προπονητές σε αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία, 
γυμναστές σε δήμους και επιχειρήσεις, τεχνικοί σύμβουλοι και επιστημονικοί συνεργάτες σε 
αθλητικούς οργανισμούς και συναφείς φορείς, ελεύθεροι επαγγελματίες, σε κέντρα 
αδυνατίσματος, γυμναστήρια, κατασκηνώσεις. Εντάσσονται στο Κλάδο ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής: 
[Κωδικός: ΠΕ 11.00] Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (κωδ. 1101) 
ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή 
Πτυχίο της Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής (κωδ. 1102). 

 

 

67. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 

ΒΑΣΗ 2020: 12.125 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

1. Κατεύθυνση Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου 

2. Κατεύθυνση Γεωργίας και Βελτίωσης Φυτών 

3. Κατεύθυνση Δενδροκομίας και Αμπελουργία 

4. Κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας Φυτών και Βιοτεχνολογίας 
Μικροοργανισμών 

5. Κατεύθυνση Κηπευτικών Καλλιεργειών 

6. Κατεύθυνση Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Ως απόφοιτος του Τμήματος μπορείς να 
στελεχώσεις Δημόσιες Υπηρεσίες (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΕΘΙΑΓΕ, ΜΦΙ, 
ΕΦΕΤ, κα), Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ), Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Δήμους, Νομαρχίες, κα), Τράπεζες (Αγροτική Τράπεζα), Σχολεία, καθώς και ιδιωτικούς φορείς: 

• ως σύμβουλος στην παραγωγική διαδικασία ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων 
(Ιδιωτικός φορέας), 

• σε εταιρείες εμπορίας γεωργικών εφοδίων (λιπάσματα, σπόροι, 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα), 

• σε χώρους γεωργικών εφοδίων (καταστήματα εμπορίας), 

• σε Συνεταιρισμούς, 

• ως σύμβουλοι σε ομάδες παραγωγών, 

• σε εταιρείες εκτέλεσης πειραμάτων αξιολόγησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
και πολλαπλασιαστικού υλικού (GEP- Good Efficacy Practices), 

• σε οργανισμούς πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων (Ολοκληρωμένη Διαχείριση, 
Βιολογική Γεωργία) και 

• σε ερευνητικά ιδρύματα. 

Με την εγγραφή σου στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο αποκτάς την άδεια άσκησης του 
επαγγέλματος του Γεωπόνου και μπορείς να ανοίξεις κατάστημα εμπορίας σπόρων και φυτικού 
υλικού, εταιρεία εμπορίας και πώλησης Γεωργικών Φαρμάκων και άλλων γεωργικών ειδών). 

 

 

68. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 1.700 

http://efp.aua.gr/sites/efp.aua.gr/files/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%20%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD%20%CE%95%CE%A6%CE%A0%20%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B4%20%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82%202019-20_0.pdf
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πτυχιούχοι Γεωπόνοι του Τμήματος 
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής έχουν τα προσόντα και τις δυνατότητες να απασχοληθούν, σε 
Υπουργεία, σε διάφορους Δημόσιους Οργανισμούς (όπως Οργανισμός Γάλακτος, Οργανισμός 
Γεωργικών Ασφαλίσεων, ΕΟΜΜΕΧ, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 
Οργανισμός Προώθησης Ελληνικών Προϊόντων, Ο.Τ.Α , Οργανισμός Πληρωμών και Επιδοτήσεων 
κ.ά.,), στον Ιδιωτικό Τομέα (όπως Συνεταιριστικές Οργανώσεις, Ιδιωτικές Επιχειρήσεις εταιρικής 
ή ατομικής μορφής, Ιδιωτικά γραφεία μελετών και παροχής υπηρεσιών, ως επιχειρηματίες, σε 
ατομική ή εταιρική μορφή, μελετητικών γραφείων, γεωργικών επιχειρήσεων,καταστημάτων 
κ.ά.) και σε Διεθνείς Οργανισμούς ως στελέχη, σύμβουλοι, μελετητές και ερευνητές διαφόρων 
Διεθνών Οργανισμών. 

 

 

69. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020:   9.975 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Με την ολοκληρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες 
επιστημονικές  και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να 
δραστηριοποιούνται ως : 

Οινολόγοι και Τεχνολόγοι Ποτών, ιδίως στους ακόλουθους  τομείς (περιληπτικά): 

• Παραγωγή, επεξεργασία, διασφάλιση της ποιότητας, της υγιεινης, πιστοποίηση της 
ποιότητας και καταλληλότητας  και ποιοτικός έλεγχος των αμπελοοινικών προϊόντων, των 
ποτών και των υδάτων, είτε ως υπεύθυνοι τμημάτων είτε ως τεχνικοί ασφάλειας. 

• Συσκευασία , αποθήκευση, συντήρηση, διακίνηση και εμπορία οίνων 

• οργάνωση αμπελοοινικών επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων ζυθοποιίας  

• Ασκούν καθήκοντα εμπειρογνώμονα σε αγορανομικά ή άλλα δικαστήρια και σε υπηρεσίες 
ελέγχου για την πιστοποίηση της ποιότητας και καταλληλότητας  των οίνων και ποτών. 

• Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορουν να απασχολουνται σε όλες τις βαθμίδες του 
δημοσίου και της Εκπαίδευσης. Επίσης, μπορούν να απασχοληθούν στο σχεδιασμό και 
την εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης. 

 

 

70. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020:  14.275 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:   ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

http://cropscience.upatras.gr/?page_id=50
http://www.wvbs.uniwa.gr/entypa/proptyxiakes%20spoudes.pdf
https://www.nured.auth.gr/sites/default/files/files/odigosSpoudonAfter2019_2020_03.pdf
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Μέσα από το πρόγραμμα σπουδών επιδιώκουν να αποκτήσουν οι απόφοιτοι τις απαραίτητες 
γνώσεις και ικανότητες, ώστε να προάγουν την παιδαγωγική επιστήμη, να προσαρμόζονται στις 
επιστημονικές και εκπαιδευτικές αλλαγές και να συμβάλουν με την έρευνα στην εξέλιξη και στις 
σύγχρονες εφαρμογές της επιστήμης αυτής. Συνεπώς οι απόφοιτοι του Τμήματος, από τα 
μαθήματα κορμού, τις προσωπικές επιλογές τους (επιλεγόμενα μαθήματα και διπλωματική 
εργασία) και την Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική (πρόγραμμα πρακτικής άσκησης) 
δύνανται να αποκτήσουν ικανότητες προσφοράς υπηρεσιών σε φορείς τυπικής και μη τυπικής 
εκπαίδευσης μικρών παιδιών, καθώς επίσης και τη δυνατότητα για διεξαγωγή έρευνας στο 
πεδίο των επιστημών της εκπαίδευσης. Επιπλέον των γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν την 
επιστήμη και το επάγγελμά τους, οι απόφοιτοι του Τμήματος αποκτούν γνώσεις και ικανότητες 
που έχουν σχέση με την επικοινωνία σε μια ξένη γλώσσα και με τη χρήση των Τ.Π.Ε. 

 

 

71. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020:   14.475 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  Α. Κατεύθυνση Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης, η οποία θα χορηγεί 
πτυχίο Δασκάλου, όπως τα αντίστοιχα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης της χώρας 
Β. Κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας, η οποία θα χορηγεί πτυχίο Κοινωνικού Λειτουργού, όπως τα 
αντίστοιχα Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας της χώρας. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης μπορούν να σταδιοδρομήσουν:  

•Ως εκπαιδευτικοί στη Δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (κλάδος ΠΕ-70) 16  

•Ως εκπαιδευτικοί στην Ιδιωτική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση  

•Ως επιστημονικό προσωπικό σε Δημόσιες και Ιδιωτικές Επιχειρήσεις /Οργανισμούς που 
ασχολούνται με συναφείς θεματικές, όπως σε Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, σε 
Ιδρύματα παιδικής πρόνοιας, σε παιδικές κατασκηνώσεις, ξενοδοχειακές μονάδες, 
παιδικά μουσεία κ.ά.  

•Ως ερευνητές σε εκπαιδευτικά κέντρα και οργανισμούς 

•Ως συγγραφείς εκπαιδευτικών βιβλίων  

•Με περαιτέρω εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, οι απόφοιτοι αυτής της κατεύθυνσης θα 
είναι σε θέση να καταλάβουν θέσεις στον κλάδο της Ειδικής Αγωγής, ως εκπαιδευτικοί 
Ειδικής Αγωγής σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.). Για τα πλήρη 
επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων της κατεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης, 
μπορείτε να ανατρέξετε στην αντίστοιχη νομοθεσία: Ν. 1566/1985, άρθρα 13 και 15 (ΦΕΚ 
167/τ. Α/1985) και το ΠΔ 24/1991 (ΦΕΚ 9/τ. Α/4-2- 1991). Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να ανατρέξουν στον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό 
Κώδικα. Κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ (αριθμός:50, ΦΕΚ 23, τ. 
Α, 26-1-1989, σελ. 345-347) Άρθρο 1 Επαγγελματικά Δικαιώματα  

Οι πτυχιούχοι, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις - θεωρητικές και εφαρμοσμένες 
- ασχολούνται, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, σε όλους τους 
τομείς δραστηριότητας που αποβλέπουν στην πραγματοποίηση ενός ή και συνδυασμού από τους 
παρακάτω στόχους: α) Πρόληψη και θεραπεία κοινωνικών προβλημάτων. β) Βελτίωση του 
βιοτικού επιπέδου και της κοινωνικής λειτουργικότητας, ατόμων και ομάδων με την πραγμάτωση 
θεσμικών αλλαγών μέσα στην κοινότητα. 2.  

http://www.edu-sw.upatras.gr/wp-content/uploads/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91-%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D-%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%AA%CE%9A%CE%9F%CE%A5-%CE%95%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A3-2020-2021.pdf
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Οι πτυχιούχοι  του τμήματος κοινωνικής εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας 
των Τεχνολογικών Εκπ/κών Ιδρυμάτων, Κοινωνικοί Λειτουργοί έχουν δικαίωμα απασχόλησης, ως 
στελέχη στον ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις διατάξεις 
που ισχύουν κάθε φορά, με τα παρακάτω αντικείμενα: α) Διενέργεια κοινωνικής μελέτης ή 
ψυχοκοινωνικής μελέτης όπου κρίνεται απαραίτητη, του περιστατικού, της ομάδας και της 
κοινότητας που χρειάζεται την παρέμβασή τους. β) Διαμόρφωση διάγνωσης, αυτόνομα ή και σε 
συνεργασία με άλλους ειδικούς για τα προβλήματα που εντοπίστηκαν. γ) Εκπόνηση και εκτέλεση 
σχεδίου δράσης και ενεργειών για την αντιμετώπιση συγκεκριμένης κατάστασης.  

Οι πτυχιούχοι του τμήματος ασκούν τις παρακάτω δραστηριότητες κατά τομέα απασχόλησης, ως 
εξής: α) Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας: Προγράμματα παιδικής προστασίας, υπερηλίκων, 
αναπήρων και γενικά ατόμων και οικογενειών με κοινωνικές ανάγκες. β) Τομέας Υγείας. Παροχή 
ειδικών κοινωνικών υπηρεσιών προς τον ασθενή και τους οικείους του, σε νοσηλευτικά ιδρύματα, 
αναρρωτήρια, Θεραπευτικούς ξενώνες, ιατροκοινωνικά κέντρα, μονάδες οικογενειακού 
προγραμματισμού κ.λπ. γ) Τομέας Ψυχικής Υγείας: Παροχή υπηρεσιών διαγνωστικού 
συμβουλευτικού και θεραπευτικού χαρακτήρα σε άτομα, ομάδες και οικογένειες τα οποία 
θεραπεύονται σε 17 κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Θεραπευτήρια Ψυχικών Παθήσεων, 
Συμβουλευτικούς Σταθμούς κ.λπ. δ) Τομέας Κοινωνικής Ασφάλισης. Παροχή κοινωνικών 
υπηρεσιών ενημερωτικού, συμβουλευτικού και επιβοηθητικού χαρακτήρα σε ασφαλισμένα 
άτομα ή και στις οικογένειες τους, μέσα από τους αρμόδιους φορείς π.χ. Ι.Κ.Α., Ο.Γ.Α., κ.λπ. ε) 
Τομέας επαγγελματικού προσανατολισμού εργασίας.  

 

72. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. 
ΠΑΤΡΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020:  12.325 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και 
την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και 
ιδιωτικό τομέα: σε νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς, σε νοσοκομεία, σε ιδρύματα 
φροντίδας για το παιδί, σε χώρους ψυχαγωγίας για το παιδί, σε δικό τους νηπιαγωγείο. 

 

 

73. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020:  9.925 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ   

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:   -  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

 Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστημών των Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία εργάζονται 
σε ποικίλα πλαίσια εκπαίδευσης, φροντίδας και ψυχαγωγίας παιδιών προσχολικής ηλικίας ή/και 
πρώτης σχολικής ηλικίας. Ο ρόλος τους είναι να δημιουργούν για τα παιδιά τα κατάλληλα 
περιβάλλοντα μάθησης μέσα από δραστηριότητες ποικίλων γνωστικών αντικειμένων. Στη 
δουλειά τους ανάλογα με το περιεχόμενο του διδακτικού σχεδίου που αναλαμβάνουν να 
καταρτίσουν και να υλοποιήσουν χρειάζεται να χρησιμοποιούν ποικίλα εκπαιδευτικά υλικά και 
εξοπλισμό (π.χ. Η/Υ, γραφική ύλη, εργαλεία πειραματισμού) για να επιτευχθούν τα βέλτιστα 

http://150.140.160.61:8000/static/files/studies/os-gr.pdf
https://www.psed.duth.gr/wp-content/uploads/2021/02/odigos_spoudon_2020-21_gr_v4.pdf
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μαθησιακά οφέλη απ’ την πλευρά των παιδιών. Ο βαθμός αυτονομίας, συνεργασίας και 
επίβλεψης στην εκπόνηση του εκπαιδευτικού έργου, οι ακριβείς συνθήκες εργασίας και οι 
αμοιβές-παροχές του συγκεκριμένου επαγγέλματος ποικίλουν ανάλογα με το εκάστοτε 
εργασιακό πλαίσιο απασχόλησης 

Παραδείγματα πιθανών θέσεων εργασίας: 

• σε νηπιαγωγεία στο δημόσιο τομέα 

• σε νηπιαγωγεία στον ιδιωτικό τομέα 

• σε δημοτικούς παιδικούς ή/και βρεφονηπιακούς σταθμούς των ΟΤΑ 

• σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς 

• σε χώρους που γίνονται εκπαιδευτικά προγράμματα (μουσεία, βιβλιοθήκες, κέντρα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, παιδότοπους, 
κατασκηνώσεις για παιδιά κλπ) 

• Επιχειρηματική δραστηριότητα με δημιουργία δικού τους νηπιαγωγείου/παιδικού 
σταθμού 

• Παροχή εκπαιδευτικού έργου ως ελεύθεροι επαγγελματίες με προσφορά ιδιαίτερων 
μαθημάτων σε παιδιά των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου 

  

74.  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΠΑΝ. 
ΑΙΓΙΑΟΥ 

ΒΑΣΗ 2020:  9.250 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:   - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

Oι πτυχιούχοι του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού 
Σχεδιασμού, αποκτούν τις αναγκαίες επιστημονικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες σε 
συνδυασμό με τις  αναγκαίες ερευνητικές ικανότητες και δεξιότητες,  ώστε να 
δραστηριοποιούνται ως εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής στο δημόσιο και στον ιδιωτικό 
τομέα.  Επιπλέον, στο βαθμό όπου η έμφαση του Προγράμματος Σπουδών στον άξονα 
του  Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού επιτρέπει τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου επαγγελματικού 
προφίλ των αποφοίτων με την επιπλέον καλλιέργεια ικανοτήτων και δεξιοτήτων σχεδιασμού και 
διοίκησης σχολικών μονάδων Προσχολικής Εκπαίδευσης, διαχείρισης τοπικών κοινωνικών 
εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δράσεων με σχεδιασμένη αξιοποίηση των Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, καθώς και παραγωγής πολύμορφου εκπαιδευτικού-
παιδαγωγικού υλικού, οι πτυχιούχοι του Τμήματος είναι δυνατόν να εμπλέκονται ως σύμβουλοι, 
σχεδιαστές/τριες,  εμψυχωτές/τριες, διαχειριστές/τριες στη 
μικρο/μακροοργάνωση  κοινωνικών,  εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δράσεων, σε τοπικό ή 
υπερτοπικό επίπεδο και σε διαφορετικά πλαίσια (όπως, σε Προγράμματα Υπουργείων, Δήμων, 
στην Οργάνωση λειτουργίας Βρεφονηπιακών Σταθμών και Νηπιαγωγείων, σε Προγράμματα 
Επιμόρφωσης σε Επιχειρήσεις και λοιπούς εργασιακούς χώρους, σε Προγράμματα Δια Βίου 
Εκπαίδευσης, σε Προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς για 
το σχεδιασμό ειδικών εκπαιδευτικών δράσεων κ. ο.κ.ε.). 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού 
Σχεδιασμού, με βάση την επιστημονική  εξειδίκευση και την τεχνογνωσία τους, δύνανται να 
απασχολούνται στο δημόσιο και στο ιδιωτικό τομέα ως εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής και 
σε οποιαδήποτε άλλη θέση απαιτεί πτυχίο Α.Ε.Ι. 

http://www.pse.aegean.gr/?page_id=5421
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75. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΜΟΡΙΑ 2020: 9.910 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Άρθρο 1 

1. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Διακοσµητικής και οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Εσωτερικής 
Αρχιτεκτονικής, Διακόσµηοης και Σχεδιασµού Αντικειµένων (όπως µετονοµάστηκε το Τµήµα 
Διακοσµητικής), της ΣχoλήςΓραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τεχνολογικού 
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (ΤΕΙ) Αθήνας, µε βάση τις εξειδικευµένες επιστηµονικές, καλλιτεχνικές 
και τεχνολογικές γνώσεις τους, ασχολούνται είτε αυτοδύναµα είτε σε συνεργασία µε άλλους 
επιστήµονες, 

µε τη µελέτη, έρευνα και εφαρµογή της Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων, της Αρχιτεκτονικής 
Εξωτερικών Χώρων µικρής κλίµακας, καθώς και τον Σχεδιασµό (design) Επίπλου, Βιοµηχανικών 
και Διακοσµητικών Αντικειµένων, είτε µεµονωµένων, είτε παραγόµενων βιοµηχανικά. 

Η ενασχόληση τους αυτή γίνεται στα πλαίσια της ειδικότητας τους και µε στόχο την εξασφάλιση 
της ποιότητας ζωής, της υγείας, της ασφάλειας και της άνεσης του χρήστη, σύµφωνα µε τους 
ισχύοντες κανονισµούς. 

2. Ειδικότερα, οι πτυxιoύχoι του πιο πάνω Τµήµατος έχουν δικαίωµα απασχόλησης, είτε ως 
στελέχη µονάδων του Ιδιωτικού και του Δηµόσιου Τοµέα, είτε ως αυτοαπασχολούµενοι, στα 
ακόλουθα αντικείµενα και δραστηριότητες: 

2.1 Στον Τοµέα της Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων απασχολούνται µε τη λειτουργική 
διαµόρφωση, αισθητική µελέτη και οργάνωση οποιωνδήποτε εσωτερικών χώρων, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι επεµβάσεις δεν επηρεάζουν τον φέροντα οργανισµό των κτιρίων και, 
ειδικότερα, µε: 

2.1.1 Το σχεδιασµό, µελέτη και εφαρµογή µη φερόντων δοµικών στοιχείων 

2.12 Το σχεδιασµό, µελέτη και εφαρµογή τελειωµάτων (επενδύσεις, χρωµατικές µελέτες, 
φωτισµό κ.λ.π.) 

2.1.3 Το σχεδιασµό, µελέτη και εφαρµογή επίπλωσης 

2.1.4 Το σχεδιασµό. µελέτη και εφαρµογή χρηστικών και διακοσµητικών αντικειµένων. 

Για τις εργασίες αυτές, τόσο σε υπάρχοντα, όσο και σε νέα κτίρια, έχουν δικαίωµα αυτοδύναµης 
µελέτης και εφαρµογής, δηλαδή προγραµµατισµό, σχεδιαστική ανάλυση, µελέτη διαµόρφωσης 
χώρου, αισθητική·µελέτη, οικονομικό προϋπολογισμό, καθώς και επίβλεψης εργασιών 
εφαρµογής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν γίνεται επέµβαση στα φέροντα δοµικά στοιχεία του 
κτιρίου ή συµµετέχουν στην οµάδα µελέτης και επίβλεψης όταν πρόκειται για ανέγερση νέων 
κτιρίων. 

2.2 Στον Τοµέα της Αρχιτεκτονικής Εξωτερικών Χώρων µικρής κλίµακας απασχολούνται µε το 
σχεδιασµό, τη µελέτη και την εφαρµογή ελαφρών µεταβλητών κατασκευών εξωτερικών χώρων 
(περίπτερα εκθέσεων, υπόστεγα, στάσεις λεωφορείων κλπ.) σε ήδη διαµορφωµένους 
ελεύθερους χώρους. 

Επίσης, απασχολούνται µε τη µελέτη, επιλογή και εφαρµογή των διακοσµητικών αντικειµένων 
εξοπλισµού των χώρων αυτών, υπό την προϋπόθέση ότι για τα έργα αυτά δεν απαιτείται ειδική 
στατική µελέτη. 

http://www.teiath.gr/userfiles/eadsa_web_admin/documents/InteriorArchitecture_uniwa.pdf
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2.3 Στον Τοµέα του Σχεδιασµού Αντικειµένων (design) απασχολούνται µε το σχεδιασµό, τη 
µελέτη και την παραγωγική διαδικασία βιοµηχανικών και βιοτεχνικών αντικειµένων, επίπλων, 
καθώς και χρηστικών και διακοσµητικών αντικειµένων εξοπλισµού εσωτερικών και εξωτερικών 
χώρων. 

2.4 Ασκούν κάθε άλλη δραστηριότητα σε επαγγελµατικό αντικείµενα που εµφανίζονται µε την 
εξέλιξη της επιστήµης και της τεχνολογίας στην Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων, στην 
Αρχιτεκτονική Εξωτερικών Χώρων µικρής κλίµακας, στην Διακόσµηση και στο Σχεδιασµό (design) 
επίπλων, βιoµηxανικών και διακοσµητικών αντικειµένων, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται 
από το γνωστικό αντικείµενο τους. 

3. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσµησης και Σχεδιασµού 
Αντικειµένων µπορούν να εξελίσσονται σε όλη την κλίµακα της διοικητικής και τεχνικής 
ιεραρχίας, σε φορείς σχετικούς µε το αντικείµενο απασχόλησής τους, εφόσον τούτο 
προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. 

Μπορούν, επίσης, να απασχολούνται στην εκπαίδευση, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, 
καθώς και ως µέλη ερευνητικών µονάδων σε θέµατα της ειδικότητας τους. 

 

76. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

ΜΟΡΙΑ 2020: 6.850 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Εσωτερικής 
Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων του Τεχνολογικού Τομέα της 
ανώτατης Εκπαίδευσης έχουν νομοθετικά κατοχυρωμένο πλαίσιο άσκησης επαγγέλματος 
σύμφωνα με το Π.Δ 67/2009 (Δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Α΄αρ. 89/11 Ιουνίου 2009).Οι πτυχιούχοι 
του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων των Τ.Ε.Ι. 
δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύτατο πεδίο επαγγελματικής απασχόλησης, που εκτείνεται 
πρακτικά σε όλη την ελληνική αγορά, όπως: · Δημόσιος Τομέας. · Ιδιωτικός τομέας. · Προσωπικές 
Επιχειρήσεις (ελεύθερο επάγγελμα). Με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές, καλλιτεχνικές 
και τεχνολογικές γνώσεις τους, ασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους 
επιστήμονες, με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων, της 
Αρχιτεκτονικής Εξωτερικών Χώρων μικρής κλίμακας, καθώς και τον Σχεδιασμό (design) Επίπλου, 
Βιομηχανικών και Διακοσμητικών Αντικειμένων, είτε μεμονωμένων, είτε παραγόμενων 
βιομηχανικά. Η ενασχόλησή τους αυτή γίνεται στα πλαίσια της ειδικότητάς τους και με στόχο 
την εξασφάλιση της ποιότητας ζωής, της υγείας, της ασφάλειας και της άνεσης του χρήστη, 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα 
απασχόλησης, είτε ως στελέχη μονάδων του Ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα, είτε ως 
αυτοαπασχολούμενοι, στα ακόλουθα αντικείμενα και δραστηριότητες: Α. Στον Τομέα της 
Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων Απασχολούνται με τη λειτουργική διαμόρφωση, αισθητική 
μελέτη και οργάνωση οποιωνδήποτε εσωτερικών χώρων, υπό την προϋπόθεση ότι οι 
επεμβάσεις δεν επηρεάζουν τον φέροντα οργανισμό των κτιρίων και ειδικότερα με: · Το 
σχεδιασμό, μελέτη και εφαρμογή μη φερόντων δομικών στοιχείων · Το σχεδιασμό, μελέτη και 
εφαρμογή τελειωμάτων (επενδύσεις, χρωματικές μελέτες, φωτισμό κ.λ.π.) · Το σχεδιασμό, 
μελέτη και εφαρμογή επίπλωσης · Το σχεδιασμό, μελέτη και εφαρμογή χρηστικών και 
διακοσμητικών αντικειμένων. Για τις εργασίες αυτές, τόσο σε υπάρχοντα, όσο και σε νέα κτίρια, 
έχουν δικαίωμα αυτοδύναμης μελέτης και εφαρμογής, δηλαδή προγραμματισμό, σχεδιαστική 
ανάλυση, μελέτη διαμόρφωσης χώρου, αισθητική μελέτη, οικονομικό προϋπολογισμό, καθώς 
και επίβλεψης εργασιών εφαρμογής, υπό την προϋπόθεση ότι δε γίνεται επέμβαση στα φέροντα 
δομικά στοιχεία του κτιρίου ή συμμετέχουν στην ομάδα μελέτης και επίβλεψης όταν πρόκειται 

https://www.ihu.gr/tmimata/esoterikis-architektonikis#tab-075cb68bcf4d0f28666
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για ανέγερση νέων κτιρίων. Β. Στον Τομέα της Αρχιτεκτονικής Εξωτερικών Χώρων μικρής 
κλίμακας Απασχολούνται με το σχεδιασμό, τη μελέτη και την εφαρμογή ελαφρών μεταβλητών 
κατασκευών εξωτερικών χώρων (περίπτερα εκθέσεων, υπόστεγα, στάσεις λεωφορείων κ.λ.π.) 
σε ήδη διαμορφωμένους ελεύθερους χώρους. Επίσης, απασχολούνται με τη μελέτη, επιλογή και 
εφαρμογή των διακοσμητικών αντικειμένων εξοπλισμού των χώρων αυτών, υπό την 
προϋπόθεση ότι για τα έργα αυτά δεν απαιτείται ειδική στατική μελέτη. Γ. Στον Τομέα του 
Σχεδιασμού Αντικειμένων (ægõkép) Απασχολούνται με το σχεδιασμό, τη μελέτη και την 
παραγωγική διαδικασία βιομηχανικών και βιοτεχνικών αντικειμένων, επίπλων, καθώς και 
χρηστικών και διακοσμητικών αντικειμένων εξοπλισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Δ. 
Ασκούν κάθε άλλη δραστηριότητα Σε επαγγελματικά αντικείμενα που εμφανίζονται με την 
εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας στην Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων, στην 
Αρχιτεκτονική Εξωτερικών Χώρων μικρής κλίμακας, στην Διακόσμηση και στο Σχεδιασμό (design) 
επίπλων, βιομηχανικών και διακοσμητικών αντικειμένων, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται 
από το γνωστικό αντικείμενό τους. 

 

 

77. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. 

ΜΟΡΙΑ 2020: 16.125 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  

                                 Α)Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών 

                                 Β) Πληροφοριακά Συστήματα  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Τα επαγγελματικά δικαιώματα καθορίζονται 
από  Π.Δ. 44 /2009 ΦΕΚ 58Α/2009   :”Επαγγελματική κατοχύρωση των διπλωματούχων 
μηχανικών και των πτυχιούχων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στα αντικείμενα πληροφορικής 
και τηλεπικοινωνιών ” Οι απόφοιτοι των τμημάτων Πληροφορικής του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών , Πληροφορικής του  Πανεπιστημίου Πειραιά και Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας    εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο και 
μπορούν να εργαστούν και ως οικονομολόγοι. 

 

 

78. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. 
ΜΑΚΕΔ. 

ΜΟΡΙΑ 2020: 15.850 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  

Α) Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών 

Β) Πληροφοριακά Συστήματα 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Τα επαγγελματικά δικαιώματα καθορίζονται 
από  Π.Δ. 44 /2009 ΦΕΚ 58Α/2009   :”Επαγγελματική κατοχύρωση των διπλωματούχων 
μηχανικών και των πτυχιούχων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στα αντικείμενα πληροφορικής 
και τηλεπικοινωνιών ” Οι απόφοιτοι των τμημάτων Πληροφορικής του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών , Πληροφορικής του  Πανεπιστημίου Πειραιά και Εφαρμοσμένης 

https://www.uom.gr/dai/programma-spoydon-prosferomena-mathhmata
https://www.uom.gr/dai/programma-spoydon-prosferomena-mathhmata
https://www.uom.gr/dai/episthmh-kai-texnologia-ypologiston
https://www.uom.gr/dai/plhroforiaka-systhmata
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Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας    εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο και 
μπορούν να εργαστούν και ως οικονομολόγοι. 

 

 

79. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 

ΒΑΣΗ 2020: 15.325 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 2 (Μαθηματικού Εφαρμογών, Φυσικού Εφαρμογών) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Οι διπλωματούχοι της Σχολής, εφοδιάζονται με τις αναγκαίες γνώσεις ώστε να μπορούν: 

1. να ασχολούνται με τη διδασκαλία και την ερευνητική δραστηριότητα σε διάφορους 
κλάδους των Μαθηματικών, της Φυσικής και της Μηχανικής και των εφαρμογών τους, 

2. να στελεχώσουν τμήματα έρευνας, σχεδιασμού και ανάπτυξης βιομηχανιών, εταιρειών 
και τραπεζών και να εργαστούν ως σύμβουλοι επιχειρήσεων του Δημόσιου ή Ιδιωτικού 
Τομέα ασχολούμενοι με την ανάλυση και αξιοποίηση δεδομένων, ανάπτυξη και χρήση 
υπολογιστικών εργαλείων, αξιοποίηση στοχαστικών μοντέλων για τη μελέτη 
προβλημάτων, λήψη αποφάσεων και οργάνωση της παραγωγής, 

3. να συμβάλλουν στην εισαγωγή σύγχρονων εφαρμογών των Μαθηματικών και της 
Φυσικής, τόσο από τη σκοπιά της μεθοδολογίας όσο και από τη σκοπιά του εξοπλισμού 
σε όργανα, στον ευρύτερο Τομέα της Υγείας, 

4. να συμβάλλουν στη μελέτη της δομής και των φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων ευρέος 
φάσματος υλικών. 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των διπλωματούχων προσδιορίζονται αναλυτικά στο 
ΠΔ199/2007(Φ.Ε.Κ.226/14-9-2007). 

Η δυνατότητα συμμετοχής των διπλωματούχων σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για πρόσληψη 
διδασκόντων Β’ θμιας εκπαίδευσης, κατοχυρώνεται με το Ν.3687 («Θέματα του προσωπικού 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις», Κεφάλαιο Α’ Θέματα 
Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 159/1-8-2008, τ. Α’). Η 
δυνατότητα για επαγγελματική απασχόληση των ακτινοφυσικών στο χώρο των Νοσοκομείων 
διευθετήθηκε με την «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α2στ. οικ. 2073/20.4.1983 υπ. Απόφ. 
(«Καθορισμός προσόντων για την επαγγελματική απασχόληση των Φυσικών Νοσοκομείων που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 532/23.3.2009»). 

Η παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια των αποφοίτων της ΣΕΜΦΕ, έχει κατοχυρωθεί με το 
ισχύον νομικό πλαίσιο (Ν. 4547/2018, άρθρο 111) και με βάση την από 20/7/2020 απόφαση της 
Συγκλήτου του ΕΜΠ, στην 9η/2020 Συνεδρίασή της, σύμφωνα με την οποία το δικαίωμα λήψης 
της βεβαίωσης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας θεμελιώνεται με την επιτυχή 
παρακολούθηση τεσσάρων (4) μαθημάτων, ως εξής: (1) Λογισμικό για τα Μαθηματικά, τη 
Φυσική και τη Διδασκαλία τους, (2) Ένα (1) εκ των Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικών μαθημάτων του 
4ου εξαμήνου: Φιλοσοφία των Επιστημών, Εισαγωγή στην Ιστορία των Επιστημών και της 
Τεχνολογίας, Κοινωνιολογία της Γνώσης και της Εκπαίδευσης, Ιστορία των Μαθηματικών, 
Ιστορία της Φυσικής του 19ου και 20ου αιώνα, (3) Αρχές Παιδαγωγικής, (4) Αρχές Διδακτικής 
Μεθοδολογίας – Διδακτική των Μαθηματικών (Κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών) ή Αρχές 
Διδακτικής Μεθοδολογίας - Διδακτική της Φυσικής (Κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών). 

Με την από 23/2/2019 απόφαση της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
(ΤΕΕ), οι διπλωματούχοι της ΣΕΜΦΕ απέκτησαν το δικαίωμα να εγγράφονται ως μέλη στο ΤΕΕ. 
Στη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ στις 5/10/2019, αποφασίστηκε, με μεγάλη 

http://semfe.ntua.gr/files/pdf/OdigosSpoudon2020-21.pdf
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πλειοψηφία, η προσωρινή ένταξη των Διπλωματούχων της ΣΕΜΦΕ στην κύρια ειδικότητα του 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Ήδη, οι απόφοιτοι της ΣΕΜΦΕ εγγράφονται στο ΤΕΕ με τον τίτλο του 
«Μηχανικού των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών». 

 

 

80. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 1.025 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:    ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

Οι πτυχιούχοι Γεωπόνοι του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών 
έχοντας τον τίτλο του Γεωπόνου αλλά και του Ιχθυολόγου έχουν τη δυνατότητα και τα προσόντα 
να απασχοληθούν γενικά σε Δημόσιους Οργανισμούς, στον Ιδιωτικό Τομέα και σε Διεθνείς 
Οργανισμούς, πιο συγκεκριμένα ως εξής: 

 Α. Δημόσιοι Οργανισμοί 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: σε ανάλογες θέσεις Κεντρικών και 
Περιφερειακών Υπηρεσιών καθώς επίσης σε Ινστιτούτα και Εθνικά Κέντρα Ερευνών κ.λπ. 

Υπουργείο Παιδείας: σε θέσεις Καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης και μετά από απόκτηση 
περισσότερων προσόντων (διάφορα επίπεδα μεταπτυχιακών σπουδών), στην Ανώτερη 
Εκπαίδευση αντίστοιχων ειδικοτήτων και Σχολών. 

Άλλα Υπουργεία: σε ανάλογες θέσεις εφαρμογών και μελετών, π.χ. Υπουργεία Εθνικής 
Οικονομίας, Περιβάλλοντος‐Χωροταξίας‐ Δημοσίων Έργων, Εσωτερικών, Εξωτερικών (π.χ. ως 
γεωργικοί ακόλουθοι ή βοηθοί αυτών σε Πρεσβείες, Βιομηχανίες, κ.λπ.), Υπηρεσίες 
Περιφερειών κ.ά. 

Διάφοροι Οργανισμοί: Οργανισμός Γάλακτος, Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων, ΕΟΜΜΕΧ, 
Κέντρο Προγραμματισμού  και Οικονομικών  Ερευνών, Οργανισμός Προώθησης Ελληνικών 
Προϊόντων, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι και Κοινότητες), Οργανισμός Πληρωμών 
και Επιδοτήσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) κα. 

Β. Ιδιωτικός Τομέας 

Συνεταιριστικές Οργανώσεις: σε ανάλογες θέσεις εφαρμογών, Προϊσταμένων Τμημάτων 
Παραγωγής, Μεταποίησης και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων και Διευθυντών Συνεταιρισμών 
και Ομάδων Παραγωγών, Συνεταιριστικών Γεωργικών Βιομηχανιών, κ.λπ. 

Ιδιωτικές Επιχειρήσεις εταιρικής ή ατομικής μορφής: τέτοιες επιχειρήσεις είναι οι διάφορες 
ατομικές ή ομαδικές επιχειρήσεις (π.χ. κτηνοτροφικές, φυτοφαρμάκων, ζωοτροφών, 
λιπασμάτων, ιχθυοκαλλιέργειας, βιοτεχνολογίας φυκών, εμπορίας γεωργικών-κτηνοτροφικών-
υδατοκαλλιεργητικών εφοδίων ή κτηνοτροφικών-αλιευτικών-υδατοκαλλιεργητικών 
μηχανημάτων και εξοπλισμού, κ.λπ.). 

Ιδιωτικά γραφεία μελετών (δημιουργοί ή στελέχη αυτών) και παροχής υπηρεσιών: οργάνωση 
και αναδιοργάνωση ζωικών-αλιευτικών-υδατοκαλλιεργητικών εκμεταλλεύσεων, οικονομικές 
εκτιμήσεις πάσης φύσεως ζημιών, παροχή συμβουλών  σε  σχετικές εκμεταλλεύσεις 
οικογενειακής,  συνεταιριστικής και  επιχειρηματικής  μορφής  (σε θέματα οργάνωσης της 
παραγωγής) αναπτυξιακές μελέτες αγροτικών-αλιευτικών περιοχών, μελέτες σχετικά με την 
εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον αγροτικό-αλιευτικό χώρο, παροχή υπηρεσιών σε 
θέματα δημόσιας υγείας, κ.λπ. 

http://asfa.upatras.gr/?page_id=50
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Ελεύθερο επάγγελμα: ως επιχειρηματίες, σε ατομική ή εταιρική μορφή, κτηνοτροφικών-
αλιευτικών-υδατοκαλλιεργητικών επιχειρήσεων, καταστημάτων των σχετικών με αυτά εφοδίων, 
μηχανημάτων‐ζωοτροφών, κ.ά., μελετητικών γραφείων, κ.λπ. 

Διεθνείς Οργανισμοί: Ως στελέχη, σύμβουλοι, μελετητές και ερευνητές διαφόρων Διεθνών 
Οργανισμών, όπως Ο.Η.Ε., Ο.Ο.Σ.Α., Ε.Ε., UNESCO, F.A.O. (Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων 
και Γεωργίας), WHO (Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας), Διεθνών Μελετητικών και Αναπτυξιακών 
Γραφείων, κ.λπ. 

Μια λεπτομερής εικόνα των τομέων δράσης των αποφοίτων του Τμήματος υπάρχει στην 
παράθεση των στοιχείων σχετικά με την άσκηση επαγγέλματος του Γεωτεχνικού, που 
συμπεριλαμβάνει τους Γεωπόνους και τους Ιχθυολόγους (Π.Δ.344/2000, ΦΕΚ 297/Α/29-12-
2000). 

 

 

81. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 10.700 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 3 (Ενέργειας, Επικοινωνιών και Δικτύων, Ηλεκτρονικής και Υπολογιστικών 
Συστημάτων) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, ο/n απόφοιτος διαθέτει στο πεδίο της 
επιστήμης του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού προχωρημένες και πολύ 
εξειδικευμένες θεωρητικές και αντικειμενικές γνώσεις, μερικές από τις οποίες είναι γνώσεις 
αιχμής. Ο/η απόφοιτος κατέχει προχωρημένες και εξειδικευμένες νοητικές και πρακτικές 
δεξιότητες και έχει τη δυνατότητα να επιδείξει την απαιτούμενη δεξιοτεχνία και καινοτομική 
προσέγγιση για την επίλυση σύνθετων και απρόβλεπτων προβλημάτων στα εξειδικευμένα πεδία 
της ενέργειας, των επικοινωνιών και δικτύων, της ηλεκτρονικής και των υπολογιστικών 
συστημάτων. Αναλύει τα προβλήματα αυτά και συνθέτει λύσεις υπό δεδομένες προδιαγραφές 
ή/και περιορισμούς, επιλέγοντας την εκάστοτε βέλτιστη μέθοδο ή εργαλείο, αξιοποιώντας τις 
νέες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας και συνδυάζοντας μεθόδους, εργαλεία και 
προσεγγίσεις από όλα τα διδαχθέντα αντικείμενα. Επιπλέον, είναι σε θέση να ελέγχει την καλή 
λειτουργία και να αξιολογεί τις επιδόσεις των λύσεων που αναπτύσσει. Οι ικανότητες αυτές 
είναι απαραίτητες στην έρευνα και την καινοτομία για την παραγωγή νέας γνώσης στο 
αντικείμενο του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού και την ενσωμάτωση γνώσεων από 
διαφορετικά πεδία. Παράλληλα ο/η απόφοιτος αποκτά βασικές γνώσεις σε αντικείμενα 
ανθρωπιστικών επιστημών (Επιστήμη, Τεχνολογία και Κοινωνία, Ιστορία της Τεχνολογίας), 
οικονομικών-διοικητικών επιστημών (Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Επιχειρησιακή 
Έρευνα) καθώς και λειτουργικής χρήσης της ξένης γλώσσας στην ειδικότητά του/της. 

 

 

82. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 

ΒΑΣΗ 2020: 17.975 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 4 (Ηλεκτρονικής και Συστημάτων, Πληροφορικής, Επικοινωνιών, Ενέργειας) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

https://eee.uniwa.gr/documents/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD%20%CE%A4%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82%20%CE%97.%CE%97.%CE%9C.%20%CE%A0%CE%91.%CE%94.%CE%91.%202020-2021.pdf
https://www.ece.ntua.gr/media/631/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD%202020-2021.pdf
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Οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών απασχολούνται ως στελέχη σε κάθε 
είδους επιχειρήσεις και οργανισμούς, ενώ πολλοί επιλέγουν να εργαστούν σαν ελεύθεροι 
επαγγελματίες. Τυπικές περιοχές απασχόλησης είναι αυτές που αναφέρονται στην ηλεκτρική 
ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τη βιομηχανία λογισμικού, τις 
τεχνολογίες διαδικτύου και κινητών επικοινωνιών, τους αυτοματισμούς, την ηλεκτρονική, τις 
κτιριακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις κ.λπ. Υπάρχει έντονη ζήτηση αποφοίτων της Σχολής 
τόσο από ιδιωτικές εταιρείες και οργανισμούς όσο και από Ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια για 
μεταπτυχιακές σπουδές, και η ανεργία στον κλάδο είναι σήμερα μηδενική. 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Διπλωματούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών καθορίζονται 
από τον Νόμο 6422/34 για την άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου 
Μηχανικού, μαζί με τα συναφή Βασιλικά ή Προεδρικά διατάγματα. Σύμφωνα με αυτά, και μέχρι 
την έκδοση των νέων ΠΔ, καθορίζεται το πλαίσιο των δικαιωμάτων σε ό,τι αφορά τη μελέτη, την 
επίβλεψη της κατασκευής και την επίβλεψη της λειτουργίας ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών 
εγκαταστάσεων. Οι διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί 
ασκούν ελεύθερα το επάγγελμα του Μηχανολόγου και του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού χωρίς 
περιορισμό, αρκεί να εγγραφούν στα αντίστοιχα μητρώα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. 
Για την εγγραφή αρκεί το δίπλωμα της αντίστοιχης Πολυτεχνικής Σχολής. 

Ο νεότερος νόμος 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και 
μεταποιητικών δραστηριοτήτων» ρυθμίζει με τρόπο διαφορετικό την άσκηση των τεχνικών 
επαγγελμάτων από ό,τι ο νόμος 6422/34,ορίζοντας ως «Επαγγελματικές Δραστηριότητες» τις 
«εργασίες για την υλοποίηση της μελέτης μηχανολογικής ή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, για 
την κατασκευή της εν λόγω εγκατάστασης, τη συντήρηση αυτής, την επιτήρηση της λειτουργίας 
της και το χειρισμό του εξοπλισμού της, την παροχή τεχνικής υπηρεσίας, την εκτέλεση τεχνικού 
έργου, καθώς και τις συναφείς προς αυτές εργασίες». Ουσιαστικά ο νόμος 3982/2011 ρυθμίζει 
εκείνες τις δραστηριότητες επί των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν 
αποκλειστικά τους διπλωματούχους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανολόγους 
Μηχανικούς, αλλά ασκούνται και από άτομα άλλων εκπαιδευτικών βαθμίδων. Με το άρθρο 228 
του πολυνόμου 4072/2011, επήλθαν σημαντικές τροποποιήσεις στο νόμο 3982/2011, με σκοπό 
να διευρυνθεί το ρυθμιζόμενο πεδίο δραστηριοτήτων, περιλαμβάνοντας σε αυτές και όλες τις 
δραστηριότητες που ρυθμίζονταν από τον νόμο 6422/34, δηλαδή τις μελέτες 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, την επίβλεψη της κατασκευής, την επίβλεψη της 
λειτουργίας καθώς και τις σχετικές πραγματογνωμοσύνες. 

 

 

83. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 15.650 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 5 (Ενέργειας, Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών, 
Σημάτων, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Τεχνολογιών Λογισμικού και Πληροφοριακών 
Συστημάτων, Υλικού και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών απασχολούνται ως στελέχη σε κάθε 
είδους επιχειρήσεις και οργανισμούς, ενώ πολλοί επιλέγουν να εργαστούν σαν ελεύθεροι 
επαγγελματίες. Τυπικές περιοχές απασχόλησης είναι αυτές που αναφέρονται στην ηλεκτρική 
ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τη βιομηχανία λογισμικού, τις 
τεχνολογίες διαδικτύου και κινητών επικοινωνιών, τους αυτοματισμούς, την ηλεκτρονική, τις 
κτιριακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις κ.λπ. Υπάρχει έντονη ζήτηση αποφοίτων της Σχολής 

https://www.e-ce.uth.gr/uploads/studies/undergraduate/%CE%A0%CE%A0%CE%A3%202013_2014%20%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9C%CE%9F%CE%A1%CE%A6%CE%A9%CE%A3%CE%97%202020.pdf
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τόσο από ιδιωτικές εταιρείες και οργανισμούς όσο και από Ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια για 
μεταπτυχιακές σπουδές, και η ανεργία στον κλάδο είναι σήμερα μηδενική. 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Διπλωματούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών καθορίζονται 
από τον Νόμο 6422/34 για την άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου 
Μηχανικού, μαζί με τα συναφή Βασιλικά ή Προεδρικά διατάγματα. Σύμφωνα με αυτά, και μέχρι 
την έκδοση των νέων ΠΔ, καθορίζεται το πλαίσιο των δικαιωμάτων σε ό,τι αφορά τη μελέτη, την 
επίβλεψη της κατασκευής και την επίβλεψη της λειτουργίας ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών 
εγκαταστάσεων. Οι διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί 
ασκούν ελεύθερα το επάγγελμα του Μηχανολόγου και του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού χωρίς 
περιορισμό, αρκεί να εγγραφούν στα αντίστοιχα μητρώα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. 
Για την εγγραφή αρκεί το δίπλωμα της αντίστοιχης Πολυτεχνικής Σχολής. 

Ο νεότερος νόμος 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και 
μεταποιητικών δραστηριοτήτων» ρυθμίζει με τρόπο διαφορετικό την άσκηση των τεχνικών 
επαγγελμάτων από ό,τι ο νόμος 6422/34,ορίζοντας ως «Επαγγελματικές Δραστηριότητες» τις 
«εργασίες για την υλοποίηση της μελέτης μηχανολογικής ή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, για 
την κατασκευή της εν λόγω εγκατάστασης, τη συντήρηση αυτής, την επιτήρηση της λειτουργίας 
της και το χειρισμό του εξοπλισμού της, την παροχή τεχνικής υπηρεσίας, την εκτέλεση τεχνικού 
έργου, καθώς και τις συναφείς προς αυτές εργασίες». Ουσιαστικά ο νόμος 3982/2011 ρυθμίζει 
εκείνες τις δραστηριότητες επί των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν 
αποκλειστικά τους διπλωματούχους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανολόγους 
Μηχανικούς, αλλά ασκούνται και από άτομα άλλων εκπαιδευτικών βαθμίδων. Με το άρθρο 228 
του πολυνόμου 4072/2011, επήλθαν σημαντικές τροποποιήσεις στο νόμο 3982/2011, με σκοπό 
να διευρυνθεί το ρυθμιζόμενο πεδίο δραστηριοτήτων, περιλαμβάνοντας σε αυτές και όλες τις 
δραστηριότητες που ρυθμίζονταν από τον νόμο 6422/34, δηλαδή τις μελέτες 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, την επίβλεψη της κατασκευής, την επίβλεψη της 
λειτουργίας καθώς και τις σχετικές πραγματογνωμοσύνες. 

 

 

84. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 

ΒΑΣΗ 2020: 7.425 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 3 (Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ηλεκτρονικής, Συστημάτων και 
Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορικής) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών απασχολούνται ως στελέχη σε κάθε 
είδους επιχειρήσεις και οργανισμούς, ενώ πολλοί επιλέγουν να εργαστούν σαν ελεύθεροι 
επαγγελματίες. Τυπικές περιοχές απασχόλησης είναι αυτές που αναφέρονται στην ηλεκτρική 
ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τη βιομηχανία λογισμικού, τις 
τεχνολογίες διαδικτύου και κινητών επικοινωνιών, τους αυτοματισμούς, την ηλεκτρονική, τις 
κτιριακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις κ.λπ. Υπάρχει έντονη ζήτηση αποφοίτων της Σχολής 
τόσο από ιδιωτικές εταιρείες και οργανισμούς όσο και από Ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια για 
μεταπτυχιακές σπουδές, και η ανεργία στον κλάδο είναι σήμερα μηδενική. 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Διπλωματούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών καθορίζονται από 
τον Νόμο 6422/34 για την άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου 
Μηχανικού, μαζί με τα συναφή Βασιλικά ή Προεδρικά διατάγματα. Σύμφωνα με αυτά, και μέχρι 
την έκδοση των νέων ΠΔ, καθορίζεται το πλαίσιο των δικαιωμάτων σε ό,τι αφορά τη μελέτη, την 
επίβλεψη της κατασκευής και την επίβλεψη της λειτουργίας ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών 

https://ece.hmu.gr/proptyxiakes/programma-spoydwn/
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εγκαταστάσεων. Οι διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί 
ασκούν ελεύθερα το επάγγελμα του Μηχανολόγου και του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού χωρίς 
περιορισμό, αρκεί να εγγραφούν στα αντίστοιχα μητρώα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. 
Για την εγγραφή αρκεί το δίπλωμα της αντίστοιχης Πολυτεχνικής Σχολής. 

 

 

85. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 17.450 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 3 (Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Το δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών προσδίδει στον κάτοχό του 
τον νομικά κατοχυρωμένο τίτλο του "Μηχανικού" και πιστοποιεί τις γνώσεις και τα δικαιώματα 
να ασκεί το επάγγελμα του, που περιλαμβάνει "τη μελέτη και την κατασκευή συστημάτων για 
την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, αποθήκευση, επεξεργασία, έλεγχο και χρησιμοποίηση 
ενέργειας και πληροφορίας". Οι απόφοιτοι του Τμήματος αποκτούν τη σχετική άδεια άσκησης 
επαγγέλματος Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 
μετά από εξετάσεις, και τα σχετικά επαγγελματικά δικαιώματα σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. 

 

 

86. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 

ΒΑΣΗ 2020: 13.825 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 3 (Υπολογιστές, Υλικό & Λογισμικό, Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα, Ενέργεια) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Α’ 187/2018, ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός νοείται ο μηχανικός που 
ασχολείται με τη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή, πιστοποίηση, έλεγχο, επιθεώρηση, 
συντήρηση και διακρίβωση συστημάτων για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, αποθήκευση, 
επεξεργασία, έλεγχο και χρησιμοποίηση ενέργειας και πληροφορίας που είναι κρίσιμα για την 
προστασία και βελτίωση της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών και βελτιώνουν 
την ποιότητα ζωής του ανθρώπου, όπως είναι οι ηλεκτρολογικές και άλλες εγκαταστάσεις, οι 
ηλεκτρονικές εφαρμογές, οι τηλεπικοινωνίες, τα συστήματα πληροφορικής και υπολογιστών. 
Στο γνωστικό αντικείμενο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού περιλαμβάνονται τα εξής: 

• Εγκαταστάσεις παραγωγής, δίκτυα μεταφοράς, μετατροπής, προστασίας και διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων, συσκευών και 
εξαρτημάτων τους, καθώς και των εγκαταστάσεων που σχετίζονται με τον ηλεκτρισμό, τις 
ηλεκτρικές μηχανές, τα ηλεκτρονικά ισχύος, το φωτισμό και την αποθήκευση ηλεκτρικής 
ενέργειας και τις εφαρμογές τους. Επίσης περιλαμβάνονται οι μέθοδοι οικονομικής 
διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας και η λειτουργία των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας 
ρυθμιζόμενων ή μη. 

• Ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων, μικροηλεκτρονικά και νανοηλεκτρονικά 
υλικά, στοιχεία και διατάξεις, αναλογικά και ψηφιακά σήματα και συστήματα, 

http://ee.auth.gr/wp-content/uploads/2020/12/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD-THMMY-2020-21.pdf
https://ece.uowm.gr/uploads/announcements/odhgo%CC%81s_spoydo%CC%81n_hmmy_2020_2021.pdf
https://ece.uowm.gr/uploads/2018_%CE%A6%CE%95%CE%9A187%20pd99%20-%20%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1.pdf
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αισθητήρες, ενσωματωμένα συστήματα, βιομηχανικοί αυτοματισμοί, ευφυή συστήματα, 
αυτόματος έλεγχος, ρομποτική, βιοτεχνολογία. 

• Ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία και εφαρμογές, κεραίες και ραδιοκύματα, μικροκυματικές 
και οπτοηλεκτρονικες διατάξεις και κυκλώματα, βιοϊατρική, αναλογικά και ψηφιακά 
τηλεπικοινωνιακά συστήματα, δίκτυα σταθερών και κινητών επικοινωνιών και 
υπολογιστών, τεχνολογίες διαδικτύου, δορυφορικές επικοινωνίες και διατάξεις 
διαστημικών συστημάτων. 

• Υπολογιστικά συστήματα, υλικό, λογισμικό, πληροφοριακά συστήματα και συστήματα 
αποφάσεων, διαχείριση και ανάλυση δεδομένων και γνώσης, τεχνητή νοημοσύνη, 
συστήματα εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, αλληλεπίδραση ανθρώπου 
μηχανής, ασφάλεια λογισμικού, ασφάλεια δεδομένων, βιοπληροφορική, ιατρική 
πληροφορική, εφαρμογές παγκόσμιου ιστού, υπολογιστική νέφους. 

• Αντοχή των υλικών, Στατική και δυναμική στοιχείων και κατασκευών, Στοιχεία μηχανών, 
Ανυψωτικές εγκαταστάσεις, Θερμοδυναμική, Μετάδοση θερμότητας, Ρευστοδυναμική, 
Μηχανοτρονική, Εργαλειομηχανές (CNC), Μηχανολογικό σχέδιο, Υδραυλικές 
εγκαταστάσεις, Ψυκτικές και πνευματικές εγκαταστάσεις, Αντλίες, Συμπιεστές, 
Εναλλάκτες θερμότητας, Λέβητες, Κάμινοι, Ατμογεννήτριες, Συμπυκνωτές, Ψύκτες, Δίκτυα 
και εξοπλισμός υγρών και αεριών υλικών και καυσίμων, Μηχανές εσωτερικής καύσης, 
Αεριοστρόβιλοι, Ατμοστρόβιλοι, Μονάδες συνδυασμένων κύκλων, Θερμοηλεκτρικοί 
σταθμοί, Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με συμβατικά καύσιμα ή πυρηνική 
τεχνολογία ή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Ο Ηλεκτρολόγος Μηχανικός έχει τα εξής επαγγελματικά δικαιώματα: 

• Εκπόνηση μελετών Παθητικής Πυροπροστασίας Κτιριακών Έργων 

• Κατόψεις (δισδιάστατες) και τομές υφιστάμενων κτιρίων για ηλεκτρολογικές και 
μηχανολογικές αδειοδοτήσεις εκτός αδειών δόμησης κάθε είδους, εκτός μνημείων, 
κηρυγμένων διατηρητέων κτιρίων, προστατευόμενων οικισμών και συνόλων. 

• Εκπόνηση μελετών της δομής και της χωρικής οργάνωσης δικτύων κοινής ωφέλειας, 
επικοινωνιών και δεδομένων. 

• Εκπόνηση μελετών αντισεισμικής θωράκισης δικτύων, εγκαταστάσεων και συσκευών για 
τις οποίες είναι υπεύθυνοι. 

• Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης δικτύων κοινής ωφέλειας, δικτύων επικοινωνιών και 
δεδομένων. στ. Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, 
τρωτότητας, διακινδύνευσης). 

• Ανάπτυξη, σχεδιασμός υλικών και έλεγχος ποιότητας 

• Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες. 

• Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και αερισμού. 

• Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις δικτύων εξυπηρέτησης κτηρίων, (ηλεκτρικά δίκτυα 
και συναφείς εγκαταστάσεις, υδραυλικές, ψυκτικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις 
κλιματισμού εγκαταστάσεις καύσης υγρών και αερίων καυσίμων, πάσης φύσεως λέβητες, 
αντλιών θερμότητας και λοιπών συστημάτων και παθητικών συστημάτων θέρμανσης) 

• Εκπόνηση μελετών σε μη σταθερά μηχανήματα και εξοπλισμό. 

• Εκπόνηση μελετών σε ανυψωτικές και μεταφορικές εγκαταστάσεις. 

• Εκπόνηση μελετών σε πνευματικές υδραυλικές, ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές 
εγκαταστάσεις. 

• Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών καθώς και 
εγκαταστάσεις κατάψυξης ή συντήρησης ευπαθών προϊόντων. 
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• Εκπόνηση μελετών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων συνεχούς ρεύματος (de) 
ανεξαρτήτως τάσεως λειτουργίας. 

• Εκπόνηση μελετών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων, γραμμών μεταφοράς 
και διανομής χαμηλής τάσης, μέσης τάσης, υψηλής τάσης και υπερυψηλής τάσης. 

• Εκπόνηση μελετών υποσταθμών μετασχηματισμού (υποβίβασης ή ανύψωσης) τάσης με 
τις διατάξεις γείωσης τους και συναφή εξοπλισμό προστασίας τους. 

• Εκπόνηση μελετών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχύος (καλωδιώσεις, πίνακες, διατάξεις 
προστασίας και ζεύξης, υποσταθμοί ιδιωτών, διατάξεις γείωσης, διατάξεις 
αντικεραυνικής προστασίας, συσκευές μετατροπής ισχύος, συσκευές κατανάλωσης, 
Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγη Η/Ζ κ.λπ.). 

• Σχεδίαση ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού και αποτύπωση υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων 

• Εκπόνηση μελετών έργων φωτισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και των 
συστημάτων ελέγχου τους. 

• Εκπόνηση μελετών Ηλεκτρολογικών και Μηχανολογικών εγκαταστάσεων αντιεκρηκτικού 
τύπου. 

• Εκπόνηση μελετών συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (συσσωρευτές 
μολύβδου, λιθίου, κυψελών καυσίμου, υπερπυκνωτές, αντλησιοταμίευση, μηχανολογικές 
διατάξεις αποθήκευσης κ.λπ.). 

• Εκπόνηση μελετών συστημάτων συγκομιδής ηλεκτρικής ενέργειας, συστημάτων 
μέτρησης και αυτοματισμών, μετατροπέων ισχύος. 

• Εκπόνηση μελετών ευφυών ηλεκτρικών δικτύων. 

• Εκπόνηση μελετών παραγωγής, διαχείρισης, μετατροπής ηλεκτρικής ενέργειας. 

• Εκπόνηση μελετών μηχανολογικών κατασκευών (μηχανοκατασκευές, σωληνώσεις, 
μεταλλικές στηρίξεις κ.λπ.). 

• Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων έργων αφαλάτωσης από ΑΠΕ. 

• Εκπόνηση μελετών ακουστικής, ηχομόνωσης και ηλεκτρακουστικής κτηρίων, studio κ.λπ. 
συναφών χώρων με τον απαραίτητο εξοπλισμό. 

• Εκπόνηση μελετών εφαρμογών επαγωγικής και μικροκυματικής θέρμανσης στη 
βιομηχανία με τους αυτοματισμούς και την ηλεκτρολογική και ηλεκτρονική εγκατάσταση 
τροφοδοσίας και αυτομάτου ελέγχου. 

• Εκπόνηση μελετών ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης χώρων και εγκαταστάσεων με τον 
απαραίτητο εξοπλισμό,(EMC). 

• Εκπόνηση μελετών και έργων συστημάτων τηλεπικοινωνιών και δικτύων. Ενδεικτικά 
περιλαμβάνονται: αναλογικά και ψηφιακά τηλεπικοινωνιακά συστήματα, συστήματα 
δορυφορικών και κινητών επικοινωνιών, δίκτυα σταθερών και κινητών επικοινωνιών και 
δικτύων υπολογιστών, τεχνολογιών διαδικτύου. 

• Εκπόνηση μελετών και έργων ανάπτυξης και εγκατάστασης συστημάτων και εφαρμογών 
υπολογιστών και δικτύων υπολογιστών και αισθητήρων. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: 
υλικό, συστήματα και εξοπλισμός υπολογιστών, λογισμικό λειτουργίας και διασύνδεσης 
υπολογιστών, ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, λογισμικό εφαρμογών 
υπολογιστών, δίκτυα σταθερών και κινητών επικοινωνιών και δικτύων υπολογιστών, 
τεχνολογίες διαδικτύου, υπηρεσίες και εφαρμογές παγκόσμιου ιστού, υπολογιστική 
νέφους, ενσωματωμένα συστήματα και διαδίκτυο των αντικειμένων, ηλεκτρονικών και 
υπολογιστικών συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων από αισθητήρες, και 
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ολοκληρωμένων υπολογιστικών συστημάτων, ενιαίο μέρος των οποίων είναι αισθητήρες 
(sensors) και επενεργητές (actuators). 

• Εκπόνηση μελετών ανάπτυξης και εγκατάστασης τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών και εφαρμογών αυτών σε διάφορα πεδία. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: 
συστήματα αποθήκευσης, διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων και γνώσης, Data 
Centers, συστήματα μεγάλου όγκου δεδομένων (big data), πληροφοριακά συστήματα και 
συστήματα αποφάσεων, συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, συστήματα 
αλληλεπίδρασης ανθρώπου μηχανής, γραφικά και οπτικοποίηση, βιοπληροφορική, 
συστήματα βιομηχανικών αυτοματισμών και βιομηχανική πληροφορική, ιατρική 
πληροφορική, συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών, δορυφορικά και διαστημικά 
συστήματα και εγκαταστάσεις, συστήματα ευφυών μεταφορών, συστήματα ευφυών 
υποδομών, εγκαταστάσεις ευφυών κτιρίων. 

• Εκπόνηση μελετών και έργων υπηρεσιών συμφωνημένου επιπέδου. (SLA). 

• Εκπόνηση μελετών και έργων ασφάλειας πληροφορίας, ασφάλειας πληροφοριακών και 
επικοινωνιακών συστημάτων, δικτύων, δεδομένων και γνώσης, προστασίας της 
ιδιωτικότητας και των πνευματικών δικαιωμάτων. 

• Εκπόνηση μελετών και έργων διαλειτουργικότητας και διασυνδεσιμότητας συστημάτων 
λογισμικού και υλικού. 

• Εκπόνηση μελετών και πιστοποίηση προδιαγραφών μεταφερσιμότητας τμημάτων 
λογισμικού σε πολλαπλές πλατφόρμες. 

• Συστήματα αυτομάτου ελέγχου και αισθητήρων για μηχανολογικές εγκαταστάσεις και 
συστήματα. 

• Κατάρτιση και ανάλυση απαιτήσεων χρήστη, προσαρμογή, παραμετροποίηση και 
επίβλεψη λειτουργίας συστημάτων υλικού/λογισμικού σε μηχανολογικές και 
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. 

• Κατάρτιση λειτουργικών προδιαγραφών διασύνδεσης συστημάτων υλικού/λογισμικού με 
μηχανολογικές εγκαταστάσεις και συστήματα. 

• Λογισμικό εξομοίωσης και προσομοίωσης μηχανολογικών συστημάτων. 

• Καθορισμός ροών εργασίας, απαιτήσεων χρήσης και λειτουργικών προδιαγραφών 
λογισμικού για ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής, διοίκησης, διαχείρισης 
επιχειρήσεων και συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων. 

• Εκπόνηση μελετών ανάπτυξης και εγκατάστασης συστημάτων και εφαρμογών 
ηλεκτρονικών διατάξεων. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: διατάξεις μικροηλεκτρονικής, 
αναλογικά και ψηφιακά κυκλώματα, οπτοηλεκτρονική, νανοτεχνολογία, ολοκληρωμένα 
κυκλώματα υλικού, ηλεκτρονικά ισχύος, αισθητήρες, ηλεκτρονικός εξοπλισμός 
επιτήρησης, ασφάλεια και έλεγχος εγκαταστάσεις ή τεχνικά έργα, αυτόματος έλεγχος, 
ευφυή συστήματα και ρομποτική, οπτικοποίηση και γραφικά, βιοϊατρική, 
βιοπληροφορική, ενσωματωμένα συστήματα. 

• Εκπόνηση μελετών ανάπτυξης και εγκατάστασης συστημάτων και εφαρμογών 
ενσύρματης και ασύρματης επικοινωνίας Ενδεικτικά Περιλαμβάνουν: εγκαταστάσεις 
ραδιοσυχνοτήτων (κεραίες, πομποδέκτες και αναμεταδότες), ραδιοεπικοινωνία και 
ραδιοηλεκτρονικές συσκευές, μικροκυματικές διατάξεις και κυκλώματα, βιοϊατρικές 
συσκευές και συστήματα, αναλογικά και ψηφιακά τηλεπικοινωνιακά συστήματα, 
επίγειες, δορυφορικές, σταθερές και κινητές επικοινωνίες. 

• Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας 
κτιριακού κελύφους. 
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• Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας 
εγκαταστάσεων 

• Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις. 

• Εκπόνηση μελετών και ερευνών γεωθερμικών πεδίων. 

• Εκπόνηση μελετών Μεταφορικών Μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων). 

• Ευφυή συστήματα μεταφορών 

• Εκπόνηση μελετών κινητήρων παντός τύπου. 

• Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων Ναυπηγείων 

• Εκπόνηση μελετών δορυφορικών και διαστημικών συστημάτων και εγκαταστάσεων που 
αφορούν συστήματα Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), ηλεκτρονικά 
συστήματα, Ραδιοεπικοινωνίες και Ενεργειακά Συστήματα. 

• Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και 
Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης. 

• Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας από πυρκαγιές 
και εκρήξεις (όπως SEVESO, ΒΑΜΕ, ΑΤΕΧ). 

• Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων και δικτύων ενεργητικής πυρασφάλειας και 
πυροπροστασίας. 

• Εκπόνηση μελετών για εγκαταστάσεις και δραστηριότητες που αφορούν στην Πυρηνική 
Τεχνολογία. 

 

87. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 14.500 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 3 (Ενεργειακός Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Ηλεκτρονικός Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιακός Ηλεκτρολόγος Μηχανικός) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών απασχολούνται ως στελέχη σε κάθε 
είδους επιχειρήσεις και οργανισμούς, ενώ πολλοί επιλέγουν να εργαστούν σαν ελεύθεροι 
επαγγελματίες. Τυπικές περιοχές απασχόλησης είναι αυτές που αναφέρονται στην ηλεκτρική 
ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τη βιομηχανία λογισμικού, τις 
τεχνολογίες διαδικτύου και κινητών επικοινωνιών, τους αυτοματισμούς, την ηλεκτρονική, τις 
κτιριακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις κ.λπ. Υπάρχει έντονη ζήτηση αποφοίτων της Σχολής 
τόσο από ιδιωτικές εταιρείες και οργανισμούς όσο και από Ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια για 
μεταπτυχιακές σπουδές, και η ανεργία στον κλάδο είναι σήμερα μηδενική. 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Διπλωματούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών καθορίζονται 
από τον Νόμο 6422/34 για την άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου 
Μηχανικού, μαζί με τα συναφή Βασιλικά ή Προεδρικά διατάγματα. Σύμφωνα με αυτά, και μέχρι 
την έκδοση των νέων ΠΔ, καθορίζεται το πλαίσιο των δικαιωμάτων σε ό,τι αφορά τη μελέτη, την 
επίβλεψη της κατασκευής και την επίβλεψη της λειτουργίας ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών 
εγκαταστάσεων. Οι διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί 
ασκούν ελεύθερα το επάγγελμα του Μηχανολόγου και του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού χωρίς 
περιορισμό, αρκεί να εγγραφούν στα αντίστοιχα μητρώα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. 
Για την εγγραφή αρκεί το δίπλωμα της αντίστοιχης Πολυτεχνικής Σχολής. 

 

https://www.ee.duth.gr/wp-content/uploads/Odigos-Spoudon-2019-2020.pdf


 

Σελίδα 161 από 406 
 

88. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. 
ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟ 

ΒΑΣΗ 2020: 9.550  (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 4 

• Ενεργειακών Συστημάτων 

• Σημάτων, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων 

• Ηλεκτρονικής, Υπολογιστών και Συστημάτων 

• Πληροφορικής 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ο απόφοιτος του Τμήματος, είτε ως 
αυτοαπασχολούμενος, είτε ως στέλεχος επιχείρησης ή οργανισμού του δημόσιου ή ιδιωτικού 
τομέα, θα έχει δυνατότητες μελέτης, επίβλεψης, κατασκευής, πιστοποίησης, ελέγχου, 
επιθεώρησης, συντήρησης και διακρίβωσης συστημάτων για την παραγωγή, μεταφορά, 
διανομή, αποθήκευση, επεξεργασία, έλεγχο και χρησιμοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας και 
πληροφορίας, όπως είναι οι ηλεκτρολογικές και άλλες εγκαταστάσεις, οι αυτοματισμοί, οι 
ηλεκτρονικές εφαρμογές, οι τηλεπικοινωνίες, τα συστήματα πληροφορικής και υπολογιστών, 
και ενδεικτικά: 

Σχεδιασμού, μελέτης και συντήρησης οικιακών και βιομηχανικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, 
υποσταθμών χαμηλής, μέσης και υψηλής τάσης, γραμμών μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας.  

Σχεδιασμού, μελέτης και συντήρησης εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 
ηλεκτρικών κινητήριων συστημάτων και διατάξεων ηλεκτρονικών ισχύος.Σχεδιασμού και 
ανάπτυξης συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως φωτοβολταϊκών και αιολικών 
πάρκων. 

Σχεδιασμού, ανάπτυξης και λειτουργίας σταθερών και ασύρματων δικτύων καθώς και 
διαχείρισης και παρακολούθησης σύνθετων τηλεπικοινωνιακών έργων (δίκτυα οπτικών ινών, 
δίκτυα πρόσβασης και τηλεπικοινωνιακά κέντρα, δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, ασύρματα 
συστήματα μεταφοράς δεδομένων, δίκτυα δομημένης καλωδίωσης, ευρυζωνικά ασυρματικά 
δίκτυα). 

Σχεδιασμού, ανάπτυξης και συντήρησης υπολογιστικών συστημάτων, περιφερειακών 
υπολογιστών, ενσωματωμένων συστημάτων, σύνθετων συστημάτων αισθητήρων καθώς και 
σχεδιασμού και προγραμματισμού ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. 

Ανάλυσης και ικανοποίησης των αναγκών των οργανισμών και των επιχειρήσεων, μέσω του 
σχεδιασμού, της ανάπτυξης, της υλοποίησης, της ολοκλήρωσης, της διαμόρφωσης, της 
διαχείρισης και της υποστήριξης των υπολογιστικών και επικοινωνιακών τεχνολογιών 
(λογισμικού, υλικού και δικτύων). 

Εφαρμογής των αρχών της επιστήμης και της τεχνολογίας στην ανάλυση, στο σχεδιασμό, στον 
προγραμματισμό και στην υλοποίηση συστημάτων λογισμικού. 

 

 

89. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 16.350 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

https://www.ece.uop.gr/wp-content/uploads/2020/04/%CE%97%CE%9C%CE%9C%CE%A5_5_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%80%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD-1.pdf
https://www.ece.uop.gr/energeiaka-systimata/
https://www.ece.uop.gr/tilepikoinonies-kai-diktya/
https://www.ece.uop.gr/ilektroniki-ypologistes-kai-systimata/
https://www.ece.uop.gr/pliroforiki/
http://www.ece.upatras.gr/images/Attachments/odigos_spoudwn/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3_%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D_2020_2021_ver8.pdf
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: οκτώ 

1.Τεχνολογία της Πληροφορίας 

2.Επικοινωνίες 

3.Έξυπνα Δίκτυα με ΑΠΕ –Υψηλές Τάσεις 

4.Μετατροπή Ενέργειας, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Ηλεκτροτεχνικά Υλικά και Ήπιες Μορφές 
Ενέργειας 

5.Ηλεκτρονική και Ενσωματωμένα Συστήματα 

6.Υπολογιστές 

7.Σήματα, Συστήματα και Έλεγχος 

8.Κυβερνοφυσικά Συστήματα 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Τα μαθησιακά αποτελέσματα του Προπτυχιακού 
Προγράμματος Σπουδών του ΤΗΜ&ΤΥ είναι τα ακόλουθα: 

•Η πλήρης κατανόηση των θεμελιώσεων των βασικών επιστημών και τεχνών του 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. 

•Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της ικανότητας λήψης αποφάσεων, της επιδίωξης της 
καινοτομίας, του εξωστρεφούς τρόπου σκέψης,του πνεύματος συνεργασίας και της ομαδικής 
προσπάθειας, και της ικανότητας προσαρμογής σε μεταβαλλόμενες συνθήκες. 

•Η πλήρης κατανόηση και η ικανότητα εφαρμογής του θεωρητικού υπόβαθρου στο 
εργαστήριο. 

•Η σε βάθος γνώση και κατανόηση των θεμελιωδών αρχών που αναφέρονται στη μελέτη 
και την κατασκευή συστημάτων για την παραγωγή, μεταφορά,διανομή, αποθήκευση, 
επεξεργασία, έλεγχο και χρησιμοποίηση ενέργειας και πληροφορίας. 

•Η εξειδίκευση σε διεπιστημονικές Κατευθύνσεις Επιλογής, όπως Τεχνολογία της 
Πληροφορίας, Επικοινωνίες,Έξυπνα Δίκτυα με ΑΠΕ –Υψηλές Τάσεις, Μετατροπή Ενέργειας, 
Ηλεκτρονικά Ισχύος, Ηλεκτροτεχνικά Υλικά και Ήπιες Μορφές Ενέργειας, Ηλεκτρονική και 
Ενσωματωμένα Συστήματα, Υπολογιστικά Συστήματα, Σήματα, Συστήματα και Έλεγχος, 
Έλεγχος Συστημάτων και Ρομποτική, Κυβερνοφυσικά Συστήματα, οι οποίες είναι δυνατόν να 
εμπλουτίζονται στο μέλλον, ανάλογα με τις εξελίξεις στην Επιστήμη του Ηλεκτρολόγου 
Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών.  

Οι Κατευθύνσεις αυτές προσφέρονται και συντονίζονται στο πλαίσιο των Τομέων του 
Τμήματος και συγκεκριμένα των Τομέων Τεχνολογίας της Πληροφορίας και Τηλεπικοινωνιών, 
Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών και Συστημάτων και 
Αυτομάτου Ελέγχου και έχουν δια-τομεακό χαρακτήρα. 

•Η κατανόηση των πολλαπλών ρόλων του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας 
Υπολογιστών στην παραγωγή και την έρευνα σύμφωνα με τις διεθνείς τάσεις και σε συνάρτηση 
με τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας. 

•Η εξοικείωση με τη διεπιστημονική προσέγγιση στην επίλυση σύγχρονων προβλημάτων, 
σχετικών με την επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών. 

•Η απόκτηση κατάλληλου θεωρητικού και εργαστηριακού υπόβαθρου απολύτως 
κατάλληλου για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις οποιουδήποτε δημόσιου ή ιδιωτικού έργου 
της ειδικότητας του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών.•Η απόκτηση 
κατάλληλου θεωρητικού και εργαστηριακού υπόβαθρου πάνω στα οποία μπορούν να 
θεμελιωθεί υψηλού επιπέδου έρευνα και μεταπτυχιακές σπουδές, σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα και τις διεθνείς εξελίξεις. 
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•Η εξοικείωση με τις σύγχρονες μεθόδους της έρευνας σε αντικείμενα αιχμής σύμφωνα με 
τις διεθνείς τάσεις στο αντικείμενο του του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και σε συνάρτηση με τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας 

 

90. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ 
ΚΡΗΤΗΣ 

 

ΒΑΣΗ 2020: 14.625 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Η επαγγελματική κατοχύρωση των αποφοίτων 
της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών βασίζεται στα Π.Δ. 372/1997 
και Π.Δ. 44/2009, στα οποία προβλέπονται τα παρακάτω: 

O πτυχιούχος της Σχολής, οριζόμενος ως «Διπλωματούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός και 
Μηχανικός Υπολογιστών», έχει τη δυνατότητα, να ασχολείται με τη μελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, 
κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, συντήρηση, έρευνα, επίβλεψη λειτουργίας, αξιολόγηση, 
διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και πιστοποίηση τήρησης προτύπων για τα πάσης φύσεως 
ηλεκτρονικά και υπολογιστικά συστήματα στις εγκαταστάσεις τους και στις πάσης φύσεως 
εφαρμογές τους γενικότερα στους επιστημονικούς τομείς: 

• της Ηλεκτρονικής, ιδίως δε των ηλεκτρονικών συσκευών και συστημάτων όπως 
σχεδιασμός αναλογικών και ψηφιακών κυκλωμάτων, αισθητήρια, ηλεκτρονικά 
συστήματα ισχύος, ολοκληρωμένα κυκλώματα, ηλεκτροακουστικά συστήματα, 
συστήματα μετρήσεων και επεξεργασίας δεδομένων, οπτοηλεκτρονικές συσκευές και 
οι εφαρμογές αυτών. 

• των Τηλεπικοινωνιών και Τηλεπικοινωνιών Συστημάτων και Δικτύων, στο οποίο 
περιλαμβάνονται ιδίως η ενσύρματη ή ασύρματη επικοινωνία ή μετάδοση 
πληροφοριών, τα κέντρα μεταγωγής, τα ενσύρματα ή ασύρματα δίκτυα επικοινωνίας, 
τα συστήματα πολυπλεξίας, η κινητή τηλεφωνία, τα δορυφορικά συστήματα και κάθε 
άλλη ανάλογη εφαρμογή αυτών. 

• της Πληροφορικής και των Πληροφοριακών Συστημάτων, στον οποίο περιλαμβάνονται 
οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ως μέσα αποθήκευσης και επεξεργασίας πληροφοριών, 
η σχεδίαση ή κατασκευή και η εφαρμογή τους σε παραγωγική, λειτουργική ή άλλη 
διαδικασία ή η παροχή υπηρεσιών στη βιομηχανία, στην οργάνωση γραφείων ή 
υπηρεσιών, στις τηλεπικοινωνίες, στις εκδόσεις, στις ηλεκτρονικές συσκευές. Με τον 
όρο Πληροφοριακά Συστήματα νοούνται οι αρχιτεκτονικές υπολογιστών, 
περιφερειακές μονάδες, έμπειρα συστήματα, τεχνολογία λογισμικού, επικοινωνία 
χρήστη Η/Υ, τηλεματική, πολυμέσα. 

• των Συστημάτων, ιδίως δε των συστημάτων αυτοματισμού, επεξεργασίας σημάτων, 
επεξεργασίας εικόνας και ήχου, επεξεργασίας ομιλίας, γραφικών, κ.λ.π. και των πάσης 
φύσεως εφαρμογών του. 

  

Οι Διπλωματούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών, σύμφωνα και με τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, δύνανται να ασχοληθούν ενδεικτικά με: 

• τη διδασκαλία σε Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, δημόσια και 

https://www.ece.tuc.gr/fileadmin/users_data/eced/data/programGuides/undergraduate/UndergraduateProgramGuide2020GR_t_.pdf
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ιδιωτική, σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο στους επιστημονικούς 
τομείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών που απαριθμούνται παραπάνω. 

• την έρευνα σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα στους επιστημονικούς τομείς 
που απαριθμούνται παραπάνω σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο. 

• την προσφορά υπηρεσιών σε οργανικές μονάδες πληροφορικής, δικτύων, 
μηχανοργάνωσης και τεχνικών υπηρεσιών υπουργείων, δημοσίων οργανισμών, 
υπηρεσιών και επιχειρήσεων, σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στον 
τραπεζικό, ασφαλιστικό, ιατρικό τομέα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις εταιρείες 
παραγωγής και επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού, στις μεταφορές, τη ναυτιλία, 
τον τουρισμό, σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων και εταιρείες υψηλής 
τεχνολογίας. 

 

91. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 

ΜΟΡΙΑ 2020: 6.375 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι 
πτυχιούχοι του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών έχουν αποκτήσει: α) ολοκληρωμένη εικόνα 
και πλήρη εξειδίκευση στην επιστήμη του Ηλεκτρονικού Μηχανικού, και β) όλες τις απαραίτητες 
επιστημονικές-τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες στους τομείς της Ηλεκτρονικής, των 
Τηλεπικοινωνιών, των Δικτύων, των Αυτοματισμών, των Υπολογιστών, της Πληροφορικής και 
των Οπτοηλεκτρονικών Τεχνολογιών. Έτσι οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών, με τις εξειδικευμένες γνώσεις και την εργαστηριακή εμπειρία τους, είναι σε θέση 
να απασχοληθούν αυτοδύναμα ή/και σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με την μελέτη, 
έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της 
ηλεκτρονικής στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα. 

 

 

92. ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 

ΜΟΡΙΑ 2020: 13.000 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: α) Κατεύθυνση Δραματολογίας-Παραστασιολογίας Η κατεύθυνση απευθύνεται 
σε φοιτητές με θεωρητικά κυρίως ενδιαφέροντα, προσανατολισμένα στην ανάλυση του 
δραματικού κειμένου και της θεατρικής παράστασης. Εξοπλίζει τους φοιτητές προκειμένου να 
ασχοληθούν με τη θεατρολογική έρευνα και την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, ή να εργαστούν σε 
θεατρικούς οργανισμούς ως δραματολόγοι και επιμελητές εντύπων προγραμμάτων, ή να 
συνεργαστούν με εφημερίδες και περιοδικά ως θεατρικοί συντάκτες και κριτικοί, ενώ 
παράλληλα προσφέρει θεωρητική υποστήριξη σε όσους έχουν σκηνοθετικά ενδιαφέροντα. Όσοι 
ακολουθούν αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να επιλέξουν τουλάχιστον 22 μαθήματα ειδίκευσης 
(από τον κύκλο Δραματολογίας-Παραστασιολογίας) και 5 συμπληρωματικά μαθήματα 
αδιακρίτως κύκλου. β) Κατεύθυνση Σκηνογραφίας-Ενδυματολογίας Η κατεύθυνση απευθύνεται 
σε όσους ενδιαφέρονται για τον σκηνογραφικό σχεδιασμό και την ενδυματολογία, και 
γενικότερα για το εικαστικό μέρος της θεατρικής παράστασης, καθώς επίσης και σε όσους έχουν 
κλίση για τις σκηνογραφικές κατασκευές και για την τεχνολογία της σκηνής. Όσοι ακολουθούν 
αυτήν την κατεύθυνση, πρέπει να επιλέξουν 22 μαθήματα ειδίκευσης (από τον κύκλο 
ΣκηνογραφίαςΕνδυματολογίας) και 5 συμπληρωματικά μαθήματα από την κατεύθυνση 

https://ee.hmu.gr/proptyxiakes/neo-etes-programma-spoydwn-tmhmatos-hlektronikwn-mhchanikwn/
https://www.thea.auth.gr/undergraduate-studies/neo-pps/
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Δραματολογία-Παραστασιολογία γ) Κατεύθυνση Υποκριτικής Η κατεύθυνση απευθύνεται σε 
όσους ενδιαφέρονται για την υποκριτική τέχνη και το επάγγελμα του ηθοποιού. Όσοι 
ακολουθούν αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να επιλέξουν 22 μαθήματα ειδίκευσης (από τον 
κύκλο Υποκριτικής) και 5 συμπληρωματικά μαθήματα από τον κύκλο Δραματολογίας-
Παραστασιολογίας. δ) Γενική κατεύθυνση Aπευθύνεται στους φοιτητές που δεν ακολουθούν μία 
από τις παραπάνω κατευθύνσεις, είτε επειδή δεν πέρασαν το αντίστοιχο προαπαιτούμενο 
μάθημα είτε επειδή προτιμούν μεγαλύτερη ποικιλία επιλογών. Όσοι ακολουθούν αυτήν την 
κατεύθυνση, πρέπει να επιλέξουν τα 22 επιλεγόμενα μαθήματα (Ε) αδιακρίτως κύκλου, με τον 
όρο 5 τουλάχιστον από αυτά να ανήκουν στον κύκλο Δραματολογίας-Παραστασιολογίας 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Όπως συμβαίνει πια με όλους σχεδόν τους 
κλάδους σπουδών, δεν υπάρχει για τους αποφοίτους εξασφαλισμένη επαγγελματική 
αποκατάσταση. Η αβεβαιότητα είναι άλλωστε μεγαλύτερη στις περιοχές των καλών τεχνών και 
των ανθρωπιστικών επιστημών. Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι οι φοιτητές του Τμήματος Θεάτρου 
αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ουσιαστικά εφόδια, που τους επιτρέπουν να 
αναζητήσουν εργασία σε διάφορους τομείς: -Στον τομέα της επιστημονικής έρευνας και της 
ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας. -Στα καλλιτεχνικά επαγγέλματα της σκηνής: ηθοποιοί, 
σκηνογράφοι, ενδυματολόγοι, σκηνοθέτες, μεταφραστές. -Στα τεχνικά επαγγέλματα της σκηνής: 
παραγωγοί, τεχνικοί σκηνής, φωτιστές, υπεύθυνοι ειδικών σκηνογραφικών κατασκευών κλπ. -
Ως στελέχη κρατικών, δημοτικών και ιδιωτικών θεατρικών οργανισμών: δραματολόγοι, 
επιμελητές εντύπων προγραμμάτων, οργανωτικά στελέχη, υπεύθυνοι εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων κλπ. -Ως εμψυχωτές (animateurs) θεατρικών δραστηριοτήτων σε νομαρχιακά, 
δημοτικά κ.ά. πολιτιστικά κέντρα. -Στην εκπαίδευση, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, ως 
καθηγητές θεατρικής αγωγής. -Στα μέσα ενημέρωσης (καλλιτεχνικό ρεπορτάζ, θεατρική κριτική). 
Είναι ευνόητο ότι η παραπάνω απαρίθμηση δεν σημαίνει και την ύπαρξη συγκεκριμένου 
αριθμού θέσεων εργασίας. Άλλωστε, οι δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης θα 
εξαρτηθούν και από γενικότερες παραμέτρους: από την εξέλιξη της θεατρικής ζωής στη χώρα 
μας, από την περαιτέρω ενσωμάτωση της θεατρικής αγωγής στα προγράμματα της 
πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από την ανάπτυξη της πολιτιστικής 
αποκέντρωσης κλπ. Και, βέβαια, από τα ειδικά προσόντα και τις ικανότητες των αποφοίτων. 

 

93. ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 

ΜΟΡΙΑ 2020: 11.775 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Στο Τμήμα έχουν θεσμοθετηθεί οι Τομείς: 

 • Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας (ΦΘΕΤ)  

 • Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας (ΙΕΤ)  

• Επιστημών της Γνώσης και της Νόησης (ΕΓΝ)  

• Επιστήμης και Κοινωνίας, Τέχνης και Πολιτισμού (ΕΚΤΠ) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος αυτού εκτός από την επίδοση στην επιστημονική έρευνα που 
οδηγεί στην ακαδημαϊκή και ερευνητική σταδιοδρομία, μπορούν να εργαστούν: 

• στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα ως εμπειρογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι 

• ως ανώτερα διοικητικά στελέχη Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων 

http://www.phs.uoa.gr/programmata-spoydon/programma-proptyxiakon-spoydon/katalogos-ma8hmatwn.html
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•ως συντάκτες επιστημονικού ρεπορτάζ και σύμβουλοι εκδοτικών οίκων, 
επιστημονικών περιοδικών και των μέσων μαζικής ενημέρωσης 

• σε διευθυντικές θέσεις σε θέματα παιδείας, επιστημονικής έρευνας και 
τεχνολογίας. 

Οι προοπτικές των αποφοίτων είναι ίδιες με αυτές των τμημάτων Πολιτικής Επιστήμης. Η 
Θεωρητική κατεύθυνση του τμήματος δίνει τη δυνατότητα στους απόφοιτους τους να 
συνεχίσουν σε πολλά μεταπτυχιακά προγράμματα, όπου μπορούν να εκμεταλλευτούν τον 
πλούτο των γνώσεων που προσφέρεται στα προπτυχιακά μαθήματα. Η τεχνολογία και η 
πληροφορική προσφέρουν σύγχρονες μεθόδους αξιοποίησης των θεωρητικών γνώσεων. 

 

 

 

94. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 

ΜΟΡΙΑ 2020: 12.750 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Από το τρίτο έτος, οι φοιτητές/τριες καλούνται να επιλέξουν μια από τις εννέα 
θεματικές περιοχές στην οποία επιθυμούν να εστιάσουν ιδιαίτερα και η οποία θα καθορίσει τη 
συνέχεια των σπουδών τους και θα αναγράφεται στο παράρτημα πτυχίου τους. Τα 
προσφερόμενα πεδία είναι: Διεύθυνση φωτογραφίας, Ήχος και Μουσική, Θεωρία-Ιστορία 
κινηματογράφου, Μοντάζ, Παραγωγή, Σενάριο, Σκηνογραφία-Ενδυματολογία, Σκηνοθεσία, 
Επαυξημένη-Εικονική-Μεικτή Πραγματικότητα 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο (3255/2004) 
αποστολή και σκοπό έχει “να καλλιεργεί και να προάγει την κινηματογραφική τέχνη, στο πλαίσιο 
μιας ευρύτερης οπτικοαουστικής εκπαίδευσης, με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη έρευνα 
και διδασκαλία” και να παρέχει στους αποφοίτους “τα εφόδια που εξασφαλίζουν την κατάρτισή 
τους για την καλλιτεχνική, επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη”. 
Στην μέχρι τώρα λειτουργία του το Τμήμα Κινηματογράφου έχει εκπαιδεύσει νέους 
κινηματογραφιστές “ικανούς να συμβάλλουν στην αναβάθμιση της παραγωγής”, όπως 
αποδεικνύεται από την διακεκριμένη παρουσία ταινιών φοιτητών και αποφοίτων σε διεθνή 5 
και εγχώρια φεστιβάλ, καθώς και την επιτυχή παρουσία αρκετών αποφοίτων στον 
επαγγελματικό χώρο, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κάτω από τις σημερινές αντίξοες συνθήκες. 
Η εκπαιδευτική φιλοσοφία του Τμήματος συνδυάζει την πράξη με τη θεωρία, ενώ το πενταετές 
πρόγραμμα σπουδών υποστηρίζει εξίσου οχτώ καλλιτεχνικά γνωστικά αντικείμενα – ειδικότητες 
(σενάριο, σκηνοθεσία, διεύθυνση παραγωγής, ήχος-μουσική, σκηνογραφίαενδυματολογία, 
διεύθυνση φωτογραφίας, μοντάζ, επαυξημένη-εικονική-πραγματικότητα), καθώς και το 
γνωστικό αντικείμενο της θεωρίας και ιστορίας κινηματογράφου. Παράλληλα το Τμήμα 
υποστηρίζει την περαιτέρω επιστημονική και καλλιτεχνική έρευνα μέσω της εκπόνησης 
διδακτορικών διατριβών. Στο πλαίσιο της στενής επαφής του Τμήματος Κινηματογράφου με την 
κινηματογραφική κοινότητα, πάρα πολλοί διακεκριμένοι συντελεστές του ελληνικού 
κινηματογράφου έχουν κατά καιρούς διδάξει, δώσει διαλέξεις, masterclasses κ.λπ., ενώ το 
Τμήμα είχε την τιμή να ανακηρύξει επίτιμους διδάκτορες τον Μιχάλη Κακογιάννη, τον Παντελή 
Βούλγαρη και τον Κώστα Γαβρά. Οι εγκαταστάσεις του τμήματος φιλοξενούνται σε ένα ειδικά 
διαμορφωμένο καπνομάγαζο στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, στην οδό Ικονίου 1. Εκτός από 
αίθουσες διδασκαλίας, ο χώρος διαθέτει εργαστήρια φωτογραφίας, ήχου, μοντάζ καθώς και μία 
βιβλιοθήκη-ταινιοθήκη. 

 

95. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 

https://www.film.auth.gr/el/spoudes/proptyxiaka/mathimata
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ΒΑΣΗ 2020:  14.275 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 4 

Κατεύθυνση Θεωρητικών Μαθηματικών 

Κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 

Κατεύθυνση Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας 

Κατεύθυνση Μαθηματικής Εκπαίδευσης 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ03 για διορισμό στην 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση όσοι έχουν : Πτυχίο Μαθηματικών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή 
δίπλωμα της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π και 
πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης Μαθηματικού 
Εφαρμογών ή Πτυχίο τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης ή 
ισότιμα πτυχία αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής . Πτυχίο Μαθηματικών ή Μαθηματικών 
και Στατιστικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου. 
 

 

96. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 13.450 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: -   

(Υποχρεωτικά, Υποχρεωτικά Επιλογής, Επιλογής και Ελεύθερης Επιλογής) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΠΕ03 

 

97. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 10.025 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Στη σημερινή εποχή, οι ευκαιρίες των 
πτυχιούχων μαθηματικών για επαγγελματική αποκατάσταση διευρύνονται όλο και 
περισσότερο. Έτσι, ένας Μαθηματικός, πέρα της συνηθισμένης απασχόλησης στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μπορεί σήμερα να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως Στατιστικός, ως 
Επιχειρησιακός Ερευνητής, σε Κέντρα Υπολογιστών, στον O.T.E., στη Δ.E.H., στις Τράπεζες, στις 
Περιφέρειες, στην Τοπική αυτοδιοίκηση κ.λ.π. Επίσης, αν κάποιος το επιθυμεί, μπορεί να 
συνεχίσει μεταπτυχιακές σπουδές για την απόκτηση περισσότερων γνώσεων και να 
ακολουθήσει ακαδημαϊκή καριέρα ή να σταδιοδρομήσει στην παραγωγική διαδικασία. 

 

98. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 

ΒΑΣΗ 2020: 5.675 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

http://files.thilikos.info/data/os/OS_2020-2021_current_NEW.pdf
https://math.auth.gr/wp-content/uploads/2020/04/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%80%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD-%CE%A4%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD.pdf
https://math.uoi.gr/images/pdf/Odigos_20_21.pdf
https://math.uowm.gr/wp-content/uploads/sites/3/2020/12/study_guide_math_uowm-1.pdf
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μαθηματικών έχουν 
το δικαίωμα:  να διορίζονται ως καθηγητές μαθηματικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
κλάδου ΠΕ03.  

Να συμμετέχουν σε προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π. ή άλλων φορέων για διορισμό στις Δημόσιες 
Υπηρεσίες, ΟΤΑ και Ν.Π.Δ.Δ.. 

 

99. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 7.200 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΠΕ03 

100. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 10.675 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 5  

A.ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  

B.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

C.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

D.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

E.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ – ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΠΕ03 

 

101. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΒΑΣΗ 2020: 3.125 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Η ολοκλήρωση του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών οδηγεί στην απόκτηση Πτυχίου στα 
Μαθηματικά, το οποίο εφοδιάζει τον πτυχιούχο με επαγγελματικά δικαιώματα Μαθηματικού 
(ΠΕ03) .Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μαθηματικών έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις 
προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π.ή άλλων φορέων σχετικά με την επιλογή διοριστέων στις Δημόσιες 
Υπηρεσίες, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Ν.Π.Δ.Δ.(ισότιμα με τα υπόλοιπα 
Τμήματα Μαθηματικών της Ελληνικής Επικράτειας). 

 

102. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 6.250 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  

http://math.uth.gr/wp-content/uploads/2019/09/Odigos_Spoudwn_-2020_2021_Math_ver3.pdf
https://www.math.upatras.gr/media/attachments/flatpages_flatpage/7/StudyGuide_gr_2020-21.pdf
https://www.math.aegean.gr/images/articles/undergraduate_math/studyguide_math.pdf
http://math.uoc.gr/ark/odhgos_spoudon_MATH_2019.pdf
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• Πρόγραμμα με έμφαση στα θεωρητικά Μαθηματικά 

• Πρόγραμμα με έμφαση στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά  

• Πρόγραμμα με έμφαση στη Μοντελοποίηση και Επιστημονικούς Υπολογισμούς 

• Πρόγραμμα με έμφαση στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση 

• Πρόγραμμα με έμφαση στα Μαθηματικά της Εκπαίδευσης 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΠΕ03 

  

103. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020:  8.975 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Φοιτητές και φοιτήτριες της Κατεύθυνσης Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 
μπορούν παράλληλα με τη συμπλήρωση των απαιτήσεων για το πτυχίο να συμπληρώσουν τις 
απαιτήσεις για ένα από τα ακόλουθα Προγράμματα με ειδική έμφαση:  

▪ Πρόγραμμα με έμφαση στα Θεωρητικά Μαθηματικά 

▪ Πρόγραμμα με έμφαση στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 

▪ Πρόγραμμα με έμφαση στη Μοντελοποίηση και Επιστημονικούς Υπολογισμούς 

▪ Πρόγραμμα με έμφαση στην Εφαρμοσμένη Ανάλυση 

▪ Πρόγραμμα με έμφαση στα Μαθηματικά της Εκπαίδευσης (πιστοποίηση παιδαγωγικής 
και διδακτικής επάρκειας) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΠΕ03 

 

104. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 13.000 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 2  

Α. Τομέας, Βιοεπιστημών και Βιοϊατρικής Πληροφορικής 

Β. Τομέας, Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μηχανικών 
Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. (πρώην Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων) μπορούν να 
απασχολούνται στα παρακάτω αντικείμενα: 

α) Παραγωγή ή εμπορία πάσης φύσεως ιατρικών οργάνων και λεπτομηχανισμών. 

β) Επισκευή, συντήρηση, ανακατασκευή ιατρικών μηχανημάτων, οργάνων, συσκευών 
βιοτεχνολογικού ενδιαφέροντος καθώς και λεπτομηχανισμών. 

γ) Εξασφάλιση στον τομέα των Νοσοκομείων, σε συνεργασία ίσως με άλλους ειδικούς 
επιστήμονες, όπως ιατρούς, ακτινοφυσικούς, βιοχημικούς, της ετοιμότητας προς χρήση 
των συσκευών και οργάνων με την φροντίδα τους για συντήρηση, επισκευή, ελέγχους. 

δ) Συμμετοχή στην αξιολόγηση προσφορών για την προμήθεια ιατρικών οργάνων και 
εξοπλισμού. 

ε) Εκπόνηση και επίβλεψη ή συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών για την ίδρυση, οργάνωση 
και λειτουργία μονάδων παραγωγής ιατρικών οργάνων και εξοπλισμού. 

http://math.uoc.gr/ark/odhgos_spoudon_APPL_2019.pdf
https://bme.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/63/2020/10/ODHGOS_SPOYDWN_MHXANIKWN_BIOIATRIKHS_PADA_2020-2021.pdf
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στ) Εξειδικευμένες εργασίες εγκαταστάσεως και θέσεως σε λειτουργία ιατρικών οργάνων και 
εξοπλισμού εργαστηρίων και τμημάτων Νοσοκομείων (χειρουργεία, ακτινολογικά κ.λ.π.) 
για τις οποίες εγγράφονται στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.). 

ζ) Πραγματοποίηση, ως στελεχών του Δημοσίου, ελέγχων σε αντίστοιχες βιομηχανίες και 
βιοτεχνίες καθώς και ιδιωτικά εργαστήρια και ιατρεία για την χορήγηση σχετικής άδειας 
λειτουργίας. 

η) Κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, που εμφανίζεται στο αντικείμενο της 
ειδικότητάς τους με την εξέλιξη της τεχνολογίας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά 
ισχύουσας νομοθεσίας. 

 

 

 

 

105. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 9.900  (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: δύο Ροές Εξειδίκευσης 

Ροή 1 «Σχεδιασμού Συστημάτων» 

Ροή 2 «Βιομηχανικής Παραγωγής» 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  5 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι απόφοιτοι του ΠΣ5 είναι Διπλωματούχοι 
Μηχανικοί, με τις δραστηριότητες, το γνωσιακό υπόβαθρο και τα επαγγελματικά δικαιώματα 
του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης, τα οποία καθορίζονται στο άρθρο 15 του 
Π.Δ.99/Α’/05-11-2018. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο του ΠΣ5 και σε σχέση με τα αντίστοιχα 
υφιστάμενα προγράμματα, οι σπουδές του ΜΠΔ εμπλουτίζονται σε ορισμένες σημαντικές 
διαστάσεις.  

(α) Μέσω της έμφασης στις ψηφιακές τεχνολογίες, το ΠΣ5 προάγει γνώσεις κατάλληλες για 
το αναδυόμενο βιομηχανικό τοπίο. Σε αυτές συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, οι προσθετικές 
κατεργασίες (AdditiveManufacturing), η Διαδικτυακή ολοκλήρωση των συστημάτων 
πληροφορίας σε πολλαπλές κλίμακες (Cyber-physicalSystems), η διαχείριση της ασφάλειας των 
πληροφοριών στον κυβερνο-χώρο (Cyber-security), η υπολογιστική νέφους (CloudComputing) 
και οι άλλοι πυλώνες της εξελισσόμενης 4ης Βιομηχανικής ή Τεχνολογικής Επανάστασης 
(Industry 4).  

(β) Μέσω της αξιοποίησης του υποδείγματος της Κλωστοϋφαντουργικής βιομηχανίας, το 
ΠΣ5 προσφέρει μια εννοιολογικά και θεματικά ενιαία γνώση της βιομηχανικής αλυσίδας 
σχηματισμού αξίας (Valuechain). Αυτή η γνώση καλύπτει με λογικά συνεχή τρόπο όλες τις 
διαστάσεις της βιομηχανικής παραγωγής: τεχνολογική, ενεργειακή, οικονομο-τεχνική, 
περιβαλλοντική, θεσμική και επενδυτική. Ακόμη, συνδέεται με μια ανακάμπτουσα βιομηχανία, 
με ιδιαίτερα «Ελληνική» ιστορία και φυσιογνωμία, και με μία ανοδική δυναμική, η οποία μπορεί 
προοπτικά να συμβάλει σημαντικά στην απασχόληση και την ανάπτυξη. Συνολικά, αυτή η 
ιδιαίτερη διπλή έμφαση εφοδιάζει τους αποφοίτους του Πενταετούς Προγράμματος Σπουδών 
Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής με γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για 
τη δραστηριότητα του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης του μέλλοντος. Έτσι, το ΠΣ5 
στοχεύει να συμβάλει ευρύτερα στην αναστροφή της διαρροής των νέων από τη χώρα και από 
τα επαγγέλματα του Μηχανικού και στην ανάπτυξη ουσιαστικών ακαδημαϊκών και ερευνητικών 
συνεργειών με αντίκρυσμα στην Ελληνική και την περιφερειακή πραγματικότητα. 

 

http://www.idpe.uniwa.gr/images/Important_Docs/odigos-spoudwn_20201.pdf
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106. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 9.300 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: τέσσερις κύριες ομάδες μαθημάτων:  

(α) Μαθήματα υποδομής μαθηματικής, φυσικής ή χημικής κατεύθυνση.  

(β) Μαθήματα πυρήνα επιστήμης και τεχνολογίας υλικών,  

(γ) Μαθήματα εξειδίκευσης που καλύπτουν ειδικές κατηγορίες υλικών / διεργασιών / τεχνικών 
χαρακτηρισμού κλπ. και  

(δ) Μαθήματα υπολογιστικών τεχνικών και προσομοιώσεων, προσαρμοσμένων στην επιστήμη 
και τεχνολογία υλικών 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Με απόφαση της Διοικούσας του ΤΕΕ στη 
συνεδρίαση Νο.30/11.12.2018 καθορίστηκε η πρώτη ενότητα των δικαιωμάτων που αφορούν 
τους Μηχανικούς Επιστήμης Υλικών.Μπορείτε να βρείτε το απόσπασμα των πρακτικών με την 
απόφαση της Διοικούσας του ΤΕΕ υπ. Αριθμ.Α140/Σ39/2018 για τον καθορισμό των 
επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Διαύγεια: ΑΔΑ 728846Ψ842-
ΣΥΜ). Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση της Διοικούσας του ΤΕΕ έχουν αποδοθεί στους 
Μηχανικούς Επιστήμης Υλικών όλα τα δικαιώματα του Χημικού Μηχανικού που αντιστοιχούν 
στα Υλικά καθώς και γενικότερα δικαιώματα των Μηχανικών (ενότητα Α) και εκκρεμεί η 
απόφαση για τα 

Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Σελίδα 11 εξειδικευμένα δικαιώματα στον τομέα των 
υλικών (ενότητα Β).Τα δικαιώματα αυτά έχουν αντληθεί από το Π.Δ.99/2018, Άρθρο 8: 
Επαγγελματικά δικαιώματα Χημικού Μηχανικού.Η ενότητα Α αφορά σε δικαιώματα που 
μεταφέρονται αυτούσια από το Π.Δ. 99/2018 και η ενότητα Β αφορά σε δικαιώματα του Χημικού 
Μηχανικού όπως αναφέρονται στο Π.Δ.99,αλλά με σαφή προσδιορισμό σε ότι αφορά στον 
τομέα των Υλικών.Το ΤΜΕΥ βρίσκεται σε διαρκή επαφή με το ΤΕΕ και τα συναρμόδια υπουργεία 
για να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες. 

 

107. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 12.425 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: -  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Η/Υ & 
Πληροφορικής εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ86 (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση)και εγγράφονται ως μέλη στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), στην 
ειδικότητα των Ηλεκτρονικών Μηχανικών. Σύμφωνα με τα σχετικά δικαιώματα που απορρέουν 
από την συμμετοχή τους στο Τ.Ε.Ε.,το Προεδρικό Διάταγμα 44 ΦΕΚ 58 Α/8-3-2009 και με βάση 
τις γενικές και εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των 
σπουδών τους, έχουν την ικανότητα να ασχοληθούν με δραστηριότητες που καλύπτουν τους 
κάτωθι τομείς: 

α) Τη μελέτη, τη σχεδίαση, την ανάλυση, την κατασκευή, την επίβλεψη κατασκευής και 
λειτουργίας, την αξιολόγηση, τη συντήρηση, τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και την 
πιστοποίηση τήρησης προτύπων στις εγκαταστάσεις τους και στις πάσης φύσεως 
εφαρμογές τους στους επιστημονικούς τομείς: 

http://www.materials.uoi.gr/files/odigos-spoudon-2020-21.pdf
https://www.cs.uoi.gr/wp-content/uploads/2016/03/O.S.-Plhroforikhs2020-2021_Final022021.pdf
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i) των ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

ii) των τηλεπικοινωνιών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων, 

iii) της πληροφορικής και των πληροφοριακών συστημάτων και  

iv) των συστημάτων αυτοματισμού, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας 
και ήχου, επεξεργασίας ομιλίας, γραφικών, κ.λ.π  

β) τη διδασκαλία σε Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, δημόσια και 
ιδιωτική, σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο στους παρακάτω 
επιστημονικούς τομείς της πληροφορικής: 

i) του υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

ii) της πληροφορικής, 

iii) των συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και 
εφαρμογών διαδικτύου και  

iv) των συστημάτων και εφαρμογών, γραφικών, επεξεργασίας σημάτων, 
επεξεργασίας εικόνας και επεξεργασίας ομιλίας.  

γ) την έρευνα σε δημόσια και ιδιωτικά Ερευνητικά Κέντρα στους προαναφερθέντες 
επιστημονικούς τομείς,  

δ) την προσφορά υπηρεσιών σε οργανικές μονάδες πληροφορικής, δικτύων, μηχανοργάνωσης 
και τεχνικών υπηρεσιών υπουργείων, δημοσίων οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων, 
σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στον τραπεζικό, ασφαλιστικό, ιατρικό τομέα, 
στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας 
οπτικοακουστικού υλικού, στις μεταφορές, τη ναυτιλία, τον τουρισμό, σε εταιρείες 
συμβούλων επιχειρήσεων και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. 

 

108. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020:  13.575 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: επαγγελματική κατοχύρωση των 
Διπλωματούχων Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, με βάση τις γενικές 
και τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών 
τους, κατοχυρώνονται από το Προεδρικό Διάταγμα 99, (ΦΕΚ 187/Α΄/5.11.2018) σύμφωνα με το 
οποίο έχουν την ικανότητα να ασχοληθούν σε δραστηριότητες που καλύπτουν, ανάλογα με το 
γνωστικό τους αντικείμενο, τη μελέτη, τη σχεδίαση, την ανάλυση, την κατασκευή, την επίβλεψη 
κατασκευής και λειτουργίας, την αξιολόγηση, τη συντήρηση, τη διενέργεια 
πραγματογνωμοσύνης και την πιστοποίηση τήρησης προτύπων στις εγκαταστάσεις τους και στις 
πάσης φύσεως εφαρμογές τους στους επιστημονικούς τομείς: 

a. των ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

b. των τηλεπικοινωνιών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων, 

c. της πληροφορικής και των πληροφοριακών συστημάτων και 

d.  των συστημάτων αυτοματισμού, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και 
ήχου, επεξεργασίας ομιλίας, γραφικών, κ.λπ. 

 

 

https://www.ceid.upatras.gr/sites/default/files/pages/204507_odigos_spoudon_21_v3_interactive.pdf
https://www.ceid.upatras.gr/sites/default/files/pages/pd_99.pdf
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109. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 

ΒΑΣΗ 2020: 13.775 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 5 

(α) Περιβαλλοντική Μηχανική και Γεωπεριβάλλον 

(β) Μεταλλευτική Τεχνολογία 

(γ) Γεωτεχνολογία 

(δ) Μεταλλουργικές διεργασίες 

(ε) Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Ο Μηχανικός Μεταλλείων και Μεταλλουργός 
Μηχανικός έχει τα εξής επαγγελματικά δικαιώματα:  

α. Εκπόνηση Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων και Περιφερειακών Ειδικών Πλαισίων για τις 
ορυκτές πρώτες ύλες.  

β. Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης μεταλλουργικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων 
εξόρυξης ορυκτών πρώτων υλών και κατάρτιση γενικής διάταξης (Master Plan).  

γ. Εκπόνηση μελετών μεταλλικών εγκαταστάσεων σε χώρους εξορυκτικής δραστηριότητας 
όπου δεν απαιτείται θεμελίωση και αντισεισμικός υπολογισμός.  

δ. Εκπόνηση μελετών αντισεισμικής θωράκισης δικτύων, εγκαταστάσεων και συσκευών για 
τις οποίες είναι υπεύθυνοι.  

ε. Εκπόνηση μελετών Υδρογεωλογίας και Υπόγειων Υδάτων. στ. Εκπόνηση Γεωτεχνικών 
μελετών και Ερευνών.  

ζ. Εκπόνηση μελετών υπόγειων Τεχνικών έργων.  

η. Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, τρωτότητας, 
διακινδύνευσης).  

θ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων διεργασιών της βιομηχανίας για εμπλουτισμό.  

ι. Ανάπτυξη, σχεδιασμός υλικών και έλεγχος ποιότητας. ια. Εκπόνηση μελετών βιομηχανιών 
κατεργασίας και μορφοποίησης μετάλλων και κραμάτων. ιβ. Εκπόνηση μελετών βιομηχανιών 
παραγωγής και επεξεργασίας μεταλλουργικών κόνεων, σύνθετων και άλλων υλικών. ιγ. 
Εκπόνηση μελετών βιομηχανιών παραγωγής πυρίμαχων υλικών, κεραμικών προϊόντων και 
προϊόντων υάλου, παραγωγής τσιμέντου, μονωτικών και πληρωτικών υλικών, κονιαμάτων, 
κ.λπ. ιδ. Εκπόνηση μελετών μεταλλουργικών, μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της 
μεταποιητικής βιομηχανίας. ιε. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις εξόρυξης ορυκτών και 
μεταλλευμάτων πλην Ηλεκτρολογικών, Μηχανολογικών και Ναυπηγικών μελετών. ιστ. 
Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου πλην 
ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών και ναυπηγικών μελετών. ιζ. Εκπόνηση μελετών σε 
εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και διάθεση απορριμμάτων, αποβλήτων και 
ανάκτησης υλικών. ιη. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών 
καθώς και σε κρυογενικές εγκαταστάσεις. ιθ. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις που 
υπόκεινται σε ακτινοβολία.  

ια. Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας 
εγκαταστάσεων (βιομηχανίες,κτήρια κ.λπ.). κα. Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις. κβ. 
Εκπόνηση μελετών και ερευνών γεωθερμικών πεδίων (χαμηλής, μέσης και υψηλής ενθαλπίας) 
καθώς και ενεργειακών συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας. κγ. Εκπόνηση μελετών και 
εργασιών καθαρισμού και προετοιμασίας μεταλλικών ή μη μεταλλικών επιφανειών 
(αμμοβολή, ψηγματοβολή, υδροβολή κ.λπ.) και προστασίας αυτών από τη διάβρωση. κδ. 

https://www.metal.ntua.gr/?page_id=9234
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Εκπόνηση μελετών συγκολλήσεων και μη καταστρεπτικού ελέγχου έργων, αγωγών, 
μεταλλικών κατασκευών κ.ά. κε. Εκπόνηση μελετών σχεδιασμού κατεργασιών 
(μεταλλουργικών, μεταλλοτεχνικών) και αξιοποίηση βιομηχανικών ορυκτών πρώτων υλών για 
τη δημιουργία τυποποιημένων βιομηχανικών υλικών και προϊόντων (κεραμικά πυρίμαχα, 
γυαλιά, κοντάματα κ.λπ.). κστ. Εκπόνηση μελετών επιλογής καταλληλότητας μετάλλων, 
κραμάτων, υλικών για απαιτητικές χρήσεις και αντίξοες συνθήκες (πχ. έκθεση σε υψηλή πίεση, 
σε υψηλές ή εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, σε δυναμικές καταπονήσεις, για αντοχή σε 
περιπτώσεις σεισμών, κακόβουλων πράξεων, τρομοκρατικών ενεργειών κ.τ.λ.,κράματα με 
υπερυψηλή αντοχή, με αντοχή σε εκτριβή ή έντονα αντιδιαβρωτική δράση κ.ά.) κζ. Εκπόνηση 
Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής 
Περιβαλλοντικής Εκτίμησης. κη. Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης μετά από βιομηχανικά 
ατυχήματα και συναφείς καταστροφές (π.χ. απορρύπανση εδαφών, υπόγειων νερών, κ.ά.). κθ. 
Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης περιβάλλοντος σε εγκαταλελειμμένους μεταλλευτικούς, 
μεταλλουργικούς και άλλους βιομηχανικούς χώρους.  

ιβ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας από πυρκαγιές 
και εκρήξεις (όπως SEVESO, ΒΑΜΕ, ΑΤΕΧ). λα. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων και δικτύων 
ενεργητικής πυρασφάλειας και πυροπροστασίας. λβ. Εκπόνηση Γεωλογικών και Γεωφυσικών 
Μελετών και Ερευνών. λγ. Εκπόνηση Μεταλλευτικών Μελετών και Ερευνών. λδ. Εκπόνηση 
μελετών και ερευνών εκμετάλλευσης ταμιευτήρων υδρογονανθράκων και αξιοποίησης αυτών 
για αποθήκευση υδρογονανθράκων και διοξειδίου του άνθρακα. λε. Εκπόνηση μελετών για 
ειδικά υπόγεια έργα όπως αποθηκευτικοί χώροι, δεξαμενές, χώροι διάθεσης επικίνδυνων 
αποβλήτων κ.λπ. λστ. Εκπόνηση μελετών για εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκευσης, 
καταστροφής και διακίνησης εκρηκτικών υλών. λζ. Εκπόνηση μελετών χρήσης εκρηκτικών 
υλών σε εξορυκτικά και τεχνικά έργα και καθαιρέσεις κατασκευών. λη. Εκπόνηση μελετών 
βιομηχανιών για εγκαταστάσεις εμπλουτισμού, ή/και επεξεργασίας ορυκτών πρώτων υλών και 
δευτερογενών πρώτων υλών, αδρανών υλικών και άλλων δομικών υλικών και ασφαλτικών. λθ. 
Εκπόνηση μελετών συγκολλήσεων και μη καταστρεπτικού ελέγχου έργων, αγωγών, 
μεταλλικών κατασκευών κ.ά.  

ιγ. Εκπόνηση μελετών επιλογής καταλληλότητας μετάλλων,κραμάτων, υλικών για αντίξοες 
συνθήκες ή ειδικών απαιτήσεων. μα. Εκπόνηση Μελετών και Υλοποίηση Έργων πάσης φύσεως 
γεωτρήσεων. 

 

 

110. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΒΑΣΗ 2020: 4.925 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 2 

I:  Χρηματοοικονομική Μηχανική 

IΙ:  Μηχανική της Διοίκησης 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Με πρόσφατη απόφασή της (23/02/2019) η 
Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας αποφάσισε την ένταξη των αποφοίτων 
του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου στο ΤΕΕ. Η απόφαση αυτή αποτελεί ύψιστη αναγνώριση από την 
κοινότητα των Ελλήνων Μηχανικών της συνεισφοράς του Τμήματος και των αποφοίτων του και 
επισφραγίζει με τον πλέον πρόσφορο τρόπο την μακροχρόνια και συστηματική προσπάθεια των 
μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του Αιγαίου για ένταξη των αποφοίτων του ΤΜΟΔ στο 
Τ.Ε.Ε.Για την απόδοση των αντίστοιχων επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους ΤΜΟΔ 

http://www.fme.aegean.gr/docs/Student_Guide_Academic_Year_2020_2021_v2.pdf
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θα ακολουθήσει η διαδικασία της έκδοσης ΠΔ κατόπιν αντίστοιχης νομοθετικής 
εξουσιοδότησης, κατ’ αντιστοιχία του Π.Δ. 99/2018(ΦΕΚ 187/Α' / 5-11-2018).Με βάση το ΦΕΚ 
193/Γ'/13.12.2017, οι απόφοιτοι του τμήματος «Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης» έχουν 
τη δυνατότητα ένταξης στον κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ΠΕ09 Οικονομολόγων.Με βάση το άρθρο 46 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 
114/04.08.2017) το δίπλωμα των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου αναγνωρίζεται ως integrated master.Με βάση απόφασης της Κεντρικής Διοίκησης του 
Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, κατά την Ι/62/11-12-2009 συνεδρίαση της, οι 
απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης με κατεύθυνση τη 
Χρηματοοικονομική Μηχανική έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στο Οικονομικό 
Επιμελητήριο της Ελλάδος. 

 

111. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 

ΒΑΣΗ 2020: 1.350 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 3 

α. Μεταλλευτική και Γεωτεχνική Μηχανική 

β. Ενεργειακοί Πόροι 

γ. Γεωπεριβαλλοντική Μηχανική 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Με το Προεδρικό Διάταγμα 99/2018 που 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 187/Α/5-11-2018 ρυθμίστηκε το επάγγελμα του μηχανικού με 
καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα. Ειδικότερα, στο άρθρο 14 
(σελίδα 10417) καθορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μηχανικού Ορυκτών Πόρων ως 
εξής: 

1.Ως Μηχανικός Ορυκτών Πόρων νοείται ο μηχανικός που ασχολείται με τη μεταλλευτική 
τεχνολογία, τη μηχανική πετρελαίου, τη γεωτεχνολογία, τη γεωτεχνική μηχανική, τις γεωλογικές 
επιστήμες, την περιβαλλοντική μηχανική, το γεωπεριβάλλον, τη μεταλλουργία και την 
τεχνολογία υλικών. Στο γνωστικό αντικείμενο του Μηχανικού Ορυκτών Πόρων 
περιλαμβάνονται: 

α. Βασικό επιστημονικό υπόβαθρο: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Μηχανική, 
Γεωλογία, Κοιτασματολογία, Ορυκτολογία, Προγραμματισμός και Εφαρμογές Η/Υ, 
Ανθρωπιστικές επιστήμες. 

β. Έρευνα, εντοπισμός, εξόρυξη, παραγωγή και αξιοποίηση ορυκτών και ενεργειακών 
πρώτων υλών, ταμιευτήρων υδρογονανθράκων (πετρελαίου και φυσικού αερίου) και 
γεωθερμικών πεδίων. 

γ. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και λειτουργία μεταλλείων, λατομείων και βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων που αξιοποιούν ορυκτές πρώτες ύλες, μαζί με τα βοηθητικά και 
συνοδευτικά αυτών έργα. 

δ. Εντοπισμός και εκμετάλλευση, προστασία και απορρύπανση υπόγειων 
υδροφορέων. 

ε. Γεωτεχνική Μηχανική. 

στ. Περιβαλλοντική Μηχανική. 

ζ. Μηχανική γεωτρήσεων. 

η. Μεταλλουργικές διεργασίες (εξαγωγικής και φυσικής μεταλλουργίας). 

θ. Μεταλλοτεχνία, μορφοποίηση μετάλλων και κραμάτων, συγκολλήσεις. 

https://mre.uowm.gr/wp-content/uploads/sites/6/2020/09/MRE-Undergraduate-Study-Guide-GR-2020-2021.pdf


 

Σελίδα 176 από 406 
 

ι. Τεχνολογία κεραμικών, υάλου, ηλεκτρονικών υλικών.ια. Υγιεινή και ασφάλεια της 
εργασίας.ιβ. Διαχείριση της ποιότητας.ιγ. Διαχείριση Τεχνικών Έργων, τεχνική οικονομική, 
μέσα παραγωγής τεχνικών έργων, οργάνωση εργοταξίου, κατασκευαστικές μέθοδοι, 
διοίκηση και οργάνωση έργων και κατασκευών, έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας, 
ασφάλεια έργων, διαχείριση κινδύνων, βελτιστοποίηση συστημάτων. 

2.Ο Μηχανικός Ορυκτών Πόρων έχει τα εξής επαγγελματικά δικαιώματα: 

α. Εκπόνηση Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων και Περιφερειακών Ειδικών Πλαισίων για 
τις ορυκτές πρώτες ύλες. 

β. Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης μεταλλουργικών εγκαταστάσεων και 
εγκαταστάσεων εξόρυξης ορυκτών πρώτων υλών και κατάρτιση γενικής διάταξης (Master 
Plan). 

γ. Εκπόνηση μελετών μεταλλικών εγκαταστάσεων σε χώρους εξορυκτικής 
δραστηριότητας όπου δεν απαιτείται θεμελίωση και αντισεισμικός υπολογισμός.Οδηγός 
Σπουδών Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων –Πολυτεχνική 
Σχολή –Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

δ. Εκπόνηση μελετών Υδρογεωλογίας και Υπόγειων Υδάτων.ε. Εκπόνηση Γεωτεχνικών 
Μελετών και Ερευνών. 

στ. Εκπόνηση μελετών υπόγειων Τεχνικών έργων. 

ζ. Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, τρωτότητας, 
διακινδύνευσης). 

η. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων διεργασιών της βιομηχανίας για εμπλουτισμό. 

θ. Ανάπτυξη, σχεδιασμός υλικών και έλεγχος ποιότητας. 

ι. Εκπόνηση μελετών βιομηχανιών κατεργασίας και μορφοποίησης μετάλλων και 
κραμάτων.ια. Εκπόνηση μελετών βιομηχανιών παραγωγής και επεξεργασίας 
μεταλλουργικών κόνεων, σύνθετων και άλλων υλικών.ιβ. Εκπόνηση μελετών βιομηχανιών 
παραγωγής πυρίμαχων υλικών, κεραμικών προϊόντων και προϊόντων υάλου, παραγωγής 
τσιμέντου, μονωτικών και πληρωτικών υλικών, κονιαμάτων, κ.λπ.ιγ. Εκπόνηση μελετών 
μεταλλουργικών, μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της μεταποιητικής βιομηχανίας.ιδ. 
Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις εξόρυξης ορυκτών και μεταλλευμάτων πλην 
Ηλεκτρολογικών Μηχανολογικών και Ναυπηγικών μελετών.ιε. Εκπόνηση μελετών σε 
εγκαταστάσεις άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου πλην ηλεκτρολογικών, 
μηχανολογικών και ναυπηγικών μελετών.ιστ. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις 
συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων, αποβλήτων και ανάκτησης υλικών.ιζ. 
Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών καθώς και σε 
κρυογενικές εγκαταστάσεις ιη. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις που υπόκεινται σε 
ακτινοβολία.ιθ. Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και 
εξοικονόμησης ενέργειας εγκαταστάσεων (βιομηχανίες, κτήρια κ.λπ.). 

ια. Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις.κα. Εκπόνηση μελετών και ερευνών 
γεωθερμικών πεδίων (χαμηλής, μέσης και υψηλής ενθαλπίας) καθώς και ενεργειακών 
συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας.κβ. Εκπόνηση μελετών σχεδιασμού κατεργασιών 
(μεταλλουργικών, μεταλλοτεχνικών) και αξιοποίηση βιομηχανικών ορυκτών πρώτων υλών 
για τη δημιουργία τυποποιημένων βιομηχανικών υλικών και προϊόντων(κεραμικά 
πυρίμαχα, γυαλιά, κοντάματα κ.λπ.).κγ. Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.κδ. Εκπόνηση 
μελετών αποκατάστασης μετά από βιομηχανικά ατυχήματα και συναφείς καταστροφές 
(π.χ. απορρύπανση εδαφών, υπόγειων νερών, κ.ά.).κε. Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης 
περιβάλλοντος σε εγκαταλελειμμένους μεταλλευτικούς, μεταλλουργικούς και άλλους 
βιομηχανικούς χώρους.κστ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων υγιεινής, ασφάλειας και 
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προστασίας από πυρκαγιές και εκρήξεις (όπως SEVESO, ΒΑΜΕ, ΑΤΕΧ).κζ. Εκπόνηση 
Γεωλογικών και Γεωφυσικών Μελετών και Ερευνών.mre.uowm.gr26κη. Εκπόνηση 
Μεταλλευτικών Μελετών και Ερευνών.κθ. Εκπόνηση μελετών και ερευνών εκμετάλλευσης 
ταμιευτήρων υδρογονανθράκων και αξιοποίησης αυτών για αποθήκευση 
υδρογονανθράκων και διοξειδίου του άνθρακα. 

ιβ. Εκπόνηση μελετών για ειδικά υπόγεια έργα όπως αποθηκευτικοί χώροι, δεξαμενές, 
χώροι διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.λα. Εκπόνηση μελετών χρήσης εκρηκτικών 
υλών σε εξορυκτικά και τεχνικά έργα και καθαιρέσεις κατασκευών.λβ. Εκπόνηση μελετών 
βιομηχανιών για εγκαταστάσεις εμπλουτισμού, ή/και επεξεργασίας ορυκτών πρώτων υλών 
και δευτερογενών πρώτων υλών, αδρανών υλικών και άλλων δομικών υλικών και 
ασφαλτικών.λγ. Εκπόνηση μελετών συγκολλήσεων και μη καταστρεπτικού ελέγχου έργων, 
αγωγών, μεταλλικών κατασκευών κ.ά.λδ. Εκπόνηση Μελετών και Υλοποίηση Έργων πάσης 
φύσεως γεωτρήσεων.λε. Εκπόνηση μελετών για εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκευσης, 
καταστροφής και διακίνησης εκρηκτικών υλών 

ιγ. Εκπόνηση μελετών επιλογής καταλληλότητας μετάλλων, κραμάτων, υλικών για 
απαιτητικές χρήσεις και αντίξοες συνθήκες (πχ. έκθεση σε υψηλή πίεση, σε υψηλές ή 
εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, σε δυναμικές καταπονήσεις,για αντοχή σε περιπτώσεις 
σεισμών, κακόβουλων πράξεων, τρομοκρατικών ενεργειών κ.τ.λ., κράματα με υπερυψηλή 
αντοχή, με αντοχή σε εκτριβή ή έντονα αντιδιαβρωτική δράση κ.ά.) 

 

112. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 2.650  (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Τομείς  

•Τομέας Ανίχνευσης και Εντοπισμού Ορυκτών  

•Τομέας Μεταλλευτικής Τεχνολογίας  

•Τομέας Εκμετάλλευσης Ορυκτών 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικού 
Ορυκτών Πόρων 

1. Ως Μηχανικός Ορυκτών Πόρων νοείται ο μηχανικός που ασχολείται με τη 
μεταλλευτική τεχνολογία, τη μηχανική πετρελαίου, τη γεωτεχνολογία, τη γεωτεχνική μηχανική, 
τις γεωλογικές επιστήμες, την περιβαλλοντική μηχανική, το γεωπεριβάλλον, τη μεταλλουργία 
και την τεχνολογία υλικών. Στο γνωστικό αντικείμενο του Μηχανικού Ορυκτών Πόρων 
περιλαμβάνονται:α. Βασικό επιστημονικό υπόβαθρο: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Μηχανική, 
Γεωλογία, Κοιτασματολογία, Ορυκτολογία, Προγραμματισμός και Εφαρμογές Η/Υ, 
Ανθρωπιστικές επιστήμες. β. Έρευνα, εντοπισμός, εξόρυξη, παραγωγή και αξιοποίηση ορυκτών 
και ενεργειακών πρώτων υλών, ταμιευτήρων υδρογονανθράκων (πετρελαίου και φυσικού 
αερίου) και γεωθερμικών πεδίων. γ. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και λειτουργία 
μεταλλείων,λατομείων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων που αξιοποιούν ορυκτές πρώτες ύλες, 
μαζί με τα βοηθητικά και συνοδευτικά αυτών έργα. δ. Εντοπισμός και εκμετάλλευση, προστασία 
και απορρύπανση υπόγειων υδροφορέων. ε. Γεωτεχνική Μηχανική. στ. Περιβαλλοντική 
Μηχανική. ζ. Μηχανική γεωτρήσεων. η. Μεταλλουργικές διεργασίες (εξαγωγικής και φυσικής 
μεταλλουργίας). θ. Μεταλλοτεχνία, μορφοποίηση μετάλλων και κραμάτων, συγκολλήσεις. ι. 
Τεχνολογία κεραμικών, υάλου, ηλεκτρονικών υλικών. ια. Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας. ιβ. 
Διαχείριση της ποιότητας. ιγ. Διαχείριση Τεχνικών Έργων, τεχνική οικονομική, μέσα παραγωγής 
τεχνικών έργων, οργάνωση εργοταξίου, κατασκευαστικές μέθοδοι, διοίκηση και οργάνωση 

https://www.mred.tuc.gr/fileadmin/users_data/mred/_uploads/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3_%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D_%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%9F%CE%A0_2020-21.pdf
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έργων και κατασκευών, έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας, ασφάλεια έργων, διαχείριση 
κινδύνων, βελτιστοποίηση συστημάτων. 

2. Ο Μηχανικός Ορυκτών Πόρων έχει τα εξής επαγγελματικά δικαιώματα: α. Εκπόνηση 
Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων και Περιφερειακών Ειδικών Πλαισίων για τις ορυκτές πρώτες 
ύλες. β. Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης μεταλλουργικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων 
εξόρυξης ορυκτών πρώτων υλών και κατάρτιση γενικής διάταξης (Master Plan). γ. Εκπόνηση 
μελετών μεταλλικών εγκαταστάσεων σε χώρους εξορυκτικής δραστηριότητας όπου δεν 
απαιτείται θεμελίωση και αντισεισμικός υπολογισμός. δ. Εκπόνηση μελετών Υδρογεωλογίας και 
Υπόγειων Υδάτων. ε. Εκπόνηση Γεωτεχνικών Μελετών και Ερευνών. στ. Εκπόνηση μελετών 
υπόγειων Τεχνικών έργων. ζ. Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, 
τρωτότητας, ιακινδύνευσης). η. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων διεργασιών της βιομηχανίας 
για εμπλουτισμό. θ. Ανάπτυξη, σχεδιασμός υλικών και έλεγχος ποιότητας. ι. Εκπόνηση μελετών 
βιομηχανιών κατεργασίας και μορφοποίησης μετάλλων και κραμάτων.ι α. Εκπόνηση μελετών 
βιομηχανιών παραγωγής και επεξεργασίας μεταλλουργικών κόνεων, σύνθετων και άλλων 
υλικών. ιβ. Εκπόνηση μελετών βιομηχανιών παραγωγής πυρίμαχων υλικών, κεραμικών 
προϊόντων και προϊόντων υάλου, παραγωγής τσιμέντου, μονωτικών και πληρωτικών υλικών, 
κονιαμάτων, κ.λπ. ιγ. Εκπόνηση μελετών μεταλλουργικών, μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της 
μεταποιητικής βιομηχανίας. ιδ. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις εξόρυξης ορυκτών και 
μεταλλευμάτων πλην Ηλεκτρολογικών Μηχανολογικών και Ναυπηγικών μελετών. ιε. Εκπόνηση 
μελετών σε εγκαταστάσεις άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου πλην 
ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών και ναυπηγικών μελετών. ιστ. Εκπόνηση μελετών σε 
εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων, αποβλήτων και 
ανάκτησης υλικών. ιζ. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών 
καθώς και σε κρυογενικές εγκαταστάσεις ιη. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις που 
υπόκεινται σε ακτινοβολία. ιθ. Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και 
εξοικονόμησης ενέργειας εγκαταστάσεων (βιομηχανίες, κτήρια κ.λπ.). κ. Ενεργειακοί 
έλεγχοι/επιθεωρήσεις. κα. Εκπόνηση μελετών και ερευνών γεωθερμικών πεδίων (χαμηλής, 
μέσης και υψηλής ενθαλπίας) καθώς και ενεργειακών συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας. κβ. 
Εκπόνηση μελετών σχεδιασμού κατεργασιών (μεταλλουργικών, μεταλλοτεχνικών) και 
αξιοποίηση βιομηχανικών ορυκτών πρώτων υλών για τη δημιουργία τυποποιημένων 
βιομηχανικών υλικών και προϊόντων (κεραμικά πυρίμαχα, γυαλιά, κοντάματα κ.λπ.). κγ. 
Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και 
Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης. κδ. Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης μετά από 
βιομηχανικά ατυχήματα και συναφείς καταστροφές (π.χ.απορρύπανση εδαφών, υπόγειων 
νερών, κ.ά.). κε. Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης περιβάλλοντος σε εγκαταλελειμμένους 
μεταλλευτικούς, μεταλλουργικούς και άλλους βιομηχανικούς χώρους. κστ. Εκπόνηση μελετών 
εγκαταστάσεων υγιεινής,ασφάλειας και προστασίας από πυρκαγιές και εκρήξεις (όπως SEVESO, 
ΒΑΜΕ, ΑΤΕΧ). κζ. Εκπόνηση Γεωλογικών και Γεωφυσικών Μελετών και Ερευνών. κη. Εκπόνηση 
Μεταλλευτικών Μελετών και Ερευνών. κθ. Εκπόνηση μελετών και ερευνών εκμετάλλευσης 
ταμιευτήρων υδρογονανθράκων και αξιοποίησης αυτών για αποθήκευση υδρογονανθράκων και 
διοξειδίου του άνθρακα. λ. Εκπόνηση μελετών για ειδικά υπόγεια έργα όπως αποθηκευτικοί 
χώροι, δεξαμενές, χώροι διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ. λα. Εκπόνηση μελετών χρήσης 
εκρηκτικών υλών σε εξορυκτικά και τεχνικά έργα και καθαιρέσεις κατασκευών. λβ. Εκπόνηση 
μελετών βιομηχανιών για εγκαταστάσεις εμπλουτισμού, ή/και επεξεργασίας ορυκτών πρώτων 
υλών και δευτερογενών πρώτων υλών, αδρανών υλικών και άλλων δομικών υλικών και 
ασφαλτικών. λγ. Εκπόνηση μελετών συγκολλήσεων και μη καταστρεπτικού ελέγχου έργων, 
αγωγών, μεταλλικών κατασκευών κ.ά. λδ. Εκπόνηση Μελετών και Υλοποίηση Έργων πάσης 
φύσεως γεωτρήσεων. λε. Εκπόνηση μελετών για εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκευσης, 
καταστροφής και διακίνησης εκρηκτικών υλών λστ. Εκπόνηση μελετών επιλογής 
καταλληλότητας μετάλλων, κραμάτων, υλικών για απαιτητικές χρήσεις και αντίξοες συνθήκες 
(πχ. έκθεση σε υψηλή πίεση, σε υψηλές ή εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, σε δυναμικές 
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καταπονήσεις, για αντοχή σε περιπτώσεις σεισμών, κακόβουλων πράξεων, τρομοκρατικών 
ενεργειών κ.τ.λ., κράματα με υπερύψηλη αντοχή, με αντοχή σε εκτριβή ή έντονα αντιδιαβρωτική 
δράση κ.ά. 

 

 

 

 

113. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ KAI ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

ΒΑΣΗ 2020: 10.075 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Ο Διπλωματούχος ΜΠΔ σύμφωνα με το 
Π.Δ.71/1995 έχει τη δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης στις εξής δραστηριότητες:  

α. Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας. Σε αυτά 
περιλαμβάνεται η βελτιστοποίηση ρυθμών παραγωγής, κατανομή εργασιών, έλεγχος 
αποθεμάτων, κατανομή επισκευαστικών πόρων, προγραμματισμός συντήρησης και 
αντικατάστασης εξοπλισμού, κατανομή πρώτων υλών και άλλες συγγενείς 
δραστηριότητες.  

β. Έρευνα, σχεδιασμός και αυτοματοποίηση της κατασκευής πάσης φύσεως 
προϊόντων, με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών.  

γ. Χωροθέτηση της μονάδας παραγωγής. ως μονάδα παραγωγής νοείται το 
εργοστάσιο ή η μονάδα παροχής υπηρεσιών, για τη χωροθέτηση της οποίας λαμβάνονται 
υπόψιν τεχνικοί, οικονομικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες. 

 δ. Ενδοεπιχειρησιακή χωροταξία και σχεδίαση των επιμέρους συστημάτων 
παραγωγής. ως σχεδίαση συστημάτων παραγωγής νοείται η βελτιστοποίηση της θέσης των 
μηχανημάτων (και εν γένει των σταθμών παραγωγής) χωρίς να αγνοείται και η παράμετρος 
του ανθρώπινου δυναμικού.  

ε. Επιστημονική προετοιμασία λήψης αποφάσεων ή / και άσκηση επιστημονικής 
διοίκησης σε οποιοδήποτε διοικητικό-τεχνικό σύστημα πχ δημόσιες και ιδιωτικές 
επιχειρήσεις και οργανισμοί, και βιομηχανικές μονάδες.  

στ. Χρονικός και τεχνικο-οικονομικός προγραμματισμός έργων. ζ. Μελέτες πάσης 
φύσεως που αφορούν στην οργάνωση επιχειρήσεων, με στόχο την αποτελεσματική άσκηση 
διοίκησης. Ο Διπλωματούχος ΜΠΔ έχει τη δυνατότητα εγγραφής του στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, στο Μητρώο Eμπειρίας Κατασκευαστών και στη Γνωμοδοτική 
Επιτροπή Μελετών, για τα αντίστοιχα έργα. 

 

114. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ KAI ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 11.050 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικού 
Παραγωγής και Διοίκησης 

http://www.iem.ihu.gr/assets/2020_IEM_Undergraduate_Programme_Handbook_Gr_v2.5.pdf
https://pme.duth.gr/wp-content/uploads/2021/02/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD-2020-2021.pdf


 

Σελίδα 180 από 406 
 

1. Ως Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης νοείται ο μηχανικός που ασχολείται με τεχνικά 
προβλήματα σχετικά με την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού, 
εργαλείων, μηχανισμών, μηχανών, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών θεμάτων που αφορούν την 
θέρμανση, ψύξη, αερισμό, κλιματισμό και τα υδραυλικά, καθώς και με τεχνικά προβλήματα 
σχετικά με την παραγωγή, τη μεταφορά, τη διανομή και τη χρήση της ενέργειας σε θερμική, 
ηλεκτρική ή μηχανική μορφή. Ασχολείται με πτυχές των ανωτέρω που σχετίζονται με την έρευνα, 
το σχεδιασμό, τη μελέτη, την κατασκευή, την ασφαλή λειτουργία, τη διοίκηση και την οικονομία 
αυτών. Στο γνωστικό αντικείμενο του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης περιλαμβάνονται: 

α. Προγραμματισμός, βελτιστοποίηση και διοίκηση βιομηχανικής παραγωγής και 
εφοδιασμού (logistics): 

ανάλυση και βελτιστοποίηση φυσικών και διοικητικών διαδικασιών παραγωγής, 
αποθήκευσης, μεταφοράς και ελέγχου ποιότητας αγαθών με παράλληλη διασφάλιση της 
βιωσιμότητας των βιομηχανικών συστημάτων, των συνθηκών ασφάλειας και υγείας των 
εργαζομένων, της προστασίας του περιβάλλοντος, της παραγωγικότητας και της οικονομικής 
αποδοτικότητας. 

β. Κατασκευή πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων, μηχανών και μηχανισμών: 
τεχνικός και οικονομικός σχεδιασμός μηχανολογικών κατασκευών και υλικών ώστε αυτές να 
μπορούν να παραλάβουν ασφαλώς τα πάσης φύσεως φορτία επ’ αυτών (στατικά, δυναμικά, 
σεισμικά, θερμικά, κρουστικά), ανάλυση ιδιοτήτων και βελτιστοποίηση επιλογής υλικών σε κάθε 
μηχανολογική κατασκευή με σκοπό την ασφάλεια και την οικονομία των κατασκευών αυτών, η 
εφαρμογή συστημάτων αυτομάτου ελέγχου και ρομποτικής στις μηχανολογικές κατασκευές και 
εγκαταστάσεις και ο σχεδιασμός συστημάτων βιομηχανικών κατεργασιών. 

γ. Ενεργειακή τεχνική και ανάλυση μηχανών, μονάδων και εγκαταστάσεων μετατροπής και 
μεταφοράς ενέργειας, θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού: επίλυση τεχνικών προβλημάτων 
σχετικών με την παραγωγή, μεταφορά και χρήση ενέργειας στη θερμική, μηχανική ή πυρηνική 
μορφή της, θερμοδυναμική, ρευστοδυναμική, περιβαλλοντικώς φιλική και αποδοτική σχεδίαση 
και αναλυτικός υπολογισμός των πάσης φύσεως φορτίων (στατικά, δυναμικά, σεισμικά, 
θερμικά, κρουστικά) επί μονάδων και εγκαταστάσεων διά την ασφαλή κατασκευή και 
οικονομική και φιλικά περιβαλλοντική λειτουργία αυτών με παράλληλη διασφάλιση των 
συνθηκών υγιεινής, εργονομικής σχεδίασης/λειτουργίας και άνεσης. 

2. Ο Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης έχει τα εξής επαγγελματικά δικαιώματα: 

α. Εκπόνηση μελετών Παθητικής Πυροπροστασίας Κτηριακών Έργων. 

β. Κατόψεις (δισδιάστατες) και τομές υφιστάμενων κτηρίων για ηλεκτρολογικές και 
μηχανολογικές αδειοδοτήσεις εκτός αδειών δόμησης κάθε είδους, εκτός μνημείων, 
διατηρητέων κτηρίων, παραδοσιακών οικισμών και συνόλων. 

γ. Εκπόνηση μελετών της δομής και της χωρικής οργάνωσης δικτύων κοινής ωφέλειας. 

δ. Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών χωροθέτησης κτηρίων, εγκαταστάσεων, 
δραστηριοτήτων, επιχειρήσεων, ειδικών χρήσεων και οργανωμένων υποδοχέων ως προς τα 
δίκτυα κοινής ωφέλειας. 

ε. Εκπόνηση μελετών χωρικής ανάπτυξης (τοπικής και περιφερειακής) και επιχειρησιακών 
προγραμμάτων. 

στ. Εκπόνηση μελετών μεταλλικών εγκαταστάσεων όπου δεν απαιτείται θεμελίωση και 
αντισεισμικός υπολογισμός. 

ζ. Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, τρωτότητας, 
διακινδύνευσης). 

η. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες. 

θ. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις δικτύων εξυπηρέτησης κτηρίων, ήτοι: 
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ι. (α) ηλεκτρικά δίκτυα και συναφείς εγκαταστάσεις (β) υδραυλικές, (β) ψυκτικές 
εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις κλιματισμού, (γ) εγκαταστάσεις καύσης υγρών και αερίων 
καυσίμων και αερισμού, (δ) πάσης φύσεως λέβητες, αντλιών θερμότητας και λοιπών 
συστημάτων, παθητικών συστημάτων θέρμανσης. (ε) Εκπόνηση μελετών σε λοιπές 
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. (στ) Εκπόνηση μελετών σε μη σταθερά μηχανήματα και 
εξοπλισμό. (ζ) Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων προϊόντων 
καθώς και εγκαταστάσεις κατάψυξης ή συντήρησης ευπαθών προϊόντων. (η) Εκπόνηση μελετών 
εγκαταστάσεων θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού.  (θ) Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων 
φυσικού αερίου, παθητικών συστημάτων θέρμανσης, εγκαταστάσεων ύδρευσης και 
αποχέτευσης κτηριακών έργων. 

ια. Εκπόνηση μελετών ανυψωτικών και μεταφορικών εγκαταστάσεων. κα. Εκπόνηση 
μελετών υδραυλικών και πνευματικών συστημάτων. (α). Σχεδίαση ηλεκτρολογικού και 
μηχανολογικού εξοπλισμού και αποτύπωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων. (β). Εκπόνηση 
μελετών συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. (γ). Εκπόνηση μελετών συστημάτων 
συγκομιδής ηλεκτρικής ενέργειας, συστημάτων μέτρησης και αυτοματισμών, μετατροπέων 
ισχύος. (δ). Εκπόνηση μελετών παραγωγής, διαχείρισης, μετατροπής ηλεκτρικής ενέργειας. (ε). 
Εκπόνηση μελετών παραγωγής, διαχείρισης, μετατροπής εξοικονόμησης ενέργειας (πλην 
ηλεκτρικής). (στ). Εκπόνηση μελετών μηχανολογικών κατασκευών και μηχανημάτων έργου. (ζ). 
Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων αφαλάτωσης από ΑΠΕ. (η). Εκπόνηση μελετών ακουστικής 
ηλεκτρακουστικής και ηχομόνωσης κτηρίων, studio κ.λπ. συναφών χώρων με τον απαραίτητο 
εξοπλισμό. 

ιβ. Εκπόνηση μελετών ευφυών ηλεκτρικών δικτύων. (α). Εκπόνηση μελετών εφαρμογών 
επαγωγικής και μικροκυματικής θέρμανσης στη βιομηχανία με τους αυτοματισμούς και την 
ηλεκτρολογική και ηλεκτρονική εγκατάσταση τροφοδοσίας και αυτομάτου ελέγχου. (β). 
Καθορισμός ροών εργασίας, απαιτήσεων χρήσης και λειτουργικών προδιαγραφών λογισμικού 
για ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής, διοίκησης, διαχείρισης επιχειρήσεων και 
συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων. (γ). Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών ενεργειακής 
απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας κτηριακού κελύφους. (δ). Εκπόνηση και 
επίβλεψη μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας 
βιομηχανικών/κτηριακών εγκαταστάσεων. (ε) . Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις. (στ) . 
Εκπόνηση μελετών πάσης φύσεως αυτοκινούμενων Μεταφορικών Μέσων και Οχημάτων 
(χερσαίων, πλωτών, εναέριων). (ζ). Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων Ναυπηγείων. (η). 
Εκπόνηση και επίβλεψη Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης. (θ). Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών 
εγκαταστάσεων υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας από πυρκαγιές και εκρήξεις (όπως SEVESO, 
ΒΑΜΕ, ΑΤΕΧ). 

ιγ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων και δικτύων Ενεργητικής Πυρασφάλειας και 
Πυροπροστασίας. (α). Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων αποθήκευσης, παραγωγής και 
διακίνησης εύφλεκτων και τοξικών. (β). Εκπόνηση μελετών βιομηχανικών Μεταποιητικών και μη 
εγκαταστάσεων καύσης, θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και αερισμού, μεταφοράς, διανομής 
και αποθήκευσης ρευστών (αερίων – υγρών) και στερεών υλικών μετά των συνοδών τεχνικών 
εγκαταστάσεων. (γ). Εκπόνηση μελετών μηχανικών κινητήρων παντός τύπου μετά των ειδικών 
διασκευών τους. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται κινητήρες με ειδικό σκοπό την εξυπηρέτηση της 
Βιομηχανίας, Βιοτεχνίας και Ναυτιλίας, μηχανές εσωτερικής καύσης, αεριοστρόβιλοι, 
ατμοστρόβιλοι καθώς και κάθε εγκατάστασης επί της ξηράς ή επί πλωτού ή ιπτάμενου μέσου. 
(δ). Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και 
τελικής διάθεσης φυσικού αερίου για κάθε χρήση. (ε). Εκπόνηση μελετών συσκευών και 
εγκαταστάσεων πολυφασικών ροών. (στ). Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων αντλιών, 
καταθλιπτών και πάσης φύσεως σχετικών συγκροτημάτων για κάθε χρήση στη ροή ρευστών και 
εγκαταστάσεις νερού/ατμού υπό πίεση. (ζ). Εκπόνηση μελετών για Ύδρευση και αποχέτευση 
εντός Βιομηχανικών και μη εγκαταστάσεων, Κτηρίων, συγκοινωνιακών έργων ως προς τα 
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Ηλεκτρολογικά και Μηχανολογικά και εργοταξίων. (η). Εκπόνηση μελετών ηλεκτρολογικών και 
μηχανολογικών εγκαταστάσεων άρδευσης, ύδρευσης και αποχέτευσης νερού για κάθε χρήση. 
(θ). Εκπόνηση μελετών Συστημάτων και εγκαταστάσεων βιομηχανικής ψύξης. 

ιδ. Εκπόνηση μελετών ηλεκτροσυγκόλλησης και ηλεκτροσυγκολλητών κατασκευών. (α). 
Εκπόνηση μελετών συστημάτων και εγκαταστάσεων συμβατικής και μη συμβατικής 
κατεργασίας των υλικών. (β). Εκπόνηση μελετών ενεργειακής εκμετάλλευσης γεωθερμικών 
πεδίων (χαμηλής, μέσης και υψηλής ενθαλπίας) καθώς και ενεργειακών συστημάτων αβαθούς 
γεωθερμίας. (γ). Επιλογή και εφαρμογή υλικών σε εξοπλισμό εγκαταστάσεων και μηχανημάτων. 
(δ). Εκπόνηση μελετών βιοϊατρικών συσκευών και εγκαταστάσεων. (ε). Εκπόνηση μελετών 
βιομηχανικής εργονομίας, εφοδιαστικής, μεταφορών και διανομής. (στ). Εκπόνηση μελετών 
Αυτοματισμού και Ρομποτικής για Ηλεκτρολογικές και Μηχανολογικές Εφαρμογές. 

 

115. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ KAI ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

 ΒΑΣΗ 2020: 11.350  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  

 Ο Διπλωματούχος ΜΠΔ σύμφωνα με το Π.Δ.71/1995 έχει τη δυνατότητα επαγγελματικής 
ενασχόλησης στις εξής δραστηριότητες: α. Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής 
διαδικασίας. Σε αυτά περιλαμβάνεται η βελτιστοποίηση ρυθμών παραγωγής, κατανομή 
εργασιών, έλεγχος αποθεμάτων, κατανομή επισκευαστικών πόρων, προγραμματισμός 
συντήρησης και αντικατάστασης εξοπλισμού, κατανομή πρώτων υλών και άλλες συγγενείς 
δραστηριότητες. β. Έρευνα, σχεδιασμός και αυτοματοποίηση της κατασκευής πάσης φύσεως 
προϊόντων, με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών. γ. Χωροθέτηση της μονάδας παραγωγής. 
ως μονάδα παραγωγής νοείται το εργοστάσιο ή η μονάδα παροχής υπηρεσιών, για τη 
χωροθέτηση της οποίας λαμβάνονται υπόψιν τεχνικοί, οικονομικοί και περιβαλλοντικοί 
παράγοντες. δ. Ενδοεπιχειρησιακή χωροταξία και σχεδίαση των επιμέρους συστημάτων 
παραγωγής. ως σχεδίαση συστημάτων παραγωγής νοείται η βελτιστοποίηση της θέσης των 
μηχανημάτων (και εν γένει των σταθμών παραγωγής) χωρίς να αγνοείται και η παράμετρος του 
ανθρώπινου δυναμικού. ε. Επιστημονική προετοιμασία λήψης αποφάσεων ή / και άσκηση 
επιστημονικής διοίκησης σε οποιοδήποτε διοικητικό-τεχνικό σύστημα πχ δημόσιες και ιδιωτικές 
επιχειρήσεις και οργανισμοί, και βιομηχανικές μονάδες. στ. Χρονικός και τεχνικο-οικονομικός 
προγραμματισμός έργων. ζ. Μελέτες πάσης φύσεως που αφορούν στην οργάνωση 
επιχειρήσεων, με στόχο την αποτελεσματική άσκηση διοίκησης. Ο Διπλωματούχος ΜΠΔ έχει τη 
δυνατότητα εγγραφής του στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, στο Μητρώο Eμπειρίας 
Κατασκευαστών και στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Μελετών, για τα αντίστοιχα έργα. 

 

116. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020:  7.400 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:   ΦΕΚ 

 Ο Μηχανικός Περιβάλλοντος έχει τα εξής επαγγελματικά δικαιώματα: 

https://www.pem.tuc.gr/fileadmin/users_data/dpem/useful/undergraduate/currentUndergraduateProspectusGR_01.pdf
http://www.env.upatras.gr/el/studies/undergrad/curriculum
https://env.duth.gr/wp-content/uploads/2021/03/%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82.pdf
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α. Αποτύπωση υφιστάμενων κτηρίων εκτός κτηρίων ειδικών χρήσεων, μνημείων, 
κηρυγμένων διατηρητέων κτηρίων, προστατευόμενων οικισμών και συνόλων. 

β. Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης κτηρίων, εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων 
επιχειρήσεων, ειδικών χρήσεων και 

οργανωμένων υποδοχέων και κατάρτιση γενικής διάταξης (Master Plan). 

γ. Εκπόνηση μελετών χωρικής ανάπτυξης (τοπικής και περιφερειακής) και επιχειρησιακών 
προγραμμάτων. 

δ. Εκπόνηση μελετών Υδραυλικών Έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, 
υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και 

Διαχείρισης Υδατικών Πόρων. 

ε. Εκπόνηση μελετών Υδρογεωλογίας και Υπόγειων Υδάτων. 

στ. Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών γης και λοιπών ακινήτων, τρωτότητας, 
διακινδύνευσης). 

ζ. Εκπόνηση χημικών μελετών και έρευνας. 

η. Εκπόνηση χημικών και χημικοτεχνικών μελετών σε έργα, εγκαταστάσεις και προϊόντα. 

θ. Διενέργεια φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων και Διεύθυνση 
εργαστηρίων ελέγχου. 

ι. Εκπόνηση μελετών υδραυλικών εγκαταστάσεων κτηρίων. 

ια. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και παροχής νερού. 

ιβ. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. 

ιγ. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαθέσεις 
απορριμμάτων, αποβλήτων και 

ανάκτησης υλικών. 

ιδ. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών συντήρησης 
ευπαθών προϊόντων. 

ιε. Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας 
κτηριακού κελύφους. 

ιστ. Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις. 

ιζ. Διαχείριση ενεργειακών πόρων και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

ιη. Διαχείριση ενεργειακών συστημάτων και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας. 

ιθ. Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και 
Στρατηγικής Περιβαλλοντικής 

Εκτίμησης. 

κ. Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης περιβάλλοντος σε εγκαταλελειμμένους 
μεταλλευτικούς, μεταλλουργικούς και 

άλλους βιομηχανικούς χώρους. 

κα. Εκπόνηση του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης - monitoring 
σύμφωνα με τους Περιβαλλοντικούς 

όρους έργων και δραστηριοτήτων. 

κβ. Εκπόνηση μελετών Περιβαλλοντικής αποκατάστασης. 

κγ. Ανάπτυξη και σχεδιασμός συστημάτων διαχείρισης περιβάλλοντος και ενέργειας. 

κδ. Διαχείριση περιβαλλοντικά ευαίσθητων ή ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος και 
αισθητικού κάλλους 
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περιοχών. 

κε. Ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικού ελέγχου (Eco audit). 

κστ. Ανάπτυξη μοντέλων περιβαλλοντικής παρακολούθησης. 

κζ. Εκπόνηση μελετών Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και μελετών 
Έργων Πρασίνου. 

κη. Υλοποίηση μελετών βιομηχανικών/ενεργειακών έργων. 

κθ. Εκπόνηση Δασικών Μελετών. 

λ. Εκπόνηση μελετών και έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου απολυμάνσεων και 
εντομοκτονιών δημοσίων και ιδιωτικών 

χώρων. 

λα. Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης μετά από βιομηχανικά ατυχήματα και συναφείς 
καταστροφές (π.χ. 

απορρύπανση εδαφών, υπογείων νερών κ.ά.). 

 

 

117. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

ΒΑΣΗ 2020:  7.400 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:   ΦΕΚ 

 Ο Μηχανικός Περιβάλλοντος έχει τα εξής επαγγελματικά δικαιώματα: 

α. Αποτύπωση υφιστάμενων κτηρίων εκτός κτηρίων ειδικών χρήσεων, μνημείων, 
κηρυγμένων διατηρητέων κτηρίων, 

προστατευόμενων οικισμών και συνόλων. 

β. Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης κτηρίων, εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων 
επιχειρήσεων, ειδικών χρήσεων και 

οργανωμένων υποδοχέων και κατάρτιση γενικής διάταξης (Master Plan). 

γ. Εκπόνηση μελετών χωρικής ανάπτυξης (τοπικής και περιφερειακής) και επιχειρησιακών 
προγραμμάτων. 

δ. Εκπόνηση μελετών Υδραυλικών Έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, 
υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και 

Διαχείρισης Υδατικών Πόρων. 

ε. Εκπόνηση μελετών Υδρογεωλογίας και Υπόγειων Υδάτων. 

στ. Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών γης και λοιπών ακινήτων, τρωτότητας, διακινδύνευσης). 

ζ. Εκπόνηση χημικών μελετών και έρευνας. 

η. Εκπόνηση χημικών και χημικοτεχνικών μελετών σε έργα, εγκαταστάσεις και προϊόντα. 

θ. Διενέργεια φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων και Διεύθυνση εργαστηρίων 
ελέγχου. 

ι. Εκπόνηση μελετών υδραυλικών εγκαταστάσεων κτηρίων. 

ια. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και παροχής νερού. 

ιβ. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. 

http://www.cie.teithe.gr/wp-content/uploads/2019/07/%CE%A0%CE%BB%CE%AE%CF%81%CE%B5%CF%82-%CE%A9%CF%81%CE%B5%CF%82-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1.-%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94.-5%CE%95%CE%A4%CE%9F%CE%A5t%CE%A31.pdf
https://env.duth.gr/wp-content/uploads/2021/03/%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82.pdf
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ιγ. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαθέσεις 
απορριμμάτων, αποβλήτων και 

ανάκτησης υλικών. 

ιδ. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών συντήρησης 
ευπαθών προϊόντων. 

ιε. Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας 
κτηριακού κελύφους. 

ιστ. Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις. 

ιζ. Διαχείριση ενεργειακών πόρων και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

ιη. Διαχείριση ενεργειακών συστημάτων και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας. 

ιθ. Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και 
Στρατηγικής Περιβαλλοντικής 

Εκτίμησης. 

κ. Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης περιβάλλοντος σε εγκαταλελειμμένους 
μεταλλευτικούς, μεταλλουργικούς και 

άλλους βιομηχανικούς χώρους. 

κα. Εκπόνηση του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης - monitoring 
σύμφωνα με τους Περιβαλλοντικούς 

όρους έργων και δραστηριοτήτων. 

κβ. Εκπόνηση μελετών Περιβαλλοντικής αποκατάστασης. 

κγ. Ανάπτυξη και σχεδιασμός συστημάτων διαχείρισης περιβάλλοντος και ενέργειας. 

κδ. Διαχείριση περιβαλλοντικά ευαίσθητων ή ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος και 
αισθητικού κάλλους 

περιοχών. 

κε. Ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικού ελέγχου (Eco audit). 

κστ. Ανάπτυξη μοντέλων περιβαλλοντικής παρακολούθησης. 

κζ. Εκπόνηση μελετών Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και μελετών 
Έργων Πρασίνου. 

κη. Υλοποίηση μελετών βιομηχανικών/ενεργειακών έργων. 

κθ. Εκπόνηση Δασικών Μελετών. 

λ. Εκπόνηση μελετών και έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου απολυμάνσεων και 
εντομοκτονιών δημοσίων και ιδιωτικών χώρων. 

λα. Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης μετά από βιομηχανικά ατυχήματα και συναφείς 
καταστροφές (π.χ. απορρύπανση εδαφών, υπογείων νερών κ.ά.). 

 

 

118. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020:  6.750 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:   ΦΕΚ 

https://env.duth.gr/wp-content/uploads/2020/09/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91-%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D-2020-2021.pdf
https://env.duth.gr/wp-content/uploads/2021/03/%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82.pdf
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 Ο Μηχανικός Περιβάλλοντος έχει τα εξής επαγγελματικά δικαιώματα: 

α. Αποτύπωση υφιστάμενων κτηρίων εκτός κτηρίων ειδικών χρήσεων, μνημείων, 
κηρυγμένων διατηρητέων κτηρίων, 

προστατευόμενων οικισμών και συνόλων. 

β. Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης κτηρίων, εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων 
επιχειρήσεων, ειδικών χρήσεων και 

οργανωμένων υποδοχέων και κατάρτιση γενικής διάταξης (Master Plan). 

γ. Εκπόνηση μελετών χωρικής ανάπτυξης (τοπικής και περιφερειακής) και επιχειρησιακών 
προγραμμάτων. 

δ. Εκπόνηση μελετών Υδραυλικών Έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, 
υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και 

Διαχείρισης Υδατικών Πόρων. 

ε. Εκπόνηση μελετών Υδρογεωλογίας και Υπόγειων Υδάτων. 

στ. Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών γης και λοιπών ακινήτων, τρωτότητας, διακινδύνευσης). 

ζ. Εκπόνηση χημικών μελετών και έρευνας. 

η. Εκπόνηση χημικών και χημικοτεχνικών μελετών σε έργα, εγκαταστάσεις και προϊόντα. 

θ. Διενέργεια φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων και Διεύθυνση εργαστηρίων 
ελέγχου. 

ι. Εκπόνηση μελετών υδραυλικών εγκαταστάσεων κτηρίων. 

ια. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και παροχής νερού. 

ιβ. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. 

ιγ. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαθέσεις 
απορριμμάτων, αποβλήτων και 

ανάκτησης υλικών. 

ιδ. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών συντήρησης 
ευπαθών προϊόντων. 

ιε. Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας 
κτηριακού κελύφους. 

ιστ. Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις. 

ιζ. Διαχείριση ενεργειακών πόρων και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

ιη. Διαχείριση ενεργειακών συστημάτων και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας. 

ιθ. Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και 
Στρατηγικής Περιβαλλοντικής 

Εκτίμησης. 

κ. Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης περιβάλλοντος σε εγκαταλελειμμένους 
μεταλλευτικούς, μεταλλουργικούς και 

άλλους βιομηχανικούς χώρους. 

κα. Εκπόνηση του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης - monitoring σύμφωνα 
με τους Περιβαλλοντικούς 

όρους έργων και δραστηριοτήτων. 

κβ. Εκπόνηση μελετών Περιβαλλοντικής αποκατάστασης. 

κγ. Ανάπτυξη και σχεδιασμός συστημάτων διαχείρισης περιβάλλοντος και ενέργειας. 
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κδ. Διαχείριση περιβαλλοντικά ευαίσθητων ή ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος και 
αισθητικού κάλλους 

περιοχών. 

κε. Ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικού ελέγχου (Eco audit). 

κστ. Ανάπτυξη μοντέλων περιβαλλοντικής παρακολούθησης. 

κζ. Εκπόνηση μελετών Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και μελετών 
Έργων Πρασίνου. 

κη. Υλοποίηση μελετών βιομηχανικών/ενεργειακών έργων. 

κθ. Εκπόνηση Δασικών Μελετών. 

λ. Εκπόνηση μελετών και έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου απολυμάνσεων και εντομοκτονιών 
δημοσίων και ιδιωτικών 

χώρων. 

λα. Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης μετά από βιομηχανικά ατυχήματα και συναφείς 
καταστροφές (π.χ. 

απορρύπανση εδαφών, υπογείων νερών κ.ά.). 

 

 

119. ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 7.325 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  2 

• ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

• ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΦΕΚ 

 Ο Μηχανικός Περιβάλλοντος έχει τα εξής επαγγελματικά δικαιώματα: 

α. Αποτύπωση υφιστάμενων κτηρίων εκτός κτηρίων ειδικών χρήσεων, μνημείων, 
κηρυγμένων διατηρητέων κτηρίων, 

προστατευόμενων οικισμών και συνόλων. 

β. Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης κτηρίων, εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων 
επιχειρήσεων, ειδικών χρήσεων και 

οργανωμένων υποδοχέων και κατάρτιση γενικής διάταξης (Master Plan). 

γ. Εκπόνηση μελετών χωρικής ανάπτυξης (τοπικής και περιφερειακής) και επιχειρησιακών 
προγραμμάτων. 

δ. Εκπόνηση μελετών Υδραυλικών Έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, 
υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και 

Διαχείρισης Υδατικών Πόρων. 

ε. Εκπόνηση μελετών Υδρογεωλογίας και Υπόγειων Υδάτων. 

στ. Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών γης και λοιπών ακινήτων, τρωτότητας, διακινδύνευσης). 

ζ. Εκπόνηση χημικών μελετών και έρευνας. 

η. Εκπόνηση χημικών και χημικοτεχνικών μελετών σε έργα, εγκαταστάσεις και προϊόντα. 

https://www.enveng.tuc.gr/el/spoydes/proptychiakes/proptychiaka-mathimata/1o-examino
https://env.duth.gr/wp-content/uploads/2021/03/%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82.pdf
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θ. Διενέργεια φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων και Διεύθυνση εργαστηρίων 
ελέγχου. 

ι. Εκπόνηση μελετών υδραυλικών εγκαταστάσεων κτηρίων. 

ια. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και παροχής νερού. 

ιβ. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. 

ιγ. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαθέσεις 
απορριμμάτων, αποβλήτων και ανάκτησης υλικών. 

ιδ. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών συντήρησης 
ευπαθών προϊόντων. 

ιε. Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας 
κτηριακού κελύφους. 

ιστ. Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις. 

ιζ. Διαχείριση ενεργειακών πόρων και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

ιη. Διαχείριση ενεργειακών συστημάτων και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας. 

ιθ. Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και 
Στρατηγικής Περιβαλλοντικής 

Εκτίμησης. 

κ. Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης περιβάλλοντος σε εγκαταλελειμμένους 
μεταλλευτικούς, μεταλλουργικούς και 

άλλους βιομηχανικούς χώρους. 

κα. Εκπόνηση του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης - monitoring 
σύμφωνα με τους Περιβαλλοντικούς όρους έργων και δραστηριοτήτων. 

κβ. Εκπόνηση μελετών Περιβαλλοντικής αποκατάστασης. 

κγ. Ανάπτυξη και σχεδιασμός συστημάτων διαχείρισης περιβάλλοντος και ενέργειας. 

κδ. Διαχείριση περιβαλλοντικά ευαίσθητων ή ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος και 
αισθητικού κάλλους περιοχών. 

κε. Ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικού ελέγχου (Eco audit). 

κστ. Ανάπτυξη μοντέλων περιβαλλοντικής παρακολούθησης. 

κζ. Εκπόνηση μελετών Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και μελετών 
Έργων Πρασίνου. 

κη. Υλοποίηση μελετών βιομηχανικών/ενεργειακών έργων. 

κθ. Εκπόνηση Δασικών Μελετών. 

λ. Εκπόνηση μελετών και έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου απολυμάνσεων και 
εντομοκτονιών δημοσίων και ιδιωτικών χώρων. 

λα. Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης μετά από βιομηχανικά ατυχήματα και συναφείς 
καταστροφές (π.χ. απορρύπανση εδαφών, υπογείων νερών κ.ά.). 

 

 

120. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

ΒΑΣΗ 2020: 13.325 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Στο έκτο εξάμηνο οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις δύο παρακάτω ομάδες 
μαθημάτων: -Ηλεκτρονικών και Ενσωματωμένων Συστημάτων (ΗΛΕΣ): συνδυασμός των ΓΠ ΗΛ 

https://www.iee.ihu.gr/udg_courses/
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και ΕΥΣ. -Προγραμματισμού, Δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης (ΠΔΤΝ): συνδυασμός των ΓΠ 
ΔΔΤΝ και ΠΑ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος έχει σχεδιαστεί, έτσι ώστε να παρέχει 
γνώσεις σε όλο το φάσμα των τεχνολογιών της Πληροφορικής και της Ηλεκτρονικής επιστήμης, 
δίνοντας παράλληλα, στους φοιτητές την δυνατότητα να επιλέξουν με ευελιξία Γνωστικές 
Περιοχές (ΓΠ) στις οποίες επιθυμούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξειδίκευση. Οι Γνωστικές 
Περιοχές που καλύπτει το Τμήμα είναι:  

• Γενικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων (ΓΓΔ)  

• Προγραμματισμός και Αλγόριθμοι (ΠΑ)  

• Ηλεκτρονική (ΗΛ) Επικοινωνίες και Δίκτυα (ΕΔ)  

• Ενσωματωμένα – Υπολογιστικά Συστήματα (ΕΥΣ)   

• Διαχείριση Δεδομένων – Τεχνητή Νοημοσύνη (ΔΔΤΝ) 

 “Η φυσιογνωμία του Τμήματος εναρμονίζεται και εξυπηρετεί τις σύγχρονες, ραγδαία 
εξελισσόμενες τάσεις στις ευρύτερες επιστημονικές περιοχές της Πληροφορικής και της 
Ηλεκτρονικής Μηχανικής. Το προπτυχιακό και τα δύο μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών 
καθώς και η όλη επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος στοχεύουν στην 
ενσωμάτωση της επιστήμης και της τεχνολογίας που αφορούν στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, 
την εφαρμογή, τη διαχείριση, τη συντήρηση και την επέκταση/βελτίωση συστημάτων υλικού 
(hardware) και λογισμικού (software), είτε πρόκειται για αυτοτελή ηλεκτρονικά και 
υπολογιστικά συστήματα, είτε πρόκειται για επιμέρους δομικά στοιχεία ευρύτερων 
ηλεκτρονικών και υπολογιστικών συστημάτων ή/και ηλεκτρονικά και υπολογιστικά συστήματα 
ελεγχόμενου εξοπλισμού. Ο απόφοιτος Μηχανικός Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών 
Συστημάτων, θα έχει τη δυνατότητα να κατανοήσει, να ανταποκριθεί ως επαγγελματίας ή 
ερευνητής, να συμμετέχει ενεργά και να οδηγεί τις εξελίξεις σε νέες και μελλοντικές τεχνολογίες, 
εφαρμογές, συστήματα και υπηρεσίες όπως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things), 
το Απτικό Διαδίκτυο (Tactile Internet), την Επαυξημένη Πραγματικότητα (Augmented Reality), τη 
Διαχείριση μεγάλου όγκου Δεδομένων (Big Data), τα Ευφυή συστήματα Διαχείρισης και 
μεταφοράς Ενέργειας (Smart Grid), τη Ρομποτική, τα Αυτόνομα Οχήματα, τα Καθορισμένα από 
Λογισμικό Δίκτυα (Software Defined Networks), τα Νέας Γενιάς κοινωνικά και Τηλεπικοινωνιακά 
Δίκτυα (π.χ. 5G), τις τεχνολογίες Υπολογιστικής Νέφους, Ομίχλης και Άκρων (Cloud, Fog and Edge 
Computing), τις τεχνολογίες Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού (Mobile and Cloud Computing), 
τις νέες Ηλεκτρονικές τεχνολογίες της ιατρικής.) 

 

 

121. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

ΒΑΣΗ 2020:  11.325 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Οι φοιτητές που εισάγονται στο Τμήμα αποκτούν ευρεία κατάρτιση στους κλάδους της 
Πληροφορικής, των Υπολογιστών και των Τηλεπικοινωνιών, γεγονός που ανοίγει διάπλατα τους 
ορίζοντές τους για απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας. Πιθανές θέσεις απασχόλησης για 
τους αποφοίτους του Τμήματός μας υπάρχουν τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, 
καθόσον οι σχετικές τεχνολογίες είναι πλέον απαραίτητες για τη λειτουργία κάθε οργανισμού ή 

http://ict.ihu.gr/programma_spoudwn
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επιχείρησης οποιουδήποτε μεγέθους. Το Τμήμα διαθέτει εξαιρετική διδακτική, εργαστηριακή 
και ερευνητική υποδομή. Λειτουργεί από την ίδρυσή του στο ιδιόκτητο campus του ΔΙ.ΠΑ.Ε. στις 
Σέρρες, έκτασης 250 στρεμμάτων νοτιοανατολικά της πόλης των Σερρών, σε σύγχρονες 
κτηριακές εγκαταστάσεις και έναν πανέμορφο περιβάλλοντα χώρο. Το Τμήμα μας, παρά τα λίγα 
χρόνια λειτουργίας του, έχει ήδη υψηλή αναγνωρισιμότητα τόσο στον ακαδημαϊκό χώρο – μέσω 
συνεργασιών των μελών Ε.Π. με άλλα Τμήματα και Ιδρύματα και μέσω συμμετοχής τους σε 
ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα – όσο και στο χώρο εργασίας μέσω της θετικής 
εικόνας που παρουσιάζουν οι πτυχιούχοι που ήδη έχουν βρει απασχόληση. 

 

122. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) ΠΑΝ. 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΒΑΣΗ 2020: 3.150 (ΓΕΛ) 

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ: 

http://www.icsd.aegean.gr/website_files/grammateia_files/announcements/365961635.pdf 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  

1.Κύκλος Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων και Ιδιωτικότητα 

2. Κύκλος Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρηματικότητα 

3. Κύκλος Τεχνολογίες Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών 

4. Κύκλος Επικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα 

5. Κύκλος Διαχείριση Πληροφορίας και Ευφυή Συστήματα 

6. Κύκλος Θεμελιώσεις της Επιστήμης των Υπολογιστών 

ΕΤΗ: 5 έτη 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ/ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ: Οι διπλωματούχοι Μηχανικοί απόφοιτοι του 

Τμήματος: 

• Διαθέτουν ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated 

master), στην ειδικότητα του Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου 

Προσόντων (ΦΕΚ 3524/21.08.2018) 

• Εγγράφονται ως μέλη στο «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ)» στον κλάδο «Ηλεκτρονικών 

Μηχανικών» (ΦΕΚ 187/Α/5.11.2018), όπως και όλοι οι απόφοιτοι των ομοειδών Τμημάτων 

Μηχανικών Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων των Πολυτεχνικών Σχολών των 

Πανεπιστημίων Πατρών και Ιωαννίνων 

• Ασφαλίζονται στο «Ταμείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ)»   

• Δύνανται να διοριστούν ως εκπαιδευτικό προσωπικό στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε 

θέσεις του Κλάδου «ΠΕ 19» (ΠΔ 268/2004, ΦΕΚ 268/ Τεύχος Α’/28.12.2004, συμπλήρωση 

του ΠΔ 118/1995, ΦΕΚ 75/Τεύχος Α’/18.4.1995) 

• Δύνανται να διοριστούν σε θέσεις του Δημόσιου Τομέα στον Κλάδο «ΠΕ Πληροφορικής» (ΠΔ 

347/2003, ΦΕΚ 315/Τεύχος Α’/31.12.2003) 

• Δύνανται να απασχοληθούν ως Μηχανικοί Έρευνας και Ανάπτυξης και Υπεύθυνοι Έργων σε 

μεγάλα έργα σχεδιασμού και υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων 

• Δύνανται να απασχοληθούν σε θέσεις Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, σε κάθε 

ενδιαφερόμενη επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της οικονομίας που αξιοποιεί τις 

Τεχνολογίες Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, όπως π.χ.: μηχανικός και 

προγραμματιστής λογισμικού, επιχειρησιακός αναλυτής και αρχιτέκτονας, επιστήμονας 

δεδομένων, μηχανικός ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικότητας, υπεύθυνος 

http://www.icsd.aegean.gr/website_files/grammateia_files/announcements/365961635.pdf
http://www.icsd.aegean.gr/icsd/downloads/pd_fek/pd99-2018.pdf
http://www.icsd.aegean.gr/icsd/downloads/pd_fek/FEK_MPES_BTHMIA_PD_268_2004.pdf
http://www.icsd.aegean.gr/icsd/downloads/pd_fek/FEK_MPES_BTHMIA_PD_118_1995_OLD.PDF
http://www.icsd.aegean.gr/icsd/downloads/pd_fek/FEK_MPES_DHMOSIOS_TOMEAS_PLHROFORIKHS_PD_347_2003.pdf
http://www.icsd.aegean.gr/icsd/downloads/pd_fek/FEK_MPES_DHMOSIOS_TOMEAS_PLHROFORIKHS_PD_347_2003.pdf
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προστασίας δεδομένων, ηλεκτρονικός μηχανικός, μηχανικός τηλεπικοινωνιών, μηχανικός 

και διαχειριστής δικτύων, διαχειριστής βάσεων δεδομένων και διαχειριστής έργων 

πληροφορικής 

 

123. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 13.975 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Tο Πρόγραμμα Σπουδών υποστηρίζει τις εξής τρεις Κατευθύνσεις Σπουδών : 
Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων Δικτύων 
Υπολογιστών και Επικοινωνιών 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Σκοπός του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών είναι η παροχή υψηλής 
ποιότητας σπουδών για την εκπαίδευση επιστημόνων Mηχανικών οι οποίοι θα διαθέτουν 
υψηλού επιπέδου γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στην επιστήμη και στην τεχνολογία των 
Υπολογιστών, των Επικοινωνιών και της Πληροφορικής. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών. 

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος έχει καταρτιστεί με βάση τα πρότυπα 
προγράμματα σπουδών που προτείνουν διεθνείς οργανισμοί, όπως η Association for Computing 
Machinery (ACM) και η IEEE Computer Society (ΙΕΕΕ CS) και λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες 
της  Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).  

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος αποσκοπεί: 

•  στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης τόσο σε θεωρητικό όσο και 
σε εργαστηριακό επίπεδο,  

• στη συνεχή παρακολούθηση των νέων εξελίξεων της επιστήμης, της έρευνας και της 
τεχνολογίας και στην προσαρμογή του εκπαιδευτικού αντικειμένου σε αυτές, 

•  στην απόκτηση ικανοτήτων από τους αποφοίτους, οι οποίες τους επιτρέπουν να 
ανταποκριθούν επιτυχώς στο ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον του 
επαγγέλματος του Μηχανικού Πληροφορικής και Υπολογιστών με πολύ καλές 
προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας,  

• στην απόκτηση γνώσεων από τους αποφοίτους, οι οποίες τους δίνουν τη δυνατότητα 
να παρακολουθήσουν με επιτυχία προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ΑΕΙ της 
Ελλάδας και του εξωτερικού. 

 

 

124. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 

ΒΑΣΗ 2020: 5.450 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Το αντικείμενο του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων είναι η 
ολοκληρωμένη σχεδίαση προϊόντων και συστημάτων με την δημιουργική χρήση γνώσης και 
ιδεών από ένα ευρύ φάσμα των τεχνών και των επιστημών, ενώ δίνεται έμφαση στην χρήση 
νέων τεχνολογιών. Οι Μαθητές σχεδίασης ασχολούνται επαγγελματικά με : 

http://www.ice.uniwa.gr/education/undergraduate/curriculum/
https://ide.uowm.gr/wp-content/uploads/sites/7/2020/01/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD-%CE%A4%CE%9C%CE%A3%CE%A0%CE%A3-2019_03a.pdf
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• Στην έρευνα 

• Στην εκπαίδευση 

• Στο δημόσιο τομέα ως σύμβουλοι ή δημιουργοί προϊόντων, συστημάτων προς τους 
πολίτες 

• Στον ιδιωτικό τομέα ως επαγγελματίες Μηχανικοί σχεδίασης ή Σχεδιαστές, ανοίγοντας 
ένα Σχεδιαστικό Στούντιο. 

 

 

125. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΒΑΣΗ 2020: 6.975 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Οι έννοιες-κλειδιά που σχετίζονται άμεσα με το επιστημονικό αντικείμενο του 
Τμήματος και χαρακτηρίζουν τις γνωστικές κατευθύνσεις του είναι η Σχεδίαση Διαδραστικών 
Συστημάτων (Interaction Design), η Σχεδίαση με Η/Υ (Computer-Aided Design) και η Σχεδίαση 
Υπηρεσιών (Service Design). 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων ως αντικείμενο έχει την 
ολοκληρωμένη σχεδίαση σύγχρονων και αναδυόμενων προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών 
ακολουθώντας τις νέες προσεγγίσεις στον διεπιστημονικό χώρο της σχεδίασης,  συνδυάζοντας 
δημιουργικά γνώσεις και μεθοδολογίες από ένα ευρύ φάσμα των επιστημών,  αναγνωρίζοντας 
τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της Σχεδίασης καθώς και τον ρόλο των τεχνών σε αυτήν, και 
δίνοντας σημαντική έμφαση στη χρήση νέων τεχνολογιών.Οι απόφοιτοι του Τμήματος 
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Μηχανικοί Σχεδίασης) δύνανται να 
απασχολούνται ατομικά ή σε συνεργασία με επιστήμονες άλλης ειδικότητας σε έργα και μελέτες 
που απαιτούν τη δημιουργική και ολοκληρωμένη σχεδίαση απτών ή ψηφιακών προϊόντων, 
συστημάτων και υπηρεσιών. Το γνωστικό αντικείμενο των Μηχανικών Σχεδίασης ασκείται 
επαγγελματικά με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, καθώς και με τη μορφή παροχής υπηρεσιών 
και συμβουλών. Οι απόφοιτοι του τμήματος είναι σε θέση να καλύπτουν ανάγκες σε ένα μεγάλο 
εύρος περιοχών σε συνέχεια με τις τρεις κατευθύνσεις του Τμήματος. Οι Μηχανικοί Σχεδίασης 
ασχολούνται επαγγελματικά σε κάθε φάση του κύκλου ζωής της ολοκληρωμένης σχεδίασης 
απτών και ψηφιακών προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών, οι οποίες ενδεικτικά 
περιλαμβάνουν: διερεύνηση σκοπιμότητας, ιδεασμός, σύνταξη προδιαγραφών, εννοιολογική 
σχεδίαση, λεπτομερής σχεδίαση, πρωτοτυποποίηση, τεχνικός έλεγχος, εμπειρική αξιολόγηση 
ευχρηστίας, προσβασιμότητας, κ.α. 

 

126. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 8.775 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής θεραπεύει εκπαιδευτικές και 
ερευνητικές ανάγκες στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: 

 

https://sep4u.gr/sxoles/getos.php?f=238
http://www.geo.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/31/2020/02/Programma_Spoudon_Topografias_Geopliroforikis_PADA_2019_20_200221.pdf
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• Γεωδαισία – Τοπογραφία – Παγκόσμια Συστήματα Προσδιορισμού Θέσης 

• Φωτογραμμετρία – Τηλεπισκόπηση – Ανάλυση και Επεξεργασία Εικόνας – Όραση 
Υπολογιστών – Αναγνώριση Προτύπων 

• Γεωγραφική Πληροφορία – Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών – Βάσεις Γεωχωρικών 
Δεδομένων 

• Χαρτογραφία – Θεματική Χαρτογραφία 

• Κτηματολόγιο και Διαχείριση Γης 

• Γεωγραφία και Ανάλυση του Χώρου 

• Διαχείριση Περιβάλλοντος 

• Πολεοδομία – Χωροταξία – Περιφερειακή Ανάπτυξη 

• Εκπόνηση μελετών, οργάνωση και διαχείριση Υδραυλικών Έργων 

• Εκπόνηση μελετών, οργάνωση και διαχείριση Έργων Οδοποιίας 

• Σύνδεση με την αγορά εργασίας 

Οι Τοπογράφοι είναι παραδοσιακά ένας κλάδος Μηχανικών που χαρακτηρίζεται από μικρή 
σχετικά ανεργία και καλή απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Αυτό οφείλεται στην ευρύτητα 
των αντικειμένων του σύγχρονου Τοπογράφου σε συνδυασμό με το γεγονός ότι καλύπτει πάγιες 
και διαρκείς ανάγκες της κοινωνίας.  

Η καλή αυτή θέση στην αγορά εργασίας αναμένεται να διατηρηθεί και τα επόμενα χρόνια για 
δύο βασικούς λόγους: Ο πρώτος είναι η ολοκλήρωση της σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου 
που σήμερα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και πρόκειται να δώσει αναπτυξιακή ώθηση στη χώρα 
(και συνεπώς νέες θέσεις εργασίας προεξαρχόντων των Τοπογράφων Μηχανικών). Ο δεύτερος 
είναι, ότι ο Τοπογράφος Μηχανικός μετά και τις τεχνολογικές εξελίξεις της τελευταίας 
εικοσαετίας, μπορεί να αξιοποιηθεί σε ένα μεγάλο εύρος αντικειμένων που δεν αφορούν μόνο 
τη μετρητική διάσταση του χώρου, αλλά τη διαχείριση της γεωχωρικής πληροφορίας, με 
αποτελέσματα εστιασμένα είτε σε περισσότερο τεχνικά ζητήματα (σχεδιασμός του χώρου, λήψη 
χωρικών αποφάσεων κλπ), είτε σε ζητήματα διεπιστημονικού χαρακτήρα και ενδιαφέροντος, τα 
οποία εμπλέκουν ένα πλήθος άλλων επιστημονικών κλάδων που ασχολούνται ποικιλοτρόπως 
με το γεωγραφικό χώρο, εντός των οποίων όμως ο Τοπογράφος Μηχανικός έχει έναν 
πρωτεύοντα ρόλο ως ο κύριος γνώστης και διαχειριστής της γεωχωρικής πληροφορίας. 

 

 

127. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

ΒΑΣΗ 2020:  11.325 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

 Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν επιπλέον δικαίωμα: 

α) Εργασίας σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με την 
ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Επίσης, μπορούν να απασχολούνται ως μέλη 
ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους. Σημειώνεται ότι με βάση το 
πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ΔΕΝ δύναται να πιστοποιηθεί για τους αποφοίτους 
του Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
νόμου. 

β) Απασχόλησης στο δημόσιο και εξέλιξης στις βαθμίδες της ιεραρχίας, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. 

http://ict.ihu.gr/odigoi_spoudwn
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γ) Συμμετοχής στην εκπόνηση μελετών, παροχής συναφών υπηρεσιών και έργων, στις 
κατηγορίες που καλύπτονται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους, τόσο 
δημοσίων όσο και ιδιωτικών, με βάση την κείμενη νομοθεσία. 

Το πλήρες κείμενο του Π.Δ.183/2008 με το οποίο θεμελιώνονται τα επαγγελματικά 
δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος βρίσκεται συνημμένο παρακάτω. ΦΕΚ 

 

128. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 9.750 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: -  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΦΕΚ 

 

129. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ) 
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

ΒΑΣΗ 2020: 7.600 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: http://www.prd.uth.gr/pps-schedule/ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - Χωροταξία 

                                  -Πολεοδομία 

                                  - Περιφερειακή Ανάπτυξη 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να 
εργαστούν σε Δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς (π.χ. Δήμοι, Περιφέρειες, Υπουργεία, ΕΟΤ), 
Διεθνείς οργανισμούς (π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση, Παγκόσμια Τράπεζα, Οργανισμός Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης), Κέντρα ερευνών (π.χ. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Κέντρο 
Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών), Αναπτυξιακές εταιρείες και οργανισμούς, 
Ιδιωτικά γραφεία μελετών και συμβούλων επιχειρήσεων, βιομηχανικές επιχειρήσεις και 
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, Κατασκευαστικές εταιρείες, εταιρείες διαχείρισης και 
επενδύσεων ακινήτων, μη κυβερνητικές οργανώσεις, επαγγελματικές ενώσεις, κ.α. 

 

130. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ KAI ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 16.500 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: -  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΦΕΚ 

 

131. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 

ΒΑΣΗ 2020: 17.775 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

http://ict.ihu.gr/wp-content/uploads/2019/04/PD-183-2008-FEK-246_03-12-08-.pdf
https://qa.auth.gr/el/studyguide/600000503/current
https://www.plandevel.auth.gr/sites/files/fek_a_187_5-11-2018.pdf
https://www.mead.upatras.gr/odigoi-spoudwn/
http://sep4u.gr/fek/fek_2018_187a.pdf
http://sep4u.gr/sxoles/openosp.php?f=MjA5
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΦΕΚ 

 

132. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 12.500 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  ΦΕΚ 

 

133. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 16.025 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  ΦΕΚ 

 

 

134. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 

ΒΑΣΗ 2020: 8.750 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  ΦΕΚ 

 

 

135. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020:  16.950 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΦΕΚ 

 

136. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 

ΒΑΣΗ 2020: 14.500 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΦΕΚ 

 

 

http://sep4u.gr/fek/fek_2018_187a.pdf
https://mech.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/141/2021/03/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D.pdf
http://sep4u.gr/fek/fek_2018_187a.pdf
http://www.mie.uth.gr/files/Odigos_spoudwn_2020-2021.pdf
http://sep4u.gr/fek/fek_2018_187a.pdf
https://mech.hmu.gr/proptyxiakes/odigos-spoydon-michanologon-michanikon-te/
http://sep4u.gr/fek/fek_2018_187a.pdf
https://www.meng.auth.gr/el/node/528
http://sep4u.gr/fek/fek_2018_187a.pdf
http://mech.uowm.gr/programma-spoudwn/
http://sep4u.gr/fek/fek_2018_187a.pdf
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137. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 

ΒΑΣΗ 2020: 10.575 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Ενέργειας & Περιβάλλοντος 

                              Μηχανολογικών Κατασκευών & Εγκαταστάσεων 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  Οι κατευθύνσεις που εστιάζεται το 

Τμήμα προσδίδουν εφόδια για εργασία σε κλάδους αιχμής, μερικοί εκ των οποίων είναι 

οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμό, 

Συστήματα Θέρμανσης Ψύξης Κλιματισμού, Ανάλυση και Σχεδιασμό Κατασκευών και 

Εξαρτημάτων, Κατεργασίες και Διαμορφώσεις Υλικών. 

 

 

138. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

ΒΑΣΗ 2020: 8.800 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Ενεργειακών Μηχανολόγων Μηχανικών 

                              Κατασκευαστών Μηχανολόγων Μηχανικών 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των 

Σπουδών τους, οι Διπλωματούχοι του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ 

αναμένεται πως θα έχουν αποκτήσει το απαραίτητο επιστημονικό υπόβαθρο, 

συμπεριλαμβανομένων και όλων των σύγχρονων τεχνολογικών γνώσεων, ικανοτήτων 

ή/και δεξιοτήτων, ώστε να μπορούν να απασχοληθούν ως υπεύθυνοι Μηχανολόγοι 

Μηχανικοί 

σε τομείς της αρμοδιότητάς τους στον ιδιωτικό ή/και τον δημόσιο τομέα, αυτοδύναμα 

ή/και ως στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών μηχανολογικού 

αντικειμένου, καθώς και σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, και, γενικότερα, κατά την άσκηση 

των δραστηριοτήτων του Μηχανολόγου Μηχανικού, όπως αυτές προβλέπονται από το 

ΠΔ 99/05.11.2018 (ΦΕΚ 187 Α’). 

 

 

139. ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 15.750 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων 
του Τμήματος ΜΒΓ περιγράφονται αναλυτικά στο Προεδρικό Διάταγμα 158/1.10.2009 που 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α199/1.10.2009. 

 

140. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ KAI ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. 

ΒΑΣΗ 2020: 14.790 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

https://www.mbg.duth.gr/images/pdf/odigos/2020_2021/Odigos2020new.pdf
https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/4790/7908-ODIGOS_SPOUDON_2020-21.pdf
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Το Τμήμα προσφέρει εφαρμοσμένες μουσικές σπουδές σε κλάδους συναφείς 
προς τις επιμέρους κατευθύνσεις που προσδιορίζουν το ενιαίο του πτυχίο: 1. Κατεύθυνση 
Ευρωπαϊκής (Κλασικής) Μουσικής, 2. Κατεύθυνση Βυζαντινής Μουσικής, 3. Κατεύθυνση 
Ελληνικής Παραδοσιακής (Δημοτικής) Μουσικής, 4. Κατεύθυνση Σύγχρονης Μουσικής 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και προαγωγή της 
μουσικής τέχνης (ως οικείας επιστήμης) στους κλάδους των εφαρμοσμένων καλλιτεχνικών 
σπουδών και ειδικότερα στους κλάδους των καθορισμένων από τον ιδρυτικό του νόμο, 
κατευθύνσεων. Η ταυτόχρονη και ισότιμη καλλιέργεια της μουσικής ως επιστήμης και τέχνης 
επιτυγχάνεται σε διεπιστημονικό επίπεδο και υπό το πρίσμα των πολιτισμικών, οικονομικών και 
τεχνολογικών συνθηκών που διέπουν τη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. 
Προγραμματική επιδίωξη του Τμήματος, είναι η ολοκληρωμένη μουσική καλλιτεχνική και 
θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών του και κατ' επέκταση η επαγγελματική κατοχύρωση και 
ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία. Η πρόκριση των καλλιτεχνικών αντικειμένων ως ειδικοτήτων, 
μέσω της καλλιέργειας και ανάπτυξης των τεχνικών και ερμηνευτικών παραμέτρων της 
οργανικής/φωνητικής εκτέλεσης και της παραστατικής πράξης, της διεύθυνσης μουσικών 
συνόλων και της μουσικής δημιουργίας και μελοποιίας, όπως εκφράζονται στους τομείς της 
Σύνθεσης και της Ποιητικής, σε συνδυασμό με την θεωρητική μελέτη και έρευνα στους κλάδους 
των οικείων Κατευθύνσεων, διευκολύνει την ολιστική προσέγγιση της μουσικής και συνεπώς 
βοηθά τους αποφοίτους μας να επιτυγχάνουν σε κάθε συναφή δραστηριότητα στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό. Οι φοιτητές του Τμήματος εκπαιδεύονται κατάλληλα για να μπορούν να 
εργαστούν επιτυχώς στους ακόλουθους επαγγελματικούς φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς: 

• στην καλλιτεχνική/εφαρμοσμένη μουσική εκπαίδευση, δημόσια ή ιδιωτική 

• στη γενική καλλιτεχνική/εφαρμοσμένη μουσική εκπαίδευση, δημόσια ή 

ιδιωτική 

• σε καλλιτεχνικούς φορείς που οργανώνουν μουσικές δραστηριότητες κατά 

προτεραιότητα αλλά και δραστηριότητες άλλων πεδίων της Τέχνης 

(συμφωνικές και λυρικές ορχήστρες, σύνολα μουσικής δωματίου, 

φιλαρμονικές, θέατρα, χώρους διοργάνωσης και φιλοξενίας μουσικών 

δράσεων, μουσεία, εικαστικούς και φορείς ορχηστικής τέχνης, φεστιβάλ, 

καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς) 

• σε εκπαιδευτικούς φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (Ωδεία) 

• σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα και καλλιτεχνικούς οργανισμούς 

• σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς ενημέρωσης και επικοινωνίας, δημόσιους ή 

ιδιωτικούς 

• σε εκδοτικούς οίκους με αντικείμενο συναφές κατά προτεραιότητα με τη 

μουσική τέχνη 

• σε οργανισμούς, φορείς και εργασίες συναφείς με τη μουσική τεχνολογία και 

τη μουσική θεραπεία 

• σε βιβλιοθήκες 

 

 

141. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 
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ΒΑΣΗ 2020: 4.200 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Το Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1999 και ακόμα 
και σήμερα είναι το μοναδικό στον Πανεπιστημιακό χάρτη της χώρας με γνωστικό αντικείμενο 
τις τεχνολογίες του ήχου και της μουσικής, καθώς και της επιστήμης της ακουστικής. 
Επιστημονικά πεδία στα οποία, ενώ παρατηρείται μεγάλη άνθιση, υπάρχει εξίσου μεγάλη 
έλλειψη σε ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό και μάλιστα σε μια εποχή που οι εξελίξεις σε όλους 
τους τομείς της τεχνολογίας είναι ραγδαίες. Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο 
απόφοιτος  διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, 
ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί άμεσα επαγγελματικά  σε όλους τους τομείς του 
γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Εναλλακτικά 
μπορεί να ακολουθήσει μεταπτυχιακές ή/και διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα ή στο 
εξωτερικό για ακαδημαϊκή καριέρα ή για να αναλάβουν ανώτατες θέσεις στον ιδιωτικό ή 
δημόσιο τομέα. Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν ως προγραμματιστές, 
ηλεκτρονικοί, εκπαιδευτικοί, ηχολήπτες καθώς και ως σύμβουλοι για την ανάπτυξη 
συστημάτων, και την εκπόνηση και επίβλεψη μελετών που εστιάζουν στα γνωστικά αντικείμενα 
του Τμήματος.  

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων αναμένεται να επαναπροσδιοριστούν σε 
αντιστοιχία με εκείνα του Π.Δ. 141/2003 επεκτείνοντας τις δυνατότητες απασχόλησης των 
Πτυχιούχων του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής σε σύγχρονα πεδία αιχμής. 

 

 

 

 

 

142. ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 9.950(ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών λειτουργούν τέσσερις κατευθύνσεις 
προχωρημένου εξαμήνου: α) Ιστορικής και Συστηματικής Μουσικολογίας β) Εθνομουσικολογίας 
και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας γ) Μουσικής Τεχνολογίας και δ) Βυζαντινής Μουσικολογίας 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Οπλισμένοι με τα κατάλληλα επιστημονικά και καλλιτεχνικά εφόδια οι απόφοιτοι του Τμήματος 
μπορούν να απασχοληθούν σε διάφορους τομείς, ως: 

• μουσικοί και μαέστροι σε συμφωνικές ορχήστρες, χορωδίες και μουσικά σύνολα, 

• καθηγητές της μουσικής εκπαίδευσης σε όλους τους τύπους και βαθμίδες σχολείων 

(πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γενικής παιδείας, καλλιτεχνικά και 

μουσικά Σχολεία) 

• καθηγητές σε Ωδεία και Μουσικές Σχολές και ΙΕΚ, 

• εμψυχωτές σε κοινότητες με ευπαθείς ομάδες, 

• επαγγελματίες σε πολιτιστικούς φορείς, θέατρα, studio ήχου και εικόνας, αίθουσες 

https://mta.hmu.gr/wp-content/uploads/2020/05/mta_elmepa_odigosspoudon.pdf
https://www.music.uoa.gr/fileadmin/depts/music.uoa.gr/www/uploads/ODIGOS_SPOUDON/Odigo__s_Spoydo__n_2020-21_v.2.pdf
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συναυλιών, μουσικούς εκδοτικούς οίκους, μουσεία, εργαστήρια κατασκευής 

μουσικών οργάνων, 

• επαγγελματίες σε ραδιοτηλεοπτικούς και διαδικτυακούς σταθμούς ενημέρωσης και 

επικοινωνίας, 

• μουσικολόγοι και μουσικοκριτικοί σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και 

στην τοπική αυτοδιοίκηση 

• μουσικολόγοι σε ερευνητικά κέντρα 

• επαγγελματίες σε καλλιτεχνικούς θεσμούς και άλλους σχετικούς φορείς, 

• επιστήμονες σε βιβλιοθήκες και μουσικά αρχεία. 

 

 

143. ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΡΤΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 11.240 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Η εισαγωγή στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών γίνεται με βάση ένα πλαίσιο ειδικών εξετάσεων, του 
οποίου οι όροι περιγράφονται στην Υπουργική Απόφαση Φ.253/23170/Α5 (ΦΕΚ B΄ 
504/20.2.2019).Η δομή του προγράμματος σπουδών είναι 5ετής και οργανώνεται με βάση το 
σύστημα ECTS και την ανάπτυξη μαθημάτων υποβάθρου και ειδίκευσης, προϊόντων των 
εξαμήνων. Το Τμήμα υποστηρίζει τη λογική των προαπαιτούμενων και εξαρτώμενων 
μαθημάτων, την προσφορά μαθημάτων επιλογής και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και 
πρακτικής άσκησης. Υποστηρίζει επίσης την λειτουργία εργαστηρίων, όπου υλοποιείται η 
εκπαιδευτική διαδικασία περί την καλλιτεχνική πράξη, είτε αυτή αφορά ατομικές μουσικές 
δεξιότητες, είτε σύνολα. Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών υποστηρίζει διδακτορικές σπουδές (ΦΕΚ 
Β΄ 1431/24/4/2019), όπου το γνωστικό του πεδίο προσφέρει γόνιμο έδαφος έρευνας, είτε 
αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες. 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μουσικών Σπουδών καλύπτουν τις απαιτήσεις της παιδαγωγικής 
επάρκειας και εντάσσονται στον κωδικό ΠΕ79.01 προκειμένου για την δραστηριοποίησή τους 
στην δημόσια εκπαίδευση. Λόγω της φυσικής του εξωστρέφειας, το Τμήμα προάγει 
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και σε συνέργειες με θεσμικούς και μη θεσμικούς φορείς, με 
κοινωνικές ομάδες οργανωμένες και αυθόρμητες, προπαντός δε με τον χώρο της εκπαίδευσης. 
Ιδιαίτερα πολύτιμη τέλος είναι η ανατροφοδότηση που προέρχεται από τους φορείς υποδοχής 
των πρακτικών ασκούμενων φοιτητών, και οι οποίοι εμφανίζουν μεγάλη γεωγραφική διασπορά 
και μεγάλο εύρος επαγγελματικών δραστηριοτήτων. 

 

144. ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 14.120 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα προσφέρει εφαρμοσμένες μουσικές σπουδές σε 
κλάδους συναφείς προς τις επιμέρους κατευθύνσεις που προσδιορίζουν το ενιαίο του πτυχίο: 1. 
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκής (Κλασικής) Μουσικής 2. Κατεύθυνση Βυζαντινής Μουσικής 3. 
Κατεύθυνση Ελληνικής Παραδοσιακής (Δημοτικής) Μουσικής 4. Κατεύθυνση Σύγχρονης 
Μουσικής. 

https://music.uoi.gr/wp-content/uploads/2020/07/odigos_spoudon.pdf
https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/1380/8116-PROGRAMMA_SPOUDON_2020-21.pdf
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και προαγωγή της 
μουσικής τέχνης (ως οικείας επιστήμης) στους κλάδους των εφαρμοσμένων καλλιτεχνικών 
σπουδών και ειδικότερα στους κλάδους των καθορισμένων από τον ιδρυτικό του νόμο, 
κατευθύνσεων. Η ταυτόχρονη και ισότιμη καλλιέργεια της μουσικής ως επιστήμης και τέχνης 
επιτυγχάνεται σε διεπιστημονικό επίπεδο και υπό το πρίσμα των πολιτισμικών, οικονομικών και 
τεχνολογικών συνθηκών που διέπουν τη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. 
Προγραμματική επιδίωξη του Τμήματος, είναι η ολοκληρωμένη μουσική καλλιτεχνική και 
θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών του και κατ’ επέκταση η επαγγελματική κατοχύρωση και 
ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία. Η πρόκριση των καλλιτεχνικών αντικειμένων ως ειδικοτήτων, 
μέσω της καλλιέργειας και ανάπτυξης των τεχνικών και ερμηνευτικών παραμέτρων της 
οργανικής/φωνητικής εκτέλεσης και της παραστατικής πράξης, της διεύθυνσης μουσικών 
συνόλων και της μουσικής δημιουργίας και μελοποιίας, όπως εκφράζονται στους τομείς της 
Σύνθεσης και της Ποιητικής, σε συνδυασμό με την θεωρητική μελέτη και έρευνα στους κλάδους 
των οικείων Κατευθύνσεων, διευκολύνει την ολιστική προσέγγιση της μουσικής και συνεπώς 
βοηθά τους αποφοίτους μας να επιτυγχάνουν σε κάθε συναφή δραστηριότητα στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό. 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης έχουν τη δυνατότητα να 
καλλιεργούν και να προβάλλουν συστηματικά τον εθνικό μουσικό μας πλούτο στους κλάδους 
των εφαρμοσμένων καλλιτεχνικών σπουδών, ιδιαίτερα δε στους κλάδους της ευρωπαϊκής 
(κλασικής) μουσικής, της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής, της παραδοσιακής (ελληνικής) 
μουσικής και της σύγχρονης μουσικής. Οι πτυχιούχοι με βάση τις ειδικές γνώσεις στους 
παραπάνω κλάδους μπορούν να απασχολούνται σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
ιδίως δε:  

α) Στην εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική, τυπική και άτυπη.  

β) Σε καλλιτεχνικούς φορείς όπως συμφωνικές ορχήστρες, λυρικές σκηνές, χορωδίες, 
φιλαρμονικές κλπ.  

γ) Ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε σολιστική σταδιοδρομία (εκτελεστές, συνθέτες, 
διευθυντές συνόλων) ή ως μέλη οργανικών και φωνητικών μουσικών συνόλων  

δ) Ως συνοδοί (correpetitors) μουσικών, χορευτικών κλπ. συνόλων.  

ε) Σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, οργανισμούς, θέατρα, χοροθέατρα και μουσεία.  

στ) Σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς ενημέρωσης και επικοινωνίας, κρατικούς και 
ιδιωτικούς.  

ζ) Σε Ωδεία, μουσικές σχολές και Σχολές Βυζαντινής Μουσικής,  

η) Σε ιερούς ναούς. 

 

 

145. ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 

ΒΑΣΗ 2020: 12.470 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Κατεύθυνση 1) Μουσικής σύνθεσης και 2) Μουσικής εκτέλεσης 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Ένας υποψήφιος φοιτητής επιλέγει το Τμήμα Μουσικών Σπουδών διότι: 

https://ionio.gr/download.php?f=00001-00999/IU-pf-00214-64832-gr.pdf
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• Προσφέρει σπουδές σε τρεις θεσμοθετημένες Κατευθύνσεις: Μουσική Σύνθεση, Μουσική 
Εκτέλεση και Μουσική Επιστήμη. Συνεπώς αποτελεί τον ιδεώδη συνδυασμό ανάμεσα σε ένα 
Πανεπιστήμιο και μια Μουσική Ακαδημία. 

• Είναι το Τμήμα, στο οποίο η διδασκαλία των μουσικών οργάνων προσφέρεται ως επίσημη 
Κατεύθυνση που αναγράφεται στο πτυχίο, σύμφωνα με Προεδρικό Διάταγμα. 

• Το Τμήμα χορηγεί ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου 
(integrated master) στην εκάστοτε Κατεύθυνση σπουδών, επιπέδου 7 του Εθνικού και 
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. 

• Στις τρεις Κατευθύνσεις του Τμήματος περιλαμβάνονται σπάνια διδακτικά αντικείμενα: Τζαζ, 
Παλαιά Μουσική, Εκκλησιαστικό Όργανο, Μουσική για φιλμ, τηλεόραση, χορό κ.λπ., 
Μουσική Τεχνολογία και Ηλεκτρονική Μουσική, Μουσικοθεραπεία, Ακουστική Οικολογία 
κ.ά. 

• Το Τμήμα έχει υποστεί εξωτερική αξιολόγηση με εξαιρετικά επαινετικές κρίσεις (σημειωτέον 
ότι οι αμερικανοί αξιολογητές το έχουν συγκρίνει με τα Μουσικά Τμήματα του Ηarvard και 
Yale – https://music.ionio.gr/gr/news/3150) 

• Είναι ένα Τμήμα που στεγάζεται στο επιβλητικό Παλαιό Φρούριο της Κέρκυρας, σε ένα νησί 
γεμάτο ζωντάνια και εκδηλώσεις, που συνδυάζει το φυσικό περιβάλλον με την ιστορική και 
υψηλής αισθητικής πόλη του λίκνου της Νεοελληνικής Μουσικής. 

• Πολλοί απόφοιτοι του Τμήματος διδάσκουν ήδη σε Α.Ε.Ι. της Ελλάδας, της υπόλοιπης 
Ευρώπης και των Η.Π.Α. 

• Είναι το Τμήμα με τη μεγαλύτερη και πιο δυναμική καλλιτεχνική παρουσία στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό. Διαθέτει Συμφωνική Ορχήστρα, Χορωδία, Σύνολο Τζαζ, Σύνολο Παλαιάς 
Μουσικής, Φωνητικό Σύνολο και άλλα σύνολα, μέσω των οποίων οι φοιτητές μας 
συμμετείχαν επανειλημμένα σε κορυφαίες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα (φεστιβάλ 
Αθηνών, φεστιβάλ Δημητρίων, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης, Εθνική 
Πινακοθήκη, Μουσείο Μπενάκη, Γεννάδιος Βιβλιοθήκη κ.α.) και στο εξωτερικό (Παρίσι, 
Λονδίνο, Κωνσταντινούπολη, Βενετία κ.α.). 

• Είναι το Τμήμα που βρίσκεται στην πρωτοπορία της Μουσικολογικής έρευνας, με 
πολυάριθμες εκδόσεις (μεταξύ άλλων των περιοδικών Μουσικός Λόγος και Μουσικός 
Ελληνομνήμων) και δισκογραφήσεις. 

 
 

146. ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 12.200 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Μετά τη ολοκλήρωση του Προπτυχιακού Προγράμματος οι απόφοιτοι του Τμήματος θα είναι σε 
θέση να: 

• γνωρίζουν τόσο βασικές όσο και εξειδικευμένες θεωρίες, αρχές, κανονισμούς, νομοθεσίες, 
μεθοδολογίες και εργαλεία σχετικά με τη μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή, μετασκευή, 
επισκευή, λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση πλοίων και πλωτών κατασκευών. 

• ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του επαγγέλματος του Ναυπηγού Μηχανικού 
δημιουργώντας προοπτικές για μια επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία. 

http://www.na.uniwa.gr/curriculum/
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• παρακολουθούν τις νέες εξελίξεις στην έρευνα και τεχνολογία αιχμής στις ευρύτερες 
επιστημονικές περιοχές της Ναυπηγικής, Ναυτικής Μηχανολογίας και Θαλάσσιας 
Τεχνολογίας 

• κατέχουν το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να παρακολουθήσουν με επιτυχία 
προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ΑΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

  

Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν, διεθνώς, σε Ναυπηγεία, 
Ναυπηγικά γραφεία, Ναυτιλιακές εταιρείες, Νηογνώμονες καθώς και στο Δημόσιο ως 
μελετητές, επιβλέποντες κατασκευών ή επισκευών, πραγματογνώμονες σε αξιώσεις (claims) και 
εκτιμήσεις, υπεύθυνοι λειτουργίας και συντήρησης πλοίων, σε τμήματα έγκρισης μελετών και 
σχεδίων, επιθεωρήσεις κ.α. 

 

 

147. ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 

ΒΑΣΗ 2020: 17.325 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  

Το Επάγγελμα του Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού Επαγγελματικά, ο Ναυπηγός 
Μηχανολόγος Μηχανικός έχει τις εξής δυνατότητες απασχόλησης στην Ελλάδα, αλλά και στο 
Εξωτερικό, γενικότερα.  Ναυπηγεία: μελετητής, επιβλέπων νέων κατασκευών ή 
επισκευών.  Ναυπηγικά γραφεία (μόνος του ή με συνεργάτες): μελετητής, επιβλέπων, 
πραγματογνώμων, αξιώσεις (claims), εκτιμήσεις.  Δημόσιος τομέας: Υπουργείο Εμπορικής 
Ναυτιλίας (κυρίως Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων, Λιμενικό Σώμα, Εκπαίδευση), Πολεμικό 
Ναυτικό, Ερευνητικά Ινστιτούτα, Εταιρείες (π.χ. Δ.Ε.Η.).  Ναυτιλιακές εταιρείες: υπεύθυνος 
λειτουργίας και συντήρησης πλοίων, επιβλέπων  νέων κατασκευών ή επισκευών, αξιώσεις 
(claims), εκτιμήσεις.  Νηογνώμονες: Τμήματα έγκρισης μελετών και σχεδίων, επιθεωρήσεις 
κ.λπ.  Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία: ΑΕΙ (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) και ΤΕΙ.  Δραστηριότητες 
στο Εξωτερικό: Κάθε χρόνο, ένας μικρός αριθμός αποφοίτων της Σχολής ταξιδεύει στο εξωτερικό 
για μεταπτυχιακές σπουδές, στις περισσότερες περιπτώσεις ως υπότροφοι. Στη συνέχεια 
συνεχίζουν τη σταδιοδρομία τους, είτε ως επαγγελματίες μηχανικοί ή σε ακαδημαϊκά ιδρύματα. 
Τα τελευταία χρόνια, η τάση αυτή έχει μειωθεί κάπως, δεδομένου ότι είναι τώρα δυνατό για τη 
Σχολή να απορροφήσει ένα μεγάλο ποσοστό των φοιτητών που επιθυμούν να 
πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές (διδακτορικές διατριβές).  Τράπεζες, Ασφαλιστικές 
Εταιρείες.  Εταιρείες του Ευρύτερου Ναυτιλιακού Τομέα: Π.χ. εταιρείες εμπορίας μηχανημάτων 
και συστημάτων εξοπλισμού πλοίων. Παροχή εξειδικευμένων τεχνικών υπηρεσιών υποστήριξης 
σε ναυτιλιακές εταιρείες, ναυπηγεία και ναυπηγικά γραφεία  Βιομηχανία: ως Μηχανολόγος 
Μηχανικός. 

 

 

148. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 16.600 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΠΕ70 

http://www.naval.ntua.gr/semester
http://www.primedu.uoa.gr/fileadmin/primedu.uoa.gr/uploads/Pdfs/Odigos_Spoudon/Odigos_2020_2021.pdf
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149. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 11.800 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: το ΠΠΣ επιδιώκει να συμβάλλει στην 
διαμόρφωση της επιστημονικής-επαγγελματικής ταυτότητας του φοιτητή και μελλοντικού 
εκπαιδευτικού ως ειδικού της μάθησης και της διδασκαλίας, της εκπαίδευσης και της αγωγής, 
ως στοχαζόμενου εκπαιδευτικού με συνείδηση του κοινωνικού του ρόλου και με κριτική στάση 
για το έργο του και τις συνθήκες που το επηρεάζουν. 

 

 

150. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΜΟΡΙΑ 2020: 14.300 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Πέρα από την παραδοσιακή επαγγελματική 
διέξοδο σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (με τις διαρκώς 
αυξανόμενες απαιτήσεις τους),οι απόφοιτοι του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης είναι δυνατό να εργαστούν-μεταξύ άλλων-και σε παιδικά κέντρα, κέντρα νεότητας, 
κέντρα φύλαξης παιδιών, πολιτιστικούς οργανισμούς, παιδικές κατασκηνώσεις, παιδικές 
βιβλιοθήκες, μουσεία, μέσα μαζικής ενημέρωσης και φορείς παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού. 

151. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 15.275 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΠΕ70  

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και 
την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και 
ιδιωτικό τομέα: στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ως δάσκαλοι, στις υπηρεσίες της Λαϊκής 
Επιμόρφωσης, σε ερευνητικά κέντρα, σε προγράμματα αλφαβητισμού ειδικών ομάδων της 
χώρας, σε ειδικά σχολεία, στην παιδαγωγική έρευνα, στην ειδική αγωγή μετά από 5 χρόνια 
υπηρεσίας στην εκπαίδευση και διετή μετεκπαίδευση. 

 

 

152. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 13.725 (ΓΕΛ)  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

https://eled.duth.gr/wp-content/uploads/2020/03/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CE%B5-pdf-20_3_20.pdf
https://www.uth.gr/sites/default/files/academics/2021/PTh_PTDE_ODIGOS%20SPOYDON%202020-2021.pdf_776972720.pdf
https://www.eled.auth.gr/wp-content/uploads/2020/10/study_guide_gr_20_21_revised.pdf
https://ptde.uoi.gr/wp-content/uploads/odigos_spoudon_20_21.pdf
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών χορηγούν αντίστοιχα πτυχία, τα οποία παρέχουν στους/στις 
κατόχους τους τη δυνατότητα να διορίζονται ως εκπαιδευτικοί λειτουργοί σε Δημοτικά σχολεία 
και σε Νηπιαγωγεία αντίστοιχα. 

 

 

153. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 

 ΒΑΣΗ 2020: 12.850 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: -  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΠΕ 70  

 

154. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΒΑΣΗ 2020: 10.900 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Το Πρόγραμμα Σπουδών του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, γεγονός που αποδεικνύεται από το μεγάλο αριθμό 
πτυχιούχων που επιτυγχάνει με την πρώτη προσπάθεια στις εξετάσεις του Α.Σ.Ε.Π.Στο πλαίσιο 
του θεσμού των ολοήμερων σχολείων, οι πτυχιούχοι του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια εντάσσονται στο σύνολο τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό της 
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παρά το γεγονός ότι πολλοί/ές πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν 
επιλεγεί για τη στελέχωση άλλων -εκτός Εκπαίδευσης -δημόσιων Υπηρεσιών και ιδιωτικών 
επιχειρήσεων, η μεγάλη «αγορά εργασίας» παραμένει η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 

 

 

155. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 

ΒΑΣΗ 2020: 12.075 (ΓΕΛ)  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΠΕ70 

 

156. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 15.725 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: -  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Παροχή ατομικής και ομαδικής ψυχολογικής 
στήριξης και συμβουλευτικής σε φοιτητές, εκπαιδευτικούς και άτομα που ζουν στην τοπική 
κοινωνία με ή χωρίς σωματικές ή νοητικές δυσλειτουργίες. Εφαρμογή προγραμμάτων 

http://ptde.edc.uoc.gr/sites/default/files/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D%20%CE%A0%CE%A4%CE%94%CE%95%202020-2021_0.pdf
http://www.pre.aegean.gr/wp-content/uploads/2020/12/%CE%923_%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D-2020-21.pdf
https://eled.uowm.gr/wp-content/uploads/2020/12/odigos-spoudon-2020-21.pdf
https://www.sed.uth.gr/images/downloads/os20-21.pdf
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παρέμβασης σε φοιτητές/μαθητές για ανάπτυξη γνωστικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων 
και δεξιοτήτων μελέτης. Εφαρμογή προγραμμάτων για την αντιμετώπιση ψυχολογικών 
(συναισθηματικών, συμπεριφορικών, γνωστικών), κοινωνικών, πολιτισμικών ή εκπαιδευτικών 
παραγόντων με αρνητικό αντίκτυπο στη διαδικασία της μάθησης και την ένταξη των 
μαθητών/φοιτητών με ή χωρίς σωματικές ή νοητικές δυσλειτουργίες στο μαθησιακό, σχολικό 
και κοινωνικό περιβάλλον. Παροχή εκπαίδευσης για ανάπτυξη της μεταδοτικότητας, των 
δεξιοτήτων επικοινωνίας (καλλιέργεια της σχέσης ως κινήτρου μάθησης) και του 
συμβουλευτικού ρόλου του εκπαιδευτικού. Διοργάνωση επιστημονικών σεμιναρίων, διαλέξεων, 
ημερίδων, συμποσίων, συνεδρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και κάθε μορφής 
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σχετικά με τους στόχους και τα γνωστικά αντικείμενα του 
εργαστηρίου. Παραγωγή και παροχή εκπαιδευτικού υλικού, δημοσιευμάτων και εκδόσεων. 

 

157. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 11.375 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: -  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΠΕ60 - Σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε 
νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς, σε νοσοκομεία, σε ιδρύματα φροντίδας για το παιδί, σε 
χώρους ψυχαγωγίας για το παιδί, σε δικό τους νηπιαγωγείο.  

 

158. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 

ΒΑΣΗ 2020: 10.200 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΠΕ60 

 

159. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 12.100 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι απόφοιτοι του Τμήματος, μπορούν να 
απασχοληθούν: ως Εκπαιδευτικοί - Νηπιαγωγοί: σε Δημόσια ή ιδιωτικά Νηπιαγωγεία. Σε 
Δημοτικούς και ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς. Σε Δημοτικά ή Ιδιωτικά κέντρα Δημιουργικής 
απασχόλησης παιδιών (στέκια παιδιού, εργαστήρια εικαστικών, θεατρικού παιχνιδιού, 
μουσικής, ρυθμικής αγωγής, κλπ.),ακόμη και ως Δάσκαλοι/ες σε Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία για 
την Α’ & Β’ τάξη δημοτικού, ως παιδαγωγοί για εκπόνηση & υλοποίηση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων σε Μουσεία, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, κλπ., ως 
στελέχη/παιδαγωγοί σε ελληνικές και διεθνείς ΜΚΟ και άλλους οργανισμούς που 
πραγματοποιούν εκπαιδευτικά πρόγραμμα καθώς και σε φορείς και οργανισμούς που 
ασχολούνται με την εκπαίδευση παιδιών που ανήκουν σε πολιτισμικές μειονότητες και 
μειονότητες που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό, ως παιδαγωγοί στα ΜΜΕ για 

https://ecedu.uoi.gr/wp-content/uploads/2020/12/odigos-spoydon-2020-2021-1.pdf
https://nured.uowm.gr/wp-content/uploads/2020/10/odigos-spoudon-2021.pdf
http://www.ece.uth.gr/main/sites/default/files/os_june_2020-21.pdf
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εκπόνηση εκπομπών ή εφημερίδων και περιοδικών για παιδιά, ως εμψυχωτές/τριες σε χώρους 
που εξειδικεύονται με την αναψυχή των παιδιών, στελέχη σε παιδικές κατασκηνώσεις, κλπ. 

 

160. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 10.600 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Εκπαιδεύει παιδαγωγούς που μπορούν να 
εργαστούν ως εκπαιδευτικοί παιδιών προσχολικής ηλικίας. Όμως, η φιλοσοφία του 
Προγράμματος είναι να εκτεθούν οι φοιτητές και σε άλλες συναφείς επιστήμες και ειδικότητες, 
προκειμένου να αποκτήσουν ολοκληρωμένη και άρτια κατάρτιση για την επιστημονική και 
επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Για το λόγο αυτό, τους 15 παρέχεται η δυνατότητα να 
παρακολουθήσουν μαθήματα από τα επιστημονικά πεδία της Ψυχολογίας, της Κοινωνιολογίας, 
της Φιλολογίας, της Ιστορίας, της Θεολογίας, των Μαθηματικών, της Στατιστικής, της 
Πληροφορικής. 

 

161. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 

ΒΑΣΗ 2020: 7.925 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: “ Άτυπες κατευθύνσεις ”  

Α. Παραστατικές τέχνες  

Β. Ψηφιακές Τέχνες 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πτυχιούχοι του ΤΠΨΤ, με βάση τις 
εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις και την καλλιτεχνική και τεχνολογική τους εκπαίδευση, 
έχουν τη δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης ως καλλιτέχνες επιτελεστικών έργων και 
σχεδιαστές-προγραμματιστές ψηφιακών καλλιτεχνικών εφαρμογών σε φορείς του δημόσιου ή 
του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας τις παραστατικές και τις 
ψηφιακές τέχνες, όπως αυτές εξειδικεύονται παρακάτω, σε μία ή περισσότερες κατευθύνσεις ή 
ειδικεύσεις από αυτές που λειτουργούν στο Τμήμα.  

 

162. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 

ΒΑΣΗ 2020: 900 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Ο πτυχιούχος του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου, ο οποίος ορίζεται ως 
πτυχιούχος περιβαλλοντολόγος, έχει  ως κύρια  επαγγελματική ή/και ερευνητική ενασχόλησή 
του μία (ή συνδυασμός κάποιων) από τις ακόλουθες κατευθύνσεις: 

• την εκπόνηση, τη σύνταξη και αξιολόγηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, 

• τη διενέργεια ελέγχων ποιότητας περιβάλλοντος, 

• την εφαρμογή και εποπτεία μεθόδων διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων, 

https://9b9ec758578b3ee0d46b-305404f9eb35eaf4130aa2d106c6a91c.ssl.cf3.rackcdn.com/638/courses/6/files/p1e0a8ji0m1sh57gi12qoph41c1f4.pdf
http://pda.uop.gr/wp-content/uploads/2019/10/odigos-spoudon.pdf
https://envi.ionio.gr/gr/studies/undergraduate-studies/curriculum/
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• την εφαρμογή και εποπτεία μεθόδων αντιρρύπανσης, 

• την αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, 

• την αξιολόγηση επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής, 

• το σχεδιασμό και την αξιολόγηση περιβαλλοντικών πολιτικών, 

• τη διαχείριση περιβαλλοντικών συστημάτων, 

• την εκπόνηση και υλοποίηση μελετών για την αξιολόγηση, παρακολούθηση και 
αειφορική διαχείριση χερσαίων και υδάτινων οικοσυστημάτων, 

• την επεξεργασία, μοντελοποίηση και ανάλυση περιβαλλοντικών και γεωγραφικών 
δεδομένων, 

• την αξιολόγηση και διαχείριση στοιχείων της φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς, 

• την περιβαλλοντική εκπαίδευση και επικοινωνία και  θα δύναται να δραστηριοποιηθεί 
ανταγωνιστικά, στις προαναφερθείσες κατευθύνσεις, τόσο σε επίπεδο βασικής όσο και 
εφαρμοσμένης έρευνας. 

 

163. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 5250 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Οι βασικοί στόχοι του Τμήματος Περιβάλλοντος είναι η εκπαίδευση και η έρευνα σε ένα μεγάλο 
εύρος γνωστικών αντικειμένων που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις βιολογικές, χημικές, 
βιοχημικές διεργασίες, την οικολογία  τη διαχείριση -αποκατάσταση οικοσυστημάτων – 
αποβλήτων, τις οικονομικές, κοινωνιολογικές προσεγγίσεις, στην επιστήμη του Περιβάλλοντος 
και τις δεξιότητες του Μηχανικού. Παράλληλα στοχεύει στην εκμάθηση τεχνικών και μεθόδων 
ανάλυσης του χώρου και επίλυσης περιβαλλοντικών προβλημάτων με τη χρήση τεχνολογιών 
αιχμής, όπως εξετάζονται από τις επιστήμες των Συστημάτων Γεωγραφιών Πληροφοριών (GIS) 
και της Τηλεπισκόπησης (ανάλυση δορυφορικών εικόνων, χαρτογράφηση με UAV, κλπ). 

Οι φοιτητές επιλέγουν κλάδο εξειδίκευσης με βάση τέσσερις (4) ομάδες: 

Α) Περιβαλλοντική διαχείριση και αποκατάσταση 

Β) Διαχείριση αποβλήτων 

Γ) Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός 

Δ) Κοινωνική και Οικονομική Περιβαλλοντική Ανάλυση 

Οι ειδικότητες της πράσινης οικονομίας εξασφαλίζουν πλέον σίγουρη επαγγελµατική 
αποκατάσταση. Σύµφωνα µε πρόσφατη , έως το 2020, εκτιµάται ότι θα δηµιουργηθούν 100.000 
νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης, σε τοµείς που συνδέονται µε την πράσινη ανάπτυξη και την 
προστασία του περιβάλλοντος. 

 

164. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΒΑΣΗ 2020: 4.300 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

http://env.uth.gr/wp-content/uploads/2020/02/Programma_Spoudon_periballontos.pdf
https://www.env.aegean.gr/wp-content/uploads/2020/10/%CE%92.3-%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD-2020-2021_final.pdf
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Σύμφωνα με το ΠΔ 405/1995 (ΦΕΚ 228/Τ/Α/6.11.1995), ο κάτοχος του τίτλου σπουδών ορίζεται 
ως «Πτυχιούχος περιβαλλοντολόγος». Ως προς τις θέσεις εργασίας του δημοσίου, ο τίτλος 
σπουδών εντάσσεται στον Κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Ο κάτοχος του τίτλου 
σπουδών έχει το δικαίωμα να υπογράφει Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ως «ανάδοχος 
μελετητής» για λογαριασμό του δημοσίου εφόσον διαθέτει Μελετητικό Πτυχίο Περιβάλλοντος 
(Κατηγορία 27). Το Πτυχίο αυτό αποκτάται με αίτηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετά την παρέλευση τετραετίας από 
τη λήψη του πτυχίου. Επίσης ο κάτοχος του τίτλου σπουδών έχει το δικαίωμα διδασκαλίας 
σχετικών μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

 

165. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α. 

ΒΑΣΗ 2020: 16.550 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  

Με την απόκτηση του πτυχίου, ανοίγονται για τους αποφοίτους δυνατότητες σταδιοδρομίας, 
μεταξύ άλλων, στην ελληνική και ευρωπαϊκή βιομηχανία Πληροφορικής, στα Τμήματα 
Μηχανοργάνωσης ή Πληροφοριακών Συστημάτων μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 
οργανισμών, σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων, στη δευτεροβάθμια και την επαγγελματική 
εκπαίδευση, αλλά και στο χώρο της διοίκησης και της χρηματοοικονομικής. Οι απόφοιτοι 
μπορούν επίσης να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στην Ελλάδα ή το 
εξωτερικό. 

 

 

166. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 16.800 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ με βάση τις γενικές και εξειδικευμένες 
επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, διαθέτουν 
γνωστικό υπόβαθρο συναφές με το υλικό και λογισμικό για τη συγκέντρωση, ταξινόμηση, 
επεξεργασία και μετάδοση της πληροφορίας, και έχουν την ικανότητα να ασχοληθούν 
ενδεικτικά με δραστηριότητες όπως μελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, υλοποίηση, εγκατάσταση, 
επίβλεψη λειτουργίας, αξιολόγηση, διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και πιστοποίηση στους 
επιστημονικούς τομείς: • του Υλικού και Λογισμικού των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών • των 
Πληροφοριακών Συστημάτων • των Δικτύων Επικοινωνιών και των Εφαρμογών Διαδικτύου • του 
Εκπαιδευτικού Λογισμικού και των Ψηφιακών Συστημάτων Υποστήριξης της Μάθησης • των 
Συστημάτων και Εφαρμογών Επεξεργασίας Σημάτων, Εικόνας και Ομιλίας.  

 

167. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

https://www.dept.aueb.gr/sites/default/files/cs/CS_StudiesGuide2020-21_GR.pdf
https://www.csd.auth.gr/wp-content/uploads/2021/02/ODHGOS_SPOUDWN_2020-21-ELL_v11.02.2021.pdf
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ΒΑΣΗ 2020: 9.725 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών τμήματος Πληροφορικής καταρτίστηκε με σκοπό να 
είναι σύγχρονο και ανταγωνιστικό. Αποσκοπεί στην παροχή ακαδημαϊκής παιδείας υψηλού 
επιπέδου, με συνέπεια τη δημιουργία επιστημόνων με γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
υψηλού επιπέδου στην επιστήμη των υπολογιστών και της πληροφορικής. Μεταξύ άλλων, ένας 
απόφοιτος θα είναι σε θέση ως επαγγελματίας να • διαμορφώνει κατάλληλα συστατικά υλικού, 
λογισμικού ή δικτύων για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητάς τους • εφαρμόζει 
διαδικασίες και τεχνικές ανάλυσης απαιτήσεων για τη σχεδίαση διαδικτυακών/ εκπαιδευτικών 
εφαρμογών και συστημάτων • προσδιορίζει συναφείς τεχνολογίες και προδιαγραφές 
απαραίτητες για την αρχιτεκτονική σχεδίαση έργων πληροφορικής, εφαρμογών ή βελτιώσεων 
υφιστάμενων υποδομών • δημιουργεί και εκτελεί διαδικασίες ελέγχου ποιότητας και 
αξιοπιστίας λογισμικού • οργανώνει και υλοποιεί εκπαιδευτικές δράσεις στα γενικά και ειδικά 
θέματα της πληροφορικής.  

 

168. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 

ΒΑΣΗ 2020: 7.825 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 3 (Δίκτυα, Λογισμικό, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Πληροφορικής με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και 
τεχνολογικές γνώσεις τους, απασχολούνται στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, είτε 
αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, στους τομείς ανάπτυξης και 
συντήρησης συστημάτων υλικού, ανάπτυξης και συντήρησης συστημάτων λογισμικού και 
σχεδιασμού και διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών. 
Ειδικότερα, το αντικείμενο των πτυχιούχων καλύπτει ενδεικτικά τους εξής περιγραφόμενους 
τομείς: i. Δικτύωσης και Επικοινωνίας, ii. Προγραμματισμού Υπολογιστών και Ανάπτυξης 
Συστημάτων Λογισμικού, iii. Υλικού και Συσκευών.  

 

169. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 

ΒΑΣΗ 2020: 10.350 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 2 (Πληροφορική – Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, Πληροφοριακά 
Συστήματα) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Mε την ολοκλήρωση των σπουδών τους ο Πτυχιούχος του Τμήματος Πληροφορικής μπορεί να 
απασχοληθεί σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματός του, είτε ως 
αυτοαπασχολούμενος, είτε ως υπεύθυνος ή στέλεχος ιδιωτικών ή δημόσιων επιχειρήσεων, 
oργανισμών και υπηρεσιών και συγκεκριμένα ως: 

https://cs.ihu.gr/cs_hosting/attachments/webpages/el_study_guide.pdf
https://cs.uowm.gr/wp-content/uploads/2020/12/Odigos-spoudon-2019_v8.pdf
https://di.ionio.gr/gr/students/student-prospectus/
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• Προγραμματιστής (Software Engineer), τόσο σε υπηρεσίες Μηχανογράφησης του 
ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, όσο και σε εμπορικές επιχειρήσεις παραγωγής και 
διάθεσης λογισμικού διάφορων τύπων και εφαρμογών. 

• Σχεδιαστής, Αναλυτής και Μηχανικός Υπολογιστικών Συστημάτων (Computer 
Systems Engineer). 

• Σχεδιαστής, Αναλυτής και Διαχειριστής Δικτύων Πληροφοριακών Συστημάτων και 
Τηλεπικοινωνιών (Network and Telecommunications Engineer / Administrator). 

• Σχεδιαστής, Προγραμματιστής, Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων (Database 
Administrator). 

 

170. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 16.150 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 3 (Τεχνολογία Λογισμικού και Ευφυή Συστήματα, Διαδικτυακά και Υπολογιστικά 
Συστήματα, Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος είναι προσαρμοσμένο στις σύγχρονες 
απαιτήσεις της επιστήμης της Πληροφορικής και ανταγωνιστικό με αντίστοιχα προγράμματα 
άλλων Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική 
πραγματικότητα, με στόχο τη δημιουργία εξειδικευμένων και άρτια καταρτισμένων στελεχών 
στους τομείς της Πληροφορικής, με σκοπό την δημιουργία ικανού στελεχιακού δυναμικού για 
τις Ελληνικές, και όχι μόνο, επιχειρήσεις. 

 

 

171. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ 

ΒΑΣΗ 2020: 15.575 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 3 (Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ιστού, Διαχείριση Δικτύων Επικοινωνιών και 
Υπηρεσιών Επόμενης Γενιάς, Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, καταρτισμένοι με επιστημονική πληρότητα στα γνωστικά 
αντικείμενα της Πληροφορικής με έμφαση στις τηλεματικές εφαρμογές, έχουν τα εφόδια να 
ανταποκριθούν με πλήρη επάρκεια στις αυξημένες απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας και στο 
υψηλό ανταγωνιστικό περιβάλλον.  

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος είναι πλήρως καθορισμένα από 
νομοθετική πράξη των αρμόδιων Υπουργείων. Είναι ίδια με αυτά των αντιστοίχων υπολοίπων 
Πανεπιστημιακών Τμημάτων της χώρας στα αντικείμενα της Πληροφορικής και των 
Τηλεπικοινωνιών. Οι απόφοιτοι ακολουθούν συχνά μεταπτυχιακές σπουδές σε αναγνωρισμένα 
Πανεπιστήμια στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 

Σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2014, απασχολούνται σε μεγάλο 
ποσοστό στον ιδιωτικό τομέα σε θέσεις εργασίας που σχετίζονται με την εξειδίκευση του 
Τμήματος. Δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα εργασιακής αποκατάστασης. 

 

https://www.cs.unipi.gr/files/pps2020_2021.pdf
https://dit.hua.gr/images/odigos_spoudwn_Gr.pdf
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172. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 16.925 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 2 [Επιστήμη Υπολογιστών (Computer Science), Μηχανική Υπολογιστών & 
Τηλεπικοινωνιών (Computer Engineering & Telecoms)] 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  

Με την ολοκλήρωση ενός ιδιαίτερα απαιτητικού Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών που 
στοχεύει στην προγραμματιστική δεινότητα, οι απόφοιτοι του Τμήματος Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ απολαμβάνουν τα προνόμια της καλής του φήμης και, σε 
συνδυασμό με τις προσωπικές τους επιδόσεις, γίνονται δεκτοί στα καλλίτερα μεταπτυχιακά 
προγράμματα σπουδών και έχουν πάρα πολύ καλές προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας 
στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη, που υπάρχουν 
πολύ περισσότερες διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να εργασθούν σε 
ερευνητικά-αναπτυξιακά έργα που εκτελούνται εντός του Τμήματος. Το Τμήμα ενθαρρύνει τη 
σύνδεση με την αγορά εργασίας μέσω κατάλληλων δράσεων ενημέρωσης των φοιτητών και την 
εκπόνηση πρακτικής άσκησης. 

Οι πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Τμήματος Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών, με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που 
απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, διαθέτουν γνωστικό υπόβαθρο συναφές με το 
υλικό και το λογισμικό για τη συγκέντρωση, ταξινόμηση, επεξεργασία και μετάδοση της 
πληροφορίας, και έχουν την ικανότητα να ασχοληθούν ενδεικτικά με δραστηριότητες όπως 
μελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, υλοποίηση, εγκατάσταση, επίβλεψη, λειτουργία, αξιολόγηση, 
διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και πιστοποίηση σε επιστημονικούς τομείς όπως π.χ. του 
υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επιπλέον, δύνανται να ασχοληθούν 
ενδεικτικά με τη διδασκαλία σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 
την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, δημόσια και ιδιωτική, σε θεωρητικό, τεχνολογικό και 
εφαρμοσμένο επίπεδο στους επιστημονικούς τομείς της πληροφορικής και των 
τηλεπικοινωνιών που απαριθμούνται ανωτέρω, την έρευνα σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά 
κέντρα στους επιστημονικούς τομείς που απαριθμούνται ανωτέρω αντιστοίχως σε θεωρητικό, 
τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο. την προσφορά υπηρεσιών σε οργανικές μονάδες 
πληροφορικής, δικτύων, μηχανοργάνωσης και τεχνικών υπηρεσιών υπουργείων, δημοσίων 
οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων, σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στον 
τραπεζικό, ασφαλιστικό, ιατρικό τομέα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις εταιρείες 
παραγωγής και επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού, στις μεταφορές, τη ναυτιλία, τον 
τουρισμό, σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. 

 

173. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 6.950 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Σύμφωνα με το Π.Δ. 44 /2009 ΦΕΚ 58Α/2009, οι απόφοιτοι του τμήματος δύνανται να 
ασχοληθούν ενδεικτικά με: α) τη διδασκαλία σε Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, 
δημόσια και ιδιωτική, σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο στους 

https://www.di.uoa.gr/sites/default/files/documents/ODIGOS_SPOYDWN_DIT_EKPA_2020-21_Ver%201.pdf
https://www.dit.uoi.gr/files/odhgos_spoudon_20_21.pdf
http://sep4u.gr/fek/fek_2009_58a.pdf
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επιστημονικούς τομείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, β) την έρευνα σε δημόσια 
και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα σε διάφορους επιστημονικούς τομείς που απαριθμούνται σε 
θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο, γ) την προσφορά υπηρεσιών σε οργανικές 
μονάδες πληροφορικής, δικτύων, μηχανοργάνωσης και τεχνικών υπηρεσιών υπουργείων, 
δημοσίων οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων, σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, στον τραπεζικό, ασφαλιστικό, ιατρικό τομέα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις 
εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού, στις μεταφορές, τη ναυτιλία, 
τον τουρισμό, σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. 

 

174. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 11.875 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  

Εκτός από το διορισμό στο Δημόσιο στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής (ΠΕ19), σύμφωνα με το ΠΔ 
44/2009, και ειδικότερα το Άρθρο 2, οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Πληροφορικής: «με βάση τις 
γενικές και τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των 
σπουδών τους, διαθέτουν γνωστικό υπόβαθρο συναφές με το υλικό και το λογισμικό για τη 
συγκέντρωση, ταξινόμηση, επεξεργασία και μετάδοση της πληροφορίας, και έχουν την 
ικανότητα να ασχοληθούν ενδεικτικά με δραστηριότητες όπως μελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, 
υλοποίηση, εγκατάσταση, επίβλεψη, λειτουργία, αξιολόγηση, διενέργεια πραγματογνωμοσύνης 
και πιστοποίηση στους επιστημονικούς τομείς: του υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, της πληροφορικής, των συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών, 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εφαρμογών διαδικτύου και των συστημάτων και 
εφαρμογών, γραφικών, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και επεξεργασίας 
ομιλίας. 

Σύμφωνα με το Π.Δ. 44 /2009 ΦΕΚ 58Α/2009, οι απόφοιτοι του τμήματος δύνανται να 
ασχοληθούν ενδεικτικά με: α) τη διδασκαλία σε Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, 
δημόσια και ιδιωτική, σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο στους 
επιστημονικούς τομείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, β) την έρευνα σε δημόσια 
και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα σε διάφορους επιστημονικούς τομείς που απαριθμούνται σε 
θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο, γ) την προσφορά υπηρεσιών σε οργανικές 
μονάδες πληροφορικής, δικτύων, μηχανοργάνωσης και τεχνικών υπηρεσιών υπουργείων, 
δημοσίων οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων, σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, στον τραπεζικό, ασφαλιστικό, ιατρικό τομέα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις 
εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού, στις μεταφορές, τη ναυτιλία, 
τον τουρισμό, σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. 

 

175. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 

ΒΑΣΗ 2020: 10.450 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 2 (Κατεύθυνση Πληροφορικής, Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιών) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  

http://cs.uth.gr/wp-content/uploads/2019/10/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD-2019-2020.pdf
http://sep4u.gr/fek/fek_2009_58a.pdf
https://dit.uop.gr/images/docs/bsc/dit-course-guide.pdf
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Εκτός από το διορισμό στο Δημόσιο στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής (ΠΕ19), σύμφωνα με το ΠΔ 
44/2009, και ειδικότερα το Άρθρο 2, οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Πληροφορικής: «με βάση τις 
γενικές και τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των 
σπουδών τους, διαθέτουν γνωστικό υπόβαθρο συναφές με το υλικό και το λογισμικό για τη 
συγκέντρωση, ταξινόμηση, επεξεργασία και μετάδοση της πληροφορίας, και έχουν την 
ικανότητα να ασχοληθούν ενδεικτικά με δραστηριότητες όπως μελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, 
υλοποίηση, εγκατάσταση, επίβλεψη, λειτουργία, αξιολόγηση, διενέργεια πραγματογνωμοσύνης 
και πιστοποίηση στους επιστημονικούς τομείς: του υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, της πληροφορικής, των συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών, 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εφαρμογών διαδικτύου και των συστημάτων και 
εφαρμογών, γραφικών, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και επεξεργασίας 
ομιλίας. 

Σύμφωνα με το Π.Δ. 44 /2009 ΦΕΚ 58Α/2009, οι απόφοιτοι του τμήματος δύνανται να 
ασχοληθούν ενδεικτικά με: α) τη διδασκαλία σε Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, 
δημόσια και ιδιωτική, σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο στους 
επιστημονικούς τομείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, β) την έρευνα σε δημόσια 
και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα σε διάφορους επιστημονικούς τομείς που απαριθμούνται σε 
θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο, γ) την προσφορά υπηρεσιών σε οργανικές 
μονάδες πληροφορικής, δικτύων, μηχανοργάνωσης και τεχνικών υπηρεσιών υπουργείων, 
δημοσίων οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων, σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, στον τραπεζικό, ασφαλιστικό, ιατρικό τομέα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις 
εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού, στις μεταφορές, τη ναυτιλία, 
τον τουρισμό, σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. 

 

 

 

 

176. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 10.650 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 2 (Πληροφοριακών Συστημάτων, Πληροφορικής Υγείας και Βιοπληροφορικής) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Οι δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης εντοπίζονται τόσο στον ιδιωτικό και δημόσιο 
τομέα όσο και στον τομέα της έρευνας. Ενδεικτικά αναφέρονται για τους απόφοιτους δυνατές 
θέσεις απασχόλησης: 

• Στο Δημόσιο σε θέσεις ανάπτυξης και επίβλεψης λειτουργίας Νοσοκομειακού 
Πληροφοριακού Συστήματος, Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Αρχείου Νοσοκομείων, υπεύθυνου 
επιλογής ιατρικών μηχανημάτων, διαχειριστικής παρακολούθησης Προγραμμάτων Ερευνάς 
και Ανάπτυξης διαφόρων Υπουργείων 

• Στα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα ως Διδακτικό-Ερευνητικό προσωπικό σε 
ερευνητικά θέματα όπως η ανάλυση γονιδίων, η διαμόρφωση προτύπων στερεοδομής κ.λ.π. 

• Στον ιδιωτικό τομέα ως επιστημονικοί υπεύθυνοι: τηλεϊατρικής, εφαρμογών ηλεκτρονικών 
υπολογιστών σε ιατρικές συσκευές για επεξεργασία βιοσημάτων ή εικόνων, σχεδιασμού και 
έρευνας σε ερευνητικά τμήματα μεγάλων εταιρειών για τη βελτίωση και τον σχεδιασμό νέων 
ιατρικών μηχανημάτων τεχνητών οργάνων. 

http://sep4u.gr/fek/fek_2009_58a.pdf
http://dib.uth.gr/wp-content/uploads/2020/06/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3_%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D_2019_2020_%CE%9C%CE%95_%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91.pdf
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Το Πτυχίο του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική είναι ισότιμο με όλα τα 
άλλα Τμήματα Πληροφορικής της χώρας και οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν ίσες ευκαιρίες 
στην αγορά εργασίας με τους απόφοιτους των άλλων τμημάτων Πληροφορικής. Συνεπώς οι 
απόφοιτοι του Τμήματος: 

• Συμπεριλαμβάνονται στον κλάδο της Πληροφορικής (σύμφωνα με την εγκύκλιο για το ΠΔ 
44/2005 και το συννημένο παράρτημα Γ’) 

• Κατέχουν τα προσόντα διορισμού σε θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, του κλάδου ΠΕ19 
Πληροφορικής πτυχιούχων Α.Ε.Ι.(σύμφωνα με το άρθρο 39 του Νόμου 3794/09) 

• Έχουν την ικανότητα να ασχοληθούν ενδεικτικά με δραστηριότητες όπως μελέτη, σχεδίαση, 
ανάλυση, υλοποίηση, εγκατάσταση, επίβλεψη, λειτουργία, αξιολόγηση, διενέργεια 
πραγματογνωμοσύνης και πιστοποίηση στους επιστημονικούς τομείς: 

o του υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

o της πληροφορικής 

o των συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και 
εφαρμογών διαδικτύου 

o των συστημάτων και εφαρμογών, γραφικών, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας 
εικόνας και επεξεργασίας ομιλίας (σύμφωνα με άρθρο 2 του Π.Δ. 44/2009 (Φ.Ε.Κ. 58 
Α’)) 

 

Τέλος, το Τμήμα έχοντας στόχο την ενίσχυση της επαγγελματικής αποκατάστασης των φοιτητών 
του προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. 

 

 

177. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 

ΒΑΣΗ 2020: 16.400 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  ΦΕΚ 

Για την άσκηση του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού είναι απαραίτητη άδεια που 
χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν 
θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε τεχνικές 
επιχειρήσεις, στη βιομηχανία, σε υπουργεία, σε οργανισμούς και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση σε 
θέσεις σχετικές με το αντικείμενο των σπουδών τους, σε τράπεζες, στην Εκπαίδευση και την 
κατάρτιση, ως καθηγητές, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, στο δικό τους τεχνικό γραφείο. Άλλες 
πληροφορίες Η ανάγκη μεταρρύθμισης των Σπουδών Πολιτικού Μηχανικού και όχι μόνον άρθρο 
που έγραψε Ο κ. Σέργιος Λαμπρόπουλος Διευθυντής του Τομέα Προγραμματισμού και 
Διαχείρισης Τεχνικών Έργων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ και είναι δημοσιευμένο εδώ 
Έξωτερικές Αξιολογήσεις ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ + • Το διδακτικό πρόγραμμα 
ανταποκρίνεται στα στάνταρτ που έχουν τεθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και 
επικαιροποιείται ικανοποιητικά. • Το διδακτικό προσωπικό έχει εξαιρετικά προσόντα και 
καλύπτει μεγάλο εύρος εξειδίκευσης. • Παρέχονται πολλές ευκαιρίες για την κινητικότητα των 
φοιτητών και των καθηγητών. Κάθε χρόνο «ανοίγουν» περίπου 100 θέσεις μαθητείας για τους 

http://dib.uth.gr/wp-content/uploads/2019/10/PD44-2005.pdf
http://dib.uth.gr/wp-content/uploads/2019/10/PD44-2005.pdf
http://dib.uth.gr/wp-content/uploads/2019/10/2005-1.pdf
http://dib.uth.gr/wp-content/uploads/2019/10/fek_a156_080909_0.pdf
http://dib.uth.gr/sites/default/files/PD.pdf
http://dib.uth.gr/sites/default/files/PD.pdf
http://www.civil.ntua.gr/info/u_studies/c_guide/gr_c_guide/
http://www.civil.ntua.gr/media/attachments/news/2015/01/08/2014-12-30YpomnhmaEpaggelmatikwnDikaiwmatwnPM.pdfhttp:/www.civil.ntua.gr/media/attachments/news/2015/01/08/2014-12-30YpomnhmaEpaggelmatikwnDikaiwmatwnPM.pdf


 

Σελίδα 215 από 406 
 

φοιτητές. – • Το περιεχόμενο των μαθημάτων είναι πολύ πυκνό, με αποτέλεσμα μόλις το 10% 
να αποφοιτεί στην ώρα του. • Υπάρχει έλλειψη τεχνικών εργαστηρίων σε όλους τους τομείς, με 
αποτέλεσμα να είναι ελλιπής η πρακτική εξάσκηση των φοιτητών. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – 
ΕΜΠ + • Το επίπεδο των φοιτητών είναι πολύ καλό και οι πτυχιακές εργασίες είναι στο σύνολο 
εξαιρετικές. • Η μέθοδος διδασκαλίας είναι αποτελεσματική, καθώς χρησιμοποιείται τόσο η 
παραδοσιακή παράδοση στην τάξη όσο και η χρήση ψηφιακών μέσων. • Το επίπεδο έρευνας 
είναι άριστο ακόμα και σε σύγκριση με καλές σχολές του εξωτερικού. – • Ο αριθμός των 
μαθημάτων που απαιτούνται για το πτυχίο είναι μεγάλος. • Μικρή συμμετοχή φοιτητών στην 
αξιολόγηση των καθηγητών. • Αρκετά μαθήματα διδάσκονται από περισσότερους από έναν 
καθηγητές, κάτι που έχει αντίκτυπο στην ομοιομορφία της διδασκαλίας. 

 

 

178. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 9.975 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1) Γεωτεχνικών Έργων       

                                 2) Δομοστατικών Έργων       

                                 3) Συγκοινωνιακών Έργων       

                                 4) Υδραυλικών Έργων 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4  έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  

Επαγγελματικές Διέξοδοι Επαγγελματική Μονογραφία Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικών 
Για την άσκηση του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού είναι απαραίτητη άδεια που 
χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν 
θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε τεχνικές 
επιχειρήσεις, στη βιομηχανία, σε υπουργεία, σε οργανισμούς και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση σε 
θέσεις σχετικές με το αντικείμενο των σπουδών τους, σε τράπεζες, στην Εκπαίδευση και την 
κατάρτιση, ως καθηγητές, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, στο δικό τους τεχνικό γραφείο. 

 

 

179. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 13.1175 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών αποτελείται από τέσσερις τομείς: 

Α) Τομέας Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής  

Β) Τομέας Δομοστατικής 

Γ) Τομέας Μεταφορών, Συγκοινωνιακών Υποδομών και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

Δ) Τομέας Υδραυλικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας παρέχει ένα σύγχρονο πενταετές πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, 
που αντιστοιχεί σε 300 μονάδες ευρωπαϊκού συστήματος ECTS. Με την ολοκλήρωση του 
προγράμματος σπουδών, ο/η απόφοιτος διαθέτει προχωρημένες θεωρητικές και εφαρμοσμένες 
γνώσεις στην επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού, οι οποίες καλύπτουν όλους τους 

http://sep4u.gr/sxoles/openosp.php?f=Mzk0
https://www.civ.uth.gr/files/Orologio_programma_earinou_examinou_2020-2021-13.pdf
https://geo.civ.uth.gr/index.php/el/
http://www.civ.uth.gr/tomeis/domostatiki
http://www.civ.uth.gr/tomeis/sygkinoniaki
http://www.civ.uth.gr/tomeis/ydrayliki-perivallontiki


 

Σελίδα 216 από 406 
 

παραδοσιακούς τομείς. Ο/Η απόφοιτος αναμένεται να κατέχει τις απαραίτητες επιστημονικές 
γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες και να είναι ικανός/ή για: 

• τη μελέτη, 

• τον σχεδιασμό, 

• τη σύνθεση, 

• την κατασκευή, 

• τη συντήρηση 

του δεδομένου ή διαμορφωμένου περιβάλλοντος, που περιλαμβάνει ενδεικτικά πόλεις, οδούς, 
γέφυρες, φράγματα, κτίρια, σήραγγες, εγκαταστάσεις, επεξεργασίας νερού και λυμάτων, έργα και 
δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, λιμένες, αερολιμένες, δίκτυα μεταφορών, ακτές, παράκτια 
έργα, δεξαμενές, αναχώματα, ορύγματα κλπ. Ειδικότερα, ο/η απόφοιτος αναμένεται να γνωρίζει, 
να κατανοεί και να μπορεί να εφαρμόσει τις γνώσεις του σε αντικείμενα που αποτελούν την Γενική 
Υποδομή των σπουδών (Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Γεωλογία, Προγραμματισμός και 
Εφαρμογές Η/Υ). Επίσης, διαθέτει γνώσεις και ικανότητες για σχεδιασμό, μελέτη και κατασκευή: 

• Κτιριακών έργων και υποδομών. Στο γνωστικό του πεδίο περιλαμβάνονται: Μηχανική 
των Υλικών, Δομικά Υλικά, Στατική, Δυναμική και Σεισμική Ανάλυση Κατασκευών, 
σύνθεση και σχεδιασμό κτιρίων και κατασκευών από διάφορα υλικά, Αντισεισμικό 
σχεδιασμό, Σχεδιασμό βάσει κανονισμών και τεχνολογία των κατασκευών, Γεωμετρική 
και μαθηματική ανάλυση και μοντελοποίηση, Οικοδομική-Αρχιτεκτονική, Αντισεισμική 
Τεχνολογία-Προστασία νέων/υφιστάμενων κατασκευών και μνημείων κλπ. 

• Υδραυλικών, λιμενικών και περιβαλλοντικών έργων. Στο γνωστικό του πεδίο 
περιλαμβάνονται: Ρευστομηχανική, Υδραυλική, Υδρολογία, Διαχείριση Υδατικών Πόρων, 
Ενεργειακές Υποδομές, Ακτομηχανική και λιμενικά έργα, Συστήματα ύδρευσης, 
αποχέτευσης, εγγειοβλετιωτικά έργα, Επεξεργασία νερού, υγρών και στερεών 
αποβλήτων, Κυματομηχανική και υπεράκτιες κατασκευές 

• Έργων Γεωτεχνικού Μηχανικού και Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος. Στο γνωστικό του 
πεδίο περιλαμβάνονται: Εδαφομηχανική, Βραχομηχανική, Γεωλογία, εργαστηριακές 
δοκιμές και γεωτεχνικές έρευνες, βελτίωση εδάφους, ευστάθεια πρανών, γεωτεχνικός 
και αντισεισμικός σχεδιασμός επιχωμάτων, ορυγμάτων, υπόγειων έργων και σηράγγων, 
αντιστηρίξεων, επιφανειακών και βαθιών θεμελιώσεων κλπ. 

• Συγκοινωνιακών έργων. Στο γνωστικό του πεδίο περιλαμβάνονται: Σχεδιασμός και 
κατασκευή συγκοινωνιακών έργων, Τεχνική της κυκλοφορίας, Σχεδιασμός και Διαχείριση 
των μεταφορών, Οδοποιία και οδοστρώματα, Συστήματα συνδυασμένων μεταφορών, 
Κατασκευαστικές μέθοδοι, Χωροταξία και Πολεοδομία, Γεωδαισία, Τοπογραφία, 
Αεροπορικές/Θαλάσσιες και Σιδηροδρομικές Μεταφορές κλπ. 

Ο/Η απόφοιτος του ΤΠΜ, αναμένεται να κατέχει προχωρημένες δεξιότητες και ικανότητες και να 
είναι σε θέση: 

• να κατανοεί και να εφαρμόζει στην πράξη τις αποκτηθείσες γνώσεις, επιδεικνύοντας την 
απαιτούμενη δεξιοτεχνία και καινοτομία, 

• να αναλύει και να επιλύει σύνθετα προβλήματα στα εξειδικευμένα πεδία της επιστήμης 
του Πολιτικού Μηχανικού, 

• να επιλέγει την κατάλληλη μέθοδο, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και να συνδυάζει 
μεθόδους, εργαλεία και προσεγγίσεις από όλα τα διδαχθέντα επιστημονικά αντικείμενα, 

• να διαθέτει την απαιτούμενη αυτονομία ώστε να εργάζεται ατομικά, αλλά και ομαδικά 
και να διαχειρίζεται σύνθετες τεχνικές/επαγγελματικές δραστηριότητες και να 
αναλαμβάνει την ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων, 
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• να διαθέτει την ωριμότητα για κριτική θεώρηση της επιστήμης και του επαγγέλματος του 
Πολιτικού Μηχανικού και επίγνωση της επαγγελματικής και ηθικής ευθύνης απέναντι 
στο κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον. 

• να στοχεύει στο βέλτιστο τεχνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό αποτέλεσμα. 

 

Περί ασκήσεως επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού,Αρχιτέκτονα και Τοπογράφου : 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

 

 

180. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 14.850 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  

• Τομέας Επιστήμης & Τεχνολογίας των Κατασκευών (T.E.T.K.), 

• Τομέας Υδραυλικής & Τεχνικής Περιβάλλοντος (T.Y.T.Π.), 

• Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής (T.Γ.M.), 

• Τομέας Συγκοινωνιών και Οργάνωσης (T.Σ.O.), που το 1999 μετονομάστηκε σε 
Τομέα Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης Έργων & Ανάπτυξης, 
ενώ το 2016 μετονομάστηκε και πάλι σε Τομέα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων 
(ΤΟ.ΜΕ.Δ.Ε.) 

 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων 
καθορίζονται και κατοχυρώνονται βάσει του Προεδρικού Διατάγματος: «Ρύθμιση του 
επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε 
ειδικότητα» (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 187, Τεύχος Α’, 5/11/2018). Η άδεια άσκησης επαγγέλματος του 
Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού απονέμεται αποκλειστικά από το Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδος (T.E.E.). Ο διπλωματούχος μηχανικός αναλαμβάνει και την τεχνική ευθύνη, όσον αφορά 
τη μελέτη, το σχεδιασμό, την παρακολούθηση, τον έλεγχο, την επίβλεψη, την υλοποίηση, την 
αποτίμηση, την αξιολόγηση και την ολοκληρωμένη λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση των 
προϊόντων, υλικών, έργων, τεχνικών έργων, συστημάτων, εγκαταστάσεων, διεργασιών και 
δικτύων. Τα επαγγελματικά δικαιώματα απορρέουν από τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενά του: 
Επιστήμη και Τεχνολογία των Κατασκευών, Υδραυλική και Τεχνική Περιβάλλοντος, Γεωτεχνική 
Μηχανική, Μεταφορές και Διαχείριση Έργων, τα οποία αποτελούν και τα επιμέρους γνωστικά 
αντικείμενα των Τομέων του Τμήματος. Τονίζεται ότι ο διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του 
Τμήματος έχει όλα τα κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα ανεξάρτητα από την επιλογή της 
κατεύθυνσης εξειδίκευσης. Σύμφωνα με το παραπάνω ΦΕΚ (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ) τα συγκεκριμένα 
επαγγελματικά δικαιώματα του Πολιτικού Μηχανικού είναι: α. Εκπόνηση Αρχιτεκτονικών 
Μελετών Κτηριακών Έργων. β. Εκπόνηση μελετών Παθητικής Πυροπροστασίας Κτηριακών Έργων. 
γ. Αποτύπωση υφιστάμενων κτηρίων. δ. Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτηρίων. ε. Εκπόνηση μελετών 
ακουστικής κτηρίων και ηχομόνωσης. στ. Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων. ζ. Εκπόνηση μελετών 
περιβάλλοντος χώρου εκτός των 27 Μεμονωμένων κηρυγμένων Μνημείων και διατηρητέων 
Κτηρίων. η. Εκπόνηση Χωροταξικών και Ρυθμιστικών μελετών, Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων και 
Περιφερειακών Ειδικών Πλαισίων. θ. Εκπόνηση μελετών εδαφικής συνοχής. ι. Εκπόνηση μελετών 
της δομής και της χωρικής οργάνωσης δικτύων υποδομής, υπηρεσιών και δικτύων κοινής 
ωφέλειας. ια. Εκπόνηση μελετών Αστικού Σχεδιασμού, Αστικής αναζωογόνησης, Αστικής 

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/PROFESSIONAL_ISSUES/NOMOTHESIA_P/FEK149A_N4663_1930_OCR.PDF
https://www.civil.auth.gr/proptixiakes/courses.html
http://www.et.gr/index.php/anazitisi-fek
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ανάπλασης και Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης. ιβ. Εκπόνηση μελετών Αρχιτεκτονικής 
Τοπίου εκτός των μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων 
πρασίνου. ιγ. Εκπόνηση μελετών βιοκλιματικής ή περιβαλλοντικής αναβάθμισης, επανάχρησης 
και επανασχεδιασμού υφιστάμενων υπαίθριων χώρων και τμημάτων πόλης. ιδ. Εκπόνηση 
πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών, Τοπικών και Ειδικών Χωρικών Σχεδίων και άλλων 
αντίστοιχων πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών. ιε. Εκπόνηση Πολεοδομικών Σχεδίων 
Εφαρμογής. Περιλαμβάνει πολεοδομικό σχέδιο και πράξη εφαρμογής. ιστ. Εκπόνηση μελετών 
χωροθέτησης κτηρίων, εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων επιχειρήσεων, ειδικών χρήσεων και 
οργανωμένων υποδοχέων και κατάρτιση γενικής διάταξης (Master Plan). ιζ. Εκπόνηση μελετών 
χωρικής ανάπτυξης (τοπικής και περιφερειακής) και επιχειρησιακών προγραμμάτων. ιη. 
Εκπόνηση μελετών Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, 
Τοπογραφικές, Βυθομετρικές, Κτηματογραφικές, Κτηματολογικές και Αναλογισμού). ιθ. Εκπόνηση 
μελετών γεωχωρικής υποδομής συστημάτων, οργάνωσης και διαχείρισης συστημάτων 
γεωγραφικών πληροφοριών και σύνταξη πρωτογενούς γεωμετρικής τεκμηρίωσης και 
υποβάθρων. κ. Εκπόνηση μελετών και έργων οργάνωσης και διαχείρισης γεωγραφικών 
πληροφοριών και εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπησης και συστημάτων γεωγραφικών 
πληροφοριών. κα. Εκπόνηση Στατικών Μελετών (μελέτες φερουσών κατασκευών κτηρίων και 
μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων). κβ. Εκπόνηση Ειδικών Στατικών Μελετών. κγ. Εκπόνηση 
μελετών μεταλλικών εγκαταστάσεων όπου δεν απαιτείται θεμελίωση και αντισεισμικός 
υπολογισμός. κδ. Έλεγχος αντισεισμικής συμπεριφοράς μη φερόντων στοιχείων και 
προσαρτημάτων. κε. Εκπόνηση μελετών Συγκοινωνιακών Έργων (οδών, σιδηροδρομικών 
γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων) και κυκλοφοριακές μελέτες. 
κστ. Σχεδιασμός ευφυών μεταφορικών συστημάτων. κζ. Εκπόνηση μελετών Υδραυλικών Έργων 
(εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης Υδατικών 
Πόρων. κη. Εκπόνηση μελετών Υδρογεωλογίας και υπόγειων υδάτων. κθ. Εκπόνηση μελετών 
Ακτομηχανικής και Λιμενικών έργων. λ. Εκπόνηση Γεωτεχνικών μελετών και Ερευνών. λα. 
Εκπόνηση μελετών υπογείων τεχνικών έργων. λβ. Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών γης και λοιπών 
ακινήτων, τρωτότητας, διακινδύνευσης). λγ. Ανάπτυξη, σχεδιασμός υλικών και έλεγχος ποιότητας. 
λδ. Εκπόνηση μελετών υδραυλικών εγκαταστάσεων (ύδρευση - αποχέτευση) κτηρίων. λε. 
Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων άρδευσης, ύδρευσης και αποχέτευσης νερού για κάθε χρήση 
λστ. Υλοποίηση μελετών βιομηχανικών/ενεργειακών έργων. λζ. Εκπόνηση μελετών σε 
εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και παροχής νερού. λη. Εκπόνηση μελετών σε 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. λθ. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις συλλογής, 
επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων, αποβλήτων και ανάκτησης υλικών. μ. Εκπόνηση 
μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας κτηριακού 
κελύφους. μα. Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις. μβ. Εκπόνηση μελετών και ερευνών 
γεωθερμικών πεδίων. μγ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων Ναυπηγείων. μδ. Εκπόνηση 
μελετών πλωτών τμημάτων των τεχνκών έργων. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: πλωτές αποβάθρες 
θαλάσσης, πλωτές ημιβυθιζόμενες ή καταδυόμενες εξέδρες γεώτρησης ή παραγωγής, 
πλατφόρμες ανύψωσης, κινητές εξέδρες, σημαδούρες, πλωτές αποβάθρες, εξέδρες αποβίβασης. 
με. Εκπόνηση μελετών και εργασιών καθαρισμού και προετοιμασίας μεταλλικών ή μη μεταλλικών 
επιφανειών (αμμοβολή, ψηγματοβολή, υδροβολή κ.λπ.) και προστασίας αυτών από τη διάβρωση. 
μστ. Εκπόνηση μελετών συγκολλήσεων και μη-καταστρεπτικού ελέγχου έργων, αγωγών, 
μεταλλικών κατασκευών κ.ά. μζ. Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής εκτίμησης. μη. Εκπόνηση 
μελετών αποκατάστασης περιβάλλοντος σε εγκαταλελειμμένους μεταλλευτικούς, 
μεταλλουργικούς και άλλους βιομηχανικούς χώρους.μθ. Εκπόνηση του προγράμματος 
περιβαλλοντικής παρακολούθησης - monitoring σύμφωνα με τους Περιβαλλοντικούς όρους 
έργων και δραστηριοτήτων. ν. Εκπόνηση μελετών Περιβαλλοντικής αποκατάστασης. να. Ανάπτυξη 
και σχεδιασμός συστημάτων διαχείρισης περιβάλλοντος και ενέργειας. νβ. Διαχείριση 
περιβαλλοντικά ευαίσθητων ή ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος και αισθητικού κάλλους 
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περιοχών. νγ. Ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικού ελέγχου (Eco audit). νδ. Ανάπτυξη 
μοντέλων περιβαλλοντικής παρακολούθησης. νε. Εκπόνηση Μελετών και Υλοποίηση Έργων 
πάσης φύσεως γεωτρήσεων. νστ. Διαχείριση ενεργειακών πόρων και αξιοποίηση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας. νζ. Διαχείριση ενεργειακών συστημάτων και συστημάτων εξοικονόμησης 
ενέργειας. νη. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων και δικτύων ενεργητικής πυρασφάλειας και 
πυροπροστασίας, εκτός αν περιέχουν λέβητα ή κινητήριο ισχύ. νθ. Εκπόνηση μελετών χρήσης 
εκρηκτικών υλών σε τεχνικά έργα και καθαιρέσεις κατασκευών. ξ. Εκπόνηση μελετών για ειδικά 
υπόγεια έργα όπως αποθηκευτικοί χώροι, δεξαμενές, χώροι διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων 
κ.λπ. 

 

 

181. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 12.150 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  Από το 7ο εξάμηνο σπουδών ισχύουν οι ακόλουθες τέσσερις κατευθύνσεις:  

Α) Δομικών Έργων Β) Συγκοινωνιακών Έργων Γ) Υδραυλικών Έργων Δ) Γεωτεχνικών Έργων  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών στο 
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης επιτρέπει την άσκηση 
όλων των επαγγελματικών δικαιωμάτων, τα οποία αναφέρονται στα παρακάτω:  Ν. 4663/1930 
(ΦΕΚ 149/9.5.1930)  Ν. 6422/1934 (ΦΕΚ 412 Α, 28-11-1934)  Π.Δ. 50/2003 (ΦΕΚ 50 Α, 3-3-
2003)  Β.Δ. 16/17-3-1950 (ΦΕΚ 82 Α)  Π.Δ. 472/1985 (ΦΕΚ 168 Α, 2-10-1985)  Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ 
106 Α, 1-7-1988)  Εγκύκλιος 51502/1967  Εγκύκλιος 26903/46/71  Έγγραφο Α. 85753/71 ΥΔΕ 
(Διεύθυνση Α3/ε)  Εγκύκλιος Ε. 6211/8/72 (Υπηρ. Οικ. Δ/νση Ε3/Υ)  Έγγραφο Α.86432/72 ΥΔΕ 
(Δ/νση Ε3/γ)  Έγγραφο Ε. 27928/72 ΥΔΕ (Υπηρ. Οικ. Δ/νση Ε3/γ)  Έγγραφο 24516/75 ΥΔΕ (Υπηρ. 
Οικ. Δ/νση Ε3/α)  Έγγραφο Ε.31496/72 ΥΔΕ (Υπηρ. Οικ. Δ/νση Ε3/γ) Η προβλεπόμενη από το 
Νόμο 1225/1981, ΦΕΚ 340 Α/31-12-1981 άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγείται από το 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος . 34 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
2020-2 

 

182. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 

ΒΑΣΗ 2020: 8.575 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: βλ. παραπάνω 

 

183. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 13.650 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ο Τομέας Κατασκευών , ο Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής και Υδραυλικής 
Μηχανικής και ο Τομέας Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος και Συγκοινωνιών. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: βλ. παραπάνω 

 

https://civil.duth.gr/wp-content/uploads/2021/03/programma_spoudon.pdf
http://civil.uop.gr/wp-content/uploads/2020/07/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91-%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D-2020.pdf
http://www.civil.upatras.gr/el/ProptixiakhEkpaideysh/Mathimata/AEtos/
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184. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

ΒΑΣΗ 2020: 7.600 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  

• Κατεύθυνση – Δομοστατικά 

• Κατεύθυνση – Γεωτεχνικά 

• Κατεύθυνση – Συγκοινωνιακά 

• Κατεύθυνση – Υδραυλικά 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Σκοπός του Τμήματος είναι η προαγωγή της 
επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού, η προώθηση της ανώτερης γνώσης και η εμβάθυνση στην 
τεχνολογία των έργων που καλείται σήμερα ο Πολιτικός Μηχανικός να σχεδιάσει, να μελετήσει 
και να υλοποιήσει, ικανοποιώντας τις αρχές της βιωσιμότητας και της αειφόρου ανάπτυξης. 
Στόχος του Τμήματος είναι να καλλιεργήσει στους αποφοίτους του την κριτική σκέψη, την 
ερευνητική ικανότητα, τις διαθεματικές συνέργειες και την επιστημονική αρτιότητα, στο πλαίσιο 
αναζήτησης της βέλτιστης τεχνικά, περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά λύσης για κάθε 
τεχνικό έργο και το ευρύτερο πλαίσιό του. Επίσης, να προωθήσει τις διεθνείς συνεργασίες σε 
ερευνητικούς τομείς αιχμής, στηρίζοντας και την κινητικότητα φοιτητών και διδασκόντων 
καθηγητών, καθώς και να συμβάλλει σε διατμηματικές και διιδρυματικές συνεργασίες μεταξύ 
ακαδημαϊκών μονάδων με κοινό αντικείμενο, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

185. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) 
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΒΑΣΗ 2020: 3.925 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  

Η/Ο πτυχιούχος Στατιστικής σχεδιάζει έρευνες και πειράματα, συγκεντρώνει και αναλύει 
αριθμητικά δεδομένα (με την χρήση Στατιστικών πακέτων) και εξάγει συμπεράσματα. Οι 
γνωμοδοτήσεις της/του βάσει των συμπερασμάτων της/του από την επιστημονική επεξεργασία 
και ανάλυση των δεδομένων είναι καίριες και εξαιρετικά χρήσιμες στον φορέα που 
απασχολείται. 

Η/Ο απόφοιτη/ος της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης έχει τη δυνατότητα να εργαστεί με πολύ 
ευνοϊκές συνθήκες στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. 

Στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν πολλές προσοδοφόρες θέσεις εργασίας για στατιστικούς σε 
τράπεζες, εταιρίες έρευνας αγοράς, εταιρίες δημοσκοπήσεων, ασφαλιστικές εταιρίες, 
διαφημιστικές εταιρίες, εταιρίες πετρελαιοειδών, εταιρίες τηλεπικοινωνιών. Στο δημόσιο τομέα 
οι απόφοιτοι της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης μπορούν να διοριστούν σε δημόσιες υπηρεσίες, 
επιχειρήσεις, οργανισμούς, Τράπεζες, στη Στατιστική Υπηρεσία, στην Ευρωπαϊκή Στατιστική 
Υπηρεσία (EUROSTAT) και σε άλλους φορείς με αντικείμενο τη Στατιστική όπως το ΚΕΠΕ, το ΕΚΚΕ 
κτλ. Επίσης, Τμήματα Στατιστικής υπάρχουν σε Υπουργεία και σε δημόσιους οργανισμούς, τα 
οποία μπορούν να στελεχωθούν από στατιστικούς, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να 
επεξεργαστούν και να αναλύσουν διάφορα δεδομένα με χρήση Στατιστικών πακέτων 
στοχεύοντας στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. 

Επίσης, η/ο πτυχιούχος Στατιστικής με γνώσεις Βιοστατιστικής μπορεί να εργαστεί σε 
φαρμακευτικές εταιρίες ή σε νοσοκομεία ως αναλύτρια/τής ιατρικών ή επιδημιολογικών 
δεδομένων. Τονίζεται ότι ο ρόλος της Στατιστικής συμπερασματολογίας σε θέματα που 

https://www.ihu.gr/tmimata/politikon-michanikon#tab-b2cbd497d85b4644370
http://www.actuar.aegean.gr/images/articles/undergraduate_saxm/studyguide_gr.pdf
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σχετίζονται με την υγεία είναι εξαιρετικά κρίσιμος και ότι διεθνώς παρατηρείται έλλειψη 
επιστημόνων με εξειδίκευση στη Βιοστατιστική. 

Στον ακαδημαϊκό χώρο (Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Ερευνητικά Ινστιτούτα) μία/ένας 
πτυχιούχος Στατιστικής έχει τη δυνατότητα να κάνει έρευνα με στόχο την εκπόνηση μίας 
διδακτορικής διατριβής σε κάποιο θεωρητικό ή εφαρμοσμένο αντικείμενο. Σε πολλά ερευνητικά 
προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ευρωπαϊκή έρευνα συμμετέχουν στατιστικοί ως 
επιστημονικοί συνεργάτες. 

 

186. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ KAI ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 

ΒΑΣΗ 2020: 3.950 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 2 (Στατιστική, Ασφαλιστική) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος : 

• Έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο στα γνωστικά πεδία της Στατιστικής και της 
Ασφαλιστικής Επιστήμης. 

• Μπορούν να απασχοληθούν ως στατιστικοί σε κέντρα έρευνας και εφαρμογών 
(δημοσκοπήσεις, έρευνες αγοράς, ιατρικά κέντρα κ.λ.π.). 

• Μπορούν να απασχοληθούν ως αναλογιστές, αναλυτές και εκτιμητές κινδύνου σε 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις και ασφαλιστικούς οργανισμούς. 

• Μπορούν να διοριστούν σε δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις, οργανισμούς, Τράπεζες, στη 
Στατιστική Υπηρεσία και άλλους φορείς με αντικείμενο τη Στατιστική, όπως το ΚΕΠΕ, ΕΚΚΕ κτλ. 

• Μπορούν να διδάξουν στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, αφού φοιτήσουν στο 
ανάλογο τμήμα της ΣΕΛΕΤΕ. 

• Στον ιδιωτικό τομέα μπορούν να απασχοληθούν σε ασφαλιστικές εταιρείες ή άλλες 
επιχειρήσεις και οικονομικές μονάδες ως ανώτεροι υπάλληλοι, ερευνητές, οικονομικοί 
σύμβουλοι κτλ. 

• Μπορούν να εφαρμόζουν αρχές και μεθόδους κοστολόγησης και αποτίμησης, όπως και 
χρηματοδότησης και διαχείρισης επενδύσεων. 

• Είναι σε θέση να εκπονούν χρηματοδοτικές αναλύσεις, να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν 
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και προϊόντα. 

• Είναι γνώστες των σύγχρονων εφαρμογών των Η/Υ στη Στατιστική και Ασφαλιστική Επιστήμη. 

• Γίνονται δεκτοί στο Οικονομικό Επιμελητήριο και ως εκ τούτου μπορούν να ακολουθήσουν 
όλα τα οικονομολογικά επαγγέλματα, ακόμη και του Λογιστή. 

 

 

187. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ KAI ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 12.100 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 2 (Στατιστική Επιστήμη, Ασφαλιστική Επιστήμη) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  

https://stat.uowm.gr/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD-%CE%A4%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1-%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%91%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7%CF%82-1.pdf
https://www.unipi.gr/faculty/mbouts/anak/OS_19_20.pdf
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Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εφοδιάζονται με τις απαιτούμενες γνώσεις για να απασχοληθούν 
ως στατιστικοί σε κέντρα έρευνας και εφαρμογών (δημοσκοπήσεις, έρευνες αγοράς, ιατρικά 
κέντρα κ.λ.π.) ή ως αναλογιστές, αναλυτές και εκτιμητές κινδύνου σε ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις  και ασφαλιστικούς οργανισμούς και ακόμη ως ποσοτικοί αναλυτές επενδύσεων 
και στελέχη διοίκησης κινδύνου σε τράπεζες. 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να διοριστούν σε δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις, 
οργανισμούς, Τράπεζες, στη Στατιστική Υπηρεσία και άλλους φορείς με αντικείμενο τη 
Στατιστική, όπως το ΚΕΠΕ, ΕΚΚΕ κτλ. Επίσης μπορούν να διδάξουν στην τεχνική και 
επαγγελματική εκπαίδευση, αφού φοιτήσουν στο ανάλογο τμήμα της ΣΕΛΕΤΕ. Στον ιδιωτικό 
τομέα μπορούν να απασχοληθούν σε ασφαλιστικές εταιρείες ή άλλες επιχειρήσεις και 
οικονομικές μονάδες ως ανώτεροι υπάλληλοι, ερευνητές, οικονομικοί σύμβουλοι κτλ. 

 

188. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α. 

ΒΑΣΗ 2020: 13.425 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  

Στόχος της λειτουργίας του Τμήματος Στατιστικής είναι η προαγωγή και μετάδοση της γνώσης 
στο γνωστικό πεδίο της Στατιστικής επιστήμης και των συναφών με αυτήν αντικειμένων, 
θεωρητικών και εφαρμοσμένων, μέσω της έρευνας και της εκπαίδευσης, καταρτίζοντας 
πτυχιούχους επιστήμονες με την ικανότητα εφαρμογής κατάλληλων μεθόδων στατιστικής 
ανάλυσης σε διάφορους τομείς δραστηριότητας (π.χ. οικονομικής, κοινωνικής, επιχειρηματικής, 
διοικητικής, ερευνητικής, εκπαιδευτικής, κ.λπ.).  

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και 
την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στο δημόσιο και 
ιδιωτικό τομέα: σε υπουργεία και τράπεζες, στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, σε επιχειρήσεις 
και οργανισμούς, ως αναλυτές στατιστικών στοιχείων, αναλυτές επενδύσεων, στελέχη διοίκησης 
κ.ά. σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, στην ΕΣΥΕ, σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, σε βιομηχανίες, 
σε ερευνητικά κέντρα, σε εταιρείες δημοσκοπήσεων, σε μεγάλες οικονομικές μονάδες ως 
ανώτεροι υπάλληλοι, ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε εταιρεία στατιστικών μελετών, γραφείο 
μελετών, στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση. 

 

189. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 5.585 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι απόφοιτοί του τμήματος Συντήρησης 
Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, των οποίων ο αριθμός μέχρι σήμερα ξεπερνά τους 1000,  είναι 
καταξιωμένοι επαγγελματίες στην αγορά εργασίας, με επαγγελματικά δικαιώματα ήδη από το 
1989 (ΦΕΚ 169/16-6-1989) και ασκούν το επάγγελμα του συντηρητή μετά από απόκτηση άδειας 
ασκήσεως επαγγέλματος (νόμος 2557/24-12-97 και  νόμος 4152 107Α/9-5-2013). 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Σ.Α&Ε.Τ. αποκτούν, επιστημονική, τεχνική και καλλιτεχνική 
μόρφωση και εκπαίδευση που βασίζεται σε σφαιρική γενική παιδεία. 

https://www.dept.aueb.gr/sites/default/files/stat/odigoi/OdigosSpoudon_2020-21_gr_final.pdf
https://cons.uniwa.gr/courses/undergradute/
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Η εκπαίδευση στοχεύει στη δημιουργία αυστηρού υπόβαθρου επιστημονικής μεθοδολογίας, 
στην απόκτηση θεωρητικών γνώσεων για τα υλικά και τις τεχνικές και στην ανάπτυξη της 
ευαισθησίας και της επιδεξιότητας των χεριών. Στοχεύει, επίσης, στην ανάπτυξη της ικανότητας 
να επιλύονται προβλήματα συντήρησης ύστερα από συστηματική προσέγγιση του αντικειμένου 
με βάση την ακριβή έρευνα, μελέτη και κριτική ερμηνεία των αποτελεσμάτων. 

 

 Η θεωρητική κατάρτιση των συντηρητών περιλαμβάνει τα παρακάτω αντικείμενα: 

Ø    Ιστορία της τέχνης και των πολιτισμών. 

Ø    Μεθόδους έρευνας και τεκμηρίωσης. 

Ø    Θεωρία της συντήρησης κατά αντικείμενο. 

Ø    Ιστορία και αρχές (δεοντολογία) της συντήρησης. 

Ø   Φυσική, Χημεία και βιολογία, ώστε να γίνονται κατανοητοί οι μηχανισμοί της φθοράς 
των υλικών και οι μέθοδοι συντήρησης. 

Ø    Τεχνολογία υλικών. 

 

 

 

 

190. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 4.700 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Συστήματα Θερμικής Ενέργειας 2. Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας 3. 
Συστήματα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 4. Ενεργειακή Τεχνολογία Οχημάτων 5. 
Ενεργειακές Υποδομές 6. Διαχείριση Ενέργειας 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  Τα μαθησιακά αποτελέσματα και προσόντα του 
Τμήματος Συστημάτων Ενέργειας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό 
και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης, ευθυγραμμίζονται με τα αντικείμενα 
που θεραπεύονται από το Τμήμα, πλαισιωμένα από μια σειρά μαθημάτων που δημιουργούν 
ένα ισχυρό υπόβαθρο ώστε να υπάρχει η μαθηματική και η φυσική κατανόηση των φαινομένων 
που τυχόν θα αντιμετωπίσουν οι απόφοιτοι στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Ο πρώτος 
κύκλος (κορμός) (4 πρώτα εξάμηνα) περιλαμβάνει μαθήματα υποβάθρου σε Μαθηματικά, 
Φυσική και Προγραμματισμό, καθώς και μαθήματα επιστημονικής γνώσης σε συστήματα 
ενέργειας, ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν προχωρημένες γνώσεις σε κάθε ένα από αυτά τα 
γνωστικά αντικείμενα. Επιπλέον, μέσω των εργαστηριακών μαθημάτων, αποκτούν δεξιότητες 
στα αντικείμενα αυτά, καθώς καλούνται να αντιμετωπίσουν σύνθετα και απρόβλεπτα 
προβλήματα, τα οποία έχουν ιδιαιτερότητες και απαιτούν προχωρημένες γνώσεις αλλά και 
κριτική προσέγγιση για την επίλυσή τους. Ο δεύτερος κύκλος μαθημάτων, κυρίως Επιστημονικής 
Περιοχής και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, περιλαμβάνει μαθήματα Υποχρεωτικά (Υ), Επιλογής (Ε) και 
την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας και υποστηρίζει τα αντικείμενα που θεραπεύονται από το 
Τμήμα παρέχοντας στους φοιτητές του τμήματος εξειδικευμένες γνώσεις. Τα μαθήματα 
Επιλογής εμπεδώνουν τις γνώσεις αιχμής και προφέρουν στους φοιτητές εξειδικευμένες 
δεξιότητες επίλυσης σύνθετων προβλημάτων. Συμπερασματικά, με τα μαθήματα που έχουν 
ενσωματωθεί στο τρέχον Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Συστημάτων 
Ενέργειας, παρέχονται και εξασφαλίζονται στους αποφοίτους όλες οι απαραίτητες γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες του Επιπέδου 6 του (συμβατού με το Ευρωπαϊκό) Εθνικού Πλαισίου 
Προσόντων. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Συστημάτων 

https://www.energy.uth.gr/index.php?option=com_attachments&task=download&id=48
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Ενέργειας αναμένεται να καλύπτουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων σχετικών με τα 
συστήματα ενέργειας, από την ανάλυση απαιτήσεων και την εκπόνηση μελετών ως το 
σχεδιασμό υποδομών και τη διαμόρφωση του θεσμικού και νομικού πλαισίου. 

 

191. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) ΕΚΠΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 7.000 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 2 (Συστημάτων ΨΒ, Διοίκησης ΨΒ) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  

Φιλοδοξία της προσπάθειας δημιουργίας του Τμήματος είναι, όχι μόνο η δημιουργία αποφοίτων 
με δυνατότητες απασχόλησης στη σύγχρονη ελληνική (και διεθνή) βιομηχανία, αλλά η 
εκπαίδευση επαγγελματιών του μέλλοντος που θα έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν 
ουσιαστικά στην ελληνική βιομηχανία 

Στην κατεύθυνση αυτή το πρόγραμμα σπουδών έχει εστιάσει σε δέκα βασικές προκλήσεις 
ανάπτυξης γνώσης και δεξιοτήτων στους φοιτητές και τις φοιτήτριές του ενόψει της πρόκλησης 
που ονομάζεται Industry 4.0: 

• Κριτική σκέψη, δηλαδή δυνατότητα σύλληψης και ανάπτυξης καινοτόμων τρόπων 
υλοποίησης πραγμάτων, εργασιών και έργων ιδιαίτερα κάτω από περιορισμούς που απαιτούν 
αποδοτικές λύσεις. 

• Στιβαρή εκπαίδευση σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) ώστε να 
υπάρχει δυνατότητα, όχι μόνο χρήσης συστημάτων ΤΠΕ, αλλά ανάλυσης των δυνατοτήτων τους 
και των αδυναμιών τους. 

• Άριστες τεχνικές ικανότητες ώστε να υπάρχει δυνατότητα εργασίας και δραστηριοποίησης 
σε πολλαπλά και διαφορετικά συστήματα και σε διαφορετικούς βιομηχανικούς κλάδους. 

• Δυνατότητες επικοινωνίας που θα επιτρέπουν τη συνεργασία με ανθρώπους διαφορετικών 
ικανοτήτων και την υλοποίηση δημιουργικών ιδεών με καθαρό και πειστικό τρόπο. 

• Στιβαρή διεπιστημονική και πολυεπιστημονική γνώση που θα συνδυάζει βαθιές γνώσεις σε 
ένα αντικείμενο αλλά και γνώσεις σε άλλες επιστημονικές περιοχές. 

• Δυνατότητες προσαρμογής και συνεχούς (δια βίου) μάθησης που θα επιτρέπουν την 
προσαρμογή σε νέες τεχνολογίες και την άντληση νέων γνώσεων. 

• Δυνατότητες σύνδεσης και συσχετισμών μεταξύ διαφορετικών ιδεών, γνώσεων και 
τεχνολογιών που θα επιτρέπουν τη δημιουργία αξίας και καινοτομίας. 

• Δυνατότητες πειραματισμού που θα επιτρέπουν τον πειραματισμό σε νέα πράγματα και 
τεχνολογίες, επίλυση σύγχρονων προβλημάτων και συνεπώς ανάληψης κινδύνου. 

• Ενίσχυση της προσέγγισης επίλυσης προβλημάτων και παρατήρησης. 

• Ηγετικές ικανότητες που θα επιτρέπουν δυναμική προσαρμογή και λειτουργία 
μεγιστοποίησης των στόχων και όχι απαραίτητα του οικονομικού οφέλους. 

 

 

192. ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ KAI ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 

ΒΑΣΗ 2020: 8.600 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

https://www.dind.uoa.gr/fileadmin/depts/dind.uoa.gr/www/uploads/DIND_Synoptiko_programma_spoydon_r1.pdf
https://avarts.ionio.gr/gr/studies/prospectus/
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Το πεδίο επαγγελματικής απασχόλησης των αποφοίτων του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας 
συμπεριλαμβάνει : 

1. τον χώρο της ελεύθερης καλλιτεχνικής έκφρασης μέσω του ήχου, της εικόνας και των 
συνδυασμών τους 

2. τη διδασκαλία/απασχόληση σε τομείς της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης 

3. τους ευρύτερους επαγγελματικούς χώρους της οπτικοακουστικής επικοινωνίας, της 
διαχείρισης της πολιτισμικής κληρονομιάς και της αναψυχής. 

Πληροφορίες σχετικά με την επαγγελματική απασχόληση των αποφοίτων υπάρχουν στη σχετική 
σελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης. 

Ενδεικτικοί τομείς στους οποίους θα μπορούν να σταδιοδρομήσουν οι απόφοιτοι και οι 
μεταπτυχιακοί του ΤΤΗΕ είναι: 

• ελεύθερη καλλιτεχνική δημιουργία (τέχνη νέων μέσων, ψηφιακών, αναλογικών ή του 
συνδυασμού τους: video art, οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις, ψηφιακή τέχνη, τέχνη 
του διαδικτύου, κόμικς, animation, φωτογραφία κ.ά.), 

• ηλεκτρονική και ψηφιακή τεχνολογία του ήχου και της εικόνας, 

• τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας και προσομοίωσης, 

• ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών και εφαρμογών διαδικτύου (web design, 
interactive CD-ROM, DVD-ROM, web applications, δικτυακές πολυμεσικές βάσεις 
δεδομένων, πειραματικά πολυμέσα, video games), 

• γραφικές-γραφιστικές τέχνες, πολυμεσικές εκδόσεις, ηλεκτρονικός τύπος, διαφήμιση, 
επαγγελματική φωτογραφία, 

• παραγωγή και εφαρμογές στον ευρύτερο πολιτισμικό τομέα με τη χρήση ψηφιακής και 
ηλεκτρονικής τεχνολογίας (για μουσεία, συλλογές κ.ά.), 

• εκπαιδευτική τεχνολογία με χρήση προσαρμοστικών συστημάτων πολυμέσων. 

 

193. ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 15.400 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Φυσική Στερεάς Κατάστασης, Πυρηνική Φυσική και τα Στοιχειώδη Σωμάτια, 
Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική, Φυσική Περιβάλλοντος και  Μετεωρολογία, 
Ηλεκτρονική, Υπολογιστές, Τηλεπικοινωνίες και Αυτοματισμό 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι απόφοιτοι του Τμήματος Φυσικής μπορούν 
να ασχολούνται με τη διδασκαλία και την έρευνα στον ευρύτερο κλάδο των Φυσικών Επιστημών 
και να στελεχώνουν σχετικές θέσεις. Οι βασικές ικανότητες που αναμένεται να αποκτήσει ο κάθε 
απόφοιτος είναι: αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση 
και των απαραίτητων τεχνολογιών, λήψη αποφάσεων, αυτόνομη και ομαδική εργασία, εργασία 
σε διεπιστημονικό περιβάλλον, παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, προαγωγή της ελεύθερης, 
δημιουργικής σκέψης, επαγωγική, αναλυτική, συνθετική και κριτική σκέψη, διαχείριση χρόνου, 
προγραμματισμός, εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, γνώσεις χειρισμού Η/Υ, εκμάθηση 
γλώσσας προγραμματισμού, αποτελεσματική ανταπόκριση σε προθεσμίες, επίλυση 
προβλημάτων. 

http://dasta.ionio.gr/liaison/
http://www.phys.uoa.gr/propt-spoydes/analytiko-programma-spoydon/ma8imata-ana-etos-spoydon.html
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194. ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 11.075 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:   

Αστροφυσική και Διαστημική Φυσική 

Ατομική Μοριακή και Οπτική Φυσική 

Εφαρμοσμένη Φυσική 

Πυρηνική Φυσική και Στοιχειώδη Σωματίδια 

Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

 

 

 

195. ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 14.275 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:   

• Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής 

• Πυρηνική Φυσική και Στοιχειώδη Σωματίδια 

• Φυσικής Στερεάς Κατάστασης 

• Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

• Εφαρμογών Φυσικής και Φυσικής Περιβάλλοντος 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

 

 

196. ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 11.500 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 

• Κύκλος Θεωρητικής Φυσικής 

• Κύκλος Πειραματικής και Εφαρμοσμένης Φυσικής 

• Κύκλος Διδακτικής της Φυσικής 

• Κύκλος Φυσικής του Περιβάλλοντος, της Ατμόσφαιρας κι του Διαστήματος 

• Κύκλος Νέων Τεχνολογιών 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: βλ. παραπάνω 

 
 

197. ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

https://www.physics.uoc.gr/el/courses/all
http://www.epil.gr/epaggelmata/fysikos.pdf
https://www.physics.auth.gr/uploads/attachment/translation/local_file/9923/51215df1-0ce4-4787-93c8-b90f204b3716.pdf
http://www.epil.gr/epaggelmata/fysikos.pdf
http://www.physics.uoi.gr/el/node/40
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ΒΑΣΗ 2020: 5.800 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:   

• Στερεάς Κατάστασης- Ηλεκτρονικής – Νανοτεχνολογίας 

• Μη Γραμμικής Δυναμικής και Πολυπλοκότητας 

• Εφαρμογών Φυσικής και Ενέργειας 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

 

 

198. ΦΥΣΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 8.200 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  

1. Θεωρητική Φυσική & Αστροφυσική 

2. Πυρηνική Φυσική , Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων & Φυσική Πλάσματος 

3. Φυσική της Συμπυκνωμένης Ύλης 

4. Εφαρμοσμένη Φυσική – Ηλεκτρονική 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: βλ. παραπάνω 

 

 

199. ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 12.650 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Μετά το πέρας των έξι πρώτων εξαμήνων των σπουδών του, ο φοιτητής επιλέγει 
μια από τις παρακάτω κατευθύνσεις: • Φυσική Υλικών Τεχνολογίας • Ενέργεια και Περιβάλλον 
• Φωτονική • Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική • Ηλεκτρονική, Υπολογιστές 
και Επεξεργασία Σήματος • Γενική  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: βλ. παραπάνω 

 

200. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 11.350 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  Σκοπός του προγράμματος σπουδών είναι η 
ανάπτυξη της σύγχρονης παραγωγής στις πρακτικές της φωτογραφίας και των 
οπτικοακουστικών μέσων, αναλογικών και ψηφιακών. Η απόκτηση διανοητικών αισθητικών και 
τεχνικών δεξιοτήτων που επιτρέπει στους απόφοιτους να ανταποκριθούν στο διεθνές 
ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον: στους τομείς του ρεπορτάζ, της διαφήμισης της 
ψηφιακής επεξεργασίας της εικόνας, του βίντεο και των πολυμέσων στο πεδίο της τέχνης με την 

https://physics.ihu.gr/index.php/study-program/
http://www.epil.gr/epaggelmata/fysikos.pdf
https://www.phys.uth.gr/mathimata/
http://www.physics.upatras.gr/index.php?page=spoudesCatalogCoursesNormal
https://phaa.uniwa.gr/studies/programma-spoudon/
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δημιουργία υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικού έργου και της κριτικής υποστήριξής του. Η παροχή 
της θεωρητικής γνώσης που οδηγεί στη συνέχιση των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο καθώς 
και την εκπόνηση πρωτότυπου ερευνητικού έργου. 

 

201. ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 16.400 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Ο πτυχιούχος χημικός μπορεί να απασχοληθεί επαγγελματικά τόσο στο δημόσιο όσο και στον 
ιδιωτικό τομέα. Οι κυριότεροι επιμέρους τομείς επαγγελματικής απασχόλησης των χημικών 
είναι οι παρακάτω: 

α) Δημόσιος τομέας. Τα διάφορα υπουργεία και οι οργανισμοί που εποπτεύονται από αυτά. 
Στις θέσει αυτές ο χημικός ασχολείται κυρίως με τον ποιοτικό έλεγχο των διαφόρων 
εισαγόμενων και εξαγόμενω προϊόντων (πρώτες ύλες βιομηχανίας, καύσιμα, τρόφιμα, 
φάρμακα) και τον περιβαλλοντικό έλεγχο Επιπλέον, ο χημικός μπορεί να εργαστεί ως 
ερευνητής στα διάφορα δημόσια ερευνητικά ιδρύματα και ινστιτούτα. 

β) Βιομηχανικός τομέας. Ο χημικός αναλαμβάνει ευθύνες στην παραγωγή, τον ποιοτικό έλεγχο 
των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων, καθώς και στην έρευνα για την παραγωγή 
και διάθεση νέων προϊόντων. 

γ) Τομέας Υγείας. Ο χημικός ασχολείται με βιοχημικούς προσδιορισμούς σε νοσηλευτικά 
ιδρύματα και οργανισμούς. 

δ) Εκπαιδευτικός τομέας. Ο χημικός μπορεί να εργασθεί ως καθηγητής στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση (Γυμνάσια, Λύκεια) και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Τεχνολογικά Ιδρύματα, 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα). 

ε) Ιδιωτικός εμπορικός τομέας. Σημαντικός αριθμός ασχολείται με τις εισαγωγές και εξαγωγές 
χημικών προϊόντων, πρώτων υλών, ειδών χημικής βιομηχανίας και οργάνων χημικών 
αναλύσεων και ελέγχου. 

στ) Ο χημικός μπορεί να ιδρύσει ιδιωτικά εργαστήρια για αναλύσεις κάθε τύπου, όπως π.χ. 
εργαστηρια ελέγχου οίνων και τροφίμων. 

 

202. ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 14.625 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Σπουδών 
μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις όλου του φάσματος της σχετικής επαγγελματικής 
δραστηριότητας: από τη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, μέχρι την 
πρωτοβάθμια/δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα. 

Αναφορικά με τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους σε ανώτερο επίπεδο, απόφοιτοι του 
Τμήματος με υψηλές επιδόσεις γίνονται συστηματικά δεκτοί σε μεταπτυχιακά προγράμματα 
άλλων Πανεπιστημίων και του ιδίου του Τμήματος. Το Τμήμα είχε και συνεχίζει να έχει ισχυρό 

http://www.chem.uoa.gr/wp-content/uploads/publications/department/pdf/odhgos_2020_21.pdf
http://www.chemistry.uoc.gr/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/%CE%923.-%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD_revised_18-9-2019.pdf
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ερευνητικό προσανατολισμό. Τα μέλη του Τμήματος, σε όλη την πορεία του και ακόμη 
περισσότερο σήμερα, διατηρούν σημαντικές εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς συνεργασίες με 
κορυφαία ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και με τη βιομηχανία σε θέματα καίριου 
ενδιαφέροντος. Με βάση την εκπαίδευσή τους οι απόφοιτοι του Τμήματος Χημείας έχουν 
ποικίλες ευκαιρίες και προοπτικές απασχόλησης, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό 
παραγωγικό τομέα (ακαδημαϊκές μονάδες, ιδρύματα, ινστιτούτα, κρατικές και ιδιωτικές 
βιομηχανίες, δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Το Τμήμα Χημείας είναι ενεργό όσον αφορά στις 
συνεργασίες με τους τομείς έρευνας και παραγωγής της βιομηχανίας τόσο σε εθνικό όσο και σε 
διεθνές επίπεδο, μέσω των προγραμμάτων της Πρακτικής Άσκησης και του ERASMUS 
PLACEMENT προσφέροντας στους φοιτητές ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, που 
βοηθούν σημαντικά στο σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό και ενισχύουν το προφίλ των 
αποφοίτων. 

Επιπλέον, σε φοιτητές και αποφοίτους του Τμήματος προσφέρεται η δυνατότητα 
παρακολούθησης Προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας που υλοποιείται από 
τη Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για την απόκτηση 
πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας (άρθρο 111 Ν.4547/2018). 

 

 

 

 

203. ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 15.625 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Χημείας μπορούν να απασχοληθούν επαγγελματικά τόσο στο 
δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, στην εκπαίδευση, καθώς 
και στον τομέα υγείας. Ασχολούνται κυρίως με τον ποιοτικό έλεγχο των διαφόρων εισαγόμενων 
και εξαγόμενων προϊόντων (βιομηχανίας, καύσιμα, τρόφιμα, φάρμακα) και τον περιβαλλοντικό 
έλεγχο. Μπορούν να εργαστούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ως ερευνητές σε Πανεπιστήμια, 
Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα, σε μονάδες βιολογικού καθαρισμού κλπ. Οι χημικοί είναι 
υπεύθυνοι για τη σύνθεση, την παραγωγή, τον ποιοτικό έλεγχο των πρώτων υλών και των 
τελικών προϊόντων, καθώς και την έρευνα για την παραγωγή και διάθεση νέων προϊόντων και 
προϊόντων με πιθανή φαρμακευτική δράση. Μπορούν να εργαστούν στη χημική βιομηχανία 
(τροφίμων, ποτών, λιπασμάτων, φαρμάκων, πλαστικών, υφάνσιμων υλών, εντομοκτόνων, 
υλικών συσκευασίας, καλλυντικών, φυτοφαρμάκων, χρωμάτων, κλπ), σε μονάδες διυλιστηρίων 
και επεξεργασίας πετρελαίου και ως οινολόγοι σε οινολογικά εργαστήρια και σε 
υδατοκαλλιέργειες καθώς και σε ιχθυογεννητικούς σταθμούς καθώς και σε ιδιωτικά εργαστήρια 
ως υπεύθυνοι ποιοτικού ελέγχου και ανάπτυξης νέων προϊόντων. Σημαντικός αριθμός 
ασχολείται με εισαγωγές και εξαγωγές και πώληση χημικών προϊόντων, πρώτων υλών, ειδών 
χημικής βιομηχανίας και οργάνων χημικών αναλύσεων και ελέγχου. Οι χημικοί μπορούν να 
ιδρύσουν ιδιωτικά εργαστήρια για αναλύσεις κάθε τύπου. Οι χημικοί μπορούν να εργασθούν ως 
καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσια, Λύκεια), δημόσια ή ιδιωτική, και στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση (Τεχνολογικά Ιδρύματα, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα). Σε κρατικά 
ή ιδιωτικά κέντρα υγείας, σε εργαστήρια νοσοκομείων και κλινικών. Σημαντικό μέρος του 
χρόνου του o χημικός αφιερώνει στο γραφείο, όπου γράφει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των 
εργαστηριακών αναλύσεων και παρακολουθεί τη βιβλιογραφία. 

https://www.chem.auth.gr/wp-content/uploads/2021/02/odhgos-spoudwn-AUTh-2020-2021_greek-1.pdf
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204. ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 14.775 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Χημείας μπορούν να απασχοληθούν επαγγελματικά στο δημόσιο 
και ιδιωτικό τομέα, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, στην εκπαίδευση, καθώς επίσης και στο τομέα 
υγείας. Ειδικότερα οι κυριότεροι επιμέρους τομείς επαγγελματικής απασχόλησης των χημικών 
είναι οι παρακάτω: 

Δημόσιος τομέας: Οι χημικοί ασχολούνται κυρίως με τον ποιοτικό έλεγχο των διαφόρων 
εισαγόμενων και εξαγόμενων προϊόντων (πρώτες ύλες βιομηχανίας, καύσιμα, τρόφιμα, 
φάρμακα) και τον περιβαλλοντικό έλεγχο. Σε διάφορα υπουργεία όπως το Υ.Π.Ε.Κ.Α., το 
Υπουργείο Γεωργίας, το Υπουργείο Βιομηχανίας, Εμπορίου και σε οργανισμούς που 
εποπτεύονται απ' αυτά. Στον τομέα χρονολόγησης, ταυτοποίησης και συντήρησης αρχαιοτήτων 
και έργων τέχνης (Υπουργείο Πολιτισμού). Ως ερευνητές σε Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα ή 
ινστιτούτα. Στο Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ). Σε μονάδες βιολογικού καθαρισμού. 

Ιδιωτικός τομέας: Οι χημικοί είναι υπεύθυνοι για την παραγωγή, τον ποιοτικό έλεγχο των 
πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων, καθώς και στην έρευνα για την παραγωγή και διάθεση 
νέων προϊόντων. Στη χημική βιομηχανία (τροφίμων, ποτών, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, 
πλαστικών, υφάνσιμων υλών, εντομοκτόνων, υλικών συσκευασίας, καλλυντικών, φαρμάκων, 
χρωμάτων). Σε μονάδες διυλιστηρίων και επεξεργασίας πετρελαίου. Ως οινολόγοι σε οινολογικά 
εργαστήρια. Σε υδατοκαλλιέργειες και σε ιχθυογεννητικούς σταθμούς. Σε ιδιωτικά εργαστήρια 
ως υπεύθυνοι ποιοτικού ελέγχου και ανάπτυξης νέων προϊόντων. Σε εταιρείες/οργανισμούς που 
ασχολούνται με το περιβάλλον. Σε νομικές υπηρεσίες ασχολούμενες με την καταχώρηση και τη 
διακίνηση πνευματικής ιδιοκτησίας (δικηγορικά γραφεία, Ο.Β.Ι., γραφεία διακίνησης). Σε 
γραφεία μελετών στον ιδιωτικό τομέα. Σημαντικός αριθμός ασχολείται με εισαγωγές και 
εξαγωγές και πώληση χημικών προϊόντων, πρώτων υλών, ειδών χημικής βιομηχανίας και 
οργάνων χημικών αναλύσεων και ελέγχου. 

Ελεύθερα επαγγέλματα: Οι χημικοί μπορούν να ιδρύσουν ιδιωτικά εργαστήρια για αναλύσεις 
κάθε τύπου, όπως π.χ. εργαστήρια ελέγχου οίνων και τροφίμων, εργαστήρια ελέγχου ποιότητας 
σκευασμάτων που διοχετεύονται στην αγορά κ.λ.π. 

Εκπαιδευτικός τομέας: Οι χημικοί μπορούν να εργαστούν ως καθηγητές στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση (Γυμνάσια, Λύκεια) δημόσια ή ιδιωτική και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
(Τεχνολογικά Ιδρύματα, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα). Απαραίτητη προϋπόθεση για την 
ακαδημαϊκή σταδιοδρομία είναι η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και η ύπαρξη σχετικού 
ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου. Επιπλέον εργάζονται σε υπηρεσίες εκπαιδευτικού 
σχεδιασμού (Υ.ΠΑΙ.Θ., Παιδαγωγικό Ινστιτούτο κ.ά.). 

Τομέας υγείας: Οι χημικοί ασχολούνται με χημικές και βιοχημικές αναλύσεις. Σε κρατικά ή 
ιδιωτικά κέντρα υγείας, σε εργαστήρια νοσοκομείων και κλινικών. 

 

205. ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

ΒΑΣΗ 2020: 13.800 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 2 (Χημεία και Τεχνολογία Πετρελαίου, Χημεία και Τεχνολογία Υλικών) 

https://chem.uoi.gr/wp-content/uploads/2021/03/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D-_11-3-21.pdf
http://www.chem.ihu.gr/images/docs/odigosnew.pdf
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Οι φοιτητές του Τμήματος αποφοιτώντας, μαζί με το Πτυχίο Χημείας, κατέχουν Παιδαγωγική και 
Διδακτική Επάρκειας. Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 
όλου του φάσματος της σχετικής επαγγελματικής δραστηριότητας: από τη βιομηχανία, τις 
επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, μέχρι την πρωτοβάθμια/δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την 
έρευνα. 

Αναφορικά με τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους σε ανώτερο επίπεδο, απόφοιτοι του 
Τμήματος με υψηλές επιδόσεις γίνονται συστηματικά δεκτοί σε μεταπτυχιακά προγράμματα 
άλλων Πανεπιστημίων και του ιδίου του Τμήματος. Το Τμήμα είχε και συνεχίζει να έχει ισχυρό 
ερευνητικό προσανατολισμό. Τα μέλη του Τμήματος, σε όλη την πορεία του και ακόμη 
περισσότερο σήμερα, διατηρούν σημαντικές εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς συνεργασίες με 
κορυφαία ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και με τη βιομηχανία σε θέματα καίριου 
ενδιαφέροντος. Με βάση την εκπαίδευσή τους οι απόφοιτοι του Τμήματος Χημείας έχουν 
ποικίλες ευκαιρίες και προοπτικές απασχόλησης, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό 
παραγωγικό τομέα (ακαδημαϊκές μονάδες, ιδρύματα, ινστιτούτα, κρατικές και ιδιωτικές 
βιομηχανίες, δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Το Τμήμα Χημείας είναι ενεργό όσον αφορά στις 
συνεργασίες με τους τομείς έρευνας και παραγωγής της βιομηχανίας τόσο σε εθνικό όσο και σε 
διεθνές επίπεδο, μέσω των προγραμμάτων της Πρακτικής Άσκησης και του ERASMUS+ 
προσφέροντας στους φοιτητές ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, που βοηθούν σημαντικά 
στο σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό και ενισχύουν το προφίλ των αποφοίτων. 

 

206. ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 15.225 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Ο πτυχιούχος χημικός μπορεί να απασχοληθεί επαγγελματικά τόσο στο δημόσιο όσο και στον 
ιδιωτικό τομέα. Οι κυριότεροι επιμέρους τομείς επαγγελματικής απασχόλησης των χημικών 
είναι οι παρακάτω: 

α) Δημόσιος τομέας. Τα διάφορα υπουργεία και οι οργανισμοί που εποπτεύονται από αυτά. 
Στις θέσει αυτές ο χημικός ασχολείται κυρίως με τον ποιοτικό έλεγχο των διαφόρων 
εισαγόμενων και εξαγόμενω προϊόντων (πρώτες ύλες βιομηχανίας, καύσιμα, τρόφιμα, 
φάρμακα) και τον περιβαλλοντικό έλεγχο Επιπλέον, ο χημικός μπορεί να εργαστεί ως 
ερευνητής στα διάφορα δημόσια ερευνητικά ιδρύματα και ινστιτούτα. 

β) Βιομηχανικός τομέας. Ο χημικός αναλαμβάνει ευθύνες στην παραγωγή, τον ποιοτικό 
έλεγχο των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων, καθώς και στην έρευνα για την 
παραγωγή και διάθεση νέων προϊόντων. 

γ) Τομέας Υγείας. Ο χημικός ασχολείται με βιοχημικούς προσδιορισμούς σε νοσηλευτικά 
ιδρύματα και οργανισμούς. 

δ) Εκπαιδευτικός τομέας. Ο χημικός μπορεί να εργασθεί ως καθηγητής στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση (Γυμνάσια, Λύκεια) και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Τεχνολογικά 
Ιδρύματα, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα). 

ε) Ιδιωτικός εμπορικός τομέας. Σημαντικός αριθμός ασχολείται με τις εισαγωγές και εξαγωγές 
χημικών προϊόντων, πρώτων υλών, ειδών χημικής βιομηχανίας και οργάνων χημικών 
αναλύσεων και ελέγχου. 

https://www.chem.upatras.gr/el/departmental-curriculum-el.html
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στ) Ο χημικός μπορεί να ιδρύσει ιδιωτικά εργαστήρια για αναλύσεις κάθε τύπου, όπως π.χ. 
εργαστηρια ελέγχου οίνων και τροφίμων. 

 

207. ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 

ΒΑΣΗ 2020: 17.000 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ  

ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΡΟΦΙΜΑ-ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  

ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ: ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΥΛΙΚΑ 

ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΥΛΙΚΑ  

ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Ειδικότερα μετά την ολοκλήρωση του 
Προγράμματος Σπουδών της Σχολής, αναμένεται ο/η απόφοιτος να είναι σε θέση: 

• Να συλλαμβάνει, να σχεδιάζει και να διαχειρίζεται διεργασίες για την παραγωγή, τον 
μετασχηματισμό και τη μεταφορά προϊόντων (υλικών και ενέργειας). 

• Να συμμετέχει στην έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή, βελτίωση και υποστήριξη μεθόδων 
παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων. 

• Να συμμετέχει στην τυποποίηση, στον έλεγχο ποιότητας, στην πιστοποίηση και εμπορία 
υλικών πάσης φύσεως. 

• Να εκπονεί επιστημονικές και τεχνικές μελέτες κατασκευής, λειτουργίας εξοπλισμού και 
τεχνικής υποστήριξης, έργων ή βιομηχανικών εγκαταστάσεων. 

• Να εκπονεί μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εκτίμησης και διαχείρισης κινδύνων, 
αποκατάστασης και διασφάλισης ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία. 

• Να διαχειρίζεται  ή/και να διοικεί τα έργα που σχετίζονται με μελέτες περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, εκτίμησης και διαχείρισης κινδύνων, αποκατάστασης, διασφάλισης ποιότητας, 
υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία. 

• Να συμμετέχει στη διοίκηση  ανθρώπινου δυναμικού. 

• Να εργάζεται ως ερευνητής σε διεθνείς οργανισμούς και επιχειρήσεις. 

• Να εργάζεται ατομικά αλλά και ομαδικά, σε σύνθετες τεχνικές δραστηριότητες, με 
υπευθυνότητα και επίγνωση της επαγγελματικής και ηθικής ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό 
σύνολο και το περιβάλλον. 

 

 

http://www.chemeng.ntua.gr/the_semester
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208. ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 16.450 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Έργο του Χημικού Μηχανικού στην πράξη είναι 
η έρευνα – ανάπτυξη – βελτίωση προϊόντων, μεθόδων και εγκαταστάσεων, η μελέτη – 
κατασκευή – λειτουργία – τεχνική υποστήριξη εγκαταστάσεων, ο σχεδιασμός – παραγωγή – 
έλεγχος – διάθεση – εφαρμογές των παραγόμενων προϊόντων και υλικών, καθώς και η ανάπτυξη 
και εφαρμογή τεχνολογιών αντιρρύπανσης, προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης, 
διασφάλισης ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας 

 

 

209. ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 

ΒΑΣΗ 2020: 14.625 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Δίπλα στους κύριους στόχους του 
προγράμματος, που είναι η άρτια επιστημονική συγκρότηση του νέου χημικού μηχανικού και η 
ετοιμότητα να ανταποκριθεί στις σύγχρονες επαγγελματικές απαιτήσεις του κλάδου, 
προστίθεται και η συνειδητοποίηση του κοινωνικού ρόλου του μηχανικού. Ειδικότερα για το 
χημικό μηχανικό αυτό μεταφράζεται στην προαγωγή της περιβαλλοντικής συνείδησης και στην 
ανάπτυξη μιας ανάλογης «πράσινης» κουλτούρας στην παραγωγή που θα μειώνει δραστικά τις 
εισροές (φυσικοί πόροι, ενέργεια) αλλά και τις εκροές (απόβλητα κ.α). Η προσέγγιση αυτή που 
συνδυάζει προστασία περιβάλλοντος και παραγωγής, δεν είναι μόνο παγκόσμια προτεραιότητα 
που υπαγορεύεται από την κλιματική αλλαγή και την ανάγκη συνεχούς ελάττωσης του 
οικολογικού αποτυπώματος, αλλά συμβάλει και στη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, 
την παραγωγή «πράσινων» προϊόντων μεγαλύτερου κύκλου ζωής, καθώς και στη δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας.  

 

210. ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 15.700 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:-  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: βλ. παραπάνω 

 

211. ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 7.475 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  

https://cheng.auth.gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%80%cf%84%cf%85%cf%87%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ac-2/%cf%89%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b9%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1/
https://chemeng.uowm.gr/wp-content/uploads/2020/12/%CE%A9%CE%A1%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9F-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91-2020-2021.pdf
https://www.chemeng.upatras.gr/el/courses/undergraduate/list
https://ds.uth.gr/undergraduate-studies-regulation/
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Οι απόφοιτοι του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα 
με τους αποφοίτους οποιουδήποτε Πανεπιστημιακού Τμήματος Πληροφορικής και στις 
επαγγελματικές τους δυνατότητες περιλαμβάνονται θέσεις εργασίας: 

• στην εκπαίδευση (ως εκπαιδευτικοί Πληροφορικής), 

• στην έρευνα σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο, 

• στην ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογών για συμβατικές, κινητές και ενσωματωμένες 
υπολογιστικές συσκευές, 

• στην ανάπτυξη εφαρμογών στον παγκόσμιο ιστό, 

• στην ενσωμάτωση τεχνολογιών ακρίβειας στην πρωτογενή παραγωγή, 

• στην δικτύωση κάθε είδους συσκευής στο “διαδίκτυο των πραγμάτων”, 

• στην παραγωγή γνώσης με “εξόρυξη δεδομένων”, 

• σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, κ.α. 

Επιπρόσθετα, οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν και όλα τα εφόδια για συνέχιση των σπουδών 
τους σε μεταπτυχιακό ή/και διδακτορικό επίπεδο. 

 

 

 

 

212. ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 15.025 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 3 (Συστήματα Λογισμικού & Δεδομένων, Υπολογιστικές Υποδομές & Υπηρεσίες, 
Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος έχει σχεδιαστεί για να προετοιμάζει 
επιστήμονες ικανούς να αντιμετωπίζουν με επιτυχία σύνθετα προβλήματα σχεδίασης, 
ανάπτυξης και 5 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ εφαρμογής συστημάτων 
της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας. Απόφοιτοι του Τμήματος έχουν ήδη στελεχώσει εταιρείες 
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό, καθώς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Επίσης, πολλοί από τους αποφοίτους του 
Τμήματός μας ακολουθούν την οδό της έρευνας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν πλήρως κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα που 
ορίζονται από το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ. 44/2009 ΦΕΚ 58/8-4-2009) «Επαγγελματική 
Κατοχύρωση των Διπλωματούχων Μηχανικών και των Πτυχιούχων Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης στα αντικείμενα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών». Επιπλέον, οι απόφοιτοι του 
Τμήματος έχουν πλήρως κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα αναφορικά με την 
απασχόλησή τους στο Δημόσιο Τομέα. Συγκεκριμένα το Πτυχίο του Τμήματος 
συμπεριλαμβάνεται στα προσόντα διορισμού στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής σε θέσεις φορέων 
του Δημοσίου. Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ. 347/2003, ΦΕΚ 315/A’/31-12-2003).  

 

 

213. ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΠΑΡΤΗ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 

ΒΑΣΗ 2020: 6.075 (ΓΕΛ) 

https://www.ds.unipi.gr/wp-content/uploads/2020/07/Odigos_Spoudwn_ds_2020-21_v2.pdf
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  

Ο βασικός στόχος του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών 
Συστημάτων είναι να παρέχει θεμελιώδεις και εξειδικευμένες γνώσεις στην επιστήμη και 
τεχνολογία των σύγχρονων υπολογιστικών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Πιο 
συγκεκριμένα το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει στους τομείς του υλικού και λογισμικού των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, της επιστήμης της πληροφορικής, των πληροφοριακών και 
τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, της επεξεργασίας σήματος, των δικτύων και των υπηρεσιών 
διαδικτύου. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων έχουν τα ίδια καθιερωμένα 
επαγγελματικά δικαιώματα με τους αποφοίτους Τμημάτων Πληροφορικής ή Επιστήμης 
Υπολογιστών. 

 

214. ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) ΕΚΠΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 9.400 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  

Οι απόφοιτοι θα αποκτούν τόσο τεχνικές όσο και καλλιτεχνικές δεξιότητες για τη δημιουργία 
ψηφιακού περιεχομένου, οπτικού, ηχητικού, δισδιάστατου, τρισδιάστατου, πολυμεσικού, το 
οποίο θα παρουσιάζεται στο WWW, στο φυσικό χώρο (κλειστό ή δημόσιο), σε περιβάλλοντα 
εικονικής ή επαυξημένης πραγματικότητας. Παράλληλα, οι φοιτητές/τριες θα εισαχθούν στην 
κριτική σκέψη μέσω μαθημάτων Φιλοσοφίας, Θεωρίας των Μέσων και Επικοινωνίας, Ιστορίας 
της Τέχνης και του Κινηματογράφου,  ώστε να χρησιμοποιούν ουσιαστικά και όχι επιφανειακά 
τις ψηφιακές τεχνολογίες. Κατανοώντας δηλαδή το ίδιο το μέσο, να νοηματοδοτούν τα έργα 
τους, έτσι ώστε αυτά να λειτουργούν στο πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι. Έμφαση 
δίνεται επίσης στην κουλτούρα της συνεργασιακής, διεπιστημονικής και διαμεσικής 
δημιουργικής διαδικασίας, ούτως ωστε οι απόφοιτοι να μπορούν να σταδιοδρομήσουν με 
επιτυχία στο χώρο της κινηματογραφικής παραγωγής ή της ψηφιακής παραγωγής καλλιτεχνικών 
έργων και πολιτισμικών προϊόντων, όπου η συνεργασιακή δημιουργική εργασία θεωρείται 
απαραίτητη. 

Εκτός της επιτυχημένης πορείας στο χώρο της ψηφιακής καλλιτεχνικής και κινηματογραφικής 
δημιουργίας, η έμφαση σε μαθήματα υλοποίησης ψηφιακού περιεχομένου και περιβαλλόντων 
αλληλεπίδρασης θεωρείται ότι θα δώσει στους/στις αποφοίτους του Τμήματος τη δυνατότητα 
να διακριθούν στο χώρο της Πληροφορικής και των Ψηφιακών Μέσων, στη δημιουργία 
ψηφιακών συστημάτων, σχεδιασμού και υλοποίησης ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών 
προϊόντων πολιτισμού, καθώς θα εφοδιαστούν με πολύπλευρη, πρακτική και εις βάθος 
δημιουργική γνώση του αντικειμένου, που λείπει απο τον συγκεκριμένο επαγγελματικό χώρο 
στην εποχή μας στην Ελλάδα. Θεωρείται τέλος ότι η ένταξη μεγάλου αριθμού πρακτικών, 
δημιουργικών μαθημάτων υλοποίησης και παραγωγής στο πρόγραμμα του Τμήματος, αυξάνει 
τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων και τη πιθανότητα απορρόφησής τους στον 
τομέα των δημιουργικών βιομηχανιών και της διαφήμισης. 

 

 

215. ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 

https://ds.uop.gr/wp-content/uploads/2020/10/perigrammata-mathimaton-psif-syst.pdf
https://www.dcarts.uoa.gr/ekpaideysi/domi_programmatos_spoydon/
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ΒΑΣΗ 2020:  6.400 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων 
Βιοεπιστημών προσφέρει ένα καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών που συνδυάζει τις κλασικές 
γνώσεις ωκεανογραφίας με μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων μαθημάτων που παρέχουν στους 
φοιτητές επιστημονικές γνώσεις, τεχνικές δεξιότητες και πρακτικές εμπειρίες υψηλού επιπέδου. 
Οι πτυχιούχοι μας στοχεύουν στη σύγχρονη και απαιτητική αγορά εργασίας, όντας 
καταρτισμένοι σε θέματα: 

• Ποιότητας θαλάσσιου περιβάλλοντος 

• Διαχείρισης της παράκτιας ζώνης 

• Αλιευτικής βιολογίας και διαχείρισης 

• Υδατοκαλλιεργειών 

• Περιβαλλοντικών μελετών 

• Παράκτιας μορφοδυναμικής 

• Θαλάσσιας γεωλογίας 

• Θαλάσσιας οικολογίας 

• Ανάλυσης δορυφορικών δεδομένων θαλάσσιου χώρου 

• Μεθοδολογιών ψηφιακής αποτύπωσης & επεξεργασίας γεωγραφικών δεδομένων 

• Ανάπτυξης θεματικών χαρτών 

• Επιχειρησιακής ωκεανογραφίας 

• Υδροακουστικής τεχνολογίας και βιοακουστικής 

  

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 

 

1. ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ  

ΒΑΣΗ 2020: 15.200 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  

https://sse.army.gr/sites/sse.army.gr/files/attachments/odigos_proptyhiakon_spoydon_2
020-21_teliko.pdf 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Ανθυπολοχαγοί 

 

2. ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 16.725 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

https://www.mar.aegean.gr/index.php?lang=gr&pg=3.1.1
https://www.mar.aegean.gr/index.php?lang=gr&pg=3.1
https://sse.army.gr/sites/sse.army.gr/files/attachments/odigos_proptyhiakon_spoydon_2020-21_teliko.pdf
https://sse.army.gr/sites/sse.army.gr/files/attachments/odigos_proptyhiakon_spoydon_2020-21_teliko.pdf
https://sse.army.gr/sites/sse.army.gr/files/attachments/odigos_proptyhiakon_spoydon_2020-21_teliko.pdf
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  Όλοι, πλην των οριστικώς αποτυχόντων να 
αποφοιτήσουν, Ευέλπιδες των σωμάτων κατανέμονται στα Σώματα του Ελληνικού Στρατού με 
το σύστημα της κλήρωσης μίας από τις τέσσερις (4) επιλογικές ομάδες που καταρτίζονται γι' 
αυτό, δηλαδή τετράδες, πεντάδες, εξάδες, επτάδες. Με βάση τη γενική κατανομή των θέσεων 
στα Σώματα, καθορίζονται από το ΓΕΣ για κάθε επιλογική ομάδα οι αναλογούσες θέσεις κάθε 
Σώματος. Οι επιτυχώς αποφοιτήσαντες Ευέλπιδες της IV τάξης της Σχολής ονομάζονται 
Ανθυπολοχαγοί με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται κατόπιν πρότασης του κ. ΥΕΘΑ, μετά την 
επικύρωση των πινάκων αρχαιότητας – κατανομής και εγγράφονται στην αντίστοιχη επετηρίδα 
του ΓΕΣ. 

 

3. ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 

ΒΑΣΗ 2020:  17.500 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: -  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Ελεγκτές Αεράμυνας 

 

4. ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 16.875 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: -  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Ιπτάμενοι  

5. ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 18.250 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: -  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Μηχανικοί Αεροσκαφών 

 

 

6. ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 15.375 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: -  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Μηχανοσυνθέτης, Μηχανικών Μεταφορών 
Μέσων και Μηχανημάτων, τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρολόγος, γενικός οπλουργός, 
Πληροφορικός, Συντηρητής αεροπορικών εγκαταστάσεων 

 

 

https://drive.google.com/file/d/15TX2UJreg5bdKK9prmXmDRM-WhA2HDDJ/view
https://drive.google.com/file/d/15TX2UJreg5bdKK9prmXmDRM-WhA2HDDJ/view
https://drive.google.com/file/d/15TX2UJreg5bdKK9prmXmDRM-WhA2HDDJ/view
https://www.haf.gr/wp-content/uploads/2021/05/SMYA_ODHGOS_SPOYDON_2021-2022.pdf
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7. ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 

ΒΑΣΗ 2020:  16.400 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Ελεγκτής Ανχαίτησης, Αμύνης Αεροδρομίων, 
Μετεωρολόγος  

 

 

8. ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 17.025 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: -  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Στρατολόγος, Ταμιακός, Γνεικός Υλικιονόμος 

 

 

9. ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 

ΒΑΣΗ 2020:  14.600 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  Ο Π.Σ. διακρίνεται στο  γενικό (Α’ εξάμηνο), στο ανά ειδικότητα (Β’, Γ’ και Δ’ 
εξάμηνο), και στο ανά εξειδίκευση (Ε’ και ΣΤ’ εξάμηνο) μέρος 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι απόφοιτοι της Σχολής μετά από διετή 
φοίτηση ονομάζονται "ΚΕΛΕΥΣΤΕΣ" και τοποθετούνται στα πλοία και τις Υπηρεσίες του Π.Ν 
ανάλογα με την ειδικότητα τους. Οι Υπαξιωματικοί απόφοιτοι της Σχολής σταδιοδρομούν σαν 
μόνιμα στελέχη του Π.Ν ιεραρχικά μέχρι το βαθμό του Αντιπλοιάρχου και οικονομικά μέχρι του 
Αρχιπλοιάρχου. 

 

10. ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 13.325 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: -  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 3 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Παροχή ειδικών γνώσεων ώστε να καταστούν 
ικανοί να διευθύνουν την εργασία μικρών Ομάδων - ατόμων και να συμμετέχουν οι ίδιοι στην 
παραγωγή έργου ευρύτερων ομάδων εργασίας, έχοντες τη δυνατότητα επικοινωνίας με στελέχη 
Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) άλλων Κρατών, κάνοντας χρήση των μέσων που παρέχει η σύγχρονη 
τεχνολογία. 

 

 

11. ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 

https://www.haf.gr/wp-content/uploads/2021/05/SMYA_ODHGOS_SPOYDON_2021-2022.pdf
https://www.haf.gr/wp-content/uploads/2021/05/SMYA_ODHGOS_SPOYDON_2021-2022.pdf
https://smyn.hellenicnavy.gr/a-tetramino/
https://smy.army.gr/sites/smy.army.gr/files/attachments/odigos_spoydon_2020-2021.pdf
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ΒΑΣΗ 2020: 15.825 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: -  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 3 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι απόφοιτοι της σχολής διασφαλίζουν: Λαμπρή 
σταδιοδρομία χωρίς διακοπή, με υπηρεσιακή και κοινωνική καταξίωση, Κοινωνικές και άλλες 
παροχές με μέριμνα του στρατού, Μετεκπαιδεύσεις και εξειδικεύσεις σε επιστήμες και νέες 
τεχνολογίες, στο εσωτερικό και εξωτερικό, Τοποθετήσεις σε θέσεις Πρεσβειών, ΝΑΤΟ, ΟΗΕ, 
Κύπρου, Ειρηνευτικών Αποστολών κτλ. 

 

 

12. ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 16.175 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: -  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  Μετά την περάτωση της φοιτήσεώς τους στη 
ΣΝΔ, οι Ναυτικοί Δόκιμοι ονομάζονται Αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού και φέρουν το 
βαθμό του Σημαιοφόρου. Η αρχή της σταδιοδρομίας τους περιλαμβάνει την τοποθέτηση τους 
σε πλοία του Στόλου, όπου υπηρετούν τα τρία πρώτα έτη της σταδιοδρομίας τους ως μάχιμοι ή 
μηχανικοί Αξιωματικοί. Κατά τη διάρκεια αυτών των πρώτων ετών, υπάρχει η δυνατότητα, 
εφόσον το επιθυμούν, να επιλεγούν για συνέχιση της σταδιοδρομίας τους σε Υποβρύχια, 
Ελικόπτερα, Αεροσκάφη Ναυτικής Συνεργασίας ή στην Ομάδα Υποβρυχίων Καταστροφών 
(Ο.Υ.Κ.). Με την ένταξή τους στο δυναμικό των ανωτέρω μέσων, αποκτούν γνώσεις και 
δεξιότητες, οι οποίες θα τους ακολουθούν σε όλη τους τη ζωή. Στη συνέχεια, αλλά και ενδιάμεσα 
κατά την καριέρα τους στο Στόλο, τοποθετούνται σε επιτελικές, διευθυντικές και διοικητικές 
θέσεις τόσο στο Πολεμικό Ναυτικό, όσο και στο ΓΕΕΘΑ ή το Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας. Επίσης, 
έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να τοποθετηθούν σε θέσεις εξωτερικού, σε 
ελληνικές πρεσβείες, διασυμμαχικά στρατηγεία και κλιμάκια του Πολεμικού Ναυτικού. Ο 
ανώτατος βαθμός, στον οποίο μπορεί να προαχθεί ένας μάχιμος Αξιωματικός, είναι αυτός του 
Ναυάρχου και η ανώτατη θέση, στην οποία μπορεί να τοποθετηθεί αυτή του Αρχηγού Γενικού 
Επιτελείου Εθνικής 'Αμυνας. Αντίστοιχα για μηχανικό Αξιωματικό, ο ανώτατος βαθμός είναι του 
Αντιναυάρχου και η ανώτατη θέση αυτή του Γενικού Επιθεωρητή Ναυτικού ή Διοικητή 
Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού. 

 

 

13. ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 16.700 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Μετά την περάτωση της φοιτήσεώς τους στη 
ΣΝΔ, οι Ναυτικοί Δόκιμοι ονομάζονται Αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού και φέρουν το 
βαθμό του Σημαιοφόρου. Η αρχή της σταδιοδρομίας τους περιλαμβάνει την τοποθέτηση τους 
σε πλοία του Στόλου, όπου υπηρετούν τα τρία πρώτα έτη της σταδιοδρομίας τους ως μάχιμοι ή 
μηχανικοί Αξιωματικοί. Κατά τη διάρκεια αυτών των πρώτων ετών, υπάρχει η δυνατότητα, 

https://smy.army.gr/sites/smy.army.gr/files/attachments/odigos_spoydon_2020-2021.pdf
http://www.nato.int/cps/en/natolive/index.htm
http://www.un.org/
http://www.army.gov.cy/
https://www.hna.gr/snd/Docs/odigosspoudon/max_2020_2021.pdf
https://www.hna.gr/snd/Docs/odigosspoudon/mhx_2020_2021.pdf
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εφόσον το επιθυμούν, να επιλεγούν για συνέχιση της σταδιοδρομίας τους σε Υποβρύχια, 
Ελικόπτερα, Αεροσκάφη Ναυτικής Συνεργασίας ή στην Ομάδα Υποβρυχίων Καταστροφών 
(Ο.Υ.Κ.). Με την ένταξή τους στο δυναμικό των ανωτέρω μέσων, αποκτούν γνώσεις και 
δεξιότητες, οι οποίες θα τους ακολουθούν σε όλη τους τη ζωή. Στη συνέχεια, αλλά και ενδιάμεσα 
κατά την καριέρα τους στο Στόλο, τοποθετούνται σε επιτελικές, διευθυντικές και διοικητικές 
θέσεις τόσο στο Πολεμικό Ναυτικό, όσο και στο ΓΕΕΘΑ ή το Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας.Επίσης, 
έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να τοποθετηθούν σε θέσεις εξωτερικού, σε 
ελληνικές πρεσβείες, διασυμμαχικά στρατηγεία και κλιμάκια του Πολεμικού Ναυτικού. Ο 
ανώτατος βαθμός, στον οποίο μπορεί να προαχθεί ένας μάχιμος Αξιωματικός, είναι αυτός του 
Ναυάρχου και η ανώτατη θέση, στην οποία μπορεί να τοποθετηθεί αυτή του Αρχηγού Γενικού 
Επιτελείου Εθνικής 'Αμυνας. Αντίστοιχα για μηχανικό Αξιωματικό, ο ανώτατος βαθμός είναι του 
Αντιναυάρχου και η ανώτατη θέση αυτή του Γενικού Επιθεωρητή Ναυτικού ή Διοικητή 
Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού. 

 

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

 

1. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Ε.Ν. 

ΒΑΣΗ 2020: 7.550 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Μηχανικός πλοίων 

 

 

2. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Α.Ε.Ν. 

ΒΑΣΗ 2020: 10.025 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

 

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ 

 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 4.750 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες έχουν 
ως αποστολή:α) να καταστήσουν τους φοιτητές τους κοινωνούς των αξιών της Ορθόδοξης 
Πίστης και του Χριστιανισμού, β) να παράσχουν στους φοιτητές τους την κατάλληλη αγωγή και 
τις αναγκαίες γνώσεις, μέσω θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, σε ανώτατο μορφωτικό 
και πνευματικό επίπεδο, γ) να προβάλλουν και να αξιοποιούν τις ιστορικές πηγές της Ορθόδοξης 

https://sites.google.com/site/aenmakmech/istoselides-mathematon
https://sites.google.com/site/aenmakpl/nautika--nautiliaka-programmata?authuser=0
https://www.aeaa.gr/UserFiles/images/AEAA(1).pdf
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Πίστης και Παράδοσης, τα μνημεία και κειμήλια της Ορθοδοξίας και γενικά τους θησαυρούς της 
πνευματικής δημιουργίας και πολιτιστικής κληρονομιάς της Εκκλησίας της Ελλάδος και της 
απανταχού Ορθοδοξίας, με σκοπό να υπηρετήσουν την Ορθόδοξη Εκκλησία, δ) να αναπτύξουν 
στους φοιτητές τους πνεύμα ενότητας, αγάπης, συνεργασίας, το οποίο αυτοί με τη σειρά τους 
θα μεταλαμπαδεύσουν στους πιστούς της Ορθοδοξίας και σε κάθε άτομο στον κοινωνικό 
περίγυρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα, με βασικό στόχο την ειρηνική και αρμονική 
συμβίωση τόσο σε εθνικό όσο και οικουμενικό επίπεδο. 

 

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 5.000 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  Oι Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες έχουν 
ως αποστολή: α) να καταστήσουν τους φοιτητές τους κοινωνούς των αξιών της Ορθόδοξης 
Πίστης και του Χριστιανισμού, β) να παράσχουν στους φοιτητές τους την κατάλληλη αγωγή και 
τις αναγκαίες γνώσεις, μέσω θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, σε ανώτατο μορφωτικό 
και πνευματικό επίπεδο, γ) να προβάλλουν και να αξιοποιούν τις ιστορικές πηγές της Ορθόδοξης 
Πίστης και Παράδοσης, τα μνημεία και κειμήλια της Ορθοδοξίας και γενικά τους θησαυρούς της 
πνευματικής δημιουργίας και πολιτιστικής κληρονομιάς της Εκκλησίας της Ελλάδος και της 
απανταχού Ορθοδοξίας, με σκοπό να υπηρετήσουν την Ορθόδοξη Εκκλησία, δ) να αναπτύξουν 
στους φοιτητές τους πνεύμα ενότητας, αγάπης, συνεργασίας, το οποίο αυτοί με τη σειρά τους 
θα μεταλαμπαδεύσουν στους πιστούς της Ορθοδοξίας και σε κάθε άτομο στον κοινωνικό 
περίγυρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα, με βασικό στόχο την ειρηνική και αρμονική 
συμβίωση τόσο σε εθνικό όσο και οικουμενικό επίπεδο. 

 

 

 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 

 

1. ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 17.425 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Aξιωματικός Aστυνομίας 

 

 

2. ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ 

ΒΑΣΗ 2020:  13.625 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 3 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: αστυφύλακας 

http://www.aeath.gr/images/pdf/churchmanagement.pdf
http://www.astynomia.gr/images/stories/DOCS/photo22330_odhgos_spoudwn.pdf
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=5075&Itemid=52&lang=&lang=
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ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 

 

1. ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ Σ.Π.Α. 

ΒΑΣΗ 2020: 17.975 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Μετά από έκδοση προεδρικού διατάγματος 
ονομάζονται Ανθυποπυραγοί του Πυροσβεστικού Σώματος, εντάσσονται στις δυνάμεις του 
Πυροσβεστικού Σώματος και υπόκεινται πια  πλήρως στους Κανονισμούς του Πυροσβεστικού 
Σώματος. 

 

2. ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ Σ.Π.Α. 

ΒΑΣΗ 2020: 16.850 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Η Σχολή Πυροσβεστών λειτουργεί από το 
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 στην πόλη της Πτολεμαϊδας και  αποσκοπεί στη δημιουργία 
στελεχών, τα οποία αφού λάβουν όλες τις απαραίτητες ακαδημαϊκές και τεχνικές γνώσεις θα 
αποτελέσουν τον κύριο βραχίονα του Πυροσβεστικού Σώματος στην εκπλήρωση της αποστολής 
του και ιδιαίτερα στη διαφύλαξη της ζωής και της περιουσίας των πολιτών. Κατά τη διάρκεια της 
εκπαίδευσής τους ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην πρακτική άσκηση και στην διατήρηση άψογης 
φυσικής κατάστασης. 

 

 

ΣΧΟΛΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 

 

1. ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 
(Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ.) Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 

ΒΑΣΗ 2020: 17.425 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  Σκοπός λειτουργίας της Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. είναι 
να παρέχει στο Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. μόνιμους Αξιωματικούς, με κατάλληλη εκπαίδευση και αγωγή για 
την κάλυψη των αναγκών του, να παράγει γνώση και να προάγει την έρευνα περί την λιμενική, 
ναυτική, ναυτιλιακή επιστήμη και τεχνολογία και να υποστηρίζει το επιχειρησιακό έργο του Λ.Σ. 
– ΕΛ.ΑΚΤ., με τα μέσα και το προσωπικό που διαθέτει. 

https://drive.google.com/file/d/1gtxn9N7E5nGC1Yg3dL5Rws1ulnL0Zl_G/view
https://drive.google.com/file/d/1lyjxM---kTLJiOTshfWSlasQXzAzMKXr/view
http://old.hcg.gr/node/20709/
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2. ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. 

ΒΑΣΗ 2020: 15.700 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  

Μηχανοδηγών ΠΛΣ  

Αρμενιστών ΠΛΣ  

Ηλεκτρολόγων - Ηλεκτρονικών 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 2 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Στους Δόκιμους Λιμενοφύλακες που 
αποφοιτούν από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και εκπαιδεύθηκαν με επιτυχία στα 
καθήκοντα «Μηχανοδηγών ΠΛΣ», «Αρμενιστών ΠΛΣ» ή «Ηλεκτρολόγων - Ηλεκτρονικών» 
απονέμεται το αντίστοιχο πτυχίο. 

 

ΑΣΠΑΙΤΕ 

 

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ KAI ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

ΒΑΣΗ 2020: 5.650 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  

1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ   
2. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  

Οι απόφοιτοι του Τμήματος, ανάλογα με την ειδικότητα παίρνουν διαφορετικό Πτυχίο: 

α)   Εκπαιδευτικού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΤΕ 

β)   Εκπαιδευτικού Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Ηλεκτρονικού Μηχανικού ΤΕ 

 

 

2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ 

ΒΑΣΗ 2020: 7.400 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Το Πτυχίο που χορηγεί το Τμήμα Εκπαιδευτικών 
Μηχανολόγων Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ παρέχει δικαίωμα διδασκαλίας στην ειδικότητα στη 
Β/θμια Εκπαίδευση, ενώ αποτελεί και πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας το οποίο ως προς τα 
επαγγελματικά δικαιώματα είναι ισότιμο και αντίστοιχο με αυτό των Τ.Ε.Ι. 

 

 

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ 

http://old.hcg.gr/node/20205/
http://elecengedu.aspete.gr/allextrafiles/anakoinoseis/ProgrammaSpoudon_GR.pdf
https://gostudy.gr/wp-content/uploads/2017/02/%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%91%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%95.pdf
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ΒΑΣΗ 2020: 5.725 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Το βασικό Πτυχίο που χορηγεί το Τμήμα 
Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ παρέχει δικαίωμα διδασκαλίας στην 
ειδικότητα στη δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ενώ αποτελεί και πτυχίο επαγγελματικής 
ειδικότητας το οποίο ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι ισότιμο και αντίστοιχο με 
αυτό των Τμημάτων ΤΕΙ Πολιτικών Μηχανικών. Το πτυχίο φέρει και τους δύο τίτλους, αυτόν του 
εκπαιδευτικού και αυτόν της επαγγελματικής ειδικότητας Μηχανικού, με ενιαίο βαθμό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://civil.aspete.gr/allextrafiles/announcements/Prog-Spoudon2017-18.pdf
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3ο Επιστημονικό Πεδίο 

 

1. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΔΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 3.825 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  

 - Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής-Φυτοπροστασίας &   Περιβάλλοντος 

 - Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων  

 -Αγροτικής Οικονοµίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν τα προσόντα και τις δυνατότητες να 
απασχοληθούν σε δημόσιους οργανισμούς, στον ιδιωτικό τομέα και σε διεθνείς οργανισμούς, 
συγκεκριμένα ως εξής: 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: σε ανάλογες θέσεις Κεντρικών και 
Περιφερειακών Υπηρεσιών. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων: σε θέσεις εκπαιδευτικών 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης π.χ. σε Επαγγελματικά Λύκεια (απαραίτητη προϋπόθεση η 
κατοχή τίτλoυ ΑΣΠΑΙΤΕ), σε θέσεις διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση (απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών) και σε θέσεις 
εκπαιδευτικού προσωπικού σε προγράμματα Δια Βίου Μάθησης, σε Κέντρα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης, κ.ά. 

 Άλλα Υπουργεία: σε ανάλογες θέσεις, κυρίως ερευνητών, σε Υπουργεία όπως: Υπουργείο 
Οικονομικών, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
κ.ά. Ερευνητικά Κέντρα: Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα», Κέντρο 
Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών – ΚΕΠΕ, κ.ά. Διάφοροι οργανισμοί: Οργανισμός 
Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΟΠΕΚΑ, Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, 
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κ.ά. Αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις: σε ανάλογες 
θέσεις μελετητών, Προϊσταμένων Τμημάτων Παραγωγής, Μεταποίησης και Εμπορίας 
γεωργικών προϊόντων. Επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών: Διάφορες μεταποιητικές 
αγροδιατροφικές επιχειρήσεις και βιομηχανίες. Επιχειρήσεις αποθήκευσης, διάθεσης, διανομής 
και εμπορίας αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Επιχειρήσεις συσκευασίας και τυποποίησης 
αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Επιχειρήσεις διακίνησης και προώθησης αγροτικών 
προϊόντων και τροφίμων. Εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου και ανάλυσης τροφίμων. Ερευνητικά 
κέντρα όπου διεξάγονται μελέτες για την ασφάλεια των τροφίμων. Ερευνητικά κέντρα 
φυτοπαθολογίας και φυτοπροστασίας. Ερευνητικά κέντρα βιοτεχνολογίας. Επιχειρήσεις 
λιανικού/χονδρικού εμπορίου αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Επιχειρήσεις εισαγωγών και 
εξαγωγών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις εταιρικής ή 
ατομικής μορφής: ως υπεύθυνοι ή σύμβουλοι οργάνωσης παραγωγής και εμπορίας. Τέτοιες 
επιχειρήσεις είναι οι εταιρείες γεωργικών φαρμάκων – λιπασμάτων – γεωργικών μηχανημάτων 
– ζωοτροφών, οι διάφορες ατομικές ή ομαδικές γεωργικές και κτηνοτροφικές επιχειρήσεις, (π.χ. 
πτηνοτροφικές, χοιροτροφικές, δενδροκομικές, κηπευτικές, ανθοκομικές), κ.ά. Ιδιωτικά γραφεία 
μελετών (δημιουργοί ή στελέχη αυτών): οργάνωση και αναδιοργάνωση γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων, οικονομικές εκτιμήσεις πάσης φύσεως ζημιών, παροχή συμβουλών σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις οικογενειακής, συνεταιριστικής και επιχειρηματικής μορφής (κυρίως 
σε θέματα οργάνωσης της παραγωγής και της εμπορίας) αναπτυξιακές μελέτες αγροτικών 
περιοχών, κ.ά. Ελεύθερο επάγγελμα: ως επιχειρηματίες σε ατομική ή εταιρική μορφή γεωργικών 

https://agro.duth.gr/wp-content/uploads/2020/10/B4.pdf


 

Σελίδα 246 από 406 
 

επιχειρήσεων, καταστημάτων γεωργικών φαρμάκων – γεωργικών μηχανημάτων – ζωοτροφών – 
σπόρων και φυτωριακού υλικού, μελετητικών γραφείων κ.λ.π. Στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 
ως εξειδικευμένος αναλυτής. Ως στελέχη, σύμβουλοι, μελετητές και ερευνητές διαφόρων 
Διεθνών Οργανισμών, όπως Ε.Ε. (ειδικότερα στη Διεύθυνση Γεωργίας), Ο.Η.Ε., Ο.Ο.Σ.Α. 
(Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανασυγκρότησης), UNESCO, F.A.O. (Παγκόσμιος 
Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας), διεθνών μελετητικών και αναπτυξιακών γραφείων κ.λ.π. 

 

 

2. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠTΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΨΑΧΝΑ 
ΕΥΒΟΙΑΣ) ΕΚΠΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 8.050 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Ο πτυχιούχος του τμήματος μπορεί να 
απασχοληθεί επαγγελματικά τόσο στον δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα. A. Δημόσιος 
τομέας: Σε διάφορα υπουργεία και οργανισμούς (διαχειριστικές αρχές που εκπονούν και 
διαχειρίζονται προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, καινοτομίας και νέων τεχνολογιών). B. 
Ιδιωτικός τομέας: Σε επιχειρήσεις πρωτογενούς και αγροδιατροφικού τομέα, σε εταιρείες 
συμβούλων στον τομέα της γεωργίας ακριβείας, στη διαχείριση των βοσκήσιμων γαιών, καθώς 
και στην πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων. 

  

3. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

ΒΑΣΗ 2020: 4.850 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οινολόγοι 

  

4. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 

ΒΑΣΗ 2020: 11100 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Μαθήματα γενικής υποδομής   

                                 Μαθήματα Γεωπονικής υποδομής   

                                 Μαθήματα ειδίκευσης 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  Οι απόφοιτοι του Τμήματος Αγροτικής 
Οικονομίας & Ανάπτυξης έχουν όλες τις δυνατότητες, δικαιώματα και επαγγελματικές 
προοπτικές του Γεωτεχνικού όπως αυτά απορρέουν από τους νόμους 1474/1984 και 2040/1992 
και το Π.Δ. 344/2000.  
Ειδικότερα, οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εργαστούν:  Στην Κεντρική και σε 
Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥπΑΑ&Τ), 
εποπτευόμενους οργανισμούς του ΥπΑΑ&Τ όπως οι οργανισμοί ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΛΓΑ, ΕΦΕΤ 
και ΟΠΕΚΕΠΕ.  Στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της 

https://www.agro.uoa.gr/fileadmin/depts/agro.uoa.gr/www/uploads/TMHMA/ODIGOS_SPOYDON..pdf
http://www.aoa.aua.gr/images/courses/study_guide_2020.pdf
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Περιφερειακής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.  Ως Καθηγητές στην Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση (μετά από περαιτέρω εκπαίδευση στην ΑΣΠΑΙΤΕ)  

Ως Ιδιώτες σε:  Φορείς, εταιρείες, νομικά πρόσωπα που σχεδιάζουν, εκτελούν, παρακολουθούν 
και αξιολογούν Ευρωπαϊκά ή Εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα που έχουν σχέση με τη γεωργία 
και Ανάπτυξη της Υπαίθρου και του Αγροτικού Χώρου, την προστασία του αγροτικού και 
φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και με την τοπική και περιφερειακή Ανάπτυξη.  Σε 
Συνεταιριστικά σχήματα ή/και Ομάδες Παραγώγων.  Σε Επιχειρήσεις Τροφίμων και Γεωργίας, 
Οργανισμούς πιστοποίησης γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων της ημεδαπής και της 
αλλοδαπής καθώς και σε Τράπεζες.   

Ως ερευνητές σε: διάφορα Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα ή σε Εκπαιδευτικά |Ιδρύματα 
Εκπαίδευσης.  

  

5. ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

ΒΑΣΗ 2020: 11.700 ( ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πτυχιούχοι Βρεφονηπιοκόμοι έχουν δικαίωμα 
απασχόλησης, είτε σαν στελέχη, σε Κέντρα Βρεφών και Νηπίων καθώς και Νηπιακούς και 
Βρεφικούς Σταθμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα εκτός των εκπαιδευτικών κέντρων 
αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ (νηπιαγωγείο), είτε σαν αυτοαπασχολούμενοι στα εξής αντικείμενα και 
δραστηριότητες όπως: αγωγή και φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας από δύο μηνών μέχρι 
εγγραφής τους στο δημοτικό σχολείο, ίδρυση και λειτουργία Βρεφονηπιακών και Παιδικών 
Σταθμών, άσκηση κάθε άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας που εμφανίζεται στο 
αντικείμενο της ειδικότητάς τους, από την εξέλιξη της Παιδαγωγικής επιστήμης γενικότερα και 
του κλάδου της Βρεφονηπιοκομίας ειδικότερα, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά 
ισχύουσας νομοθεσίας, εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με 
τους τομείς της ειδικότητάς τους σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία, απασχόληση 
στην εκπαίδευση (ΕΠΑΛ, ΤΕΙ, ΙΕΚ) σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, συμμετοχή, 
ως μέλη, σε ερευνητικές ομάδες σε θέματα της ειδικότητάς τους, εργασία σε όλες τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

  

6. ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΛΙΟΝ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 12.925 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα 
απασχόλησης, είτε σαν στελέχη σε Κέντρα Βρεφών και Νηπίων καθώς και σε Νηπιακούς και 
Βρεφικούς Σταθμούς του Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα εκτός των εκπαιδευτικών κέντρων 
αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ (νηπιαγωγείο), είτε σαν αυτοαπασχολούμενοι στα εξής αντικείμενα 
και δραστηριότητες: α) Αγωγή και φροντίδα παιδιών της προσχολικής ηλικίας από δύο μηνών 
μέχρι της εγγραφής τους στο δημοτικό σχολείο. β) Ίδρυση και λειτουργία Βρεφονηπιακών ή 
παιδικών σταθμών. γ) Άσκηση κάθε άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας που εμφανίζεται στο 
αντικείμενο της ειδικότητάς τους, από την εξέλιξη της Παιδαγωγικής επιστήμης γενικότερα και 
του κλάδου της Βρεφονηπιοκομίας ειδικότερα, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά 
ισχύουσας νομοθεσίας. 

https://www.ihu.gr/wp-content/uploads/2019/07/progr-sp-agogis-paid-Thess.pdf
https://ecec.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/78/2019/02/%CE%A4%CE%91%CE%A6%CE%A0%CE%A0%CE%97-%CE%A4%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CC%81-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CC%81%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%89%CC%81%CE%BD-SITE.pdf
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7. ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 10.475 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα 
απασχόλησης, είτε σαν στελέχη σε Κέντρα Βρεφών και Νηπίων καθώς και σε Νηπιακούς και 
Βρεφικούς Σταθμούς του Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα εκτός των εκπαιδευτικών κέντρων 
αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ (νηπιαγωγείο), είτε σαν αυτοαπασχολούμενοι στα εξής αντικείμενα 
και δραστηριότητες: α) Αγωγή και φροντίδα παιδιών της προσχολικής ηλικίας από δύο μηνών 
μέχρι της εγγραφής τους στο δημοτικό σχολείο. β) Ίδρυση και λειτουργία Βρεφονηπιακών ή 
παιδικών σταθμών. γ) Άσκηση κάθε άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας που εμφανίζεται στο 
αντικείμενο της ειδικότητάς τους, από την εξέλιξη της Παιδαγωγικής επιστήμης γενικότερα και 
του κλάδου της Βρεφονηπιοκομίας ειδικότερα, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά 
ισχύουσας νομοθεσίας. 

  

8. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 

ΒΑΣΗ 2020: 10.100 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:   

• Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας 

• Υδατικών Πόρων 

• Αγροτικών Κατασκευών και Γεωργικής Μηχανολογίας 

• Γεωλογικών Επιστημών 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι απόφοιτοι του τμήματος μας εφαρμόζουν τις 
γνώσεις τους στα γεωργικά συστήματα, στους φυσικούς πόρους και στην μηχανική για να 
ικανοποιήσουν τις κοινωνικές ανάγκες και την πρόοδο. Επιπλέον, στοχεύουν στη διασφάλιση 
της περιβαλλοντικής συμβατότητας των τεχνολογιών και των πρακτικών που χρησιμοποιούνται 
από τη Γεωργία Παραγωγής. Στα Θεματικά αντικείμενα του Τμήματος περιλαμβάνονται επίσης 
οι Τεχνικές χρήσεις και η Διαχείριση των φυσικών πόρων με τη βοήθεια υπολογιστών, 
Συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αειφορίας των φυσικών πόρων, και οι μηχανικές 
ιδιότητες των βιολογικών υλικών. Επιπλέον, έρευνα και εφαρμογή μηχανολογικού εξοπλισμού 
στην Γεωργία, σχεδιασμός γεωργικών εγκαταστάσεων, περιβαλλοντικές μελέτες και 
μηχανική/τεχνική διαχείριση, προσδιορισμός των φυσικοχημικών ιδιοτήτων του νερού και του 
εδάφους, καθώς και διεξοδική γνώση του συστήματος έδαφος-φυτό-ατμόσφαιρα, 
αποτελούν  όλα μέρη του οπλοστασίου των αποφοίτων μας. 

  

9. ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 13.150 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:    

• Αισθητικής & Κοσμητολογίας  

• Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας 

https://eylc.uoi.gr/images/ODIGIOS_SPOYDON_NEO_PROGRAMMA.pdf
http://www.afp.aua.gr/?page_id=57
https://www.uniwa.gr/wp-content/uploads/2018/11/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91-%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D-%CE%92%CE%99%CE%9F%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D-%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%A9%CE%9D-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A3%CE%97-%CE%95%CE%A0%CE%99-%CE%A4%CE%9F-%CE%9F%CE%A1%CE%98%CE%9F-%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F.pdf
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πτυχιούχοι είναι ικανοί να απασχοληθούν σε 
φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο, είτε στο Δημόσιο και στον 
ευρύτερο Δημόσιο τομέα, είτε στον Ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα στα:  Τμήματα Ιατρικών 
Απεικονίσεων  Τμήματα Πυρηνικής Ιατρικής  Τμήματα Ακτινοθεραπείας  και σε οποιαδήποτε 
τμήματα, που έχουν σχέση με το γνωστικό τους αντικείμενο. 

  

10. ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

ΒΑΣΗ 2020: 13.200 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: -  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι φοιτητές του τμήματος εκπαιδεύονται ώστε 
να εργαστούν στο χώρο των Εργαστηριακών Ιατρικών Εξετάσεων στελεχώνοντας τα Τμήματα: 
μικροβιολογικό–ιολογικό, βιοχημικό, αιματολογικό, αιμοδοσίας-τράπεζας αίματος, 
ανοσολογικό- ιστοσυμβατότητος, πυρηνικής Ιατρικής για εκτέλεση των εξετάσεων RIA, 
ορμονολογικό-ενδοκρινολογικό, τοξικολογικό, παθολογοανατομικό, κυτταρολογικό, μοριακής 
βιολογίας – γενετικής, πειραματοζώων. Απολαμβάνουν υπεύθυνα και εγγυώνται την σωστή 
εκτέλεση όλων των εργαστηριακών τεχνικών και μπορούν να αναλάβουν την καθοδήγηση και 
επίβλεψη εφαρμογής τεχνικών από κατώτερης εκπαίδευσης προσωπικό του χώρου. Επίσης, 
έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε οποιοδήποτε άλλο χώρο με βάση το αντικείμενο 
σπουδών τους, όπως στην βιοϊατρική έρευνα κπλ. 

 

11. ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 16.750 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: εκπαιδευτικός, ερευνητής, περιβαλλοντολόγος 

  

12. ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 15.900 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: εκπαιδευτικός, ερευνητής, περιβαλλοντολόγος 

  

13. ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 16.500 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

https://www.ihu.gr/wp-content/uploads/2019/07/programma-spoudon-vioiatrikon-epistimon.pdf
http://www.biol.uoa.gr/fileadmin/biol.uoa.gr/uploads/PDF_Files/ODIGOS_SPOYDON_2020-2021.pdf
https://www.biology.uoc.gr/sites/default/files/v5._perigrammata_mathimaton_revised_30.09.2019.pdf
https://www.bio.auth.gr/sites/default/files/egkolpio_tmimatos_viologias_2020-2021_20210213.pdf
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι απόφοιτοι του Τμήματος, ανάλογα με τα 
μαθήματα, τη διπλωματική εργασία και την πρακτική άσκηση που έχουν επιλέξει, δύνανται να 
αποκτήσουν τις παρακάτω δεξιότητες: α) τη διδασκαλία της Βιολογίας στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση, β) την επιστημονική έρευνα σε όλα τα επίπεδα της ζωής, γ) την εξέταση και 
ταυτοποίηση βιολογικού υλικού, δ) τη διεξαγωγή εργαστηριακών αναλύσεων βιολογικού υλικού 
και αξιολόγηση των ευρημάτων, ε) τις εφαρμογές μεθόδων βιοτεχνολογίας και γενετικής 
μηχανικής, στ) την παρακολούθηση και αξιολόγηση πληθυσμών ειδών, τύπων οικοτόπων και 
άλλων μονάδων τοπίου, ζ) την προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, η) την έρευνα 
για έλεγχο των πληθυσμών ειδών, περιβαλλοντικών συνθηκών και ανθρωπογενών 
δραστηριοτήτων που αποτελούν απειλές για την ανθρώπινη υγεία και την λειτουργία των 
οικοσυστημάτων και τέλος θ) την παροχή συμβουλών στον ευρύτερο τομέα της Βιολογίας. 

  

 

14. ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 16.100 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  Τομέας Βιολογίας Ζώων  

                                  Τομέας Βιολογίας Φυτών  

                                  Τομέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι απόφοιτοι του Τμήματος, ανάλογα με τα 
μαθήματα, τη διπλωματική εργασία και την πρακτική άσκηση που έχουν επιλέξει, δύνανται να 
αποκτήσουν τις παρακάτω δεξιότητες: α) τη διδασκαλία της Βιολογίας στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση, β) την επιστημονική έρευνα σε όλα τα επίπεδα της ζωής, γ) την εξέταση και 
ταυτοποίηση βιολογικού υλικού, δ) τη διεξαγωγή εργαστηριακών αναλύσεων βιολογικού υλικού 
και αξιολόγηση των ευρημάτων, ε) τις εφαρμογές μεθόδων βιοτεχνολογίας και γενετικής 
μηχανικής, στ) την παρακολούθηση και αξιολόγηση πληθυσμών ειδών, τύπων οικοτόπων και 
άλλων μονάδων τοπίου, ζ) την προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, η) την έρευνα 
για έλεγχο των πληθυσμών ειδών, περιβαλλοντικών συνθηκών και ανθρωπογενών 
δραστηριοτήτων που αποτελούν απειλές για την ανθρώπινη υγεία και την λειτουργία των 
οικοσυστημάτων και τέλος θ) την παροχή συμβουλών στον ευρύτερο τομέα της Βιολογίας. 

  

15. ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020:  15.175 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να 
εργασθούν στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, στην Ελλάδα και τις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας. Ενδεικτικά, μπορούν να απασχοληθούν: ▪ Σε ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα. ▪ 

Στον κλάδο της υγείας. ▪ Σε βιομηχανίες (τεχνολογία τροφίμων, φαρμακοβιομηχανίες, 

διαχείριση αποβλήτων κ.ά.). ▪ Σε μονάδες υδατοκαλλιεργειών και ιχθυογεννητικούς σταθμούς. 

▪ Σε ζωολογικά ή βοτανικά μουσεία. ▪ Σε τομείς σχετιζόμενους με την προστασία και διαχείριση 

του περιβάλλοντος και τη βιοτεχνολογία. ▪ Στη μέση εκπαίδευση. ▪ Στον ευρύτερο δημόσιο 
τομέα (Υπουργεία, Νομαρχίες, Ελληνική Αστυνομία). Τέλος, οι απόφοιτοι μπορούν να 

http://www.biology.upatras.gr/study-regulations/
http://www.bat.uoi.gr/images/files/odigoi_spoudon/BET_odigos_spoudon_current.pdf
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συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, με στόχο ερευνητική (αυτοδύναμοι 
ερευνητές, διευθυντές μονάδων) ή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.  

 

16. ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 

ΒΑΣΗ 2020:  15.125 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: το Τμήμα στοχεύει στην κατάρτιση επιστημόνων 
ικανών να μελετούν, ερευνούν και προάγουν τομείς της επιστήμης που αφορούν στη γενετική 
και τις εφαρμογές της, στη μοριακή βιολογία και τα κυκλώματα γονιδίων στη βιολογία 
βιοσυστημάτων, στην εξέλιξη και τη γενετική τροποποίηση για την κατανόηση της λειτουργίας 
και ανάπτυξης των οργανισμών, στη λειτουργική γονιδιωματική, τη δημιουργία και ανάλυση 
διαγονιδιακών οργανισμών (ΓΤΟ), στη διαχείριση του γενετικού υλικού της πρωτογενούς 
παραγωγής μέσω της τεχνολογίας ανασυνδυασμένου DNA, στις ομικές τεχνολογίες, τη 
συνθετική βιολογία και την κυτταρική μηχανική, στις βιοδιεργασίες και την ενζυμομηχανική, στη 
μελέτη ενζύμων και πρωτεϊνών και τις εφαρμογές τους στις βιοεπιστήμες και τη βιομηχανία, στη 
βιοενέργεια μέσω χρησιμοποίησης ‘πράσινων οργανισμών’, στη βιοφυσική και τη 
βιοπληροφορική για την κατανόηση της δομής και λειτουργίας των βιομορίων και 
βιοσυστημάτων, στη νανοτεχνολογία, τους βιοαισθητήρες, τα μικροηλεκτρονικά συστήματα και 
τις μοριακές τεχνικές ως μεθόδους ανάλυσης και διάγνωσης, στην επανορθωτική ιατρική μέσω 
βλαστοκυττάρων, στη φαρμακευτική βιοτεχνολογία και την παραγωγή βιοπροϊόντων από 
‘κυτταρικά εργοστάσια’. 

 

17. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ KAI ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΒΑΣΗ 2020:  15.350 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα τα οποία έχουν 
οριστεί με Προεδρικά Διατάγματα. Ειδικότερα, 

Ø βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 104/2009 (ΦΕΚ Α΄ αρ.130/5 Αυγούστου 2009) 

1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα και μπορούν να 
ασχολούνται με: 

α) Τη διδασκαλία σε δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων, με 
αντικείμενο διδασκαλίας τις βιοεπιστήμες, καθώς και κάθε άλλο γνωστικό αντικείμενο που 
σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τις βιοεπιστήμες, όπως η βιοχημεία. 

β) Την έρευνα και πραγματογνωμοσύνη σε γνωστικά αντικείμενα που υπάγονται στον ευρύτερο 
τομέα των βιοεπιστημών και η οποία είτε έχει αμιγώς θεωρητική-επιστημονική κατεύθυνση, μη 
συνδεόμενη με εμπορικούς σκοπούς, είτε προορίζεται για βιομηχανική εφαρμογή και 
διεξάγεται με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, σε ερευνητικά 
κέντρα, ινστιτούτα, ιδρύματα και εργαστήρια που ανήκουν στο δημόσιο ή σε ιδιώτες, καθώς και 

http://143.233.188.164/biotechnology/dat/odigos_spoudon.pdf
http://www.bio.uth.gr/index.php?option=com_content&view=category&id=48&Itemid=61&lang=el
http://www.bio.uth.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=148
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σε αρμόδιες διευθύνσεις, υποδιευθύνσεις ή τμήματα εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών 
δημόσιων οργανισμών και ιδιωτικών επιχειρήσεων. 

  

2. Επίσης οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μπορούν: 

α. Να απασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσίες υγείας (νοσοκομεία, νομαρχίες και άλλους φορείς) 
όλων των βαθμίδων (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια), ως στελέχη των εργαστηρίων. 

β. Να παρέχουν υπηρεσίες με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση σε άλλες κρατικές υπηρεσίες ή 
μηχανισμούς (υγειονομικές υπηρεσίες, Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων [ΕΦΕΤ], Γενικό 
Χημείο του Κράτους). 

γ. Να διευθύνουν ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια (βιοχημείας ή βιοτεχνολογίας). 

δ. Να διευθύνουν εταιρείες σχετικές με τον τομέα της βιοχημείας και της βιοτεχνολογίας και να 
απασχολούνται σε τομείς της βιοτεχνολογίας. 

ε. Να ασχολούνται με τη συμμετοχή σε ομάδες εξέτασης και ανάλυσης, καθώς και την εξέταση 
βιολογικών υλικών – δειγμάτων και γενετικού υλικού, τον έλεγχο της ποιότητας των αναλύσεων, 
τον έλεγχο της εφαρμογής των αρχών ορθής εργαστηριακής πρακτικής, την ερμηνεία και την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων που πραγματοποιούνται σε αναλυτικά 
εργαστήρια, όπως μικροβιολογίας, βιοχημείας, μοριακής βιολογίας, γενετικής. 

στ. Να διεξάγουν το βιοχημικό και βιοτεχνολογικό έλεγχο παραμέτρων περιβάλλοντος. 

ζ. Να εκπονούν μελέτες και εργαστηριακές αναλύσεις και να διενεργούν ελέγχους με 
αντικείμενο τους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες του οικοσυστήματος και τις σχέσεις 
μεταξύ τους. 

η. Να ασχολούνται με τη συμμετοχή σε μελέτες προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος, 
όπως διαχείρισης των τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων και των απορριμμάτων. Επίσης με 
την εκπόνηση βιοχημικών και βιοτεχνολογικών μελετών αποκατάστασης του περιβάλλοντος και 
των ειδικότερων φυσικών στοιχείων που έχουν ρυπανθεί. 

θ. Να επιλέγουν, σχεδιάζουν και ελέγχουν την εφαρμογή βιοτεχνολογικών μεθόδων και 
μεθόδων γενετικής μηχανικής σε βιομηχανικά προϊόντα. 

ι. Να ασχολούνται με την επιστημονική έρευνα, την παροχή συμβουλών και την εφαρμογή 
τεχνικών στον τομέα της βιοπληροφορικής. 

  

3. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μπορούν να αναλαμβάνουν την ευθύνη είτε υπογράφοντας 
ατομικά, είτε συνυπογράφοντας, όταν συμμετέχουν σε ομάδες με άλλους ειδικευμένους 
επιστήμονες, στα εξής αντικείμενα: 

α. Αποτελέσματα των αναλύσεων βιολογικού και γενετικού υλικού που διεξάγονται στα 
εργαστήρια. 

β. Αποτελέσματα των τραπεζών αίματος και βλαστικών κυττάρων που πιστοποιούν την 
ασφάλεια του αίματος και των συστατικών του, καθώς και την ποιότητα των βλαστικών 
κυττάρων και προορίζονται για ιατρική, φαρμακευτική ή βιομηχανική χρήση. 

γ. Μελέτες και πιστοποιητικά σχετικά με την ασφάλεια ιατροτεχνολογικών και εν γένει 
υγειονομικών προϊόντων που παρασκευάζονται από ιστούς ζωικής, φυτικής και βακτηριακής 
προέλευσης. 

δ. Αποτελέσματα βιολογικών δειγματοληψιών κατά την εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων. 

ε. Πιστοποιητικά ελέγχου εφαρμογής των αρχών ορθής εργαστηριακής πρακτικής κατά τον 
έλεγχο χημικών ουσιών. 
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στ. Πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας για την ανθρώπινη και δημόσια υγεία των γενετικά 
τροποποιημένων οργανισμών και νεοφανών προϊόντων. 

ζ. Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την άσκηση βιομηχανικών και εν γένει 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον, στους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες 
και στις μεταξύ τους σχέσεις. 

η. Μελέτες και πιστοποιητικά ελέγχου της ποιότητας και της ασφάλειας περιβάλλοντος. 

θ. Πραγματογνωμοσύνες που προορίζονται για διοικητική ή δικαστηριακή χρήση, με 
αντικείμενο τη διασταύρωση γενετικών στοιχείων και επεξεργασία του σχετικού γενετικού 
υλικού. 

ι. Προτάσεις που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε φορείς του δημοσίου, σχετικά 
με επιδοτούμενα προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, που εμπίπτουν στο 
ευρύτερο πεδίο των βιοεπιστημών. 

Ø  Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος ΠΔ 148_2017 ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 
ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΦΕΚ Α΄αρ. 193/13 Δεκεμβρίου 2017: 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
ανεξαρτήτως του έτους αποφοίτησής τους εντάσσονται στον κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΑΤ4, ο οποίος προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 
παρ. 8 περ. δ’ του ν.1566/1985 (Α’ 167) και βάσει του άρθρου 15 του ν. 1586/1986 (Α’ 37) 
μετονομάστηκε σε κλάδο ΠΕ4, ειδικότητας Βιολόγων (κωδ. 04), για την κάλυψη των 
διδασκόμενων μαθημάτων του οικείου κλάδου. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
γνωμοδότησε θετικά στο αίτημα ένταξης των πτυχιούχων του Τμήματος σε ΠΕ4 ειδικότητας 
βιολόγων τον Ιούνιο του 2015. 

Ø Τέλος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που 
ορίζονται στο ΦΕΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΦΕΚ 
2661/1.7.2019, τ. Β΄) μπορούν να αιτηθούν την απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας της 
Εργαστηριακής Γενετικής, χωρίς εξετάσεις. 

  

18. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020:  5.075 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι απόφοιτοι του Τμήματος λαμβάνουν το 
πτυχίο του Γεωπόνου και ασκούν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο Π.Δ. 344/2000 «Άσκηση επαγγέλματος γεωτεχνικού» και στις ειδικότερες 
νομικές και κανονιστικές διατάξεις, που κάθε φορά ισχύουν, όπως αυτά αναφέρονται στο 
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ). 

 

19. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020:  5.250 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:   ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:   Φυτικής παραγωγής   

                                   Ζωικής Παραγωγής 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη  

http://www.bio.uth.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=911&Itemid=
http://www.bio.uth.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=911&Itemid=
http://www.bio.uth.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1225&Itemid=
http://www.bio.uth.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1033&Itemid=
http://agriculture.upatras.gr/?page_id=1667
https://dagri.uoi.gr/wp-content/uploads/2021/03/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD_%CE%A4%CE%BC._%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82_2019_v07_28-6-2019_LF_1.pdf
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  Στις 4/4/2017, υποβλήθηκε στο ΥΠ.Π.Ε.Θ / 
Γενική Δ/νση Ανώτατης Εκπαίδευσης Δ/νση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης Τμήμα Α΄ 
Οργάνωσης Ανώτατης Εκπαίδευσης, κοινή πρόταση των Τμημάτων Τεχνολόγων Γεωπόνων των 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας για τη ρύθμιση των επαγγελματικών 
δικαιωμάτων των αποφοίτων τους. Σε αυτή περιλαμβάνονται επαγγελματικά δικαιώματα για 
τους αποφοίτους όλων των κατευθύνσεων (Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής και 
Ανθοκομίας – Αρχιτεκτονικής Τοπίου) του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου στο 
οποίο τονίζεται και η ανάγκη για έκδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους απόφοιτους 
του τέως τμήματος Ανθοκομίας – Αρχιτεκτονικής Τοπίου. 

 

20. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 

ΒΑΣΗ 2020:  7.075 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων 

                                   Οπωροκηπευτικών 

                                   Φυτοπροστασίας και Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι απόφοιτοι του Τμήματος Γεωπονίας του 
ΕΛΜΕΠΑ μπορούν να εγγραφούν στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο και να αποκτήσουν άδεια 
άσκησης επαγγέλματος Γεωπόνου για να ανοίξουν κατάστημα εμπορίας σπόρων και φυτικού 
υλικού, γεωργικών φαρμάκων, λιπασμάτων και άλλων αγροεφοδίων, να στελεχώσουν ως 
γεωτεχνικό προσωπικό υπηρεσίες του Δημοσίου (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ.ά.) σε Ερευνητικά Ιδρύματα 
(ΕΛΓΟ/ΔΗΜΗΤΡΑ, ΜΦΙ, ΕΦΕΤ, κ.ά.), Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφερειακές 
Ενότητες, Δήμους), να εργαστούν στην Εκπαίδευση, και σε ιδιωτικούς φορείς, ως 
γεωπόνοι/γεωργικοί σύμβουλοι παραγωγής ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων, σε εταιρείες 
εμπορίας και διακίνησης γεωργικών εφοδίων (λιπάσματα, σπόροι, φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα), σε συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών ή και σε ιδιώτες, σε εταιρείες παραγωγής 
και διάθεσης πολλαπλασιαστικού υλικού, σε οργανισμούς πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων 
κ.ά. 

 

21. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 13.125 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Φυτικής Παραγωγής 

                                 Αγροτικής Οικονομίας 

                                 Ζωικής Παραγωγής 

                                 Εγγείων Βελτιώσεων Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής 

                                 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι απόφοιτοι του Τμήματος Γεωπονίας του 
ΕΛΜΕΠΑ μπορούν να εγγραφούν στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο και να αποκτήσουν άδεια 
άσκησης επαγγέλματος Γεωπόνου για να ανοίξουν κατάστημα εμπορίας σπόρων και φυτικού 
υλικού, γεωργικών φαρμάκων, λιπασμάτων και άλλων αγροεφοδίων, να στελεχώσουν ως 
γεωτεχνικό προσωπικό υπηρεσίες του Δημοσίου (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ.ά.) σε Ερευνητικά Ιδρύματα 

https://agro.hmu.gr/wp-content/uploads/drupal/agro/att/programma_spoydon_tmima_geoponias.pdf
https://www.agro.auth.gr/%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B5%CF%82/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%80%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%82/%CE%BD%CE%AD%CE%BF%20%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%20%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD/%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%89%CE%BD-2019
https://www.agro.auth.gr/uploads/fp.pdf
https://www.agro.auth.gr/uploads/ao.pdf
https://www.agro.auth.gr/uploads/zp.pdf
https://www.agro.auth.gr/uploads/eb.pdf
https://www.agro.auth.gr/uploads/tt.pdf
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(ΕΛΓΟ/ΔΗΜΗΤΡΑ, ΜΦΙ, ΕΦΕΤ, κ.ά.), Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφερειακές 
Ενότητες, Δήμους), να εργαστούν στην Εκπαίδευση, και σε ιδιωτικούς φορείς, ως 
γεωπόνοι/γεωργικοί σύμβουλοι παραγωγής ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων, σε εταιρείες 
εμπορίας και διακίνησης γεωργικών εφοδίων (λιπάσματα, σπόροι, φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα), σε συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών ή και σε ιδιώτες, σε εταιρείες παραγωγής 
και διάθεσης πολλαπλασιαστικού υλικού, σε οργανισμούς πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων 
κ.ά. 

 

22. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΔΙ.ΠΑ.Ε.  

ΒΑΣΗ 2020:  9.275 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  Αγροτικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας  

                                 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής 

                                 Φυτικής Παραγωγής 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνολόγων 
Γεωπόνων αποκτούν τις απαραίτητες τεχνολογικές και επιστημονικές γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες της γεωπονικής τεχνολογίας στην κατευθύνση της φυτικής παραγωγής για να 
μπορούν να απασχολούνται σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, 
είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως υπεύθυνοι ή στελέχη επιχειρήσεων. 

 

23. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 

ΒΑΣΗ 2020: 6.500 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, και την 
εγγραφή τους στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο οι απόφοιτοι του Τμήματος Γεωπονίας μπορούν να 
απασχοληθούν:  ως σύμβουλοι στην παραγωγική διαδικασία ασφαλών και ποιοτικών 
προϊόντων,  ως μελετητές σχεδίων βελτίωσης & δράσεων γεωργικών εκμεταλλεύσεων,  ως 
εργολήπτες δημοσίων έργων (έργα πρασίνου, υδραυλικά έργα κ.α.)  ως στελέχη σε εταιρείες 
εμπορίας γεωργικών εφοδίων, γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμών,  ως ιδιοκτήτες ή 
στελέχη σε καταστήματα εμπορίας γεωργικών εφοδίων (Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, 
Λιπασμάτων, Πολλαπλασιαστικού Υλικού, κ.ά.),  ως ιδιοκτήτες ή στελέχη σε εταιρείες 
παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού (φυτώρια δενδροκομικών ειδών, καλλωπιστικών και 
εταιρείες σποροπαραγωγής),  ως στελέχη σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (διαχείριση γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων – οργάνωση παραγωγής),  ως στελέχη σε εταιρείες εμπορίας γεωργικών 
προϊόντων (συσκευαστήρια, τυποποιητήρια, γεωργικές βιομηχανίες),  ως στελέχη σε εταιρείες 
της εφοδιαστικής αλυσίδας των γεωργικών προϊόντων (αποθήκες γεωργικών προϊόντων, 
εταιρείες logistics),  ως σύμβουλοι σε ομάδες παραγωγών,  σε εταιρείες εκτέλεσης πειραμάτων 
αξιολόγησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων και πολλαπλασιαστικού υλικού (GEP- Good 
Efficacy Practices),  σε οργανισμούς πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων (Ολοκληρωμένη 
Διαχείριση, Βιολογική Γεωργία) και  σε ερευνητικά ιδρύματα. Επίσης μπορούν να εργαστούν 
δημόσιους φορείς:  Δημόσιες Υπηρεσίες (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, 
Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και 
Εγγυήσεων),  Σε ερευνητικά κέντρα (Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικών Ερευνών, Μπενάκειο 

https://www.ihu.gr/wp-content/uploads/2019/07/programma-spoudon-geoponias.pdf
http://agro.uop.gr/index.php/undergraduate-studies
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Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο κα),  Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας,  Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Δήμους, Περιφέρειες, Αναπτυξιακές Εταιρείες, κα),  Τοπικούς Οργανισμούς 
Εγγείων Βελτιώσεων,  Τραπεζικά Ιδρύματα,  Εκπαίδευση (Σχολεία της Β΄θμιας Εκπαίδευσης, 
Δημόσια και Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. και Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης) 

 

24. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 

ΒΑΣΗ 2020: 5.375 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Φυτικής παραγωγής  

                                 Ζωικής Παραγωγής   

                                Αγροτικής Οικονομίας 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι απόφοιτοι του τμήματος, πτυχιούχοι 
Γεωπόνοι, ασκούν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα στα πλαίσια του κύκλου της ειδίκευσής 
τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα επαγγελματικά δικαιώματα που ορίζονται στο Π.Δ. 
344/2000 (ΦΕΚ Α’ 297 - Άρθρα 8 και 9) «Άσκηση του Επαγγέλματος του Γεωτεχνικού» και στις 
ειδικότερες νομικές και κανονιστικές διατάξεις, που κάθε φορά ισχύουν. Οι πτυχιούχοι Γεωπόνοι 
μπορούν να εργαστούν στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα ως μισθωτοί και ως 
αυτοαπασχολούμενοι στον Ιδιωτικό τομέα. 

 

25. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 7.650 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Σκοπός του Τμήματος Γεωπονίας – 
Αγροτεχνολογίας είναι να διασφαλίζει αφενός το γεωπονικό χαρακτήρα στο προφίλ των 
αποφοίτων, να προάγει τους βασικούς άξονες ανάπτυξης του Τμήματος (Γεωργική 
Μηχανολογία, Γεωργικές Κατασκευές, Υδατικοί Πόροι- Γεωργική Υδραυλική, Εδαφικοί Πόροι - 
Εδαφομηχανική, Αγροτική ανάπτυξη) καθώς και να ενσωματώνει εφαρμογές ψηφιακών 
τεχνολογιών στη Γεωργία και τη διαχείριση των Βιοσυστημάτων. 

 

26. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΒΑΣΗ 2020:  6.550 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πτυχιούχοι Γεωπόνοι Ιχθυολόγοι του τΓΙΥΠ, 
έχουν τα προσόντα και τις δυνατότητες ν’ απασχοληθούν σε Δημόσιους Οργανισμούς, στον 
Ιδιωτικό Τομέα και σε Διεθνείς Οργανισμούς, όπως συγκεκριμένα ορίζεται στο ΦΕΚ του 
προσοντολογίου (ΠΔ 347/2003) και στο ΦΕΚ για τα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου των 
Γεωτεχνικών (ΠΔ 344/2000). Πρόσφατα, με τους Ν4262/2014, Ν4440/2016 αντικαθίστανται 
κάποια άρθρα επί των ΠΔ στα οποία ρυθμίζονται πληρέστερα τα επαγγελματικά δικαιώματα του 
κλάδου σε σύνδεση με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και την αγορά εργασίας των αποφοίτων 
τους. 

https://agro.uowm.gr/wp-content/uploads/sites/4/2020/12/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D-%CE%93%CE%95%CE%A9%CE%A0%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%A3-2020_2021.pdf
https://agrtec.uth.gr/wp-content/uploads/2021/02/%CE%A4%CE%9C%CE%97%CE%9C%CE%91-%CE%93%CE%95%CE%A9%CE%A0%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%91%CE%A3-%CE%91%CE%93%CE%A1%CE%9F%CE%A4%CE%95%CE%A7%CE%9D%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3_%CE%9A%CE%91%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%A4%CE%A5%CE%A7%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%A9%CE%9D-%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D.pdf
http://diae.uth.gr/wp-content/uploads/2018/08/Odigos2019.pdf
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27. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 10.250 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι απόφοιτοι είναι ικανοί να χειρίζονται την 
κλασσική και τη σύγχρονη μεθοδολογία δημιουργίας και παραγωγής βελτιωμένου 
πολλαπλασιαστικού υλικού (γενετική βελτίωση, βιοτεχνολογία-γενετική μηχανική), τη σύγχρονη 
καλλιεργητική τεχνική (φυσιολογία, θρέψη, φυτοπροστασία), την ανάπτυξη σύγχρονης 
γεωργικής τεχνολογίας, τη διαχείριση των φυσικών πόρων και του αγροτικού περιβάλλοντος και 
την ασφάλεια στην παραγωγή προϊόντων φυτικής προέλευσης. 

 

28. ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 4.100 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος  

                                Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού Προϊόντων 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Δασολόγος 

 

29. ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΔΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 2.050 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Δασολόγος 

  

30. ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 

ΒΑΣΗ 2020: 625 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  

(Α) ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

(Β) ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ EΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: - Τα υφιστάμενα επαγγελματικά δικαιώματα 
των Δασολόγων (ΠΔ 344/2000) - Η υφιστάμενη Νομοθεσία και οι Πολιτικές της Ελλάδας (π.χ. 
Εθνική Στρατηγική για τα Δάση, ΦΕΚ 5351/28-11-2018) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Οδηγία 
92/43/ΕΟΚ, Οδηγία 2000/60/ΕΚ) - Το περιεχόμενο των αντίστοιχων προπτυχιακών 
προγραμμάτων σπουδών (ΠΠΣ) άλλων Τμημάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού, - Η συμβολή 

http://agr.uth.gr/wp-content/uploads/2020/11/odigo_spoudon_20-21.pdf
http://fwsd.uth.gr/wp-content/uploads/2020/12/odigos_spoudwn20-21.pdf
https://fmenr.duth.gr/wp-content/uploads/2020/06/fmenr-%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD-2019-2020.pdf
http://karp.aua.gr/wp-content/uploads/2019/09/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91-%CE%94%CE%91%CE%A3%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%91%CE%A3-%CE%9A%CE%91%CE%99-%CE%94%CE%A6%CE%A0.pdf
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του Τμήματος και των αποφοίτων του στην Εθνική, Περιφερειακή και Τοπική οικονομία και 
αγορά.  

Άρθρο 10: 

 Οι δασολόγοι ασκούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις που 
κάθε φορά ισχύουν και ειδικότερα: α) Στη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση, προστασία, 
αξιοποίηση και ανάπτυξη των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων καθώς και των λοιπών 
εκτάσεων που διέπονται από τη δασική νομοθεσία. β) Στη θήρα, θηραματική οικονομία, 
ζωολογικούς κήπους και πάρκα, καταφύγια άγριων ζώων, βελτίωση βιοτόπων, ιχθυοκαλλιέργεια 
και αλιεία στα ορεινά και ημιορεινά ύδατα, εκτός από τις περιπτώσεις που αφορούν στη 
διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών των άγριων ζώων και ιχθύων. γ) Στη διοίκηση, 
διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση των ορεινών και ημιορεινών βοσκοτόπων και 
λειβαδικών εκτάσεων. δ) Στις δασικές μεταφορικές εγκαταστάσεις, στη διακίνηση, επεξεργασία 
και έλεγχο της ποιότητας και εμπορίας των δασικών και δασογενών γενικά προϊόντων. ε) Σε 
δραστηριότητες που έχουν σχέση με την προστασία, αξιοποίηση και διατήρηση της ισορροπίας 
του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και στην αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται σ’ αυτό. 
στ) Σε κάθε φύσης εδαφολογικές και εγγειοβελτιωτικές εργασίες δασικού ενδιαφέροντος και 
στη διευθέτηση των ορεινών λεκανών των χειμάρρων και χειμαρρωδών ρευμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης και της διαχείρισης του χιονιού. ζ) Στην ίδρυση και λειτουργία φυτωρίων 
παραγωγής κάθε φύσης φυτικού υλικού που έχει δασική ή καλλωπιστική αξία, στην εν γένει 
εμπορία του υλικού αυτού, καθώς και στην παραγωγή και εμπορία σπόρων και φυτευτικού 
υλικού δασικών και καλλωπιστικών ειδών. η) Σε κατασκευαστικά έργα εξυπηρέτησης 
γεωργοκτηνοτροφικών-δασικών σκοπών, σε φυτοτεχνικά έργα διαχείρισης, ανάπτυξης και 
αισθητικής αναβάθμισης πρασίνου εντός και εκτός των πόλεων, καθώς και στη φυτοτεχνική 
αποκατάσταση πρανών(δρόμοι, σιδηροδρομικές γραμμές), φυσικών σχηματισμών(ποταμών, 
χειμάρρων) και των αρδευτικών δικτύων αυτών. θ) Σε δασικές εκμεταλλεύσεις, βιομηχανίες 
παραγωγής, κατεργασίας και αξιοποίησης προϊόντων του δάσους, εταιρίες, τράπεζες, 
προγράμματα, καθώς και σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν σχέση με το δάσος και τα 
προϊόντα αυτού ή το φυσικό περιβάλλον. ι) Στην παραγωγή, τυποποίηση, υποσυσκευασία, 
άσκηση εμπορίας και διάθεσης φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, δασικών μηχανημάτων, 
εργαλείων και σκευών, δασικού ενδιαφέροντος, καθώς και στη χρήση φυτοφαρμάκων για 
καταπολέμηση εντόμων σε δασικά είδη δένδρων και θάμνων. ια) Στη δημιουργία, ανάπτυξη, 
διαχείριση και συντήρηση αλσών, πάρκων, δενδροστοιχιών, γηπέδων, παιδικών χαρών και 
γενικότερα υπαίθριων χώρων αναψυχής και φυτοτεχνικής διαμόρφωσης εντός και εκτός των 
πόλεων. ιβ) Στην εγκατάσταση και διαχείριση δασοσυστάδων και τεχνητών φυτειών από δασικά 
είδη σε ορεινές, ημιορεινές και πεδινές περιοχές. ιγ) Στη διαχείριση και προστασία των εθνικών 
δρυμών, των υγροβιότοπων και κάθε άλλου προστατευόμενου χερσαίου φυσικού 
οικοσυστήματος, καθώς και στην τουριστική ή άλλη αξιοποίηση των περιαστικών και 
αισθητικών δασών. ιδ) Στην παραγωγή, τυποποίηση και εμπορία αρωματικών φυτών και των 
προϊόντων αυτών, καθώς και καρπών του δάσους(αγριοφράουλες, βατόμουρα). ιε) Στην 
κατάρτιση, εφαρμογή και έλεγχο αναπτυξιακών μελετών και προγραμμάτων νομών, περιοχών 
και αξιόλογων εκτάσεων δασών ή δασικών εκτάσεων, στην κατάρτιση μελετών για δασικής 
φύσης επενδύσεις, όπως αναδασώσεις, βιομηχανίες παραγωγής, κατεργασίας και αξιοποίησης 
των προϊόντων του δάσους, δασικά φυτώρια, καθώς και στον έλεγχο και αξιολόγηση αυτών. ιστ) 
Στη σύνταξη των δασικών χαρτών, σύνταξη μελετών φωτοερμηνείας και τηλεπισκόπισης, καθώς 
και στη χρησιμοποίηση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) για το χαρακτηρισμό, 
διαχείριση και αξιοποίηση εκτάσεων δασικού ενδιαφέροντος για επιστημονικούς, διοικητικούς, 
δικαστικούς, κτηματολογικούς ή άλλους σκοπούς. ιζ) Στην εκπαίδευση(δευτεροβάθμια 
τριτοβάθμια), σε οργανισμούς έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης, ποιοτικού ελέγχου και 
τυποποίησης που έχουν σχέση με χερσαία φυσικά οικοσυστήματα και προϊόντα που παράγονται 
από τα δάση, σε εταιρίες τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, σε οργανισμούς και εταιρίες 



 

Σελίδα 259 από 406 
 

κτηματογράφησης, καθώς και σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης(Ο.Τ.Α.) όλων των 
βαθμίδων. 

 

31. ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

ΒΑΣΗ 2020: 2.550 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: (ι) Οικολογίας & Διατήρησης Βιοποικιλότητας, (ιι) Διαχείρισης, Προστασίας 
Φυσικών Πόρων & Κλιματικής Αλλαγής και (ιιι) Αρχιτεκτονικής & Αποκατάστασης Τοπίου. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: (βλ. παραπάνω) 

  

32. ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 8.775 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: (βλ. παραπάνω) 

 

33. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 7.975 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πτυχιούχοι του Τμήματος θα έχουν 
δυνατότητες επαγγελματικής σταδιοδρομίας στις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και στις 
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, στις Μ.Κ.Ο. που δραστηριοποιούνται στην 
φροντίδα ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, στους Διεθνείς και Διακρατικούς Οργανισμούς 
(Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κλπ.) που ασχολούνται με 
την υγεία και βεβαίως στην έρευνα και εκπαίδευση στις Σχολές Επιστημών Υγείας και στα 
αντίστοιχα ερευνητικά ιδρύματα. 

 

34. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 9.825 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  

1. Δημόσιας Υγείας  

2. Κοινοτικής Υγείας 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Σκοπός του τμήματος είναι η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης στο χώρο της Δημόσιας και 
Κοινοτικής Υγείας. Η παρακολούθηση του προγράμματος σπουδών παρέχει στους αποφοίτους 
των κατευθύνσεων τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες που θα τους 

http://www.for.ihu.gr/index.php/el/2018-09-17-13-23-56/2018-09-21-14-49-26/2018-09-21-14-51-49
https://www.for.auth.gr/uploads/Odigos_sp_NEO_PPS_2_21a.pdf
https://7221ee01-dfae-4196-a54f-7ae790638274.filesusr.com/ugd/718111_62d108769b7d402caba8862541b9ebeb.pdf
https://pch.uniwa.gr/programma-spoydon/
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επιτρέψουν να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν τη σύνθετη φύση των θεμάτων δημόσιας και 
κοινοτικής υγείας αλλά και να λαμβάνουν επιστημονικά τεκμηριωμένη δράση, για την 
προστασία και την προαγωγή της υγείας του πληθυσμού και τη βελτίωση του συστήματος 
Δημόσιας Υγείας της χώρας. 

 

35. ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 11.275 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

 Όλοι  οι  απόφοιτοι  του  Τμήματος  μπορούν  να  εργαστούν  ως  Διαιτολόγοι‐ Διατροφολόγοι, 
στο νοσοκομειακό τομέα, στον τομέα επιχειρήσεων κλάδου τροφίμων, 
στον  τομέα  της  κοινότητας  ή  να  ασκήσουν  το  επάγγελμα  του  διαιτολόγου‐
διατροφολόγου  ιδιωτικά.  Παράλληλα,  το  πρόγραμμα  σπουδών  παρέχει  επαγγελματική  επ
άρκεια  και  ο  απόφοιτος θα μπορούσε να απασχοληθεί και στην εκπαίδευση. 

 

 

36. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 

 ΜΟΡΙΑ 2020: 15.350 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και 
την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και 
ιδιωτικό τομέα: σε νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς, σε νοσοκομεία, σε ιδρύματα 
φροντίδας για το παιδί, σε χώρους ψυχαγωγίας για το παιδί, σε δικό τους νηπιαγωγείο. 

 

37. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 875 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Στις προκλήσεις του 21ου αιώνα, οι 
επαγγελματικές προοπτικές αυτού του κλάδου γίνονται εξαιρετικά ευρείες και δυναμικές. Ως εκ 
τούτου αναμένεται μια εξελικτικά πολλαπλασιαστική διεύρυνση των πεδίων δημιουργικής 
επαγγελματικής ενασχόλησης των αποφοίτων μας. Οι σπουδές στο Τμήμα αυτό θα προσφέρουν 
επάρκεια γνώσεων που θα επιτρέψει οι απόφοιτοι του Τμήματος είτε ως 
αυτοαπασχολούμενοι/επιχειρηματίες, είτε ως μελετητές να συνθέσουν τις πλέον σύγχρονες 
μεθόδους γεωργικής καλλιέργειας με την παράλληλη/ταυτόχρονη ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, 
γαλακτοκομίας, πτηνοτροφίας, αλιείας, τουρισμού και δη οικοτουρισμού και τη στήριξή της 
μέσω της χρήσης των κατάλληλων προηγμένων τεχνολογιών και μηχανημάτων παραγωγής, ως 
συνάρτηση του τόπου και των ιδιομορφιών της καλλιέργειας. Θα έχουν την δυνατότητα να 
εφαρμόσουν επιστημονικές μεθόδους παραγωγής οι οποίες θα ελαχιστοποιούν τις επεμβάσεις 

http://dnd.uth.gr/index.php/spoudes/proptyxiakes-spoudes/parousiasi-diarthrosi-programmatos
http://www.ecd.uoa.gr/wp-content/uploads/2016/01/%CE%A0%CE%A0%CE%A3_2019-20_-%CE%95%CE%9A%CE%94%CE%9F%CE%A3%CE%97-4.pdf
http://bioagren.upatras.gr/?page_id=50
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στο φυσικό περιβάλλον και στα συνυπάρχοντα Βιοσυστήματα, μεγιστοποιώντας τη διαχρονικά 
αειφόρο παραγωγή και αξιοποιώντας σύγχρονες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
καινοτόμες μεθόδους απομακρυσμένης παρακολούθησης, λίπανσης-υδρολίπανσης και 
άρδευσης των καλλιεργειών, συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας, τυποποίησης και 
πιστοποίησης των παραγόμενων προϊόντων και αξιοποίηση της υπολειμματικής βιομάζας για 
παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας.  Η εξοικείωση σας με τις νέες τεχνολογίες (Internet 
of Things, Cloud Technologies, Data Analytics, Wireless Sensor Networks, Integrated GIS, 5G for 
fast and reliable communication, και άλλα) θα σας δώσουν την δυνατότητα σχεδιασμού και 
εφαρμογής της «Ευφυούς Γεωργίας του Μέλλοντος – Smart Agriculture of the Future» . 

 

 

38. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ 

ΒΑΣΗ 2020: 15.700 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να 
απασχοληθούν επαγγελματικά στη δημόσια και ιδιωτική Νοσοκομειακή περίθαλψη 
(Νοσοκομεία, Κλινικές, Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά ιατρεία), στην Κοινότητα (Παιδικοί 
σταθμοί, Γηροκομεία, Κέντρα Αποκατάστασης, ΚΑΠΗ, Δημοτικά ιατρεία, Κατασκηνώσεις), σε 
αθλητικές Ομοσπονδίες, αθλητικούς συλλόγους και γυμναστήρια, στη Βιομηχανία (Βιομηχανίες 
Τροφίμων, σκευασμάτων τροφίμων) και Μονάδες μαζικής εστίασης, στην Ανώτατη και 
Μεταλυκειακή Εκπαίδευση (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ), σε Ερευνητικά Κέντρα και Ερευνητικά Ινστιτούτα και 
ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή υπάλληλοι (Διαιτολογικά Γραφεία, Διαιτητικά Κέντρα, 
Ινστιτούτα). 

 

39. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 

ΒΑΣΗ 2020:  10.775 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  (Άρθρο 1, ΠΔ 78, ΦΕΚ 36/07-02-1989, Τεύχος 
Πρώτο) 1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων 
και Διατροφής των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες 
επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με 
άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της Τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους 
και ειδικούς τομείς της Επιστήμης Τροφίμων και τη διαδικασία της συντήρησης, επεξεργασίας 
και ποιοτικού Ελέγχου των Τροφίμων, της αξιοποίησης των υποπροϊόντων και συμμετέχουν στο 
βιολογικό καθαρισμό των αποβλήτων των βιομηχανιών Τροφίμων. 2. Οι παραπάνω πτυχιούχοι 
έχουν δικαίωμα να εργαστούν ως στελέχη στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα όπως αυτός 
προσδιορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, ή ως αυτοαπασχολούμενοι ως εξής. 
α) Στις βιοτεχνίες και βιομηχανίες με την παραγωγή και τον ποιοτικό έλεγχο των τροφίμων, 
καθώς και στις Υπηρεσίες ελέγχου και διακίνησης των τροφίμων. β) Εμπορία και διακίνηση 
εξοπλισμού βιομηχανιών και βιοτεχνιών τροφίμων και πρόσθετων υλών. γ) Ίδρυση και 
λειτουργία εργαστηρίων ανάλυσης και ελέγχου τροφίμων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που 
χορηγούν τις σχετικές άδειες τα αρμόδια Υπουργεία που έχουν την ευθύνη ελέγχου των 
εργαστηρίων αυτών. δ) Εκπόνηση ή συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών οικονομοτεχνικής 

https://www.ddns.hua.gr/mathimata-proptyxiakoy-programmatos-spoudon-odigos-spoudon/
http://fst.uop.gr/images/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91_%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D_%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A4%CE%95%CE%A4%CE%A1%CE%9F_%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%97_%CE%9C%CE%9F%CE%A1%CE%A6%CE%977720.pdf
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σκοπιμότητας για την ίδρυση ή επέκταση βιομηχανιών τροφίμων. ε) Συμμετοχή στην εκπόνηση 
μελετών και στην επίβλεψη για την κατασκευή ή επέκταση βιομηχανιών τροφίμων. στ) Άσκηση 
κάθε άλλης δραστηριότητας σε επαγγελματικά αντικείμενα που θα προκύπτουν από την εξέλιξη 
της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων. ζ) Άσκηση καθηκόντων εμπειρογνώμονα σε 
αγορανομικά δικαστήρια ή άλλα δικαστήρια και σε υπηρεσίες ελέγχου τροφίμων για την 
πιστοποίηση της ποιότητας και καταλληλότητας των τροφίμων. 3. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος 
μπορούν να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικοτεχνικής ιεραρχίας και βιομηχανίες και 
βιοτεχνίες τροφίμων και υπηρεσίες τροφίμων. 4. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να 
καλύπτουν τις θέσεις υπευθύνων στελεχών στις επιχειρήσεις που προβλέπονται από τη 
νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για τη λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών. 5. Οι πτυχιούχοι 
του Τμήματος απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, σύμφωνα με την κάθε 
φορά ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν και ως μέλη ερευνητικών 
ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους. 6. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων 
της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής των Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο 
των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων. 

 

40. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 

ΒΑΣΗ 2020: 10.225 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ζωικής Παραγωγής 
με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους μπορούν να ασχολούνται είτε 
αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της 
τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της Ζωοτεχνικής Επιστήμης και της 
διαδικασίας της κτηνοτροφικής παραγωγής, όπως είναι η παραγωγή ζωοκομικών προϊόντων, η 
διακίνηση, η εμπορία, η συντήρηση, η τυποποίηση, η διαχείριση κτηνοτροφικών προϊόντων και 
ζωοτροφών, καθώς και η προστασία και η αναπαραγωγή του ζωικού κεφαλαίου. 

1. Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη μονάδων, είτε ως 
αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα της ζωικής παραγωγής, και αξιοποιούνται ειδικότερα στα 
εξής αντικείμενα και δραστηριότητες: 

α. Παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων και αναπαραγωγικών ζώων καθώς επίσης και εκτροφή 
γουνοφόρων ζώων. 

β. Παραγωγή και τυποποίηση μειγμάτων ζωοτροφών, συμπληρωμάτων και ισορροπιστών αυτών, 
έλεγχο των μειγμάτων ζωοτροφών για την πιστοποίηση της καταλληλότητας τους, της ποιοτικής 
και θρεπτικής τους κατάστασης και τη σύνταξη των σχετικών εκθέσεων. 

γ. Επεξεργασία σπέρματος των ζώων και διενέργεια τεχνητής σπερματέγχυσης σε κέντρο 
σπερματοληψίας. 

δ. Οργάνωση και λειτουργία ζωαγορών, σφαγείων, κρεαταγορών και ψυκτικών εν γένει χώρων 
εναποθήκευσης η κατάψυξης κτηνοτροφικών προϊόντων. 

ε. Οργάνωση αγοροπωλησιών ζώων αναπαραγωγής και εργασίας και λοιπών ζώων, καθώς και 
σμηνών πτηνών και μελισσών, εφόσον η αγορά τους πραγματοποιείται με δάνεια η επιδοτείται 
με κρατικά προγράμματα. 

στ. Συγκεντρώσεις κτηνοτροφικών προϊόντων που διενεργούνται από συνεταιριστικές 
οργανώσεις, ιδιώτες, οργανισμούς η το δημόσιο. 

http://zp.aua.gr/lessons-catalog/
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ζ. Μαζικούς ψεκασμούς για την καταπολέμηση ζωονόσων, καθώς και συστηματικές 
απολυμάνσεις αποθηκευτικών χώρων για κτηνοτροφικά προϊόντα, διενεργούμενες από το 
κράτος, οργανισμούς η ιδιώτες. 

η. Εκτιμήσεις και πραγματογνωμοσύνες που διενεργούνται σε πάσης φύσεως ζημιές 
κτηνοτροφικής παραγωγής. 

θ. Εμπορία κτηνοτροφικών προϊόντων, κτηνιατρικών φαρμάκων, κτηνοτροφικών εργαλείων και 
εξοπλισμών, ορμονών, βιταμινών και λοιπών βιολογικών προϊόντων. 

ι. Ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων εμπορίας των ειδών του (δ) και (θ) καθώς και ειδικών 
εργαστηρίων και γραφείων ειδικών δραστηριοτήτων σχετικών με τη Ζωοκομική Ανάπτυξη και την 
Κτηνοτροφική Παραγωγή. 

ια. Εκπόνηση και επίβλεψη ή συμμετοχή στην εκπόνηση γεωργοκτηνοτροφικών μελετών για τη 
δημιουργία ή εκσυγχρονισμό κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, κτηνοτροφικών έργων όπως 
σφαγείων, κρεαταγορών, πτηναγορών, αποθηκών κτηνοτροφικών προϊόντων. 

ιβ. Πραγματοποίηση επιβλέψεων και επιμετρήσεων της κατασκευής ζωοτεχνικών έργων. 

ιγ. Κάθε άλλη δραστηριότητα που εμφανίζεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας και αποδεδειγμένα 
καλύπτεται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους. 

2. Οι πτυχιούχοι του τμήματός Ζωικής Παραγωγής μπορούν να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της 
διοικητικής και τεχνικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της ζωικής παραγωγής. Επίσης, 
μπορούν να καλύπτουν θέσεις υπευθύνων στελεχών που προβλέπονται από τη νομοθεσία, που 
ισχύει κάθε φορά, για τη λειτουργία των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων και 
πιστοποιούν την καταλληλότητα των κτηνοτροφικών προϊόντων που προορίζονται για την 
κατανάλωση. 

3. Εγγράφονται στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών του Υπουργείου Δημοσίων Έργων για 
εξειδικευμένες εργασίες κατηγοριών Ζωοτεχνικών έργων. 

4. Οι πτυχιούχοι του τμήματος απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της Ζωοκομικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν και σαν 
μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους. 

5. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το 
επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων. 

 

41. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 4.750 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ζωικής Παραγωγής 
με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους μπορούν να ασχολούνται 
είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και 
εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της Ζωοτεχνικής Επιστήμης 
και της διαδικασίας της κτηνοτροφικής παραγωγής, όπως είναι η παραγωγή ζωοκομικών 
προϊόντων, η διακίνηση, η εμπορία, η συντήρηση, η τυποποίηση, η διαχείριση κτηνοτροφικών 
προϊόντων και ζωοτροφών, καθώς και η προστασία και η αναπαραγωγή του ζωικού κεφαλαίου. 

1. Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη μονάδων, είτε ως 
αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα της ζωικής παραγωγής, και αξιοποιούνται ειδικότερα 
στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες: 

https://service.eudoxus.gr/public/departments/courses/411686/2020
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α. Παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων και αναπαραγωγικών ζώων καθώς επίσης και εκτροφή 
γουνοφόρων ζώων. 

β. Παραγωγή και τυποποίηση μειγμάτων ζωοτροφών, συμπληρωμάτων και ισορροπιστών 
αυτών, έλεγχο των μειγμάτων ζωοτροφών για την πιστοποίηση της καταλληλότητας τους, της 
ποιοτικής και θρεπτικής τους κατάστασης και τη σύνταξη των σχετικών εκθέσεων. 

γ. Επεξεργασία σπέρματος των ζώων και διενέργεια τεχνητής σπερματέγχυσης σε κέντρο 
σπερματοληψίας. 

δ. Οργάνωση και λειτουργία ζωαγορών, σφαγείων, κρεαταγορών και ψυκτικών εν γένει χώρων 
εναποθήκευσης η κατάψυξης κτηνοτροφικών προϊόντων. 

ε. Οργάνωση αγοροπωλησιών ζώων αναπαραγωγής και εργασίας και λοιπών ζώων, καθώς και 
σμηνών πτηνών και μελισσών, εφόσον η αγορά τους πραγματοποιείται με δάνεια η επιδοτείται 
με κρατικά προγράμματα. 

στ. Συγκεντρώσεις κτηνοτροφικών προϊόντων που διενεργούνται από συνεταιριστικές 
οργανώσεις, ιδιώτες, οργανισμούς η το δημόσιο. 

ζ. Μαζικούς ψεκασμούς για την καταπολέμηση ζωονόσων, καθώς και συστηματικές 
απολυμάνσεις αποθηκευτικών χώρων για κτηνοτροφικά προϊόντα, διενεργούμενες από το 
κράτος, οργανισμούς η ιδιώτες. 

η. Εκτιμήσεις και πραγματογνωμοσύνες που διενεργούνται σε πάσης φύσεως ζημιές 
κτηνοτροφικής παραγωγής. 

θ. Εμπορία κτηνοτροφικών προϊόντων, κτηνιατρικών φαρμάκων, κτηνοτροφικών εργαλείων και 
εξοπλισμών, ορμονών, βιταμινών και λοιπών βιολογικών προϊόντων. 

ι. Ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων εμπορίας των ειδών του (δ) και (θ) καθώς και ειδικών 
εργαστηρίων και γραφείων ειδικών δραστηριοτήτων σχετικών με τη Ζωοκομική Ανάπτυξη και 
την Κτηνοτροφική Παραγωγή. 

ια. Εκπόνηση και επίβλεψη ή συμμετοχή στην εκπόνηση γεωργοκτηνοτροφικών μελετών για τη 
δημιουργία ή εκσυγχρονισμό κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, κτηνοτροφικών έργων όπως 
σφαγείων, κρεαταγορών, πτηναγορών, αποθηκών κτηνοτροφικών προϊόντων. 

ιβ. Πραγματοποίηση επιβλέψεων και επιμετρήσεων της κατασκευής ζωοτεχνικών έργων. 

ιγ. Κάθε άλλη δραστηριότητα που εμφανίζεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας και 
αποδεδειγμένα καλύπτεται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους. 

2. Οι πτυχιούχοι του τμήματός Ζωικής Παραγωγής μπορούν να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα 
της διοικητικής και τεχνικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της ζωικής παραγωγής. 
Επίσης, μπορούν να καλύπτουν θέσεις υπευθύνων στελεχών που προβλέπονται από τη 
νομοθεσία, που ισχύει κάθε φορά, για τη λειτουργία των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και 
επιχειρήσεων και πιστοποιούν την καταλληλότητα των κτηνοτροφικών προϊόντων που 
προορίζονται για την κατανάλωση. 

3. Εγγράφονται στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών του Υπουργείου Δημοσίων Έργων για 
εξειδικευμένες εργασίες κατηγοριών Ζωοτεχνικών έργων. 

4. Οι πτυχιούχοι του τμήματος απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της Ζωοκομικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης μπορούν να 
απασχοληθούν και σαν μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους. 

5. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το 
επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων. 

42. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 8.100 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

http://foodscitech.upatras.gr/?page_id=1821
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Τεχνολόγου 
Τροφίμων καθορίζονται βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 78 ΦΕΚ 36/ Τεύχος Α’ 07/02/1992, 
άρθρο 1, το οποίο αναλύεται ως κατωτέρω: 

  1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και 
Διατροφής των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες 
επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με 
άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της Τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους 
και ειδικούς τομείς της Επιστήμης Τροφίμων και τη διαδικασία της συντήρησης, επεξεργασίας 
και ποιοτικού Ελέγχου των Τροφίμων, της αξιοποίησης των υποπροϊόντων και συμμετέχουν στο 
βιολογικό καθαρισμό των αποβλήτων των βιομηχανιών Τροφίμων.  

2. Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα να εργαστούν ως στελέχη στον ιδιωτικό και δημόσιο 
τομέα όπως αυτός προσδιορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, ή ως 
αυτοαπασχολούμενοι ως εξής: 

 α) Στις βιοτεχνίες και βιομηχανίες με την παραγωγή και τον ποιοτικό έλεγχο των τροφίμων, 
καθώς και στις Υπηρεσίες ελέγχου και διακίνησης των τροφίμων.  

β) Εμπορία και διακίνηση εξοπλισμού βιομηχανιών και βιοτεχνιών τροφίμων και πρόσθετων 
υλών.  

γ) Ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων ανάλυσης και ελέγχου τροφίμων, σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις που χορηγούν τις σχετικές άδειες τα αρμόδια Υπουργεία που έχουν την ευθύνη 
ελέγχου των εργαστηρίων αυτών.  

δ) Εκπόνηση ή συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών οικονομοτεχνικής σκοπιμότητας για την 
ίδρυση ή επέκταση βιομηχανιών τροφίμων. 

 ε) Συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών και στην επίβλεψη για την κατασκευή ή επέκταση 
βιομηχανιών τροφίμων.  

στ) Άσκηση κάθε άλλης δραστηριότητας σε επαγγελματικά αντικείμενα που θα προκύπτουν από 
την εξέλιξη της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων.  

ζ) Άσκηση καθηκόντων εμπειρογνώμονα σε αγορανομικά δικαστήρια ή άλλα δικαστήρια και σε 
υπηρεσίες ελέγχου τροφίμων για την πιστοποίηση της ποιότητας και καταλληλότητας των 
τροφίμων.  

3. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικοτεχνικής 
ιεραρχίας στις βιομηχανίες και βιοτεχνίες τροφίμων και υπηρεσίες τροφίμων. 

 4. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις υπευθύνων στελεχών στις 
επιχειρήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για τη λειτουργία των 
επιχειρήσεων αυτών.  

5. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, σύμφωνα 
με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν και ως μέλη 
ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.  

6. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και 
Διατροφής των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με την απόκτηση του πτυχίου τους 
ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων. 

 

43. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 12.675 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

https://fst.uniwa.gr/courses/undergradute/
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: βλ. παραπάνω 

 

44. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 

ΒΑΣΗ 2020: 6.700 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης και 
Τεχνολογίας Τροφίμων μπορούν να διεκδικήσουν επαγγελματική και επιστημονική 
σταδιοδρομία στον τομέα των τροφίμων είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε ως υπάλληλοι 
στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. 

Πιθανές προοπτικές σταδιοδρομίας είναι: 

-Στελέχη βιομηχανιών τροφίμων (σχεδιασμός προϊόντων, παραγωγή, έλεγχος ποιότητας, 
υπηρεσίες διαχείρισης, κλπ.), 

- Στελέχη εργαστηρίων ανάλυσης τροφίμων, 

- Σύμβουλοι στον τομέα των τροφίμων. 

Επιπλέον, το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών έχει δομηθεί ώστε να προσφέρει επαρκή 
γνώση και προετοιμασία στους αποφοίτους που επιθυμούν να εργαστούν στην εκπαίδευση ή 
να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 

  

45. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

ΒΑΣΗ 2020: 11.675 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  

1. Επιστήμη Τροφίμων 

2. Μηχανική Διεργασιών και Τεχνολογιών Τροφίμων 

3. Βιομηχανικές Εφαρμογές 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: βλ. παραπάνω 

 

 

46. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 

ΒΑΣΗ 2020: 9.125 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: βλ παραπάνω 

 

47. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 8.375  

https://fst.ionio.gr/gr/studies/undergraduate-studies/curriculum/
http://www.food.teithe.gr/wp-content/uploads/2019/10/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91-%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D-%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4-%CE%9A%CE%91%CE%99-%CE%A4%CE%95%CE%A7%CE%9D-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%99%CE%9C%CE%A9%CE%9D-%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%91%CE%95.pdf
http://fst.uop.gr/images/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91_%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D_%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A4%CE%95%CE%A4%CE%A1%CE%9F_%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%97_%CE%9C%CE%9F%CE%A1%CE%A6%CE%977720.pdf
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: βλ παραπάνω 

 

 

48. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΒΑΣΗ 2020: 7050 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Τα τρόφιμα & η διατροφή κατατάσσονται 
σήμερα ως δύο άκρως ανταγωνιστικοί, και αναπτυσσόμενοι κλάδοι της πραγματικής οικονομίας 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο διεθνές παγκόσμιο περιβάλλον.  Όλες οι έρευνες διεθνώς 
αποδεικνύουν ότι τις επόμενες δεκαετίες η σπουδή του καταναλωτή προς τα ποιοτικά, ασφαλή 
τρόφιμα, με διατροφικές αξίες και άλλες ευεργετικές για τον οργανισμό επιδράσεις θα 
αυξάνεται εκθετικά. 

  

Οι απόφοιτοι του Τμήματος ως Επιστήμονες Τροφίμων & Διατροφής είναι σε θέση να καλύψουν 
με επιτυχία τις ως άνω τάσεις της αγοράς, και τις αντίστοιχες ανάγκες του καταναλωτή.  Έχουν 
όλες τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου να εργαστούν ως στελέχη, τόσο 
στον ιδιωτικό τομέα (Επιχειρήσεις Τροφίμων, Εταιρείες Συμβούλων Επιχειρήσεων, Σύμβουλοι 
Προϊόντων Διατροφής), όσο και στο δημόσιο τομέα (Εργαστήρια Ανάλυσης Τροφίμων, 
Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα Κατάρτισης /  Συνεχούς Εκπαίδευσης). 

  

Αναλυτικά οι Πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν στους εξής τομείς: 

Έρευνα, ανάπτυξη και διερεύνηση επιστημονικών αρχών σχετικών με προϊόντα διατροφής. 

ii) Ανάπτυξη νέων προϊόντων διατροφής και βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας των ήδη 
υπαρχόντων. 

iii) Τεχνικές πωλήσεων και υποστήριξης της βιομηχανίας τροφίμων σε θέματα πρώτων υλών, 
συστατικών και τεχνολογίας για την παρασκευή συγκεκριμένων προϊόντων. 

vi) Ανάλυση των συστατικών των προϊόντων διατροφής και διασφάλιση της ποιότητας αυτών. 

v) Διασφάλιση της συμμόρφωσης του τελικού προϊόντος με τα πρότυπα ασφαλείας και 
ποιότητας και έλεγχος της εφαρμογής τους από τους διαφόρους παραγωγικούς τομείς της 
κοινοτικής και ελληνικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα. 

vi) Ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων. 

vii) Παροχή συμβουλών διατροφής. Οργάνωση προγραμμάτων διατροφικής αγωγής στην 
κοινότητα. 

viii) Βασική έρευνα και εκπαίδευση στις Επιστήμες Τροφίμων και Διατροφής. 

Αναλυτικότερα, οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου έχουν τη δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης αφενός μεν στον 
ιδιωτικό τομέα (Επιχειρήσεις Τροφίμων, Εταιρείες Συμβούλων Βιομηχανιών Τροφίμων, 
Σύμβουλοι Διατροφής, Μονάδες Διατροφής κ.α.), αφετέρου δε στο δημόσιο τομέα (Εργαστήρια 
Ανάλυσης Τροφίμων, Ερευνητικά Κέντρα, Δημόσιους Φορείς Ελέγχου Τροφίμων, Πανεπιστήμια, 
Ινστιτούτα και Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης κ.α.) έχοντας τις κάτωθι δραστηριότητες: 

https://www.uth.gr/spoydes/proptychiakes/schools-departments/symboylio-entaxis/programma-spoydon-tmimatos-tehnologias-trofimon-tei-thessalias-karditsa
https://www.fns.aegean.gr/images/files/ebdomadiaio_programma_ear_2020-21.pdf
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i) Χημικές, μικροβιολογικές και οργανοληπτικές αναλύσεις τροφίμων. Αναλύσεις ανίχνευσης 
γενετικών τροποποιήσεων. 

ii) Προτάσεις στην πολιτική αποφάσεων που αφορά στη διαχείριση της διατροφικής αλυσίδας: 
Πρωτογενής Παραγωγή – Μεταποίηση – Κατανάλωση, για βέλτιστη αξιοποίηση των πρώτων 
υλών βάσει σύγχρονων επιχειρηματικών κανόνων και ορθών πρακτικών υγιεινής και ασφάλειας 
που θα ικανοποιούν την οικονομία και τη δημόσια υγεία  

iii) Εποπτεία και Έλεγχος της ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων. Σύνταξη, εφαρμογή 
και έλεγχος συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας και της υγιεινής των τροφίμων σύμφωνα 
με τα σύγχρονα πρότυπα πιστοποίησης. 

iv) Υποστήριξη της βιομηχανίας τροφίμων ως προς την ασφαλή παραγωγή, επεξεργασία, 
συσκευασία, μεταφορά, συντήρηση, αποθήκευση και διάθεση των τροφίμων. 

v) Υποστήριξη της βιομηχανίας τροφίμων ως προς την ασφαλή και βιώσιμη διαχείριση-
αξιοποίηση των υποπροϊόντων και αποβλήτων της παραγωγής της. 

vi) Υποστήριξη της βιομηχανίας τροφίμων στους τομείς της διοίκησης, οργάνωσης και 
λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και του μάρκετινγκ τροφίμων. 

vii) Υποστήριξη της βιομηχανίας τροφίμων στον τομέα της έρευνας & ανάπτυξης νέων τροφίμων, 
με στόχο την παραγωγή διατροφικών προϊόντων με πιστοποιημένα οφέλη για την υγεία 
(λειτουργικά τρόφιμα) ή/και με αυξημένη διάρκεια συντήρησης μέσω χρήσης νέων και φιλικών 
προς το περιβάλλον τεχνικών. 

viii) Παροχή συμβουλών διατροφής στους πολίτες. Σχεδιασμός, οργάνωση και επιτέλεση 
προγραμμάτων διατροφικής αγωγής στην κοινότητα (σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικοί 
φορείς κ.α.), με σκοπό την υιοθέτηση μιας ισορροπημένης διατροφής και την επίτευξη των 
ορθότερων διατροφικών επιλογών για την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Σχεδιασμός μενού 
σε εστιατόρια, νοσοκομεία, κυλικεία, με βάση τις αρχές της ορθής διατροφής. 

ix) Αξιολόγηση διατροφικών κινδύνων, προώθηση και υποστήριξη προληπτικών μέτρων 
αντιμετώπισής τους. 

x) Ενασχόληση με την έρευνα στις επιστήμες των τροφίμων και της διατροφής. 

xi) Συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης Επιστημόνων Τροφίμων και Διατροφής από 
Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς ή Παγκόσμιους Δημόσιους φορείς ή/και Επιστημονικές Εταιρείες. 

xii) Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στα αντικείμενα τροφίμων και διατροφής 
(ΕΠΑ.Λ., Σ.Ε.Κ., Ι.Ε.Κ. κ.α.). 

  

Με σκοπό την αποτελεσματικότερη προώθηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας των 
επιχειρήσεων τροφίμων της Ελλάδος, το Τμήμα έχει ήδη εδραιώσει συνεργασία με τον 
Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (Σ.Ε.Β.Τ.). 

  

Γραφείο Απασχόλησης – Σταδιοδρομίας: 

  

Στα πλαίσια του προγράμματος Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου προβλέπεται να λειτουργήσει σύντομα Γραφείο Απασχόλησης & 
Σταδιοδρομίας στο Τμήμα. 

Το γραφείο θα απευθύνεται αφ’ ενός στους φοιτητές και αποφοίτους που ενδιαφέρονται να 
ξεκινήσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και αφ’ ετέρου στις επιχειρήσεις και τους 
οργανισμούς που αναζητούν υποψηφίους συνεργάτες.  Το γραφείο θα παρέχει πληροφορίες 
σχετικά με την δράση οργανισμών και επιχειρήσεων τροφίμων στην Ελλάδα και το εξωτερικό 
στις οποίες θα μπορούσαν να απασχοληθούν φοιτητές και απόφοιτοι του Τμήματος. 
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49. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 

ΒΑΣΗ 2020: 14.350 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης και 
Τεχνολογίας Τροφίμων μπορούν να απασχοληθούν σήμερα ως Επιστήμονες και Τεχνολόγοι 
Τροφίμων στις Βιομηχανίες Επεξεργασίας, Μεταποίησης και Συντήρησης Τροφίμων, στους 
αγροτοβιομηχανικούς συνεταιρισμούς και στα διάφορα ερευνητικά κέντρα. Έργο και 
αρμοδιότητά τους είναι ο έλεγχος των πρώτων υλών, η επίβλεψη των γραμμών παραγωγής, ο 
ποιοτικός έλεγχος του τελικού προϊόντος, η ανάπτυξη και παραγωγή νέων προϊόντων, η επιλογή 
και η προμήθεια του μηχανολογικού εξοπλισμού, των υλικών συσκευασίας κλπ. Επίσης 
ασχολούνται με τον έλεγχο της υγιεινής κατάστασης των τροφίμων που διατίθενται στην αγορά, 
της θρεπτικής τους αξίας και της ενδεχόμενης νοθείας τους. Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι 
φοιτητές αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις για τη σωστή αντιμετώπιση επιστημονικών και 
τεχνολογικών θεμάτων, που αναφέρονται στην παραγωγή των πρώτων υλών, στη συντήρηση, 
στη μεταποίηση και στον ποιοτικό έλεγχο των τροφίμων. Παράλληλα η εκπαίδευση έχει 
σχεδιαστεί έτσι ώστε να δίνει τη δυνατότητα στους πτυχιούχους να αναπτύξουν οι ίδιοι 
επιχειρηματική δραστηριότητα. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να ασχοληθούν με την ίδρυση 
οινολογικών εργαστηρίων και εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου τροφίμων, εισαγωγή και εμπορία 
μηχανολογικού εξοπλισμού για τις βιομηχανίες τροφίμων, εισαγωγή και εμπορία πρώτων υλών 
και  προσθέτων ουσιών, κλπ. Επιπλέον έχουν τη δυνατότητα να προσληφθούν στο Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης  και Τροφίμων, στην Αγροτική Τράπεζα και σε Οργανισμούς ως Γεωπόνοι 
και στα Τεχνικά Λύκεια ως Εκπαιδευτικοί. Τέλος, εφ’ όσον πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές 
σπουδές, μπορούν να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή καριέρα ή να διεκδικήσουν θέσεις σε θεσμικά 
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε διεθνείς οργανισμούς, όπως στον Οργανισμό Γεωργίας και 
Τροφίμων (FAO), σε τμήματα έρευνας και ανάπτυξης μεγάλων βιομηχανιών τροφίμων, σε 
ερευνητικά Ινστιτούτα κλπ. 

  

50. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 

ΜΟΡΙΑ 2020: 17.450 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις 
εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται 
ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως: καθηγητές φυσικής αγωγής 
σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, προπονητές σε αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία, 
γυμναστές σε δήμους και επιχειρήσεις, τεχνικοί σύμβουλοι και επιστημονικοί συνεργάτες σε 
αθλητικούς οργανισμούς και συναφείς φορείς, ελεύθεροι επαγγελματίες, σε κέντρα 
αδυνατίσματος, γυμναστήρια, κατασκηνώσεις. Εντάσσονται στο Κλάδο ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής: 
[Κωδικός: ΠΕ 11.00] Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (κωδ. 1101) 
ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή 
Πτυχίο της Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής (κωδ. 1102). 

 

51. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 

http://fst.aua.gr/el/node/240
http://www.phed.uoa.gr/proptyxiakes-spoydes/programma-spoydon/ma8imata.html
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ΜΟΡΙΑ 2020: 17.116 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων 
του ΤΕΦΑΑ είναι πολλές και μπορούν να συνοψισθούν στα παρακάτω: 

• Καθηγητές Φυσικής Αγωγής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

• Προπονητές ατομικών ή ομαδικών αθλημάτων  

• Ειδική Αγωγή (Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός για άτομα με ειδικές ικανότητες) 

• Διοικητικό Στέλεχος σε αθλητικούς φορείς 

• Άσκηση και Φυσική Κατάσταση (γυμναστήρια, κλπ.) 

• Άσκηση και υγεία 

• Διαχείριση ελεύθερου χρόνου (κατασκηνώσεις κλπ.) 

  

52. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ 

ΜΟΡΙΑ 2020: 14.941 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις 
εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται 
ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως: καθηγητές φυσικής αγωγής 
σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, προπονητές σε αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία, 
γυμναστές σε δήμους και επιχειρήσεις, τεχνικοί σύμβουλοι και επιστημονικοί συνεργάτες σε 
αθλητικούς οργανισμούς και συναφείς φορείς, ελεύθεροι επαγγελματίες, σε κέντρα 
αδυνατίσματος, γυμναστήρια, κατασκηνώσεις. Εντάσσονται στο Κλάδο ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής: 
[Κωδικός: ΠΕ 11.00] Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (κωδ. 1101) 
ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή 
Πτυχίο της Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής (κωδ. 1102). 

 

 

 

 

 

53. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) ΑΠΘ 

ΜΟΡΙΑ 2020: 14.609 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις 
εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται 
ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως: καθηγητές φυσικής αγωγής 
σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, προπονητές σε αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία, 

https://www.phed.auth.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%80%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AD%CF%82/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD
http://www.phyed.duth.gr/undergraduate/index.php/el/ustudies/lus11/1st
https://phed-sr.auth.gr/el/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD
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γυμναστές σε δήμους και επιχειρήσεις, τεχνικοί σύμβουλοι και επιστημονικοί συνεργάτες σε 
αθλητικούς οργανισμούς και συναφείς φορείς, ελεύθεροι επαγγελματίες, σε κέντρα 
αδυνατίσματος, γυμναστήρια, κατασκηνώσεις. Εντάσσονται στο Κλάδο ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής: 
[Κωδικός: ΠΕ 11.00] Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (κωδ. 1101) 
ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή 
Πτυχίο της Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής (κωδ. 1102). 

 

54. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΠΑΝ.  

ΜΟΡΙΑ 2020: 15.666 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις 
εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται 
ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως: καθηγητές φυσικής αγωγής 
σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, προπονητές σε αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία, 
γυμναστές σε δήμους και επιχειρήσεις, τεχνικοί σύμβουλοι και επιστημονικοί συνεργάτες σε 
αθλητικούς οργανισμούς και συναφείς φορείς, ελεύθεροι επαγγελματίες, σε κέντρα 
αδυνατίσματος, γυμναστήρια, κατασκηνώσεις. Εντάσσονται στο Κλάδο ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής: 
[Κωδικός: ΠΕ 11.00] Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (κωδ. 1101) 
ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή 
Πτυχίο της Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής (κωδ. 1102). 

  

55. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 

ΒΑΣΗ 2020: 12.125 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

1. Κατεύθυνση Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου 

2. Κατεύθυνση Γεωργίας και Βελτίωσης Φυτών 

3. Κατεύθυνση Δενδροκομίας και Αμπελουργία 

4. Κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας Φυτών και Βιοτεχνολογίας 
Μικροοργανισμών 

5. Κατεύθυνση Κηπευτικών Καλλιεργειών 

6. Κατεύθυνση Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Ως απόφοιτος του Τμήματος μπορείς να 
στελεχώσεις Δημόσιες Υπηρεσίες (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΕΘΙΑΓΕ, ΜΦΙ, 
ΕΦΕΤ, κα), Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ), Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Δήμους, Νομαρχίες, κα), Τράπεζες (Αγροτική Τράπεζα), Σχολεία, καθώς και ιδιωτικούς φορείς: 

• ως σύμβουλος στην παραγωγική διαδικασία ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων (Ιδιωτικός 
φορέας), 

• σε εταιρείες εμπορίας γεωργικών εφοδίων (λιπάσματα, σπόροι, φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα), 

• σε χώρους γεωργικών εφοδίων (καταστήματα εμπορίας), 

http://www.pe.uth.gr/index.php/spoudes/proptyxiakes-spoudes/programma-spoudon
http://efp.aua.gr/sites/efp.aua.gr/files/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%20%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD%20%CE%95%CE%A6%CE%A0%20%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B4%20%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82%202019-20_0.pdf
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• σε Συνεταιρισμούς, 

• ως σύμβουλοι σε ομάδες παραγωγών, 

• σε εταιρείες εκτέλεσης πειραμάτων αξιολόγησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων και 
πολλαπλασιαστικού υλικού (GEP- Good Efficacy Practices), 

• σε οργανισμούς πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων (Ολοκληρωμένη Διαχείριση, Βιολογική 
Γεωργία) και 

• σε ερευνητικά ιδρύματα. 

Με την εγγραφή σου στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο αποκτάς την άδεια άσκησης του 
επαγγέλματος του Γεωπόνου και μπορείς να ανοίξεις κατάστημα εμπορίας σπόρων και φυτικού 
υλικού, εταιρεία εμπορίας και πώλησης Γεωργικών Φαρμάκων και άλλων γεωργικών ειδών). 

 

56. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 1.700 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πτυχιούχοι Γεωπόνοι του Τμήματος 
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής έχουν τα προσόντα και τις δυνατότητες να απασχοληθούν, σε 
Υπουργεία, σε διάφορους Δημόσιους Οργανισμούς (όπως Οργανισμός Γάλακτος, Οργανισμός 
Γεωργικών Ασφαλίσεων, ΕΟΜΜΕΧ, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 
Οργανισμός Προώθησης Ελληνικών Προϊόντων, Ο.Τ.Α , Οργανισμός Πληρωμών και Επιδοτήσεων 
κ.ά.,), στον Ιδιωτικό Τομέα (όπως Συνεταιριστικές Οργανώσεις, Ιδιωτικές Επιχειρήσεις εταιρικής 
ή ατομικής μορφής, Ιδιωτικά γραφεία μελετών και παροχής υπηρεσιών, ως επιχειρηματίες, σε 
ατομική ή εταιρική μορφή, μελετητικών γραφείων, γεωργικών επιχειρήσεων, καταστημάτων 
κ.ά.) και σε Διεθνείς Οργανισμούς ως στελέχη, σύμβουλοι, μελετητές και ερευνητές διαφόρων 
Διεθνών Οργανισμών. 

  

57. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

ΒΑΣΗ 2020:  6.850 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  -  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν δικαίωμα απασχόλησης στους παρακάτω φορείς και στα 
αντίστοιχα αντικείμενα εργασίας: 

• Νοσοκομεία – Ιδιωτικές κλινικές: Κατάρτιση διαιτολογίου και επίβλεψη παρασκευής 
γευμάτων για τους ασθενείς, σύμφωνα με τις θεραπευτικές τους ανάγκες που 
καθορίζονται από τον θεράποντα ιατρό. 

• Κέντρα Υγείας: Σχεδιασμός ειδικών διαιτολογίων, παροχή πληροφοριών για ειδικά 
διαιτολόγια που καθορίζονται από τον θεράποντα ιατρό. 

• Εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου και ελέγχου τροφίμων: Έλεγχος της θρεπτικής τους αξίας 
με βάση τα αναλυτικά στοιχεία που παρέχονται από τους αρμόδιους επιστήμονες. 

• Κέντρα αδυνατίσματος: Καθορισμός διαιτολογίων και παρακολούθηση εφαρμογής 
τους. 

http://cropscience.upatras.gr/?page_id=50
https://nutr.ihu.gr/el/studies/bsc-group/bsc-course-guide/
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• Βιομηχανίες παρασκευής ειδικών τροφίμων: Σχεδιασμός για την παραγωγή ειδικών 
τροφίμων, παιδικές τροφές, για διαβητικούς κ.λ.π. 

• Ξενοδοχειακές μονάδες – Κρουαζιερόπλοια – Αλυσίδες εστιατορίων: Υπεύθυνοι 
προμηθειών, κατάρτιση ημερήσιου ή εβδομαδιαίου διαιτολογίου. 

• Γηροκομεία: κατάρτιση προγράμματος προμηθειών, κατάρτιση ημερησίου ή 
εβδομαδιαίου διαιτολογίου. 

• Παιδικές κατασκηνώσεις και κατασκηνώσεις υπερηλίκων: κατάρτιση προγράμματος 
προμηθειών, κατάρτιση μενού ή εβδομαδιαίου διαιτολογίου, παρακολούθηση 
εφαρμογών και αξιολόγηση αποτελεσμάτων. 

• Ορφανοτροφεία: κατάρτιση προγράμματος προμηθειών, κατάρτιση ημερήσιου ή 
εβδομαδιαίου διαιτολογίου. 

• Φοιτητικές Λέσχες και Μαθητικές Εστίες: κατάρτιση προγράμματος προμηθειών, 
κατάρτιση διαιτολογίου. 

• Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί: κατάρτιση προγράμματος προμηθειών, κατάρτιση 
διαιτολογίου. 

• Αθλητικές Ομάδες και Αθλητικά κέντρα. 

• Οικοτροφεία. 

• Μονάδες και υπηρεσίες ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας: κατάρτιση 
προγράμματος προμηθειών, κατάρτιση μενού ή εβδομαδιαίου διαιτολογίου. 

  

58. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 

ΒΑΣΗ 2020:  9.175 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Οι πτυχιούχοι του τμήματος, εκτός από το δικαίωμα σύστασης διαιτολογικού γραφείου και 
καταστήματος εμπορίας διαιτητικών τροφών, έχουν δικαίωμα απασχόλησης στους φορείς: 
Νοσοκομεία – ιδιωτικές κλινικές, κέντρα υγείας, εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου και ελέγχου 
τροφίμων, ινστιτούτα αδυνατίσματος, βιομηχανίες παρασκευής ειδικών τροφίμων, 
ξενοδοχειακές μονάδες, αλυσίδες εστιατορίων, γηροκομεία, παιδικές κατασκηνώσεις ή 
κατασκηνώσεις υπερηλίκων, ορφανοτροφεία, φοιτητικές Λέσχες και Μαθ. Εστίες, παιδικοί και 
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, αθλητικές ομάδες και αθλητικά κέντρα, οικοτροφεία, μονάδες και 
υπηρεσίες ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας. 

Από τα στατιστικά στοιχεία απασχόλησης των αποφοίτων του τμήματος μας (2017): Το ποσοστό 
εργασίας είναι 84,4% και κατά 13,4% υψηλότερο των αποφοίτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το 
ποσοστό εργαζόμενων αποφοίτων είναι 84,4% ίδιο με το ποσοστό εργαζόμενων ανώτατης 
εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (85%). Το 60,6% των αποφοίτων εργάζεται πάνω στο 
αντικείμενο της Διατροφής & Διαιτολογίας. 

 

59. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020:   9.975 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  - 

https://nds.hmu.gr/wp-content/uploads/drupal/nds/att/programma_proptyhiakon_spoydon_t.ep_.d.di_2019_teliko.pdf
http://www.wvbs.uniwa.gr/entypa/proptyxiakes%20spoudes.pdf
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Με την ολοκληρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες 
επιστημονικές  και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να 
δραστηριοποιούνται ως : 

Οινολόγοι και Τεχνολόγοι Ποτών, ιδίως στους ακόλουθους  τομείς (περιληπτικά): 

• Παραγωγή, επεξεργασία, διασφάλιση της ποιότητας, της υγιεινης, πιστοποίηση της 
ποιότητας και καταλληλότητας  και ποιοτικός έλεγχος των αμπελοοινικών προϊόντων, 
των ποτών και των υδάτων, είτε ως υπεύθυνοι τμημάτων είτε ως τεχνικοί ασφάλειας. 

• Συσκευασία , αποθήκευση, συντήρηση, διακίνηση και εμπορία οίνων 

• οργάνωση αμπελοοινικών επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων ζυθοποιίας  

• Ασκούν καθήκοντα εμπειρογνώμονα σε αγορανομικά ή άλλα δικαστήρια και σε 
υπηρεσίες ελέγχου για την πιστοποίηση της ποιότητας και καταλληλότητας  των οίνων 
και ποτών. 

• Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορουν να απασχολουνται σε όλες τις βαθμίδες του 
δημοσίου και της Εκπαίδευσης. Επίσης, μπορούν να απασχοληθούν στο σχεδιασμό και 
την εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης.   

 

 

60. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020:  14.275 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:   ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Μέσα από το πρόγραμμα σπουδών επιδιώκουν να αποκτήσουν οι απόφοιτοι τις απαραίτητες 
γνώσεις και ικανότητες, ώστε να προάγουν την παιδαγωγική επιστήμη, να προσαρμόζονται στις 
επιστημονικές και εκπαιδευτικές αλλαγές και να συμβάλουν με την έρευνα στην εξέλιξη και στις 
σύγχρονες εφαρμογές της επιστήμης αυτής. Συνεπώς οι απόφοιτοι του Τμήματος, από τα 
μαθήματα κορμού, τις προσωπικές επιλογές τους (επιλεγόμενα μαθήματα και διπλωματική 
εργασία) και την Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική (πρόγραμμα πρακτικής άσκησης) 
δύνανται να αποκτήσουν ικανότητες προσφοράς υπηρεσιών σε φορείς τυπικής και μη τυπικής 
εκπαίδευσης μικρών παιδιών, καθώς επίσης και τη δυνατότητα για διεξαγωγή έρευνας στο 
πεδίο των επιστημών της εκπαίδευσης. Επιπλέον των γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν την 
επιστήμη και το επάγγελμά τους, οι απόφοιτοι του Τμήματος αποκτούν γνώσεις και ικανότητες 
που έχουν σχέση με την επικοινωνία σε μια ξένη γλώσσα και με τη χρήση των Τ.Π.Ε. 

61. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020:   14.475 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  Α. Κατεύθυνση Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης, η οποία θα χορηγεί 
πτυχίο Δασκάλου, όπως τα αντίστοιχα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης της χώρας 
Β. Κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας, η οποία θα χορηγεί πτυχίο Κοινωνικού Λειτουργού, όπως 
τα αντίστοιχα Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας της χώρας. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

https://www.nured.auth.gr/sites/default/files/files/odigosSpoudonAfter2019_2020_03.pdf
http://www.edu-sw.upatras.gr/wp-content/uploads/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91-%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D-%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%AA%CE%9A%CE%9F%CE%A5-%CE%95%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A3-2020-2021.pdf
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Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης μπορούν να σταδιοδρομήσουν:  

• Ως εκπαιδευτικοί στη Δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (κλάδος ΠΕ-70) 16 • Ως 
εκπαιδευτικοί στην Ιδιωτική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση  

• Ως επιστημονικό προσωπικό σε Δημόσιες και Ιδιωτικές Επιχειρήσεις /Οργανισμούς που 
ασχολούνται με συναφείς θεματικές, όπως σε Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, σε Ιδρύματα 
παιδικής πρόνοιας, σε παιδικές κατασκηνώσεις, ξενοδοχειακές μονάδες, παιδικά μουσεία κ.ά.  

• Ως ερευνητές σε εκπαιδευτικά κέντρα και οργανισμούς 

 • Ως συγγραφείς εκπαιδευτικών βιβλίων  

•Με περαιτέρω εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, οι απόφοιτοι αυτής της κατεύθυνσης θα είναι 
σε θέση να καταλάβουν θέσεις στον κλάδο της Ειδικής Αγωγής, ως εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής 
σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.). Για τα πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα των 
αποφοίτων της κατεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης, μπορείτε να ανατρέξετε στην αντίστοιχη 
νομοθεσία: Ν. 1566/1985, άρθρα 13 και 15 (ΦΕΚ 167/τ. Α/1985) και το ΠΔ 24/1991 (ΦΕΚ 9/τ. 
Α/4-2- 1991). Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον Δημοσιοϋπαλληλικό 
Κώδικα και τον Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα. Κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ 
ΔΙΑΤΑΓΜΑ (αριθμός:50, ΦΕΚ 23, τ. Α, 26-1-1989, σελ. 345-347) Άρθρο 1 Επαγγελματικά 
Δικαιώματα  

Οι πτυχιούχοι, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις - θεωρητικές και 
εφαρμοσμένες - ασχολούνται, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, σε 
όλους τους τομείς δραστηριότητας που αποβλέπουν στην πραγματοποίηση ενός ή και 
συνδυασμού από τους παρακάτω στόχους: α) Πρόληψη και θεραπεία κοινωνικών 
προβλημάτων. β) Βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της κοινωνικής λειτουργικότητας, ατόμων 
και ομάδων με την πραγμάτωση θεσμικών αλλαγών μέσα στην κοινότητα. 2.  

Οι πτυχιούχοι  του τμήματος κοινωνικής εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και 
Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπ/κών Ιδρυμάτων, Κοινωνικοί Λειτουργοί έχουν δικαίωμα 
απασχόλησης, ως στελέχη στον ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός 
προσδιορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, με τα παρακάτω αντικείμενα: α) 
Διενέργεια κοινωνικής μελέτης ή ψυχοκοινωνικής μελέτης όπου κρίνεται απαραίτητη, του 
περιστατικού, της ομάδας και της κοινότητας που χρειάζεται την παρέμβασή τους. β) 
Διαμόρφωση διάγνωσης, αυτόνομα ή και σε συνεργασία με άλλους ειδικούς για τα προβλήματα 
που εντοπίστηκαν. γ) Εκπόνηση και εκτέλεση σχεδίου δράσης και ενεργειών για την 
αντιμετώπιση συγκεκριμένης κατάστασης.  

Οι πτυχιούχοι του τμήματος ασκούν τις παρακάτω δραστηριότητες κατά τομέα απασχόλησης, 
ως εξής: α) Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας: Προγράμματα παιδικής προστασίας, υπερηλίκων, 
αναπήρων και γενικά ατόμων και οικογενειών με κοινωνικές ανάγκες. β) Τομέας Υγείας. Παροχή 
ειδικών κοινωνικών υπηρεσιών προς τον ασθενή και τους οικείους του, σε νοσηλευτικά 
ιδρύματα, αναρρωτήρια, Θεραπευτικούς ξενώνες, ιατροκοινωνικά κέντρα, μονάδες 
οικογενειακού προγραμματισμού κ.λπ. γ) Τομέας Ψυχικής Υγείας: Παροχή υπηρεσιών 
διαγνωστικού συμβουλευτικού και θεραπευτικού χαρακτήρα σε άτομα, ομάδες και οικογένειες 
τα οποία θεραπεύονται σε 17 κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Θεραπευτήρια Ψυχικών 
Παθήσεων, Συμβουλευτικούς Σταθμούς κ.λπ. δ) Τομέας Κοινωνικής Ασφάλισης. Παροχή 
κοινωνικών υπηρεσιών ενημερωτικού, συμβουλευτικού και επιβοηθητικού χαρακτήρα σε 
ασφαλισμένα άτομα ή και στις οικογένειες τους, μέσα από τους αρμόδιους φορείς π.χ. Ι.Κ.Α., 
Ο.Γ.Α., κ.λπ. ε) Τομέας επαγγελματικού προσανατολισμού εργασίας.  

  

62. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. 
ΠΑΤΡΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020:  12.325 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και 
την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και 
ιδιωτικό τομέα: σε νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς, σε νοσοκομεία, σε ιδρύματα 
φροντίδας για το παιδί, σε χώρους ψυχαγωγίας για το παιδί, σε δικό τους νηπιαγωγείο. 

  

63. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020:  9.925 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ   

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:   -  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

 Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστημών των Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία εργάζονται 
σε ποικίλα πλαίσια εκπαίδευσης, φροντίδας και ψυχαγωγίας παιδιών προσχολικής ηλικίας ή/και 
πρώτης σχολικής ηλικίας. Ο ρόλος τους είναι να δημιουργούν για τα παιδιά τα κατάλληλα 
περιβάλλοντα μάθησης μέσα από δραστηριότητες ποικίλων γνωστικών αντικειμένων. Στη 
δουλειά τους ανάλογα με το περιεχόμενο του διδακτικού σχεδίου που αναλαμβάνουν να 
καταρτίσουν και να υλοποιήσουν χρειάζεται να χρησιμοποιούν ποικίλα εκπαιδευτικά υλικά και 
εξοπλισμό (π.χ. Η/Υ, γραφική ύλη, εργαλεία πειραματισμού) για να επιτευχθούν τα βέλτιστα 
μαθησιακά οφέλη απ’ την πλευρά των παιδιών. Ο βαθμός αυτονομίας, συνεργασίας και 
επίβλεψης στην εκπόνηση του εκπαιδευτικού έργου, οι ακριβείς συνθήκες εργασίας και οι 
αμοιβές-παροχές του συγκεκριμένου επαγγέλματος ποικίλουν ανάλογα με το εκάστοτε 
εργασιακό πλαίσιο απασχόλησης 

Παραδείγματα πιθανών θέσεων εργασίας: 

• σε νηπιαγωγεία στο δημόσιο τομέα 

• σε νηπιαγωγεία στον ιδιωτικό τομέα 

• σε δημοτικούς παιδικούς ή/και βρεφονηπιακούς σταθμούς των ΟΤΑ 

• σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς 

• σε χώρους που γίνονται εκπαιδευτικά προγράμματα (μουσεία, βιβλιοθήκες, κέντρα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, παιδότοπους, 
κατασκηνώσεις για παιδιά κλπ) 

• Επιχειρηματική δραστηριότητα με δημιουργία δικού τους νηπιαγωγείου/παιδικού 
σταθμού 

• Παροχή εκπαιδευτικού έργου ως ελεύθεροι επαγγελματίες με προσφορά ιδιαίτερων 
μαθημάτων σε παιδιά των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου 

  

64. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΠΑΝ. 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΒΑΣΗ 2020:  9.250 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:   - 

http://150.140.160.61:8000/static/files/studies/os-gr.pdf
https://www.psed.duth.gr/wp-content/uploads/2021/02/odigos_spoudon_2020-21_gr_v4.pdf
http://www.pse.aegean.gr/?page_id=5421
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού 
Σχεδιασμού, αποκτούν τις αναγκαίες επιστημονικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες σε 
συνδυασμό με τις  αναγκαίες ερευνητικές ικανότητες και δεξιότητες,  ώστε να 
δραστηριοποιούνται ως εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής στο δημόσιο και στον ιδιωτικό 
τομέα.  Επιπλέον, στο βαθμό όπου η έμφαση του Προγράμματος Σπουδών στον άξονα 
του  Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού επιτρέπει τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου επαγγελματικού 
προφίλ των αποφοίτων με την επιπλέον καλλιέργεια ικανοτήτων και δεξιοτήτων σχεδιασμού και 
διοίκησης σχολικών μονάδων Προσχολικής Εκπαίδευσης, διαχείρισης τοπικών κοινωνικών 
εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δράσεων με σχεδιασμένη αξιοποίηση των Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, καθώς και παραγωγής πολύμορφου εκπαιδευτικού-
παιδαγωγικού υλικού, οι πτυχιούχοι του Τμήματος είναι δυνατόν να εμπλέκονται ως σύμβουλοι, 
σχεδιαστές/τριες,  εμψυχωτές/τριες, διαχειριστές/τριες στη 
μικρο/μακροοργάνωση  κοινωνικών,  εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δράσεων, σε τοπικό ή 
υπερτοπικό επίπεδο και σε διαφορετικά πλαίσια (όπως, σε Προγράμματα Υπουργείων, Δήμων, 
στην Οργάνωση λειτουργίας Βρεφονηπιακών Σταθμών και Νηπιαγωγείων, σε Προγράμματα 
Επιμόρφωσης σε Επιχειρήσεις και λοιπούς εργασιακούς χώρους, σε Προγράμματα Δια Βίου 
Εκπαίδευσης, σε Προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς για 
το σχεδιασμό ειδικών εκπαιδευτικών δράσεων κ.ο.κ.). 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού 
Σχεδιασμού, με βάση την επιστημονική  εξειδίκευση και την τεχνογνωσία τους, δύνανται να 
απασχολούνται στο δημόσιο και στο ιδιωτικό τομέα ως εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής και 
σε οποιαδήποτε άλλη θέση απαιτεί πτυχίο Α.Ε.Ι. 

 

65. ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020:   13.775 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  -  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εργοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας 
(Σ.Ε.Υ.Π.) των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες 
επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα όπως 
αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν, είτε ως μέλη της ομάδας 
αποκατάστασης είτε ως αυτοαπασχολούμενοι και προσφέρουν υπηρεσίες σε συνεργασία με τον 
αντίστοιχο γιατρό σε άτομα των οποίων η ζωή έχει διαταραχθεί από σωματικό τραυματισμό, 
προβλήματα ανάπτυξης, γηρατειά, κοινωνικά και συναισθηματικά προβλήματα. 

 2. Ειδικότερα οι παρακάτω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη των 
νοσοκομείων ή κέντρων αποκατάστασης ή ιδρυμάτων χρονίων πασχόντων είτε ως 
αυτοαπασχολούμενοι στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες: α) Στα νοσοκομεία: –Γενικά: 
Ελαφρές χειροτεχνίες, επιτραπέζια παιχνίδια, προγραμματισμένη μελέτη και διάβασμα, 
ασχολίες για τους ώμους – βραχίονες- άκρα χέρια, για ανθρώπους που περπατούν με δεκανίκια, 
εξάσκηση σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής, προσαρμογές επίπλων για το σπίτι, κατάρτιση 
ημερήσιου προγράμματος για το σπίτι, πιθανή προεπαγγελματική αξιολόγηση. –Ορθοπεδικά: 
Ασχολίες καθημερινής ζωής (ντύσιμο- φαγητό-υγιεινή). Ακόμη διάβασμα-γράψιμο, δουλειές 
σπιτιού, μετακίνηση, πιθανή χρησιμοποίηση τεχνικών βοηθημάτων, εκφραστικές και 
δημιουργικές ασχολίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επαγγελματική ανίχνευση, 

https://ot.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/87/2020/11/%CE%9C%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3-%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D-2019-20-2020-21.pdf
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εργασία τηλεφώνου, πακετάρισμα, δουλειά σε πρέσα -τόρνο κλπ. –Παιδιατρικά: Οργάνωση 
παιχνιδιών με κανόνες – αρχές, διδαχή χειροτεχνιών και ποικίλων υλικών και εργαλείων, 
αυτοϋπηρέτηση, κοινωνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, κοινωνικοποίηση, εκμάθηση 
λεπτών κινητικών δεξιοτήτων, αξιολόγηση γραφής κλπ. –Ψυχιατρικά: Δραστηριότητες που 
προσφέρουν ευκαιρίες για άμεση ή συμβολική ικανοποίηση σωματικών και πρακτικών 
αναγκών, ευκαιρίες για ανάπτυξη αισθητηριακής αντιληπτικότητας και συντονισμό των 
κινήσεων, ευκαιρίες για εξάρτηση και ανάπτυξη της έννοιας του ΕΓΩ, αίσθημα προσωπικής 
αξίας. Ακόμη επαγγελματικές και βιομηχανικές ασχολίες, κοινωνικές – ψυχαγωγικές και 
ομαδικές ασχολίες που θα βοηθήσουν τη γενική σωματική κινητοποίηση. β) Στα Γηροκομεία – 
ΚΑΠΗ: Κινητοποίηση των ηλικιωμένων με δραστηριότητες ψυχαγωγικές – χειροτεχνικές – 
ομαδικές, αυτοϋπηρέτηση – ανεξαρτητοποίηση λειτουργικές με καθοδηγούμενη εργασία. γ) Στα 
Κέντρα (Αποκατάστασης -Κοινοτικής ψυχικής υγιεινής – Αποτοξίνωσης – Σωφρονιστικά 
καταστήματα -Φυλακές): -Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής, εκφραστικές και δημιουργικές 
ασχολίες, κινητικές δραστηριότητες, βιομηχανικές ασχολίες, διδαχή συνηθειών εργασίας, 
χειρισμός ποικίλων μηχανημάτων, κηπουρική, χειροτεχνίες για λεπτές κινητικές δεξιότητες. 
Συμμετοχή στην πρόληψη και θεραπεία σε υπηρεσίες αποκατάστασης. Κινητοποίηση 
επαγγελματική και κοινωνική επανένταξη μέσα στην κοινότητα. -Χρησιμοποίηση υλικών και 
απλών ασχολιών με πηλό, χαλκό, χρώματα, πλαστικά υλικά, γραφική μεταλλοτεχνία, 
ξυλουργική, πυροτεχνία, εργασία με δέρμα. -Πρόγραμμα υγιεινής, κουζίνας, κοινωνικές και 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες, πρόγραμμα επαγγελματικής αξιολόγησης και εκπαίδευσης -
Κινητοποίηση των ανθρώπων με δραστηριότητες που υποστηρίζουν ψυχολογικά και ενισχύουν 
τη λειτουργικότητα του σώματος και την αντοχή με στόχο την επαναφορά στην κοινωνική ζωή. 
– Προγραμματισμός δραστηριοτήτων σε εργαστήρια, διδασκαλία συνηθειών εργασίας. -
Κοινωνικοποίηση με ομαδικές εκδηλώσεις, παιχνίδια και προώθηση στην επαγγελματική 
αξιολόγηση. δ) Συμμετοχή και προώθηση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας βοηθώντας στην 
πρόληψη και την οργάνωση κοινοτικής υπηρεσίας αποκατάστασης., στην προεπαγγελματική 
εκπαίδευση και στα προστατευόμενα εργαστήρια, με τη χρησιμοποίηση της καθοδηγούμενης 
εργασίας και την εκπόνηση των κατάλληλων προσαρμογών και στα σχολεία, νηπιαγωγεία – 
παιδικούς σταθμούς όπου ο βασικός στόχος είναι η πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση των 
προβλημάτων της παιδικής ηλικίας μέσα στο περιβάλλον που ζει και αναπτύσσεται. 

 3. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω τμήματος μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της 
εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης μπορούν 
να απασχοληθούν και ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.  

4. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω τμήματος ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω 
επαγγελματικών τους δικαιωμάτων μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος, που 
χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. 

 

66. ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 

ΒΑΣΗ 2020:  11.975 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:   - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

Οι απόφοιτοι μπορούν να σταδιοδρομήσουν επαγγελματικά σε: 

• Επαγγελματική Σταδιοδρομία 

• Νοσοκομεία 

• Κλινικές 

https://ot.uowm.gr/wp-content/uploads/sites/14/2020/10/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3_%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D_%CE%95%CE%98_%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%97%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%91.pdf
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• Ειδικά Σχολεία 

• Κέντρα Αποκατάστασης 

• Στέγες Ηλικιωμένων 

• Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς 

• Ελεύθερος Επαγγελματίας Εργοθεραπευτής 

• Ειδικοί Εργοθεραπευτές σε Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής 

• Κέντρα Αποτοξίνωσης 

• Σωφρονιστικά Ιδρύματα 

• Μέλη ερευνητικής μονάδας 

 • Εκπαίδευση 

  

67. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 1.025 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:    ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

Οι πτυχιούχοι Γεωπόνοι του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών 
έχοντας τον τίτλο του Γεωπόνου αλλά και του Ιχθυολόγου έχουν τη δυνατότητα και τα προσόντα 
να απασχοληθούν γενικά σε Δημόσιους Οργανισμούς, στον Ιδιωτικό Τομέα και σε Διεθνείς 
Οργανισμούς, πιο συγκεκριμένα ως εξής: 

 Α. Δημόσιοι Οργανισμοί 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: σε ανάλογες θέσεις Κεντρικών και 
Περιφερειακών Υπηρεσιών καθώς επίσης σε Ινστιτούτα και Εθνικά Κέντρα Ερευνών κ.λπ. 

Υπουργείο Παιδείας: σε θέσεις Καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης και μετά από απόκτηση 
περισσότερων προσόντων (διάφορα επίπεδα μεταπτυχιακών σπουδών), στην Ανώτερη 
Εκπαίδευση αντίστοιχων ειδικοτήτων και Σχολών. 

Άλλα Υπουργεία: σε ανάλογες θέσεις εφαρμογών και μελετών, π.χ. Υπουργεία Εθνικής 
Οικονομίας, Περιβάλλοντος‐Χωροταξίας‐ Δημοσίων Έργων, Εσωτερικών, Εξωτερικών (π.χ. ως 
γεωργικοί ακόλουθοι ή βοηθοί αυτών σε Πρεσβείες, Βιομηχανίες, κ.λπ.), Υπηρεσίες 
Περιφερειών κ.ά. 

Διάφοροι Οργανισμοί: Οργανισμός Γάλακτος, Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων, ΕΟΜΜΕΧ, 
Κέντρο Προγραμματισμού  και Οικονομικών  Ερευνών, Οργανισμός Προώθησης Ελληνικών 
Προϊόντων, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι και Κοινότητες), Οργανισμός Πληρωμών 
και Επιδοτήσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) κα. 

Β. Ιδιωτικός Τομέας 

Συνεταιριστικές Οργανώσεις: σε ανάλογες θέσεις εφαρμογών, Προϊσταμένων Τμημάτων 
Παραγωγής, Μεταποίησης και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων και Διευθυντών Συνεταιρισμών 
και Ομάδων Παραγωγών, Συνεταιριστικών Γεωργικών Βιομηχανιών, κ.λπ. 

Ιδιωτικές Επιχειρήσεις εταιρικής ή ατομικής μορφής: τέτοιες επιχειρήσεις είναι οι διάφορες 
ατομικές ή ομαδικές επιχειρήσεις (π.χ. κτηνοτροφικές, φυτοφαρμάκων, ζωοτροφών, 
λιπασμάτων, ιχθυοκαλλιέργειας, βιοτεχνολογίας φυκών, εμπορίας γεωργικών-κτηνοτροφικών-
υδατοκαλλιεργητικών εφοδίων ή κτηνοτροφικών-αλιευτικών-υδατοκαλλιεργητικών 
μηχανημάτων και εξοπλισμού, κ.λπ.). 

http://asfa.upatras.gr/?page_id=50
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Ιδιωτικά γραφεία μελετών (δημιουργοί ή στελέχη αυτών) και παροχής υπηρεσιών: οργάνωση 
και αναδιοργάνωση ζωικών-αλιευτικών-υδατοκαλλιεργητικών εκμεταλλεύσεων, οικονομικές 
εκτιμήσεις πάσης φύσεως ζημιών, παροχή συμβουλών  σε  σχετικές εκμεταλλεύσεις 
οικογενειακής,  συνεταιριστικής και  επιχειρηματικής  μορφής  (σε θέματα οργάνωσης της 
παραγωγής) αναπτυξιακές μελέτες αγροτικών-αλιευτικών περιοχών, μελέτες σχετικά με την 
εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον αγροτικό-αλιευτικό χώρο, παροχή υπηρεσιών σε 
θέματα δημόσιας υγείας, κ.λπ. 

Ελεύθερο επάγγελμα: ως επιχειρηματίες, σε ατομική ή εταιρική μορφή, κτηνοτροφικών-
αλιευτικών-υδατοκαλλιεργητικών επιχειρήσεων, καταστημάτων των σχετικών με αυτά εφοδίων, 
μηχανημάτων‐ζωοτροφών, κ.ά., μελετητικών γραφείων, κ.λπ. 

Διεθνείς Οργανισμοί: Ως στελέχη, σύμβουλοι, μελετητές και ερευνητές διαφόρων Διεθνών 
Οργανισμών, όπως Ο.Η.Ε., Ο.Ο.Σ.Α., Ε.Ε., UNESCO, F.A.O. (Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων 
και Γεωργίας), WHO (Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας), Διεθνών Μελετητικών και Αναπτυξιακών 
Γραφείων, κ.λπ. 

Μια λεπτομερής εικόνα των τομέων δράσης των αποφοίτων του Τμήματος υπάρχει στην 
παράθεση των στοιχείων σχετικά με την άσκηση επαγγέλματος του Γεωτεχνικού, που 
συμπεριλαμβάνει τους Γεωπόνους και τους Ιχθυολόγους (Π.Δ.344/2000, ΦΕΚ 297/Α/29-12-
2000). 

  

68. ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020:  13.000  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  1) Δραματολογία-Παραστασιολογία,                                      
2) Σκηνογραφία-Ενδυματολογία, Υποκριτική 

3) Υπάρχει και η δυνατότητα να μην επιλέξουν ειδίκευση και να ακολουθήσουν τη Γενική 
κατεύθυνση. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 Όπως συμβαίνει πια με όλους σχεδόν τους κλάδους σπουδών, δεν υπάρχει για τους αποφοίτους 
εξασφαλισμένη επαγγελματική αποκατάσταση. Η αβεβαιότητα είναι άλλωστε μεγαλύτερη στις 
περιοχές των καλών τεχνών και των ανθρωπιστικών επιστημών. Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι οι 
φοιτητές του Τμήματος Θεάτρου αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ουσιαστικά 
εφόδια, που τους επιτρέπουν να αναζητήσουν εργασία σε διάφορους τομείς: -Στον τομέα της 
επιστημονικής έρευνας και της ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας. -Στα καλλιτεχνικά επαγγέλματα 
της σκηνής: ηθοποιοί, σκηνογράφοι, ενδυματολόγοι, σκηνοθέτες, μεταφραστές. -Στα τεχνικά 
επαγγέλματα της σκηνής: παραγωγοί, τεχνικοί σκηνής, φωτιστές, υπεύθυνοι ειδικών 
σκηνογραφικών κατασκευών κλπ. -Ως στελέχη κρατικών, δημοτικών και ιδιωτικών θεατρικών 
οργανισμών: δραματολόγοι, επιμελητές εντύπων προγραμμάτων, οργανωτικά στελέχη, 
υπεύθυνοι εκπαιδευτικών προγραμμάτων κλπ. -Ως εμψυχωτές (animateurs) θεατρικών 
δραστηριοτήτων σε νομαρχιακά, δημοτικά κ.ά. πολιτιστικά κέντρα. -Στην εκπαίδευση, 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, ως καθηγητές θεατρικής αγωγής. -Στα μέσα ενημέρωσης 
(καλλιτεχνικό ρεπορτάζ, θεατρική κριτική). Είναι ευνόητο ότι η παραπάνω απαρίθμηση δεν 
σημαίνει και την ύπαρξη συγκεκριμένου αριθμού θέσεων εργασίας. Άλλωστε, οι δυνατότητες 
επαγγελματικής αποκατάστασης θα εξαρτηθούν και από γενικότερες παραμέτρους: από την 
εξέλιξη της θεατρικής ζωής στη χώρα μας, από την περαιτέρω ενσωμάτωση της θεατρικής 
αγωγής στα προγράμματα της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από την 
ανάπτυξη της πολιτιστικής αποκέντρωσης κλπ. Και, βέβαια, από τα ειδικά προσόντα και τις 
ικανότητες των αποφοίτων. 

https://www.thea.auth.gr/undergraduate-studies/study-guide/
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69. ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 

ΒΑΣΗ 2020:  18.250 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  6 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί από το 
1837 έχοντας ενεργή δράση στα δρώμενα της χώρας μας αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Κατά τη 
διάρκεια των χρόνων αυτών έχει επιτελέσει πολύ σημαντικό εκπαιδευτικό, κλινικό, ερευνητικό, 
και κοινωνικό έργο. Σήμερα το εκπαιδευτικό έργο της Σχολής αφορά άνω των 2.500 
προπτυχιακών φοιτητών, 3.000 μεταπτυχιακών φοιτητών και 3.000 υποψηφίων διδακτόρων. Το 
κλινικό έργο καλύπτει 40% των βασικών νοσηλευτικών αναγκών του λεκανοπεδίου Αττικής και 
άνω του 80 % των κλινικού έργου αιχμής, σχεδόν σε κάθε παθολογική/ 
χειρουργική/εργαστηριακή ειδικότητα. Ο όγκος και η ποιότητα του πρόσφατου ερευνητικού 
έργο έχει συμβάλει ώστε η Σχολή Ιατρικής του ΕΚΠΑ να συγκαταλέγεται σήμερα στις κορυφαίες 
Ιατρικές Σχολές παγκοσμίως, αφήνοντας πίσω της τα 2/3 των Αμερικανικών Ιατρικών Σχολών. 

 

70. ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020:  17.400 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:   ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 6 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

Ένα πτυχίο ιατρικής επιτρέπει την ανάπτυξη πρακτικών και κλινικών ικανοτήτων, οι οποίες 
χρειάζονται για εξειδικευμένα καθήκοντα, από τη λήψη δείγματος αίματος, μέχρι και 
πολύπλοκες χειρουργικές επεμβάσεις. Εκτός αυτών, αξίζει να σημειωθεί η επιτακτική ανάγκη 
παρουσίας επικοινωνιακών δεξιοτήτων, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες ως προς την 
αλληλεπίδραση με τους ασθενείς και τους συγγενείς. Μία σειρά από άλλες, εξίσου σημαντικές 
δεξιότητες που έρχονται να συμπληρώσουν το προφίλ του ασκουμένου, αποτελούν η κριτική 
αξιολόγηση, η παρατήρηση, η κατανόηση, η λογική σκέψη και η λήψη αποφάσεων. 
Συμπληρωματικά, άλλες ακόμη περιλαμβάνουν δεξιότητες γραπτής και προφορικής 
επικοινωνίας, συνεργασίας μέσα σε μια ομάδα, όπως και κατανόηση του ρόλου και των 
ευθυνών. 

Πτυχίο Ιατρικής: Τομείς Εργασίας 

Νοσοκομείο 

Η πλειοψηφία των αποφοίτων πτυχίου ιατρικής στρέφεται στην ανάληψη του ρόλου ενός 
παραδοσιακού γιατρού, ο οποίος αναλαμβάνει τη διάγνωση και τη θεραπεία των ασθενών και 
εργάζεται σε ένα νοσοκομείο. Πολλές και διαφορετικές είναι οι ειδικότητες που προκύπτουν 
εδώ, οι οποίες κυμαίνονται από τη γενική πρακτική σε εξαιρετικά εξειδικευμένους τομείς της 
διάγνωσης και της θεραπείας. 

Ιατρική έρευνα 

Αρκετοί είναι οι ενδιαφερόμενοι που επιλέγουν να ασχοληθούν με την ιατρική έρευνα, 
χρησιμοποιώντας την εμπειρία τους, ώστε να συμβάλουν στην κατανόηση των ασθενειών, 
καθώς και την ανάπτυξη νέων διαγνωστικών τεχνικών και θεραπειών. Κατ’ αυτό τον τρόπο 
διεξάγονται έρευνες ως προς την ανεύρεση αιτίων των διαφόρων ασθενειών, εξετάζοντας την 

https://school.med.uoa.gr/fileadmin/depts/med.uoa.gr/school/uploads/Odigos_Spoydon/Odigos_Spoydon_2019-2020.pdf
https://med.duth.gr/wp-content/uploads/2020/07/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD-%CE%99%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-2019-2020.pdf
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αποτελεσματικότητα των νέων φαρμάκων. Επιπρόσθετα,  απασχολούνται με την προώθηση 
ιατρικών τεχνολογιών, όπως αυτών που ασχολούνται με την ανάπτυξη τεχνητών μελών, 
θεραπείες γονιμότητας και τη γονιδιακή θεραπεία. 

Υπηρεσίες Αμύνης 

Οι συγκεκριμένες ιατρικές υπηρεσίες απασχολούν στρατιωτικούς και πολιτικούς γιατρούς, ώστε 
να παρέχεται ιατρική υποστήριξη σε προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων σε όλο τον 
κόσμο.Υπηρεσίες Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων 

Σε αυτά τα ιδρύματα το ιατρικό προσωπικό παρέχει την ίδια μεταχείριση στους θαμώνες, όπως 
θα έκανε και στους ασθενείς ενός οποιουδήποτε νοσοκομείου. Επωφελείς καθίστανται γνώσεις 
τομέων ψυχικής υγείας και κατάχρησης ουσιών. 

Αξιωματούχοι Εξορμήσεων 

Οι συγκεκριμένοι ιατροί αναλαμβάνουν τη φροντίδα των παραθεριστών στις αποστολές και τα 
ταξίδια στο εξωτερικό. Σε αυτή την περίπτωση, το ιατρικό προσωπικό θα πρέπει να είναι σε θέση 
να προβλέψει και να προετοιμαστεί για πιθανούς κινδύνους, όπως το υψόμετρο και διάφορες 
λοιμώξεις ή απρόοπτες διαταραχές. 

 

71. ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020:  17.525 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:   ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  6 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

Η πλειοψηφία των αποφοίτων πτυχίου ιατρικής στρέφεται στην ανάληψη του ρόλου ενός 
παραδοσιακού γιατρού, ο οποίος αναλαμβάνει τη διάγνωση και τη θεραπεία των ασθενών και 
εργάζεται σε ένα νοσοκομείο. Πολλές και διαφορετικές είναι οι ειδικότητες που προκύπτουν 
εδώ, οι οποίες κυμαίνονται από τη γενική πρακτική σε εξαιρετικά εξειδικευμένους τομείς της 
διάγνωσης και της θεραπείας. ΦΕΚ  

 

72. ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020:  18.075 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:   6 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

Η πλειοψηφία των αποφοίτων πτυχίου ιατρικής στρέφεται στην ανάληψη του ρόλου ενός 
παραδοσιακού γιατρού, ο οποίος αναλαμβάνει τη διάγνωση και τη θεραπεία των ασθενών και 
εργάζεται σε ένα νοσοκομείο. Πολλές και διαφορετικές είναι οι ειδικότητες που προκύπτουν 
εδώ, οι οποίες κυμαίνονται από τη γενική πρακτική σε εξαιρετικά εξειδικευμένους τομείς της 
διάγνωσης και της θεραπείας. ΦΕΚ  

  

73. ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020:  17.625 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  -  

http://www.med.uoc.gr/sites/all/arxeia/proptyxiaka/anatheorimeno-pps_odigos-spoudon-2020-2021.pdf
http://www.med.uoc.gr/sites/all/arxeia/proptyxiaka/anatheorimeno-pps_kanonismos-spoudon_fek-egkrisis.pdf
https://www.med.auth.gr/anamorfomeno-programma-proptyhiakon-spoydon
http://www.med.uoc.gr/sites/all/arxeia/proptyxiaka/anatheorimeno-pps_kanonismos-spoudon_fek-egkrisis.pdf
https://med.uoi.gr/images/documents/programma-spoudon_20-21.pdf
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  6 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Η πλειοψηφία των αποφοίτων πτυχίου ιατρικής στρέφεται στην ανάληψη του ρόλου ενός 
παραδοσιακού γιατρού, ο οποίος αναλαμβάνει τη διάγνωση και τη θεραπεία των ασθενών και 
εργάζεται σε ένα νοσοκομείο. Πολλές και διαφορετικές είναι οι ειδικότητες που προκύπτουν 
εδώ, οι οποίες κυμαίνονται από τη γενική πρακτική σε εξαιρετικά εξειδικευμένους τομείς της 
διάγνωσης και της θεραπείας. ΦΕΚ  

  

74. ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 17.600 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  -  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  6 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών 
Υγείας, έχει ως κεντρική επιδίωξη την παροχή στους φοιτητές και τις φοιτήτριες των κατάλληλων 
επιστημονικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα λειτουργήσουν ως εφόδια για την 
προσωπική τους επιστημονική ανάπτυξη και μελλοντική τους επαγγελματική σταδιοδρομία στο 
αντικείμενό τους. Επιμέρους στόχο του ΠΠΣ του Τμήματος αποτελεί η επίτευξη των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων που υπεισέρχονται στον τίτλο που απονέμεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
επιστήμης, της τεχνολογίας και των τεχνών. Η πλειοψηφία των αποφοίτων πτυχίου ιατρικής 
στρέφεται στην ανάληψη του ρόλου ενός παραδοσιακού γιατρού, ο οποίος αναλαμβάνει τη 
διάγνωση και τη θεραπεία των ασθενών και εργάζεται σε ένα νοσοκομείο. Πολλές και 
διαφορετικές είναι οι ειδικότητες που προκύπτουν εδώ, οι οποίες κυμαίνονται από τη γενική 
πρακτική σε εξαιρετικά εξειδικευμένους τομείς της διάγνωσης και της θεραπείας. ΦΕΚ 

 

 

 

 

75. ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 17.825 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  6 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

Η πλειοψηφία των αποφοίτων πτυχίου ιατρικής στρέφεται στην ανάληψη του ρόλου ενός 
παραδοσιακού γιατρού, ο οποίος αναλαμβάνει τη διάγνωση και τη θεραπεία των ασθενών και 
εργάζεται σε ένα νοσοκομείο. Πολλές και διαφορετικές είναι οι ειδικότητες που προκύπτουν 
εδώ, οι οποίες κυμαίνονται από τη γενική πρακτική σε εξαιρετικά εξειδικευμένους τομείς της 
διάγνωσης και της θεραπείας. ΦΕΚ 

  

76. ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 

ΒΑΣΗ 2020:   11.775 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

http://www.med.uoc.gr/sites/all/arxeia/proptyxiaka/anatheorimeno-pps_kanonismos-spoudon_fek-egkrisis.pdf
https://www.med.uth.gr/Odigos_Spoudon.aspx?lg=GR
http://www.med.uoc.gr/sites/all/arxeia/proptyxiaka/anatheorimeno-pps_kanonismos-spoudon_fek-egkrisis.pdf
https://www.med.upatras.gr/index.php?r=pages/index&id=regulation&lang=el
http://www.med.uoc.gr/sites/all/arxeia/proptyxiaka/anatheorimeno-pps_kanonismos-spoudon_fek-egkrisis.pdf
http://www.phs.uoa.gr/programmata-spoydon/programma-proptyxiakon-spoydon/kanonismos-spoydon.html
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  1) Ιστορία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας (ΙΕΤ) 

                                  2) Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας (ΦΕΤ) 

                                  3) Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ). 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

Το Τμήμα μας προσελκύει μαθήτριες και μαθητές με ανήσυχο και κριτικό πνεύμα που θέλουν 
να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη ιστορικο-φιλοσοφική παιδεία με κεντρικό σημείο αναφοράς 
τις επιστήμες και την τεχνολογία καθώς και δεξιότητες που θα βελτιώσουν την δυνατότητά τους 
να ενταχθούν ομαλά και να εργασθούν δημιουργικά σε μια συνεχώς εξελισσόμενη, απαιτητική 
και παγκοσμιοποιημένη αγορά εργασίας. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Τμήματος 
συνδυάζουν την εξοικείωση με σημαντικές επιστήμες (από τα μαθηματικά και τη φυσική μέχρι 
τα οικονομικά και από τη βιολογία μέχρι το δίκαιο και την γνωσιακή επιστήμη) με την 
εμβάθυνση σε προσεγγίσεις των ίδιων περιοχών από τη σκοπιά της φιλοσοφίας και της ιστορίας 
της επιστήμης, της ιστορίας της τεχνολογίας, αλλά και της φιλοσοφίας γενικότερα. Αποκτούν δε 
ιδιαίτερες δεξιότητες στην κριτική και αναλυτική σκέψη, την επιχειρηματολογία, τη συγγραφική 
και τη διδακτική. Οι απόφοιτοί μας εργάζονται και διακρίνονται σε διάφορους τομείς, από την 
εκπαίδευση έως μια πλειάδα πεδίων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (ως στελέχη δημόσιων 
και ιδιωτικών εκπαιδευτικών και ερευνητικών θεσμών και υπηρεσιών, θεσμών διαμόρφωσης 
της κοινής γνώμης, θεσμών διαμόρφωσης επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής). Από τον 
Φεβρουάριο του 2009 οι απόφοιτοι του Τμήματος συμμετέχουν στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ για την 
πρόσληψη εκπαιδευτικών στη μέση εκπαίδευση (ΠΕ 33). Πολλοί απόφοιτοί του τμήματος 
γίνονται δεκτοί στα καλύτερα μεταπτυχιακά προγράμματα στην χώρα μας και στο εξωτερικό. 

  

 

77. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020:  12.750 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Όπως συμβαίνει πια με όλους σχεδόν τους κλάδους σπουδών, δεν υπάρχει για τους αποφοίτους 
εξασφαλισμένη επαγγελματική αποκατάσταση. Η αβεβαιότητα είναι άλλωστε μεγαλύτερη στις 
περιοχές των καλών τεχνών και των ανθρωπιστικών επιστημών. Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι οι 
φοιτητές του Τμήματος Θεάτρου αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ουσιαστικά 
εφόδια, που τους επιτρέπουν να αναζητήσουν εργασία σε διάφορους τομείς: 

Στον τομέα της επιστημονικής έρευνας και της ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας. 

• Στα καλλιτεχνικά επαγγέλματα της σκηνής: ηθοποιοί, σκηνογράφοι, ενδυματολόγοι, 
σκηνοθέτες, μεταφραστές. 

• Στα τεχνικά επαγγέλματα της σκηνής: παραγωγοί, τεχνικοί σκηνής, φωτιστές, 
υπεύθυνοι ειδικών σκηνογραφικών κατασκευών κλπ. 

• Ως στελέχη κρατικών, δημοτικών και ιδιωτικών θεατρικών οργανισμών: δραματολόγοι, 
επιμελητές εντύπων προγραμμάτων, οργανωτικά στελέχη, υπεύθυνοι εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων κλπ. 

• Ως εμψυχωτές (animateurs) θεατρικών δραστηριοτήτων σε νομαρχιακά, δημοτικά κ.ά. 
πολιτιστικά κέντρα. 

https://www.film.auth.gr/el/spoudes/odigos
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• Στην εκπαίδευση, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, ως καθηγητές θεατρικής αγωγής. 

• Στα μέσα ενημέρωσης (καλλιτεχνικό ρεπορτάζ, θεατρική κριτική). 

Είναι ευνόητο ότι η παραπάνω απαρίθμηση δεν σημαίνει και την ύπαρξη συγκεκριμένου 
αριθμού θέσεων εργασίας. 

Άλλωστε, οι δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης θα εξαρτηθούν και από γενικότερες 
παραμέτρους: από την εξέλιξη της θεατρικής ζωής στη χώρα μας, από την περαιτέρω 
ενσωμάτωση της θεατρικής αγωγής στα προγράμματα της πρωτοβάθμιας και της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από την ανάπτυξη. 

  

78. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 16.875 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:   5 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 Στο δημόσιο τομέα, οι κτηνίατροι είναι υπεύθυνοι για την επιθεώρηση του ζωικού κεφαλαίου, 
για τη διάγνωση μεταδοτικών νοσημάτων και την αντιμετώπισή τους, για την εφαρμογή των 
προγραμμάτων πρόληψης και εκρίζωσης διαφόρων νοσημάτων, για τον έλεγχο της κυκλοφορίας 
κτηνιατρικών φαρμακευτικών και ανοσολογικών προϊόντων και για τον υγειονομικό έλεγχο των 
τροφίμων ζωικής προέλευσης και των σημείων παραγωγής και επεξεργασίας τους. 

Ως ελεύθερο επάγγελμα, η κτηνιατρική των παραγωγικών ζώων ασκείται στα κτηνιατρικά 
γραφεία, τα οποία ορίζονται ως η επαγγελματική στέγη, όπου ο κτηνίατρος παρέχει υπηρεσίες 
που αφορούν στην αντιμετώπιση ασθενειών των παραγωγικών ζώων και στην εφαρμογή των 
κανόνων κτηνιατρικής κλινικής διαχείρισης της υγείας και ευζωίας τους. Οι εξετάσεις και 
επεμβάσεις σε παραγωγικά ζώα πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε κτηνοτροφικές 
εκμεταλλεύσεις. Τα κτηνιατρικά γραφεία για παραγωγικά ζώα λειτουργούν μετά από χορήγηση 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής της οικείας Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης. Για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, η χορήγηση φαρμάκων σε παραγωγικά 
ζώα διέπεται από ειδική νομοθεσία (Ν. 3698/2008). Με την κτηνιατρική διαχείριση υγείας στις 
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, οι κτηνίατροι αποσκοπούν (α) στην προστασία της υγείας και 
της ευζωίας και στην αύξηση της παραγωγικότητας των εκτρεφόμενων ζώων, (β) στην 
αντιμετώπιση των ζωοανθρωπονόσων και (γ) στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 

Όσον αφορά στην κτηνιατρική των ζώων συντροφιάς, το διευρυνόμενο γνωστικό αντικείμενο, η 
ραγδαία ανάπτυξη της ιατρικής τεχνολογίας και οι απαιτήσεις της κοινωνίας έχουν οδηγήσει το 
κτηνιατρικό επάγγελμα σε ανάπτυξη κατά τα πρότυπα του ιατρικού επαγγέλματος. Έτσι, η 
επιστημονική εξειδίκευση, η συνεχής επιμόρφωση και η επαγγελματική αρτιότητα αποτελούν 
σημαντικά στοιχεία για την περαιτέρω ανάπτυξη του επαγγελματικού αυτού κλάδου. Η 
κτηνιατρική των ζώων συντροφιάς ασκείται σε ιατρεία ζώων συντροφιάς ή σε κτηνιατρικές 
κλινικές, που λειτουργούν με βάση το Ν. 604/1977 και το ΠΔ 463/1978, μετά από χορήγηση 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής της οικείας Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης. Με την ιατρική των ζώων συντροφιάς, οι κτηνίατροι αποσκοπούν (α) στην 
προστασία της υγείας και της ευζωίας των ζώων συντροφιάς, (β) στην αντιμετώπιση των 
ζωοανθρωπονόσων και (γ) στη βελτίωση της όλης ποιότητας ζωής στη σύγχρονη κοινωνία. 

 

79. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 16.425 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

https://www.vet.auth.gr/%cf%83%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%b4%ce%b5%cf%83/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%80%cf%84%cf%85%cf%87%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%b5%cf%83-%cf%83%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%b4%ce%b5%cf%83/%cf%84%cf%81%ce%ad%cf%87%ce%bf%ce%bd-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%cf%83%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%b4%cf%8e%ce%bd-%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82/
https://www.vet.uth.gr/?page_id=996
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  5 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Οι επαγγελματικές δραστηριότητες των κτηνιάτρων στην Ελλάδα καθορίζονται από το ΠΔ 
344/2000, ασκούνται δε ειδικότερα όπως περιγράφεται παρακάτω. Το ίδιο ΠΔ καθορίζει και τις 
επαγγελματικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες, στις οποίες είναι υποχρεωτική η 
απασχόληση κτηνιάτρων. 

• Σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις ζωικής ή μικτής παραγωγής, σε γεωργοκτηνοτροφικές ή 
κτηνοτροφικές βιομηχανίες, τράπεζες, εταιρείες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου, στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

• Στην πρόληψη και καταπολέμηση των οποιασδήποτε αιτιολογίας νοσημάτων των 
θηλαστικών ζώων, πτηνών, ιχθύων, λοιπών υδρόβιων σπονδυλωτών, ωφελίμων εντόμων, 
καθώς στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των παραπάνω ειδών. 

• Στην ίδρυση και λειτουργία ιατρείων, κλινικών και ενδιαιτημάτων μικρών και μεγάλων 
ζώων, αγρίων ζώων και πτηνών, καθώς και κτηνιατρικών μικροβιολογικών, βιοχημικών, 
παθολογοανατομικών και ιστολογικών εργαστηρίων. 

• Σε κτηνιατρικές πράξεις, επεμβάσεις, κτηνιατροδικαστικές εκθέσεις, πιστοποιήσεις 
θανάτου ζώων ανεξαρτήτως αιτίας, καθώς και έκδοση κτηνιατρικών γνωματεύσεων και 
βεβαιώσεων. 

• Στην ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων ελέγχου τροφίμων ζωικής προελεύσεως. 

• Στο σχεδιασμό και εφαρμογή της ανάλυσης επικινδυνότητας των τροφίμων στα κρίσιμα 
σημεία ελέγχου, στις βιομηχανίες παραγωγής, επεξεργασίας, μεταποίησης και 
τυποποίησης τροφίμων ζωικής προέλευσης. 

• Στον προγραμματισμό, έλεγχο και εκτέλεση της τεχνητής σπερματέγχυσης. 

• Στην εφαρμογή, εκτέλεση και έλεγχο της μετεμφύτευσης γονιμοποιημένων ωαρίων στα 
θηλαστικά ζώα. 

• Στην παραγωγή, τυποποίηση, συσκευασία, εμπορία και διάθεση των κτηνιατρικών 
φαρμάκων, βιολογικών προϊόντων ζωικής προέλευσης ή άλλων φαρμακευτικών ουσιών 
για κτηνιατρική χρήση. 

• Στη χορήγηση κτηνιατρικών συνταγών, απαραίτητων για την εμπορία, διάθεση και χρήση 
των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων. 

• Στην ίδρυση και λειτουργία κτηνιατρικών φαρμακείων και φαρμακαποθηκών. 

• Στην παραγωγή, εμπορία, διάθεση, έλεγχο και τυποποίηση ζωοτροφών, συμπυκνωμάτων, 
προσθετικών, καθώς και κτηνοτροφικών μηχανημάτων, εργαλείων και σκευών. 

• Στη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση των βοσκοτόπων. 

• Σε δραστηριότητες ζωικής φύσης και των προϊόντων της. 

• Σε ζωολογικούς κήπους, πάρκα, εθνικούς δρυμούς, υδροβιότοπους και εκτροφεία 
θηραμάτων. 

• Στην παραγωγή, επιλογή και εμπορία ζωικού αναπαραγωγικού υλικού. 

• Στη διαλογή, επεξεργασία, τυποποίηση και βιομηχανική επεξεργασία, ζωικών και 
αλιευτικών προϊόντων, πρωτογενών και δευτερογενών, στον ποιοτικό, τεχνολογικό και 
υγειονομικό έλεγχό τους, καθώς και στη διατήρηση, διακίνηση και διαφήμιση αυτών. 

• Στην οργάνωση και λειτουργία ζωαγορών, σφαγείων, κρεαταγορών, ιχθυοσκαλών, 
ψυκτικών χώρων και λοιπών εγκαταστάσεων παραγωγής και εμπορίας ζωικών προϊόντων. 
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• Στη σύνταξη μελετών για τη δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμό κτηνοτροφικών 
εκμεταλλεύσεων και εγκαταστάσεων παραγωγής και εμπορίας ζωικών προϊόντων. 

• Σε δραστηριότητες σχετικές με την προστασία, αξιοποίηση και διατήρηση της ισορροπίας 
του φυσικού περιβάλλοντος. 

• Σε συγκεντρώσεις κτηνοτροφικών προϊόντων. 

• Σε συστηματικές απεντομώσεις και απολυμάνσεις χώρων και πλοίων. 

• Σε εργασίες σχετικές με την ασφάλιση του ζωικού κεφαλαίου και της ζωικής παραγωγής. 

• Στην παροχή γνωμοδοτήσεων σε ινστιτούτα και οργανώσεις καταναλωτών. 

• Στην ίδρυση μονάδων εκτροφής πειραματοζώων. 

• Σε επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας ιχθυογενετικού υλικού και στην παραγωγή, 
τυποποίηση και έλεγχο ιχθυοτροφών. 

• Στην ανάπτυξη προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, για την οργάνωση, διαχείριση 
και έλεγχο των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. 

• Στον έλεγχο υπολειμμάτων από τη χρήση κτηνιατρικών φαρμακευτικών ουσιών σε 
προϊόντα και στο περιβάλλον. 

• Στην πιστοποίηση γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων. 

• Στη συλλογή, αξιολόγηση, συντήρηση, πιστοποίηση και χρησιμοποίηση γενετικών πόρων. 

• Στην παρακολούθηση των παραγωγικών διαδικασιών στις γεωργοκτηνοτροφικές 
επιχειρήσεις, καθώς και στην πιστοποίηση των σχετικών διαδικασιών για την έκδοση 
πιστοποιητικών ολικής ποιότητας. 

• Στον τεχνολογικό και περιβαλλοντολογικό έλεγχο στις γεωργοκτηνοτροφικές 
επιχειρήσεις, καθώς και στην πιστοποίηση των σχετικών διαδικασιών για την έκδοση των 
αντίστοιχων πιστοποιητικών. 

80. ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 10.750 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 49 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων άσκησης 
επαγγέλματος Λογοθεραπευτών το ΦΕΚ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ΠΔ 96/2002 
(ΦΕΚ 82 τ.Γ’)  

1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας 
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο 
“Λογοθεραπευτές ή Θεραπευτές του Λόγου” και απασχολούνται αυτοδύναμα ή σε συνεργασία 
στους τομείς του γνωστικού αντικειμένου της Λογοθεραπείας, δηλαδή της επιστήμης που έχει 
ως γνωστικό αντικείμενο τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή επιστημονικών γνώσεων γύρω από 
την Ανθρώπινη Επικοινωνία-Φωνή, Ομιλία, Λόγο (προφορικό, γραπτό), μη λεκτική επικοινωνία 
– και τις διαταραχές αυτής, καθώς και τις διαταραχές των καταποτικών κινήσεων του 
στοματοφάρυγγα. Ειδικότερα οι Λογοθεραπευτές πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας 
απασχολούνται επαγγελματικά στους ακολούθους τομείς: α. Αξιολόγηση της ανθρώπινης 
Επικοινωνίας-Φωνής, Ομιλίας, Λόγου (προφορικού-γραπτού) και πρόληψη, διαγνωστική 
αξιολόγηση και θεραπεία των διαταραχών που συνδέονται με αυτήν καθώς και των διαταραχών 
που σχετίζονται με τις καταποτικές κινήσεις του στοματοφάρυγγα. β. Επιστημονική έρευνα και 
μελέτη στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο. γ. Άσκηση κάθε άλλης επαγγελματικής και 

https://slt.uoi.gr/files/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%20%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD%20%28%CE%A0%CE%95%29.pdf
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επιστημονικής δραστηριότητας που εμπίπτει στο αντικείμενο του κλάδου της Λογοθεραπείας 
σύμφωνα με την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας. 

 2. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας επιλέγουν και εφαρμόζουν σε άτομα κάθε 
ηλικίας σύγχρονες επιστημονικές κλινικές και τεχνολογικές μεθόδους για την αξιολόγηση της 
ανθρώπινης Επικοινωνίας-Φωνής, Ομιλίας, Λόγου (προφορικού, γραπτού), μη λεκτικής 
επικοινωνίας – τη διαγνωστική αξιολόγηση, τη θεραπεία και την αντιμετώπιση των διαταραχών 
αυτής καθώς και των διαταραχών των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα, οι οποίες 
δύνανται να περιλάβουν: α. Χρήση τεχνολογικών, προσθετικών και τεχνικών μέσων, χρήση 
διαγνωστικών δοκιμασιών της ανθρώπινης Επικοινωνίας και άλλων επιστημονικών εργαλείων 
με στόχο τη βέλτιστη διαγνωστική αξιολόγηση, θεραπεία και αντιμετώπιση των διαταραχών της 
ανθρώπινης Επικοινωνίας και διαταραχών των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα. β. 
Πρόληψη και θεραπευτικές μεθόδους (παρεμβατικές και συμβουλευτικές), άμεσες ή έμμεσες, 
ατομικές ή ομαδικές σε θέματα που αφορούν τη δυσλειτουργία της ανθρώπινης Επικοινωνίας 
και των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα. γ. Συμμετοχή σε διεπιστημονικές ομάδες 
παρέμβασης.  

3. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας παρέχουν τις εξειδικευμένες κλινικές υπηρεσίες 
τους σε άτομα με κάθε διαταραχή η οποία επηρεάζει την ανθρώπινη Επικοινωνία – Φωνή, 
Ομιλία, Λόγο (προφορικό, γραπτό), μη λεκτική επικοινωνία – και τις καταποτικές κινήσεις του 
στοματοφάρυγγα.  

4. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας έχουν δικαίωμα απασχόλησης: α. Στο δημόσιο 
και ευρύτερο δημόσιο τομέα (οργανισμοί, σχολεία, νοσοκομεία, ιδρύματα, κέντρα ψυχικής 
υγείας κ.α.) και εξελίσσονται στη διοικητική ιεραρχία σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά 
διατάξεις. Επίσης μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία. β. Στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή άλλη μορφή 
εργασιακής σχέσης ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε Κέντρα Λογοθεραπείας και σε Κέντρα 
Αποκατάστασης. Έχουν επίσης δικαίωμα παροχής κατ’ οίκον θεραπείας σε ασθενείς. Μπορούν 
ακόμη να ιδρύουν ιδιωτικά Κέντρα Λογοθεραπείας ή Κέντρα Αποκατάστασης που παρέχουν 
υπηρεσίες αποκατάστασης με υποχρεωτική απασχόληση των αρμοδίων επαγγελματιών, κατα 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  

5. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας ασκούν επάγγελμα στα πλαίσια των 
αναφερόμενων επαγγελματικών δικαιωμάτων μετά την απόκτηση άδειας άσκησης 
επαγγέλματος που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. 

  

81. ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 

ΒΑΣΗ 2020: 10.050 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: -  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ΠΔ 96/2002 (ΦΕΚ 82 τ.Γ’) 

• Οι  Λογοθεραπευτές πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας απασχολούνται 
επαγγελματικά στους ακόλουθους τομείς: α. Αξιολόγηση της ανθρώπινης 
Επικοινωνίας-Φωνής, Ομιλίας, Λόγου (προφορικού-γραπτού) και πρόληψη, 
διαγνωστική αξιολόγηση και θεραπεία των διαταραχών που συνδέονται με αυτήν 
καθώς και των διαταραχών που σχετίζονται με τις καταποτικές κινήσεις του 
στοματοφάρυγγα. β. Επιστημονική έρευνα και μελέτη στο εν λόγω γνωστικό 
αντικείμενο. γ. Άσκηση κάθε άλλης επαγγελματικής και επιστημονικής δραστηριότητας 

http://slt.uop.gr/images/prsp18.pdf
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που εμπίπτει στο αντικείμενο του κλάδου της Λογοθεραπείας σύμφωνα με την εξέλιξη 
της επιστήμης και της τεχνολογίας.  

• Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας επιλέγουν και εφαρμόζουν σε άτομα κάθε 
ηλικίας σύγχρονες επιστημονικές κλινικές και τεχνολογικές μεθόδους για την 
αξιολόγηση της ανθρώπινης Επικοινωνίας-Φωνής, Ομιλίας, Λόγου (προφορικού, 
γραπτού), μη λεκτικής επικοινωνίας – τη διαγνωστική αξιολόγηση, τη θεραπεία και την 
αντιμετώπιση των διαταραχών αυτής καθώς και των διαταραχών των καταποτικών 
κινήσεων του στοματοφάρυγγα, οι οποίες δύνανται να περιλάβουν: α. Χρήση 
τεχνολογικών, προσθετικών και τεχνικών μέσων, χρήση διαγνωστικών δοκιμασιών της 
ανθρώπινης Επικοινωνίας και άλλων επιστημονικών εργαλείων με στόχο τη βέλτιστη 
διαγνωστική αξιολόγηση, θεραπεία και αντιμετώπιση των διαταραχών της ανθρώπινης 
Επικοινωνίας και διαταραχών των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα. β. 
Πρόληψη και θεραπευτικές μεθόδους (παρεμβατικές και συμβουλευτικές), άμεσες ή 
έμμεσες, ατομικές ή ομαδικές σε θέματα που αφορούν τη δυσλειτουργία της 
ανθρώπινης Επικοινωνίας και των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα. γ. 
Συμμετοχή σε διεπιστημονικές ομάδες παρέμβασης.  

• Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας παρέχουν τις εξειδικευμένες κλινικές 
υπηρεσίες τους σε άτομα με κάθε διαταραχή η οποία επηρεάζει την ανθρώπινη 
Επικοινωνία – Φωνή, Ομιλία, Λόγο (προφορικό, γραπτό), μη λεκτική επικοινωνία – και 
τις καταποτικές κινήσεις του στοματοφάρυγγα.  

•  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας έχουν δικαίωμα απασχόλησης: α. Στο 
δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα (οργανισμοί, σχολεία, νοσοκομεία, ιδρύματα, 
κέντρα ψυχικής υγείας κ.α.) και εξελίσσονται στη διοικητική ιεραρχία σύμφωνα με τις 
ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Επίσης μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις 
βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. β. Στον ιδιωτικό τομέα 
με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή άλλη μορφή εργασιακής σχέσης ή ως ελεύθεροι 
επαγγελματίες σε Κέντρα Λογοθεραπείας και σε Κέντρα Αποκατάστασης. Έχουν επίσης 
δικαίωμα παροχής κατ’ οίκον θεραπείας σε ασθενείς. Μπορούν ακόμη να ιδρύουν 
ιδιωτικά Κέντρα Λογοθεραπείας ή Κέντρα Αποκατάστασης που παρέχουν υπηρεσίες 
αποκατάστασης με υποχρεωτική απασχόληση των αρμοδίων επαγγελματιών, κατα τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  

• Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας ασκούν επάγγελμα στα πλαίσια των 
αναφερόμενων επαγγελματικών δικαιωμάτων μετά την απόκτηση άδειας άσκησης 
επαγγέλματος που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και 
Πρόνοιας. 

 

82. ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020:  11.575 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:   ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: -  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 Στόχος του Τμήματος είναι η άρτια εκπαίδευση των φοιτητών/φοιτητριών στις βιολογικές 
διαδικασίες της ανθρώπινης επικοινωνίας (λόγου, ομιλίας και φωνής) και κατάποσης, στην 
πρόληψη, θεραπεία και επιστημονική έρευνα των σχετιζόμενων διαταραχών, καθώς και στην 
προσφορά προς τα άτομα με διαταραχές ή διαφορετικότητες της επικοινωνίας. 

Το Τμήμα διαθέτει σύγχρονη Κλινική Λογοθεραπείας στην οποία παρέχονται δωρεάν 
διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες σε παιδιά και ενήλικες με διαταραχές Λόγου, Ομιλίας, 

http://logoth.upatras.gr/wp-content/uploads/2019/07/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD-%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-2019_final.pdf
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Φωνής και Κατάποσης, στο πλαίσιο των μαθημάτων Κλινικής Άσκησης. Στο Τμήμα λειτουργούν 
δύο ερευνητικά εργαστήρια: 

α) ‘Θεωρητικής και Πειραματικής Γλωσσολογίας: τυπική ανάπτυξη και διαταραχές’, 

β) ‘Τεχνολογίας Ομιλίας, Φωνής και Επαυξητικής Εναλλακτικής Επικοινωνίας’. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ΠΔ 96/2002 (ΦΕΚ 82 τ.Γ’) 

 1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας 
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο 
“Λογοθεραπευτές ή Θεραπευτές του Λόγου” και απασχολούνται αυτοδύναμα ή σε συνεργασία 
στους τομείς του γνωστικού αντικειμένου της Λογοθεραπείας, δηλαδή της επιστήμης που έχει 
ως γνωστικό αντικείμενο τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή επιστημονικών γνώσεων γύρω από 
την Ανθρώπινη Επικοινωνία-Φωνή, Ομιλία, Λόγο (προφορικό, γραπτό), μη λεκτική επικοινωνία 
– και τις διαταραχές αυτής, καθώς και τις διαταραχές των καταποτικών κινήσεων του 
στοματοφάρυγγα. Ειδικότερα οι Λογοθεραπευτές πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας 
απασχολούνται επαγγελματικά στους ακόλουθους τομείς: α. Αξιολόγηση της ανθρώπινης 
Επικοινωνίας-Φωνής, Ομιλίας, Λόγου (προφορικού-γραπτού) και πρόληψη, διαγνωστική 
αξιολόγηση και θεραπεία των διαταραχών που συνδέονται με αυτήν καθώς και των διαταραχών 
που σχετίζονται με τις καταποτικές κινήσεις του στοματοφάρυγγα. β. Επιστημονική έρευνα και 
μελέτη στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο. γ. Άσκηση κάθε άλλης επαγγελματικής και 
επιστημονικής δραστηριότητας που εμπίπτει στο αντικείμενο του κλάδου της Λογοθεραπείας 
σύμφωνα με την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας.  

2. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας επιλέγουν και εφαρμόζουν σε άτομα κάθε 
ηλικίας σύγχρονες επιστημονικές κλινικές και τεχνολογικές μεθόδους για την αξιολόγηση της 
ανθρώπινης Επικοινωνίας-Φωνής, Ομιλίας, Λόγου (προφορικού, γραπτού), μη λεκτικής 
επικοινωνίας – τη διαγνωστική αξιολόγηση, τη θεραπεία και την αντιμετώπιση των διαταραχών 
αυτής καθώς και των διαταραχών των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα, οι οποίες 
δύνανται να περιλάβουν: α. Χρήση τεχνολογικών, προσθετικών και τεχνικών μέσων, χρήση 
διαγνωστικών δοκιμασιών της ανθρώπινης Επικοινωνίας και άλλων επιστημονικών εργαλείων 
με στόχο τη βέλτιστη διαγνωστική αξιολόγηση, θεραπεία και αντιμετώπιση των διαταραχών της 
ανθρώπινης Επικοινωνίας και διαταραχών των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα. β. 
Πρόληψη και θεραπευτικές μεθόδους (παρεμβατικές και συμβουλευτικές), άμεσες ή έμμεσες, 
ατομικές ή ομαδικές σε θέματα που αφορούν τη δυσλειτουργία της ανθρώπινης Επικοινωνίας 
και των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα. γ. Συμμετοχή σε διεπιστημονικές ομάδες 
παρέμβασης.  

3. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας παρέχουν τις εξειδικευμένες κλινικές υπηρεσίες 
τους σε άτομα με κάθε διαταραχή η οποία επηρεάζει την ανθρώπινη Επικοινωνία – Φωνή, 
Ομιλία, Λόγο (προφορικό, γραπτό), μη λεκτική επικοινωνία – και τις καταποτικές κινήσεις του 
στοματοφάρυγγα. 

 4. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας έχουν δικαίωμα απασχόλησης: α. Στο δημόσιο 
και ευρύτερο δημόσιο τομέα (οργανισμοί, σχολεία, νοσοκομεία, ιδρύματα, κέντρα ψυχικής 
υγείας κ.α.) και εξελίσσονται στη διοικητική ιεραρχία σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά 
διατάξεις. Επίσης μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία. β. Στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή άλλη μορφή 
εργασιακής σχέσης ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε Κέντρα Λογοθεραπείας και σε Κέντρα 
Αποκατάστασης. Έχουν επίσης δικαίωμα παροχής κατ’ οίκον θεραπείας σε ασθενείς. Μπορούν 
ακόμη να ιδρύουν ιδιωτικά Κέντρα Λογοθεραπείας ή Κέντρα Αποκατάστασης που παρέχουν 
υπηρεσίες αποκατάστασης με υποχρεωτική απασχόληση των αρμοδίων επαγγελματιών, κατα 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  
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5. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογοθεραπείας ασκούν επάγγελμα στα πλαίσια των 
αναφερόμενων επαγγελματικών δικαιωμάτων μετά την απόκτηση άδειας άσκησης 
επαγγέλματος που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. 

 

83. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 12.425 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μετά τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος από την 
Νομαρχία, που προϋποθέτει την εγγραφή στο Σύλλογο Επιστημόνων Μαιών/των, ο οποίος 
αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ9 8Π.Δ 351 14/6/89. 

«Οι πτυχιούχοι του τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τ.Ε.Ι., με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και 
πρακτικές (κλινικές) γνώσεις τους ασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους 
επιστήμονες στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι με την εφαρμογή 
της Μαιευτικής φροντίδας της εγκύου, επιτόκου, λεχώνας και νεογνού, της Γυναικολογικής 
αρρώστου καθώς επίσης με την οργάνωση και εφαρμογή του οικογενειακού προγραμματισμού 
και της υγειονομικής εκπαίδευσης ατόμων ή ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους». 

Σημαντικό καθήκον της μαίας είναι η τήρηση βιβλίων και εγγράφων που αφορούν την άσκηση 
του επαγγέλματος της. Τα βιβλία που πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
είναι: Βιβλίο Ασθενών, Βιβλίο Επιτόκων, Βιβλίο Τοκετών και το Πιστοποιητικό γέννησης σε 
περίπτωση εκτέλεσης τοκετού από την ιδία. 

Η συνταγογράφηση αποτελεί βασικό επαγγελματικό δικαίωμα της μαίας και ιδιαίτερα κατά την 
περίοδο της κύησης και της γαλουχίας, ακολουθεί ιδιαίτερους κανόνες και αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα για την μείωση της περιγεννητικής, μητρικής και νεογνικής θνησιμότητας. Με το 
Βασιλικό Διάταγμα υπ ́ αριθ 687 της 14/Σεπτ/4 Οκτ.1960 (Φ.Ε.Κ. Α ́159) 

Οι πιθανοί τομείς που οι πτυχιούχοι μπορούν να αναζητήσουν εργασία είναι: 

α) Πρωτοβάθμια φροντίδα: Κέντρα υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, Κοινοτικά Ιατρεία, 

Υγειονομικοί σταθμοί, Μαιευτικά και Γυναικολογικά Ιατρεία Ι.Κ.Α και Ιατρεία άλλων Δημοσίων 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών, στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), στις μονάδες 
μεταφοράς επειγόντων μαιευτικών, γυναικολογικών και νεογνικών περιστατικών, στα Κέντρα 
και τα τμήματα Οικογενειακού Προγραμματισμού. 

β) Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια φροντίδα: Σε γενικά και ειδικά Νοσοκομεία, σε: 

 Μαιευτικά Τμήματα: Αίθουσα Τοκετών, Εξωτερικά Μαιευτικά Ιατρεία, Τμήματα 

Λεχωίδων, Τμήμα Προγεννητικού Ελέγχου, Μονάδες Εγκυμοσύνης Υψηλού Κινδύνου. 

Γυναικολογικά τμήματα: Γυναικολογικά τμήματα, Όγκολογικά Γυναικολικά τμήματα, 

Εξωτερικά Γυναικολογικά Ιατρεία, Χειρουργεία, Κέντρα Υπογονιμότητας, Τμήμα Μαστού. 

Νεογνολογικά Τμήματα: Τμήματα Νοσηλείας Νεογνών 1ου, 2ου και 3ου επιπέδου (Μονάδα 
Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών). 

γ) Οι πτυχιούχοι του τμήματος δύνανται να ασχοληθούν στην εκπαίδευση σύμφωνα με την 
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Μπορούν επίσης να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της 
διοικητικής ιεραρχίας που είναι σχετική με τον τομέα της ειδικότητάς τους. 

https://midw.uniwa.gr/spoydes/proptychiakes-spoydes/programma-spoydon/
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δ) Οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα. Προϋπόθεση 
αποτελεί η επι 2/ετίας άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με το αντικείμενο 
της εκπαίδευσης τους σε Νοσοκομεία ή άλλο Ίδρυμα υγείας και μετά την χορήγηση σχετικής 
άδειας από την Νομαρχία 

  

84. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

ΒΑΣΗ 2020:  11.050 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Σκοπός του Τμήματος είναι η παράλληλη θεωρητική και κλινική εκπαίδευση των φοιτητών στα 
σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα της Μαιευτικής, της Γυναικολογικής και Νεογνικής Φροντίδας 
Υγείας. Στόχος του Τμήματος είναι η ανάπτυξη πολλαπλών δεξιοτήτων, όσον αφορά στην 
επικοινωνία, στη συμβουλευτική, στην αγωγή υγείας, στη διοίκηση και οργάνωση Μονάδων 
Υγείας. Σημαντική παράμετρος για την ανάπτυξη αυτών των στόχων είναι η προαγωγή της 
έρευνας στο χώρο της υγείας. 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μετά τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος από την 
Νομαρχία, που προϋποθέτει την εγγραφή στο Σύλλογο Επιστημόνων Μαιών/των, ο οποίος 
αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ9 8Π.Δ 351 14/6/89. 

Οι πιθανοί τομείς που οι πτυχιούχοι μπορούν να αναζητήσουν εργασία είναι: 

α) Πρωτοβάθμια φροντίδα: Κέντρα υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, Κοινοτικά Ιατρεία, 

Υγειονομικοί σταθμοί, Μαιευτικά και Γυναικολογικά Ιατρεία Ι.Κ.Α και Ιατρεία άλλων Δημοσίων 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών, στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), στις μονάδες 
μεταφοράς επειγόντων μαιευτικών, γυναικολογικών και νεογνικών περιστατικών, στα Κέντρα 
και τα τμήματα Οικογενειακού Προγραμματισμού. 

β) Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια φροντίδα: Σε γενικά και ειδικά Νοσοκομεία, σε: 

 Μαιευτικά Τμήματα: Αίθουσα Τοκετών, Εξωτερικά Μαιευτικά Ιατρεία, Τμήματα 

Λεχωίδων, Τμήμα Προγεννητικού Ελέγχου, Μονάδες Εγκυμοσύνης Υψηλού Κινδύνου. 

Γυναικολογικά τμήματα: Γυναικολογικά τμήματα, Όγκολογικά Γυναικολικά τμήματα, 

Εξωτερικά Γυναικολογικά Ιατρεία, Χειρουργεία, Κέντρα Υπογονιμότητας, Τμήμα Μαστού. 

Νεογνολογικά Τμήματα: Τμήματα Νοσηλείας Νεογνών 1ου, 2ου και 3ου επιπέδου (Μονάδα 
Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών). 

γ) Οι πτυχιούχοι του τμήματος δύνανται να ασχοληθούν στην εκπαίδευση σύμφωνα με την 
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Μπορούν επίσης να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της 
διοικητικής ιεραρχίας που είναι σχετική με τον τομέα της ειδικότητάς τους. 

δ) Οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα. Προϋπόθεση 
αποτελεί η επι 2/ετίας άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με το αντικείμενο 
της εκπαίδευσης τους σε Νοσοκομεία ή άλλο Ίδρυμα υγείας και μετά την χορήγηση σχετικής 
άδειας από την Νομαρχία. 

  

85. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 

ΒΑΣΗ 2020:  9.275 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

https://www.ihu.gr/wp-content/uploads/2019/11/%CE%9D%CE%AD%CE%BF-%CE%A0%CE%A0%CE%A3-%CE%94%CE%99%CE%A0%CE%91%CE%95.pdf
https://mw.uowm.gr/wp-content/uploads/sites/13/2020/10/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91-%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D.pdf
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μαιών/Μαιευτών περιγράφονται στο άρθρο 2 του 
Προεδρικού Διατάγματος 351, 14-6- 1989 , ΦΕΚ 159, Τεύχος Πρώτο. 

Οι πτυχιούχοι του τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τ.Ε.Ι. με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και 
πρακτικές (κλινικές) γνώσεις τους ασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους 
επιστήμονες στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι με την εφαρμογή 
της Νοσηλευτικής φροντίδας της εγκύου, επιτόκου, λεχώνας και νεογνού, της Γυναικολογικής 
αρρώστου καθώς επίσης με την οργάνωση και εφαρμογή του οικογενειακού προγραμματισμού 
και της υγειονομικής εκπαίδευσης ατόμων ή ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς της/του. 

Οι πτυχιούχοι του τμήματος μαιευτικής απασχολούνται στους παρακάτω τομείς εργασίας :  

• Πρωτοβάθμια φροντίδα: Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, Αγροτικά Ιατρεία, 
Υγειονομικοί Σταθμοί, Μαιευτικά-Γυναικολογικά Ιατρεία ΙΚΑ, ΠΙΚΠΑ και άλλων Δημοσίων 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών, στο Εθνικό Κέντρο άμεσης βοήθειας (ΕΚΑΒ) στις μονάδες 
μεταφοράς επειγόντων μαιευτικών, γυναικολογικών και νεογνικών περιστατικών, κέντρα 
και τμήματα οικογενειακού προγραμματισμού. 

• Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια φροντίδα σε Γενικά και Ειδικά Νοσοκομεία, Μαιευτικά 
Τμήματα (Αίθουσα τοκετών, εξωτερικά μαιευτικά Ιατρεία, τμήματα λεχώνων, 
φυσιολογικών νεογνών 1ου επιπέδου νοσηλείας, προγεννητικού ελέγχου, μονάδας 
εγκυμοσύνης υψηλού κινδύνου, εντατικής νοσηλείας νεογνών). Γυναικολογικά τμήματα, 
Γυναικολογική ογκολογία, εξωτερικά Γυναικολογικά Ιατρεία, Χειρουργεία, Μαιευτικά- 
Γυναικολογικά στείρωσης, Κέντρα μαστού, Κέντρα ανίχνευσης καρκίνου γεννητικών 
οργάνων. 

•  Οι πτυχιούχοι του τμήματος απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την κάθε 
φορά ισχύουσα νομοθεσία. Μπορούν επίσης να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της 
διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με τον τομέα ειδικότητάς τους σύμφωνα με την κάθε 
φορά ισχύουσα νομοθεσία. 

• Οι πτυχιούχοι του τμήματος Μαιευτικής μπορούν να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα με 
την προϋπόθεση ότι θα έχουν επί 2/ετία ασκήσει τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με το 
αντικείμενο εκπαίδευσης σε Νοσοκομεία ή άλλο Ίδρυμα υγείας αναγνωρισμένο για το 
σκοπό αυτό και μετά τη χορήγηση σχετικής άδειας από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

  

86. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 13.000 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 2  

Α. Τομέας, Βιοεπιστημών και Βιοϊατρικής Πληροφορικής 

Β. Τομέας, Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μηχανικών 
Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε. (πρώην Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων) μπορούν να 
απασχολούνται στα παρακάτω αντικείμενα: 

α) Παραγωγή ή εμπορία πάσης φύσεως ιατρικών οργάνων και λεπτομηχανισμών. 

https://bme.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/63/2020/10/ODHGOS_SPOYDWN_MHXANIKWN_BIOIATRIKHS_PADA_2020-2021.pdf
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β) Επισκευή, συντήρηση, ανακατασκευή ιατρικών μηχανημάτων, οργάνων, συσκευών 
βιοτεχνολογικού ενδιαφέροντος καθώς και λεπτομηχανισμών. 

γ) Εξασφάλιση στον τομέα των Νοσοκομείων, σε συνεργασία ίσως με άλλους ειδικούς 
επιστήμονες, όπως ιατρούς, ακτινοφυσικούς, βιοχημικούς, της ετοιμότητας προς χρήση των 
συσκευών και οργάνων με την φροντίδα τους για συντήρηση, επισκευή, ελέγχους. 

δ) Συμμετοχή στην αξιολόγηση προσφορών για την προμήθεια ιατρικών οργάνων και 
εξοπλισμού. 

ε) Εκπόνηση και επίβλεψη ή συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών για την ίδρυση, οργάνωση και 
λειτουργία μονάδων παραγωγής ιατρικών οργάνων και εξοπλισμού. 

στ) Εξειδικευμένες εργασίες εγκαταστάσεως και θέσεως σε λειτουργία ιατρικών οργάνων και 
εξοπλισμού εργαστηρίων και τμημάτων Νοσοκομείων (χειρουργεία, ακτινολογικά κ.λ.π.) για τις 
οποίες εγγράφονται στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.). 

ζ) Πραγματοποίηση, ως στελεχών του Δημοσίου, ελέγχων σε αντίστοιχες βιομηχανίες και 
βιοτεχνίες καθώς και ιδιωτικά εργαστήρια και ιατρεία για την χορήγηση σχετικής άδειας 
λειτουργίας. 

η) Κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητάς 
τους με την εξέλιξη της τεχνολογίας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά ισχύουσας 
νομοθεσίας. 

 

 

87. ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 15.750 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων 
του Τμήματος ΜΒΓ περιγράφονται αναλυτικά στο Προεδρικό Διάταγμα 158/1.10.2009 που 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α199/1.10.2009. 

 

88. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. 

ΒΑΣΗ 2020: 14.790 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 4 

Α. Κατεύθυνση Ευρωπαϊκής (Κλασικής) Μουσικής 

Β. Κατεύθυνση Βυζαντινής Μουσικής 

Γ. Κατεύθυνση Ελληνικής Παραδοσιακής (Δημοτικής) Μουσικής 

Δ. Κατεύθυνση Σύγχρονης Μουσικής 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι φοιτητές του Τμήματος εκπαιδεύονται 
κατάλληλα για να μπορούν να εργαστούν επιτυχώς στους ακόλουθους επαγγελματικούς φορείς, 
δημόσιους ή ιδιωτικούς: 

•στην καλλιτεχνική/ εφαρμοσμένη μουσική εκπαίδευση, δημόσια ή ιδιωτική 

• στη γενική καλλιτεχνική/ εφαρμοσμένη μουσική εκπαίδευση, δημόσια ή ιδιωτική 

https://www.mbg.duth.gr/images/pdf/odigos/2020_2021/Odigos2020new.pdf
https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/4790/7908-ODIGOS_SPOUDON_2020-21.pdf
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•σε καλλιτεχνικούς φορείς που οργανώνουν μουσικές δραστηριότητες κατά 
προτεραιότητα αλλά και δραστηριότητες άλλων πεδίων της Τέχνης (συμφωνικές και λυρικές 
ορχήστρες, σύνολα μουσικής δωματίου, φιλαρμονικές, θέατρα, χώρους διοργάνωσης και 
φιλοξενίας μουσικών δράσεων, μουσεία, εικαστικούς και φορείς ορχηστικής τέχνης, 
φεστιβάλ, καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς) 

• σε εκπαιδευτικούς φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (Ωδεία) 

•σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα και καλλιτεχνικούς οργανισμούς 

•σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς ενημέρωσης και επικοινωνίας, δημόσιους ή 
ιδιωτικούς 

•σε εκδοτικούς οίκους με αντικείμενο συναφές κατά προτεραιότητα με τη μουσική τέχνη 

•σε οργανισμούς, φορείς και εργασίες συναφείς με τη μουσική τεχνολογία και τη 
μουσική θεραπεία 

•σε βιβλιοθήκες 

  

89. ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 9.950 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 4 

1. Ιστορική και Συστηματική Μουσικολογία  

2. Εθνομουσικολογία και Πολιτισμική Ανθρωπολογία  

3. Μουσική Ακουστική και Τεχνολογία Ήχου  

4. Βυζαντινή Μουσικολογία 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: η πολύπλευρη επιστημονική προσέγγιση στη 
μουσική βοηθά τους φοιτητές να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρίες και κριτική σκέψη 
που τους καθιστά πολύτιμους στην κοινωνία, ώστε να μπορούν να απασχοληθούν επιστημονικά 
και επαγγελματικά σε διάφορους κλάδους, όπως, για παράδειγμα:  

Α. Γενική εκπαίδευση (γενικά σχολεία)  

Β. Ειδική μουσική εκπαίδευση (μουσικά σχολεία και ωδεία)  

Γ. Επιστημονικές βιβλιοθήκες και μουσικά αρχεία  

Δ.Επιστημονικά ερευνητικά κέντρα μουσικολογικής κατεύθυνσης  

Ε. Τμήματα προγραμματισμού και εκδόσεων φορέων της μουσικής ζωής 

Ζ.Καλλιτεχνικοί θεσμοί και φορείς, Καλλιτεχνικά γραφεία  

Η. Αίθουσες συναυλιών, Ορχήστρες, Χορωδίες, Μουσικά θέατρα, Μουσικά σύνολα  

Θ. Μουσικοί εκδοτικοί οίκοι 

Ι. Εφημερίδες και έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης  

ΙΑ. Ραδιόφωνο και τηλεόραση  

ΙΒ. Τεχνολογία ήχου και ηχοληψία 

 

90. ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΡΤΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 11.240 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

https://www.music.uoa.gr/fileadmin/depts/music.uoa.gr/www/uploads/ODIGOS_SPOUDON/Odigo__s_Spoydo__n_2020-21_v.2.pdf
https://music.uoi.gr/wp-content/uploads/2020/07/odigos_spoudon.pdf
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μουσικών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δραστηριοποιούνται σε μια πλειάδα πεδίων, από την 
μουσική εκτέλεση μέχρι την διαχείριση του πολιτισμού. Καλ ύπτουν τις απαιτήσεις της 
παιδαγωγικής επάρκειας και εντάσσονται στον κωδικό ΠΕ79.01 προκειμένου για την 
δραστηριοποίησή τους στην δημόσια εκπαίδευση.Διατηρούν τα επαγγελματικά δικαιώματα των 
αποφοίτων του Τμήματος Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου, όπως αυτά έχουν 
κατοχυρωθεί με το υπ› αριθμ. 119/19-5-2003 Προεδρικό Διάταγμα. 

 

91. ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 14.120 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 2 

Α. Κατεύθυνσης Μουσικολογίας/Μουσικοπαιδαγωγικής 

Β. Κατεύθυνσης Σύνθεσης 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
προγράμματος σπουδών, όπως θα προκύπτει από τα επιλεχθέντα μαθήματα και το θέμα της 
διπλωματικής εργασίας, οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να: 

 διδάξουν Μουσική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και στα 
Μουσικά Σχολεία(διασφαλίζεται για όλους τους/τις φοιτητές/τριες μέσω της ΠΠΔΕ), 

 διενεργήσουν ακαδημαϊκή και επιστημονική έρευνα στον τομέα της Μουσικολογίας (Ιστορική 
και Συστηματική Μουσικολογία, Εθνομουσικολογία, Βυζαντινή Μουσικολογία κ.ά.), 

 αξιολογήσουν ένα ευρύ φάσμα μουσικών έργων και ζωντανών ή ηχογραφημένων μουσικών 
πρακτικών και να συντάξουν κριτικές και παρουσιάσεις μουσικής στα πλαίσια έντυπων ή 
οπτικοακουστικών μέσων, 

 συνθέσουν πρωτότυπη οργανική, φωνητική, ορχηστρική, μουσική για το θέατρο ή τον 
κινηματογράφο ή/και ηλεκτροακουστική μουσική, 

 διδάξουν θεωρητικά της μουσικής και σύνθεση σε Ωδεία, Μουσικά Σχολεία, και Μουσικές 
Σχολές, 

 χρησιμοποιήσουν τεχνολογίες μουσικής/ήχου και πολυμέσων σε διάφορα πλαίσια, 

 συμμετέχουν σε προγράμματα μουσικοθεραπείας και ειδικής μουσικής αγωγής, 

 συντονίσουν ή/και να διευθύνουν μουσικά σύνολα έντεχνης και παραδοσιακής μουσικής, 

 αναλάβουν βοηθητικούς, συμβουλευτικούς ή/και συντονιστικούς ρόλους σε ιδρύματα και 
προγράμματα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μουσικής και στον ευρύτερο χώρο του 
πολιτισμού και της καλλιτεχνικής παραγωγής. 

 

92. ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 

ΒΑΣΗ 2020: 12.470 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ , ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 3 

Α) Κατεύθυνση Μουσικής Σύνθεσης  

Β) Κατεύθυνση Μουσικής Εκτέλεσης  

https://www.mus.auth.gr/website/wp-content/uploads/2020/10/odigos-spoudon-2020-21-1.pdf
https://ionio.gr/download.php?f=00001-00999/IU-pf-00214-83819-gr.pdf
https://ionio.gr/download.php?f=00001-00999/IU-pf-00214-66386-gr.pdf


 

Σελίδα 297 από 406 
 

Γ) Κατεύθυνση Μουσικής Επιστήμης 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

 

93. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 14.175 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Η επαγγελματική αποκατάσταση των 
αποφοίτων του Τμήματος είναι άμεση και περιλαμβάνει διαφορετικούς τομείς και επιλογές 
όπως: 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

• Νοσοκομεία, κέντρα υγείας, δομές χρόνιας φροντίδας, σχολεία, χώροι εργασίας 

ΕΡΕΥΝΑ 

• Κλινική, (ανάπτυξη διαδικασιών, θεραπειών κ.τ.λ.), δημόσια υγεία και επιδημιολογία, 
επιχειρησιακή, βασική (π.χ. μοριακή βιολογία), ψυχοκοινωνική, πληροφοριακά συστήματα, 
εκπαιδευτική, φαινομενολογική- εθνογραφική, ανάπτυξη θεωρίας 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

• ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, μέση εκπαίδευση, συνεχιζόμενη εκπαίδευση 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 Διοικητές Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ), Διοικητές και Υποδιοικητές Νοσοκομείων, 
Διευθυντές Νοσηλευτικών Υπηρεσιών Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας και άλλων Ιδρυμάτων, 
Προϊστάμενοι Τμημάτων και Γραφείων 

 

94. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 11.425 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Μαθήματα Γενικής Υποδομής 

Μαθήματα Ειδικού Υποβάθρου 

Μαθήματα Ειδικότητας 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: (Βλέπε Προεδρικό Διάταγμα Υπ. Αριθμ. 351/8-6-
1989). Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και 
Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που φέρουν τον Επαγγελματικό Τίτλο 
«Νοσηλευτής»/«Νοσηλεύτρια»,αποκτούν ειδικές επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις σε όλο το 
φάσμα της γενικής Νοσηλευτικής φροντίδας, ως πολυδύναμοι Νοσηλευτές γενικών 
φροντίδων.Οι Νοσηλευτές έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη Νοσηλευτικών 
μονάδων, στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα 
παροχής Νοσηλευτικών φροντίδων. 

Τομείς άσκησης επαγγέλματος 

• Νοσοκομεία (ο μεγαλύτερος αριθμός Νοσηλευτών εργάζεται στα Νοσοκομεία) 

• Κέντρα Υγείας 

http://dasta.ionio.gr/liaison/keimena/dikaiomata/dikaiomata_dms.pdf
http://www.nurs.uoa.gr/fileadmin/nurs.uoa.gr/uploads/tmimatos/Odigos_Spoudon/2019-2020/odigos_2019-20.pdf
http://nurs.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/75/2020/10/UNIWA-Study-Guide-2020-21_el_v1.0.pdf
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• Υγειονομικοί και άλλοι οργανισμοί, Ι.Κ.Α.,  Ε.Ε.Σ.,  Π.Ι.Κ.Π.Α.,  Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ο.Σ.Ε., 
Τράπεζες, Βιομηχανίες, Εργοστάσια, Ασφαλιστικές  Εταιρείες, Ιδρύματα φροντίδας 
Ηλικιωμένων, Μειονεκτούντων ατόμων, Κ.Α.Π.Η., Σχολεία παιδιών με ειδικές ανάγκες. 

• Νοσηλευτική εκπαίδευση: Τριτοβάθμια και Δευτεροβάθμια ανάλογα των Σπουδών τους, 
των Πτυχίων και της συγγραφικής και ερευνητικής τους δραστηριότητος. 

  

Επαγγελματική εξέλιξη των Νοσηλευτών 

Ο Νοσηλευτής με Πτυχίο Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. στα Νοσοκομεία, εξελίσσεται σε: 

• Προϊστάμενο ενός Τμήματος. 

• Τομεάρχη 4-5 Τμημάτων 

• Διευθυντή της όλης Νοσηλευτικής υπηρεσίας (Η Νοσηλευτική υπηρεσία είναι 
ανεξάρτητη υπηρεσία, παράλληλη με την Ιατρική και Διοικητική υπηρεσία 
του   Νοσοκομείου). 

 

95. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

ΒΑΣΗ 2020: 8.275 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΠΕ87.02 

96. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 

ΒΑΣΗ 2020: 8.500 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  

1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΛΜΕΠΑ που 
φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο «Νοσηλευτής-Νοσηλεύτρια» παρ.2, άρθρο 5 του Ν. 1579/85 
αποκτούν ειδικές επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις σε όλο το φάσμα της γενικής νοσηλευτικής 
φροντίδας ως πολυδύναμοι νοσηλευτές γενικών φροντίδων. 

2. Οι νοσηλευτές έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη νοσηλευτικών μονάδων, στον 
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα παροχής 
νοσηλευτικών φροντίδων και ειδικότερα με τα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες: 

2.1 Νοσηλευτικές πράξεις που γίνονται με δική τους απόφαση και ευθύνη εκτέλεσης προς 
κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου σαν βιοψυχοκοινωνική οντότητα, στους τομείς υγιεινής, 
του ίδιου και του περιβάλλοντός του, ασφάλειας, άνεσης, υποβοήθησης οργανικών 
λειτουργιών, διατήρησης ισοζυγίων του: 

o Παροχή ολοκληρωμένης και εξατομικευμένης φροντίδας στους κλινήρεις αρρώστους 
όλων των ηλικιών, που πάσχουν από διάφορα νοσήματα. 

o Λήψη νοσηλευτικών μέτρων και επίβλεψη ανάπαυσης και ύπνου. 

o Λήψη μέτρων για πρόληψη και φροντίδα επιπλοκών από μακροχρόνια κατάκλιση. 

o Κάλυψη των αδυναμιών αυτοφροντίδας. 

o Υποβοήθηση και φροντίδα λειτουργιών απέκκρισης εντέρου και ουροδόχου κύστης. 

http://nursing.teikav.edu.gr/arxeia/teik2008.rar
https://nurs.hmu.gr/wp-content/uploads/2020/06/programma_spoydon_nosileytikis_elmepa_0.xlsx
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o Λήψη νοσηλευτικών μέτρων και παραγωγή αναπνευστικής λειτουργίας. 

o Στενή παρακολούθηση αρρώστων για έγκαιρη διαπίστωση δυσχερειών ή επιπλοκών 
από τη νόσο, τις διαγνωστικές εξετάσεις και τα θεραπευτικά σχήματα. 

o Λήψη μέτρων για πρόληψη ατυχημάτων στο χώρο παροχής νοσηλευτικής φροντίδας. 

o Απομόνωση και δήλωση αρρώστου με λοιμώδες νόσημα. 

o Προθανάτια υποστήριξη και φροντίδα του αρρώστου και μεταθανάτια φροντίδα του 
αρρώστου, στο θάλαμο και υποστήριξη της οικογένειας. 

o Σίτιση αρρώστου με όλους τους τρόπους. 

o Εφαρμογή φυσικών μέσων για πρόκληση υποθερμίας και επισπαστικών. 

o Πληροφόρηση του αρρώστου και των οικείων του σε θέματα που αφορούν την 
λειτουργία του νοσοκομείου, τη νομοθεσία των υπηρεσιών υγείας, καθώς και την 
εφαρμοζόμενη θεραπευτική αγωγή. 

o Εκπαίδευση και παροχή βοήθειας στον άρρωστο με σκοπό την αυτοφροντίδα 

o Εκπαίδευση και παροχή βοήθειας στους οικείους του αρρώστου με σκοπό την 
συνέχιση της φροντίδας στο σπίτι 

o Φροντίδα και υποστήριξη αρρώστου και περιβάλλοντος όταν υπάρχει χρόνιο ή ανίατο 
νόσημα. 

o Βοήθεια στη επικοινωνία μεταξύ αρρώστου, οικογένειας, γιατρού, προσωπικού του 
νοσοκομείου άλλων κοινωνικών και κοινοτικών ιδρυμάτων και 

o Διενέργεια γραπτής και προφορικής ενημερωτικής επικοινωνίας με τα μέλη της 
υγειονομικής ομάδας και άλλους συναφείς Οργανισμούς. 

o Συνεργασία στο συντονισμό των ενεργειών για την πρόληψη, θεραπεία και 
αποκατάσταση. 

o Πράξεις σε απουσία γιατρού: 

o Εφαρμογή πρωτοκόλλου επειγουσών ενεργειών σε χώρους ή μονάδες όπου δεν είναι 
σπάνια προβλεπτά οξέα συμβάντα. 

o Εφαρμογή πρώτων βοηθειών 

 

 

97. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

ΒΑΣΗ 2020: 11.475 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 351/1989 
(Φ.Ε.Κ.23/26.1.89/τ.Α') τα επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων του τμήματος Νοσηλευτικής 
της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι), ορίζονται ως εξής: 

Κείμενο Άρθρου 

1.Οι πτυχιούχοι του τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας 
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο 
(παρ.2, άρθρο 5 του Ν. 1579/85) αποκτούν ειδικές επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις 
σε όλο το φάσμα της γενικής νοσηλευτικής φροντίδας, ως πολυδύναμοι νοσηλευτές 
γενικώς φροντίδων. 

http://www.nurse.teithe.gr/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D.docx
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2.Οι νοσηλευτές έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη νοσηλευτικών μονάδων, στον 
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα παροχής 
νοσηλευτικών φροντίδων και ειδικότερα με τα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες. 

2.1.Νοσηλευτικές πράξεις που γίνονται με δική τους απόφαση και ευθύνη εκτέλεση προς 
κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου σαν βιοψυχοκοινωνική οντότητα, στους τομείς 
υγιεινής, του ίδιου και του περιβάλλοντος του, ασφάλειας, άνεσης, υποβοήθησης 
οργανικών λειτουργιών, διατήρησης ισοζυγίων του. 

- Παροχή ολοκληρωμένης και εξατομικευμένης φροντίδας σε κλινήρεις 
αρρώστους όλων των ηλικιών, που πάσχουν από διάφορα νοσήματα. 

- Λήψη νοσηλευτικών μέτρων και επίβλεψη ανάπαυσης και ύπνου. 

- Λήψη μέτρων για πρόληψη και φροντίδα επιπλοκών από μακροχρόνια 
κατάκλιση. 

- Κάλυψη των αδυναμιών αυτοφροντίδας. 

- Υποβοήθηση και φροντίδα λειτουργιών απέκκρισης εντέρου και 
ουροδόχου  κύστης. 

- Λήψη νοσηλευτικών μέτρων για παραγωγή αναπνευστικής λειτουργίας. 

- Στενή παρακολούθηση αρρώστων για έγκαιρη διαπίστωση δυσχερειών ή 
επιπλοκών από τη νόσο, τις διαγνωστικές εξετάσεις και τα θεραπευτικά σχήματα. 

- Λήψη μέτρων για πρόληψη ατυχημάτων στο χώρο παροχής νοσηλευτικές 
φροντίδας. 

- Απομόνωση και δήλωση αρρώστου με λοιμώδες νόσημα. 

Προθανάτια υποστήριξη και φροντίδα του αρρώστου και μεταθανάτια φροντίδα 
του αρρώστου, στο θάλαμο και υποστήριξη της οικογένειας. 

-  Σίτιση αρρώστου με όλους τους τρόπους. 

-  Εφαρμογή φυσικών μέσων για πρόκληση υποθερμίας και επισπαστικών. 

-  Πληροφόρηση του αρρώστου και των οικείων του σε θέματα που αφορούν. - τη 
λειτουργία του νοσοκομείου - τη νομοθεσία των υπηρεσιών υγείας - την 
εφαρμοζόμενη θεραπευτική αγωγή 

-  Εκπαίδευση και παροχή βοήθειας στον άρρωστο με σκοπό την αυτοφροντίδα. 

-  Εκπαίδευση και παροχή βοήθειας στους οικείους του αρρώστου με σκοπό την 
συνέχιση της φροντίδας στο σπίτι. 

-  Φροντίδα και υποστήριξη αρρώστου και περιβάλλοντος όταν υπάρχει χρόνιο ή 
ανίατο νόσημα. 

-  Βοήθεια στην επικοινωνία μεταξύ αρρώστου, οικογένειας, γιατρού, 
προσωπικού του νοσοκομείου και άλλων κοινωνικών και κοινοτικών ιδρυμάτων. 

-  Διενέργεια γραπτής και προφορικής ενημερωτικής επικοινωνίας με τα μέλη της 
υγειονομικής ομάδας και άλλους συναφείς Οργανισμούς. 

-  Συνεργασία στο συντονισμό των ενεργειών για την πρόληψη, θεραπεία και 
αποκατάσταση.  

 Πράξεις σε απουσία γιατρού. 

- Εφαρμογή πρωτοκόλλου επειγουσών ενεργειών σε χώρους ή μονάδες όπου δεν είναι 
σπάνια προβλεπτά οξέα συμβάντα. 

- Εφαρμογή πρώτων βοηθειών. 
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- Πράξεις μετά από γνωμάτευση γιατρού και εκτέλεση από τον νοσηλευτή. Ο νοσηλευτής έχει 
την ικανότητα λόγω σπουδών και πρακτικής εμπειρίας να εκτελεί και τις πιο περίπλοκες 
πράξεις κατ' εφαρμογή του θεραπευτικού προγράμματος. 

- Μετρήσεις διαφόρων παραμέτρων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του νοσηλευτή. 

- Χορήγηση φαρμάκων από όλες τις οδούς. 

- Χορήγησης οξυγόνου με όλους τους τρόπους. 

- Πλήρης παρεντερική θρέψη. 

- Θεραπευτικά λουτρά. 

- Βρογχική παροχέτευση εκκρίσεων. 

Οι νοσηλευτές έχουν δικαίωμα να : 

-  Συμμετέχουν σε περίπτωση θεομηνιών και εκτάκτων αναγκών την κοινή προσπάθεια για 
την αντιμετώπιση υγειονομικών προβλημάτων. 

-  Συμμετέχουν σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων του συστήματος υγείας για τον 
καθορισμό της πολιτικής υγείας. 

-  Καλύπτουν όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με τον τομέα της 
ειδικότητας τους, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. 

-  Καθορίζουν τα κριτήρια της νοσηλευτικής φροντίδας σε όλα τα πλαίσια της νοσηλευτικής 
άσκησης. 

-  Ασκούν κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που εμφανίζεται στο αντικείμενο της 
ειδικότητας τους με την εξέλιξη της τεχνολογίας σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά 
ισχύουσας νομοθεσίας. 

-  Καλύπτουν τομείς νοσηλευτικών ειδικοτήτων , ελλείψει ειδικών νοσηλευτών αφού 
εκπαιδευτούν με ταχύρρυθμα προγράμματα. 

 

3. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου απασχολούνται στην νοσηλευτική εκπαίδευση σύμφωνα με 
την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Ακόμη έχουν το δικαίωμα να επισημαίνουν προβλήματα 
για έρευνα ή μελέτη και να τις διεξαγάγουν με σκοπό την προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήμης 
και μεθοδολογίας. 

4. Οι παραπάνω πτυχιούχοι ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών 
τους δικαιωμάτων μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Ο Νοσηλευτής που εργάζεται στα νοσοκομεία, δημόσια και ιδιωτικά, αποτελεί ισότιμο μέλος της 
διεπιστημονικής υγειονομικής ομάδας, η οποία αποτελείται από ιατρούς, φυσικοθεραπευτές, 
εργοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους επαγγελματίες υγείας. 

Άλλοι τομείς άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος μπορεί να είναι: τα Κέντρα Υγείας, 
Υγειονομικοί και άλλοι οργανισμοί, Ι.Κ.Α., Π.Ι.Κ.Π.Α.,  Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ο.Σ.Ε., Τράπεζες, 
Βιομηχανίες, Εργοστάσια, Ασφαλιστικές  Εταιρείες, Ιδρύματα φροντίδας Ηλικιωμένων, 
Μειονεκτούντων ατόμων, Κ.Α.Π.Η., σχολεία παιδιών με ειδικές ανάγκες, ιδρύματα της 
δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Προβλέπεται επίσης, σύντομα να είναι σε θέση 
να ασκεί ελεύθερο επάγγελμα στην κοινότητα. 

 

98. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 8.900 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

https://drive.google.com/file/d/189No3E4lYrp7Ekfdo29Kxjrpd1_IqNRs/view?usp=sharing
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΠΕ87.02 

 

99. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 8.825 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 

100. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 10.050 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  

• Επαγγελματικός Τίτλος Νοσηλευτή/τριας (για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε το 
Ν.1579/1985, ΦΕΚ 23-12-1985/Τεύχος 1ο, Αρ. Φύλλου 17). 

• Επαγγελματικά Δικαιώματα Νοσηλευτών (για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε το 
Π.Δ. 351/1989, ΦΕΚ 14-06-1989/Τεύχος 1ο, Αρ. Φύλλου 159). 

• Ελληνική Νοσηλευτική Δεοντολογία (για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε το Π.Δ. 
216/2001, ΦΕΚ 25-07-2001/Τεύχος 1ο, Αρ. Φύλλου 167). 

• Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Νοσηλευτή/τριας (για περισσότερες πληροφορίες, 
διαβάστε το Ν. 3252/2004, ΦΕΚ 16-07-2004/Τεύχος 1ο, Αρ. Φύλλου 132). 
 

101. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 

ΒΑΣΗ 2020: 8.600 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι κάτοχοι του πτυχίου του Τμήματος 
Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μπορούν να καταλάβουν θέσεις στο Εθνικό 
Σύστημα Υγείας της Ελλάδας, την εκπαίδευση, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (ΔΕΚΟ, Τράπεζες, 
κ.α.) και τον ιδιωτικό τομέα, για τις οποίες το πτυχίο Νοσηλευτικής αποτελεί νομοθετικώς 
περιγεγραμμένη υποχρέωση.Τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων πτυχίων 
Νοσηλευτικής Πανεπιστημίων δεν περιγράφονται από την κείμενη Νομοθεσία. Το πτυχίο του 
Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, οδηγεί στην άσκηση του 
επαγγέλματος του Νοσηλευτή, ενός νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, που με τις 
Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2005/36/EC και 2013/55/EC, περιγράφεται ως «Νοσηλευτής γενικών 
φροντίδων». 

 

102. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 17.275 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

https://nurs.upatras.gr/index.php/el/odigoi/entypa/item/download/560_c77c3bed51b237032f5a1d853bdfdc6a.html
http://nosileftiki.uop.gr/files/odigosspoudon2021.pdf
http://www.dent.uoa.gr/fileadmin/dent.uoa.gr/uploads/programma_spoudon/semester/2020-21_c.pdf
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Ι. Ιατροβιολογικά Μαθήματα 

                                II. Οδοντιατρικά Μαθήματα  

                               III. Μαθήματα Επιλογή 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΠΕ87.01 

 

103. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 17.175 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΠΕ87.01 

 

 

104. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 16.600 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΠΕ70 

  

105. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 11.800 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: το ΠΠΣ επιδιώκει να συμβάλλει στην 
διαμόρφωση της επιστημονικής-επαγγελματικής ταυτότητας του φοιτητή και μελλοντικού 
εκπαιδευτικού ως ειδικού της μάθησης και της διδασκαλίας, της εκπαίδευσης και της αγωγής, 
ως στοχαζόμενου εκπαιδευτικού με συνείδηση του κοινωνικού του ρόλου και με κριτική στάση 
για το έργο του και τις συνθήκες που το επηρεάζουν. 

 

106. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 14.300 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Πέρα από την παραδοσιακή επαγγελματική 
διέξοδο σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (με τις διαρκώς 
αυξανόμενες απαιτήσεις τους),οι απόφοιτοι του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης είναι δυνατό να εργαστούν-μεταξύ άλλων-και σε παιδικά κέντρα, κέντρα νεότητας, 

https://www.dent.auth.gr/sites/default/files/attachments/%CE%923-%20%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD%202019-20%20new%20%2830-10-20%29.pdf
http://www.primedu.uoa.gr/fileadmin/primedu.uoa.gr/uploads/Pdfs/Odigos_Spoudon/Odigos_2020_2021.pdf
https://eled.duth.gr/wp-content/uploads/2020/03/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CE%B5-pdf-20_3_20.pdf
https://www.uth.gr/sites/default/files/academics/2021/PTh_PTDE_ODIGOS%20SPOYDON%202020-2021.pdf_776972720.pdf
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κέντρα φύλαξης παιδιών, πολιτιστικούς οργανισμούς, παιδικές κατασκηνώσεις, παιδικές 
βιβλιοθήκες, μουσεία, μέσα μαζικής ενημέρωσης και φορείς παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού. 

 

107. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 15.275 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΠΕ70  

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και 
την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και 
ιδιωτικό τομέα: στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ως δάσκαλοι, στις υπηρεσίες της Λαϊκής 
Επιμόρφωσης, σε ερευνητικά κέντρα, σε προγράμματα αλφαβητισμού ειδικών ομάδων της 
χώρας, σε ειδικά σχολεία, στην παιδαγωγική έρευνα, στην ειδική αγωγή μετά από 5 χρόνια 
υπηρεσίας στην εκπαίδευση και διετή μετεκπαίδευση. 

 

108. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 13.725 (ΓΕΛ)  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών χορηγούν αντίστοιχα πτυχία, τα οποία παρέχουν στους/στις 
κατόχους τους τη δυνατότητα να διορίζονται ως εκπαιδευτικοί λειτουργοί σε Δημοτικά σχολεία 
και σε Νηπιαγωγεία αντίστοιχα. 

 

109. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 12.850 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: -  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΠΕ 70  

 

110. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΒΑΣΗ 2020: 10.900 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Το Πρόγραμμα Σπουδών του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, γεγονός που αποδεικνύεται από το μεγάλο αριθμό 
πτυχιούχων που επιτυγχάνει με την πρώτη προσπάθεια στις εξετάσεις του Α.Σ.Ε.Π. Στο πλαίσιο 
του θεσμού των ολοήμερων σχολείων, οι πτυχιούχοι του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

https://www.eled.auth.gr/wp-content/uploads/2020/10/study_guide_gr_20_21_revised.pdf
https://ptde.uoi.gr/wp-content/uploads/odigos_spoudon_20_21.pdf
http://ptde.edc.uoc.gr/sites/default/files/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D%20%CE%A0%CE%A4%CE%94%CE%95%202020-2021_0.pdf
http://www.pre.aegean.gr/wp-content/uploads/2020/12/%CE%923_%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D-2020-21.pdf
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Εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια εντάσσονται στο σύνολο τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό της 
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παρά το γεγονός ότι πολλοί/ές πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν 
επιλεγεί για τη στελέχωση άλλων -εκτός Εκπαίδευσης -δημόσιων Υπηρεσιών και ιδιωτικών 
επιχειρήσεων, η μεγάλη «αγορά εργασίας» παραμένει η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 

 

111. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 

ΒΑΣΗ 2020: 12.075 (ΓΕΛ)  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΠΕ70  

 

112. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 15.725 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: -  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Παροχή ατομικής και ομαδικής ψυχολογικής 
στήριξης και συμβουλευτικής σε φοιτητές, εκπαιδευτικούς και άτομα που ζουν στην τοπική 
κοινωνία με ή χωρίς σωματικές ή νοητικές δυσλειτουργίες. Εφαρμογή προγραμμάτων 
παρέμβασης σε φοιτητές/μαθητές για ανάπτυξη γνωστικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων 
και δεξιοτήτων μελέτης. Εφαρμογή προγραμμάτων για την αντιμετώπιση ψυχολογικών 
(συναισθηματικών, συμπεριφορικών, γνωστικών), κοινωνικών, πολιτισμικών ή εκπαιδευτικών 
παραγόντων με αρνητικό αντίκτυπο στη διαδικασία της μάθησης και την ένταξη των 
μαθητών/φοιτητών με ή χωρίς σωματικές ή νοητικές δυσλειτουργίες στο μαθησιακό, σχολικό 
και κοινωνικό περιβάλλον. Παροχή εκπαίδευσης για ανάπτυξη της μεταδοτικότητας, των 
δεξιοτήτων επικοινωνίας (καλλιέργεια της σχέσης ως κινήτρου μάθησης) και του 
συμβουλευτικού ρόλου του εκπαιδευτικού. Διοργάνωση επιστημονικών σεμιναρίων, διαλέξεων, 
ημερίδων, συμποσίων, συνεδρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και κάθε μορφής 
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σχετικά με τους στόχους και τα γνωστικά αντικείμενα του 
εργαστηρίου. Παραγωγή και παροχή εκπαιδευτικού υλικού, δημοσιευμάτων και εκδόσεων. 

 

113. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 11.375 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: -  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΠΕ60 Σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε 
νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς, σε νοσοκομεία, σε ιδρύματα φροντίδας για το παιδί, σε 
χώρους ψυχαγωγίας για το παιδί, σε δικό τους νηπιαγωγείο.  

 

114. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 

ΒΑΣΗ 2020: 10.200 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

https://eled.uowm.gr/wp-content/uploads/2020/12/odigos-spoudon-2020-21.pdf
https://www.sed.uth.gr/images/downloads/os20-21.pdf
https://ecedu.uoi.gr/wp-content/uploads/2020/12/odigos-spoydon-2020-2021-1.pdf
https://nured.uowm.gr/wp-content/uploads/2020/10/odigos-spoudon-2021.pdf
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΠΕ60  

 

115. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 12.100 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι απόφοιτοι του Τμήματος, μπορούν να 
απασχοληθούν: ως Εκπαιδευτικοί - Νηπιαγωγοί: σε Δημόσια ή ιδιωτικά Νηπιαγωγεία. Σε 
Δημοτικούς και ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς. Σε Δημοτικά ή Ιδιωτικά κέντρα Δημιουργικής 
απασχόλησης παιδιών (στέκια παιδιού, εργαστήρια εικαστικών, θεατρικού παιχνιδιού, 
μουσικής, ρυθμικής αγωγής, κλπ.),ακόμη και ως Δάσκαλοι/ες σε Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία για 
την Α’ & Β’ τάξη δημοτικού, ως παιδαγωγοί για εκπόνηση & υλοποίηση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων σε Μουσεία, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, κλπ., ως 
στελέχη/παιδαγωγοί σε ελληνικές και διεθνείς ΜΚΟ και άλλους οργανισμούς που 
πραγματοποιούν εκπαιδευτικά πρόγραμμα καθώς και σε φορείς και οργανισμούς που 
ασχολούνται με την εκπαίδευση παιδιών που ανήκουν σε πολιτισμικές μειονότητες και 
μειονότητες που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό, ως παιδαγωγοί στα ΜΜΕ για 
εκπόνηση εκπομπών ή εφημερίδων και περιοδικών για παιδιά, ως εμψυχωτές/τριες σε χώρους 
που εξειδικεύονται με την αναψυχή των παιδιών, στελέχη σε παιδικές κατασκηνώσεις, κλπ.  

 

116. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 10.600 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Εκπαιδεύει παιδαγωγούς που μπορούν να 
εργαστούν ως εκπαιδευτικοί παιδιών προσχολικής ηλικίας. Όμως, η φιλοσοφία του 
Προγράμματος είναι να εκτεθούν οι φοιτητές και σε άλλες συναφείς επιστήμες και ειδικότητες, 
προκειμένου να αποκτήσουν ολοκληρωμένη και άρτια κατάρτιση για την επιστημονική και 
επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Για το λόγο αυτό, τους 15 παρέχεται η δυνατότητα να 
παρακολουθήσουν μαθήματα από τα επιστημονικά πεδία της Ψυχολογίας, της Κοινωνιολογίας, 
της Φιλολογίας, της Ιστορίας, της Θεολογίας, των Μαθηματικών, της Στατιστικής, της 
Πληροφορικής.  

  

117. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 

ΒΑΣΗ 2020: 7.925 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 2 (Παραστατικές Τέχνες, Ψηφιακές Τέχνες) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Οι πτυχιούχοι του ΤΠΨΤ, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις και την καλλιτεχνική 
και τεχνολογική τους εκπαίδευση, έχουν τη δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης ως 
καλλιτέχνες επιτελεστικών έργων και σχεδιαστές-προγραμματιστές ψηφιακών καλλιτεχνικών 

http://www.ece.uth.gr/main/sites/default/files/os_june_2020-21.pdf
https://9b9ec758578b3ee0d46b-305404f9eb35eaf4130aa2d106c6a91c.ssl.cf3.rackcdn.com/638/courses/6/files/p1e0a8ji0m1sh57gi12qoph41c1f4.pdf
http://pda.uop.gr/wp-content/uploads/2019/10/odigos-spoudon.pdf
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εφαρμογών σε φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι έχουν ως αντικείμενο 
δραστηριότητας τις παραστατικές και τις ψηφιακές τέχνες σε διάφορους τομείς εξειδίκευσης, 
σε μία ή περισσότερες κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις από αυτές που λειτουργούν στο Τμήμα. 
Ακόμη έχουν τη δυνατότητα ενασχόλησης στην εκπαίδευση ή/και ως ελεύθεροι επαγγελματίες. 
Για τον διορισμό στην εκπαίδευση απαραίτητη προϋπόθεση εκτός του πτυχίου είναι και το 
Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας το οποίο χορηγείται κατόπιν 
παρακολούθησης των Ειδικών Προγραμμάτων Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής 
Επάρκειας, όπως αυτά καθορίζονται με σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου και θα εξειδικεύονται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος Παραστατικών και 
Ψηφιακών Τεχνών από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21. Τέλος, στους αποφοίτους του Τ.Π.Ψ.Τ 
παρέχεται Πιστοποιητικό παρακολούθησης μαθημάτων Πληροφορικής και Υπολογιστών βάσει 
του ισχύοντος νομικού πλαισίου. 

 

118. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 

ΒΑΣΗ 2020: 900 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Ο πτυχιούχος του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου, ο οποίος ορίζεται ως 
πτυχιούχος περιβαλλοντολόγος, έχει  ως κύρια  επαγγελματική ή/και ερευνητική ενασχόλησή 
του μία (ή συνδυασμός κάποιων) από τις ακόλουθες κατευθύνσεις: 

• την εκπόνηση, τη σύνταξη και αξιολόγηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, 

• τη διενέργεια ελέγχων ποιότητας περιβάλλοντος, 

• την εφαρμογή και εποπτεία μεθόδων διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων, 

• την εφαρμογή και εποπτεία μεθόδων αντιρρύπανσης, 

• την αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, 

• την αξιολόγηση επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής, 

• το σχεδιασμό και την αξιολόγηση περιβαλλοντικών πολιτικών, 

• τη διαχείριση περιβαλλοντικών συστημάτων, 

• την εκπόνηση και υλοποίηση μελετών για την αξιολόγηση, παρακολούθηση και αειφορική 
διαχείριση χερσαίων και υδάτινων οικοσυστημάτων, 

• την επεξεργασία, μοντελοποίηση και ανάλυση περιβαλλοντικών και γεωγραφικών 
δεδομένων, 

• την αξιολόγηση και διαχείριση στοιχείων της φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς, 

• την περιβαλλοντική εκπαίδευση και επικοινωνία και  θα δύναται να δραστηριοποιηθεί 
ανταγωνιστικά, στις προαναφερθείσες κατευθύνσεις, τόσο σε επίπεδο βασικής όσο και 
εφαρμοσμένης έρευνας. 

  

119. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 5250 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

https://envi.ionio.gr/gr/studies/undergraduate-studies/curriculum/
http://env.uth.gr/wp-content/uploads/2020/02/Programma_Spoudon_periballontos.pdf
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Οι βασικοί στόχοι του Τμήματος Περιβάλλοντος είναι η εκπαίδευση και η έρευνα σε ένα μεγάλο 
εύρος γνωστικών αντικειμένων που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις βιολογικές, χημικές, 
βιοχημικές διεργασίες, την οικολογία  τη διαχείριση -αποκατάσταση οικοσυστημάτων – 
αποβλήτων, τις οικονομικές, κοινωνιολογικές προσεγγίσεις, στην επιστήμη του Περιβάλλοντος 
και τις δεξιότητες του Μηχανικού. Παράλληλα στοχεύει στην εκμάθηση τεχνικών και μεθόδων 
ανάλυσης του χώρου και επίλυσης περιβαλλοντικών προβλημάτων με τη χρήση τεχνολογιών 
αιχμής, όπως εξετάζονται από τις επιστήμες των Συστημάτων Γεωγραφιών Πληροφοριών (GIS) 
και της Τηλεπισκόπησης (ανάλυση δορυφορικών εικόνων, χαρτογράφηση με UAV, κλπ). 

Οι φοιτητές επιλέγουν κλάδο εξειδίκευσης με βάση τέσσερις (4) ομάδες: 

Α) Περιβαλλοντική διαχείριση και αποκατάσταση 

Β) Διαχείριση αποβλήτων 

Γ) Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός 

Δ) Κοινωνική και Οικονομική Περιβαλλοντική Ανάλυση 

Οι ειδικότητες της πράσινης οικονοµίας εξασφαλίζουν πλέον σίγουρη επαγγελµατική 
αποκατάσταση. Σύµφωνα µε πρόσφατη , έως το 2020, εκτιµάται ότι θα δηµιουργηθούν 100.000 
νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης, σε τοµείς που συνδέονται µε την πράσινη ανάπτυξη και την 
προστασία του περιβάλλοντος. 

120. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΒΑΣΗ 2020: 4.300 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Σύμφωνα με το ΠΔ 405/1995 (ΦΕΚ 228/Τ/Α/6.11.1995), ο κάτοχος του τίτλου σπουδών ορίζεται 
ως «Πτυχιούχος περιβαλλοντολόγος». Ως προς τις θέσεις εργασίας του δημοσίου, ο τίτλος 
σπουδών εντάσσεται στον Κλάδο ΠΕ Περιβάλλοντος, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Ο κάτοχος του τίτλου 
σπουδών έχει το δικαίωμα να υπογράφει Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ως «ανάδοχος 
μελετητής» για λογαριασμό του δημοσίου εφόσον διαθέτει Μελετητικό Πτυχίο Περιβάλλοντος 
(Κατηγορία 27). Το Πτυχίο αυτό αποκτάται με αίτηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετά την παρέλευση τετραετίας από 
τη λήψη του πτυχίου. Επίσης ο κάτοχος του τίτλου σπουδών έχει το δικαίωμα διδασκαλίας 
σχετικών μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

 

121. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 10.650 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 2 (Πληροφοριακών Συστημάτων, Πληροφορικής Υγείας και Βιοπληροφορικής) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Οι δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης εντοπίζονται τόσο στον ιδιωτικό και δημόσιο 
τομέα όσο και στον τομέα της έρευνας. Ενδεικτικά αναφέρονται για τους απόφοιτους δυνατές 
θέσεις απασχόλησης: 

• Στο Δημόσιο σε θέσεις ανάπτυξης και επίβλεψης λειτουργίας Νοσοκομειακού 
Πληροφοριακού Συστήματος, Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Αρχείου Νοσοκομείων, 

https://www.env.aegean.gr/wp-content/uploads/2020/10/%CE%92.3-%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD-2020-2021_final.pdf
http://dib.uth.gr/wp-content/uploads/2020/06/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3_%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D_2019_2020_%CE%9C%CE%95_%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91.pdf
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υπεύθυνου επιλογής ιατρικών μηχανημάτων, διαχειριστικής παρακολούθησης 
Προγραμμάτων Ερευνάς και Ανάπτυξης διαφόρων Υπουργείων 

• Στα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα ως Διδακτικό-Ερευνητικό προσωπικό σε 
ερευνητικά θέματα όπως η ανάλυση γονιδίων, η διαμόρφωση προτύπων στερεοδομής 
κ.λ.π. 

• Στον ιδιωτικό τομέα ως επιστημονικοί υπεύθυνοι: τηλεϊατρικής, εφαρμογών 
ηλεκτρονικών υπολογιστών σε ιατρικές συσκευές για επεξεργασία βιοσημάτων ή 
εικόνων, σχεδιασμού και έρευνας σε ερευνητικά τμήματα μεγάλων εταιρειών για τη 
βελτίωση και τον σχεδιασμό νέων ιατρικών μηχανημάτων τεχνητών οργάνων. 

 

Το Πτυχίο του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική είναι ισότιμο με όλα τα 
άλλα Τμήματα Πληροφορικής της χώρας και οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν ίσες ευκαιρίες 
στην αγορά εργασίας με τους απόφοιτους των άλλων τμημάτων Πληροφορικής. Συνεπώς οι 
απόφοιτοι του Τμήματος: 

• Συμπεριλαμβάνονται στον κλάδο της Πληροφορικής  

• Κατέχουν τα προσόντα διορισμού σε θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
του κλάδου ΠΕ19 Πληροφορικής πτυχιούχων Α.Ε.Ι.(σύμφωνα με το άρθρο 39 του 
Νόμου 3794/09) 

• Έχουν την ικανότητα να ασχοληθούν ενδεικτικά με δραστηριότητες όπως μελέτη, 
σχεδίαση, ανάλυση, υλοποίηση, εγκατάσταση, επίβλεψη, λειτουργία, αξιολόγηση, 
διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και πιστοποίηση στους επιστημονικούς τομείς: 

o του υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

o της πληροφορικής 

o των συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 
και εφαρμογών διαδικτύου 

o των συστημάτων και εφαρμογών, γραφικών, επεξεργασίας σημάτων, 
επεξεργασίας εικόνας και επεξεργασίας ομιλίας (σύμφωνα με άρθρο 2 του 
Π.Δ. 44/2009 (Φ.Ε.Κ. 58 Α’)) 

 

Τέλος, το Τμήμα έχοντας στόχο την ενίσχυση της επαγγελματικής αποκατάστασης των φοιτητών 
του προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής 
Επάρκειας. 

 

 

122. ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 

ΒΑΣΗ 2020: 8.600 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Το πεδίο επαγγελματικής απασχόλησης των αποφοίτων του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας 
συμπεριλαμβάνει : 

1. τον χώρο της ελεύθερης καλλιτεχνικής έκφρασης μέσω του ήχου, της εικόνας και των 
συνδυασμών τους 

2. τη διδασκαλία/απασχόληση σε τομείς της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης 

http://dib.uth.gr/wp-content/uploads/2019/10/fek_a156_080909_0.pdf
http://dib.uth.gr/wp-content/uploads/2019/10/fek_a156_080909_0.pdf
http://dib.uth.gr/sites/default/files/PD.pdf
http://dib.uth.gr/sites/default/files/PD.pdf
https://avarts.ionio.gr/gr/studies/prospectus/
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3. τους ευρύτερους επαγγελματικούς χώρους της οπτικοακουστικής επικοινωνίας, της 
διαχείρισης της πολιτισμικής κληρονομιάς και της αναψυχής. 

Πληροφορίες σχετικά με την επαγγελματική απασχόληση των αποφοίτων υπάρχουν στη σχετική 
σελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης. 

Ενδεικτικοί τομείς στους οποίους θα μπορούν να σταδιοδρομήσουν οι απόφοιτοι και οι 
μεταπτυχιακοί του ΤΤΗΕ είναι: 

• ελεύθερη καλλιτεχνική δημιουργία (τέχνη νέων μέσων, ψηφιακών, αναλογικών ή του 
συνδυασμού τους: video art, οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις, ψηφιακή τέχνη, τέχνη του 
διαδικτύου, κόμικς, animation, φωτογραφία κ.ά.), 

• ηλεκτρονική και ψηφιακή τεχνολογία του ήχου και της εικόνας, 

• τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας και προσομοίωσης, 

• ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών και εφαρμογών διαδικτύου (web design, interactive 
CD-ROM, DVD-ROM, web applications, δικτυακές πολυμεσικές βάσεις δεδομένων, 
πειραματικά πολυμέσα, video games), 

• γραφικές-γραφιστικές τέχνες, πολυμεσικές εκδόσεις, ηλεκτρονικός τύπος, διαφήμιση, 
επαγγελματική φωτογραφία, 

• παραγωγή και εφαρμογές στον ευρύτερο πολιτισμικό τομέα με τη χρήση ψηφιακής και 
ηλεκτρονικής τεχνολογίας (για μουσεία, συλλογές κ.ά.), 

• εκπαιδευτική τεχνολογία με χρήση προσαρμοστικών συστημάτων πολυμέσων. 

 

123. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 17.025 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Καταρχάς, οι απόφοιτοι του Τμήματος εξετάζονται από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας του 
Υπουργείου Υγείας για τη λήψη άδειας άσκησης επαγγέλματος. Κατόπιν αυτού μπορούν να 
ιδρύσουν Φαρμακείο ανοικτό στο κοινό. Μπορούν να στελεχώσουν Υπουργεία, Νομαρχίες και 
Φαρμακεία ή Κλινικές Νοσοκομείων του Ιδιωτικού ή Δημόσιου Τομέα. Επιπλέον, μπορούν να 
εργαστούν στον Ιδιωτικό Τομέα στα τμήματα παραγωγής, έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και 
στα εμπορικά τμήματα φαρμακευτικών εταιρειών. Επίσης, απορροφώνται σε εκπαιδευτικούς 
και ερευνητικούς φορείς (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Ιδρύματα και 
Ινστιτούτα). 

 

 

124. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 16.975 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Ενδεικτικά, οι απόφοιτοι του Π.Π.Σ. μπορούν να αποκατασταθούν επαγγελματικά σε 

• Φαρμακεία (Συνεταιριστικά Φαρμακεία, Φαρμακαποθήκες, Φαρμακεία νοσοκομείων) 

http://dasta.ionio.gr/liaison/
https://www.pharm.uoa.gr/fileadmin/depts/pharm.uoa.gr/www/uploads/ODIGOI_SPOUDWN/od-famrakeytikis-2019-2020-mail.pdf
https://www.pharm.auth.gr/sites/default/files/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD%202020-2021.pdf
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• Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας - Κρατική 
Διοίκηση 

• Φαρμακοβιομηχανία - Kαλλυντικά - Βιομηχανία φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών 

• Φαρμακευτική έρευνα  και εκπαίδευση 

• Κλινική Φαρμακευτική ή/και μοριακή διάγνωση 

 

125. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 16.725 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

 

 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής (ΠΠΣ) αποσκοπεί στην 
κατάρτιση επιστημόνων ικανών να θεραπεύσουν όλα τα σύγχρονα πεδία πο άπτονται της 
Φαρμακευτικής Επιστήμης προσφέροντας ικανές και σύγχρονες γνώσεις, καθώς και σημαντική 
εργαστηριακή εμπειρία. 

Ειδικότερα, οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι δυνατόν να ακολουθήσουν επαγγελματικές και 
επιστημονικές κατευθύνσεις, όπως αυτές της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας (για την 
ανακάλυψη, απομόνωση, προσδιορισμό, σύνθεση, μορφοποίηση, ανάλυση, έλεγχο και 
προκλινικό χαρακτηρισμό φαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων), των υπηρεσιών υγείας 
προς το κοινωνικό σύνολο (φαρμακεία ανοικτά στο κοινό, νοσοκομειακά φαρμακεία, 
φαρμακεία κλινικών και πολυιατρείων), θέσεων υπεύθυνων φαρμακοποιών στη 
φαρμακοβιομηχανία, καθώς και σε ειδικές θέσεις επιστημόνων φαρμακοποιών σε Υπηρεσίες 
και Οργανισμούς του Δημοσίου Τομέα που εμπλέκονται με τη Δημόσια Υγεία (Ε.Ο.Φ., 
Ασφαλιστικά Ταμεία, Ελεγκτικοί Οργανισμοί κ.λπ.), ενώ σε κάθε περίπτωση έχουν τις 
κατάλληλες γνώσεις και το επιστημονικό υπόβαθρο να εξειδικευτούν σε αναδυόμενες 
τεχνολογίες αιχμής του κλάδου των Υπηρεσιών Υγείας. 

 

126. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 12.500 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Οι πτυχιούχοι Φυσικοθεραπευτές έχουν δικαίωμα απασχόλησης ως : 

▪ στελέχη του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα όπως αυτό προσδιορίζεται 
από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, 

▪ στελέχη του Ιδιωτικού τομέα, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή με άλλη μορφή 
εργασιακής σχέσης, 

▪ ελεύθεροι επαγγελματίες σε ιδιωτικό Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας ή σε κατ’ οίκον 
επισκέψεις ασθενών 

http://www.pharmacy.upatras.gr/index.php/el/departure/ekdoseis-tmimatos/odigos-spoudon
https://physio.upatras.gr/wp-content/uploads/2020/03/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3_%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D_%CE%A6%CE%98_2019-2020-1.pdf
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▪ μπορούν δε να ιδρύουν ιδιωτικά εργαστήρια Φυσικοθεραπείας κατά τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος Φυσικοθεραπείας έχουν 
θεσπιστεί βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 90/95 (ΦΕΚ 53/8-3-95) και ακολουθούν την 
κείμενη νομοθεσία. Επιπρόσθετα, το επίσημο επαγγελματικό όργανο και φορέας διεκδίκησης 
και διασφάλισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων του κλάδου, ο Πανελλήνιος Σύλλογος 
Φυσικοθεραπευτών, αναβαθμίστηκε σε Ν.Π.Δ.Δ. με το νόμο 3599/2007. 

 

127. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 15.025 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

 

 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Οι Φυσικοθεραπευτές λειτουργούν είτε αυτοδύναμα ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε ως μέλη 
της ομάδας Επιστημόνων Υγείας και υπόκεινται σε κώδικα δεοντολογίας (ΦΕΚ 1396/6-9-2010). 
Οι Φυσικοθεραπευτές έχουν δικαίωμα απασχόλησης: α) ως στελέχη του δημοσίου και 
ευρύτερου δημοσίου τομέα όπως αυτός προσδιορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε 
φορά, β) ως στελέχη του ιδιωτικού τομέα, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή άλλη μορφή 
εργασιακής σχέσης και γ) ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε ιδιωτικό Εργαστήριο 
Φυσικοθεραπείας ή σε κατ' οίκον επισκέψεις ασθενών. Οι πτυχιούχοι φυσικοθεραπευτές έχουν 
δικαίωμα απασχόλησης στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός 
προσδιορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, στον ιδιωτικό τομέα ή ως ελεύθεροι 
επαγγελματίες, καθώς επίσης μπορούν να ιδρύουν ιδιωτικά εργαστήρια φυσικοθεραπείας κατά 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

 

128. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

ΒΑΣΗ 2020: 14.550 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Φυσικοθεραπείας ορίζονται από 
το ως άνω Π.Δ, που προβλέπει ότι οι απόφοιτοι αυτοί φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο 
«Φυσικοθεραπευτές ή Φυσιοθεραπευτές» και απασχολούνται, είτε αυτοδύναμα, είτε σε 
συνεργασία με τους ιατρούς μετά από σχετική ιατρική διάγνωση, με την πρόληψη, βελτίωση και 
αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών 
βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και 
καρδιαγγειακό σύστημα. 

Έχουν δικαίωμα απασχόλησης στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στον ιδιωτικό 
τομέα ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες, μπορούν δε να ιδρύσουν ιδιωτικά εργαστήρια 
Φυσικοθεραπείας κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ 29/87). Η άσκηση του 
επαγγέλματος προϋποθέτει απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, που χορηγείται από τις 

http://www.phys.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/19/2021/03/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D-%CE%A4%CE%9CHMA-%CE%A6%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%98%CE%95%CE%A1%CE%91%CE%A0%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3-2020-21_%CE%A0%CE%9B%CE%97%CE%A1%CE%97%CE%A3_NEO.pdf
https://www.ihu.gr/wp-content/uploads/2019/07/prog-spoudon-fysikotherapia.pdf
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υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας – Πρόνοιας και κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
 

129. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 12.875 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Ο τίτλος του τμήματος είναι «Φυσικοθεραπεία» και το πρόγραμμα σπουδών αντιστοιχεί σε 
αναγνωρισμένο επιστημονικό πεδίο με αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα 
(ΠΔ90/1995, ΦΕΚ 53, τ. Α’). Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμηματος 
Φυσικοθεραπείας ορίζονται από το ως άνω Π.Δ., που προβλέπει ότι οι απόφοιτοι αυτοί φέρουν 
τον επαγγελματικό τίτλο «Φυσικοθεραπευτές ή Φυσιοθεραπευτές» και απασχολούνται, είτε 
αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με τους γιατρούς, μετά από σχετική ιατρική διάγνωση, με την 
πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, 
καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, 
αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα. 

Έχουν δικαίωμα απασχόλησης στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στον ιδιωτικό 
τομέα ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες, μπορούν δε να ιδρύσουν ιδιωτικά εργαστήρια 
Φυσικοθεραπείας κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 29/87). Η άσκηση του 
επαγγέλματος προϋποθέτει απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, που χορηγείται από τις 
υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

 

130. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 

ΒΑΣΗ 2020: 11.850 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Ο τίτλος του τμήματος είναι «Φυσικοθεραπεία» και το πρόγραμμα σπουδών αντιστοιχεί σε 
αναγνωρισμένο επιστημονικό πεδίο με αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα 
(ΠΔ90/1995, ΦΕΚ 53, τ. Α’). Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος 
Φυσικοθεραπείας ορίζονται από το ως άνω Π.Δ., που προβλέπει ότι οι απόφοιτοι αυτοί φέρουν 
τον επαγγελματικό τίτλο «Φυσικοθεραπευτές ή Φυσιοθεραπευτές» και απασχολούνται, είτε 
αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με τους γιατρούς, μετά από σχετική ιατρική διάγνωση, με την 
πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, 
καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό, μυϊκό, νευρικό, 
αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα. 

Έχουν δικαίωμα απασχόλησης στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στον ιδιωτικό 
τομέα ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες, μπορούν δε να ιδρύσουν ιδιωτικά εργαστήρια 
Φυσικοθεραπείας κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ.29/87). Η άσκηση του 
επαγγέλματος προϋποθέτει απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, που χορηγείται από τις 
υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4316/2014 «Οι πτυχιούχοι του Τμήματος 
Φυσικοθεραπείας των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας 
αξιολογούν, επιλέγουν και εκτελούν τις πράξεις φυσικοθεραπευτή, όπως αυτές προβλέπονται 

http://physio.uth.gr/wp-content/uploads/2020/09/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%80%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D-2020-21.pdf
http://physiotherapy.uop.gr/wp-content/uploads/2019/10/200919-odigos.pdf
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στο β.δ. 411/1972, το π.δ. 29/1987 και το π.δ. 90/1995, όπως ισχύουν, και περιέχονται 
κοστολογημένες στο Κεφάλαιο  8 «Φυσικοθεραπείες» του π.δ. 157/1991, όπως ισχύει, σύμφωνα 
με γραπτή διάγνωση ή γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού, στους χώρους όπου εργάζονται 
κατά την κείμενη νομοθεσία». 

Τέλος, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) ορίζει ως διακριτή επαγγελματική ειδικότητα 
τους Φυσικοθεραπευτές → «Physiotherapists, ISCO code 2264», με βάση τα International 
Standard Classification of Occupations (ISCO, 2008 revision), ενώ το επάγγελμα του 
Φυσικοθεραπευτή ανήκει στην World Health Professions Alliance (WHPA, 2010) ως αυτοδύναμο 
Επάγγελμα Υγείας. 

 

 

131. ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 16.400 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Ο πτυχιούχος χημικός μπορεί να απασχοληθεί επαγγελματικά τόσο στο δημόσιο όσο και στον 
ιδιωτικό τομέα. Οι κυριότεροι επιμέρους τομείς επαγγελματικής απασχόλησης των χημικών 
είναι οι παρακάτω: 

α) Δημόσιος τομέας. Τα διάφορα υπουργεία και οι οργανισμοί που εποπτεύονται από αυτά. 
Στις θέσει αυτές ο χημικός ασχολείται κυρίως με τον ποιοτικό έλεγχο των διαφόρων 
εισαγόμενων και εξαγόμενω προϊόντων (πρώτες ύλες βιομηχανίας, καύσιμα, τρόφιμα, 
φάρμακα) και τον περιβαλλοντικό έλεγχο Επιπλέον, ο χημικός μπορεί να εργαστεί ως 
ερευνητής στα διάφορα δημόσια ερευνητικά ιδρύματα και ινστιτούτα. 

β) Βιομηχανικός τομέας. Ο χημικός αναλαμβάνει ευθύνες στην παραγωγή, τον ποιοτικό 
έλεγχο των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων, καθώς και στην έρευνα για την 
παραγωγή και διάθεση νέων προϊόντων. 

γ) Τομέας Υγείας. Ο χημικός ασχολείται με βιοχημικούς προσδιορισμούς σε νοσηλευτικά 
ιδρύματα και οργανισμούς. 

δ) Εκπαιδευτικός τομέας. Ο χημικός μπορεί να εργασθεί ως καθηγητής στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση (Γυμνάσια, Λύκεια) και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Τεχνολογικά 
Ιδρύματα, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα). 

ε) Ιδιωτικός εμπορικός τομέας. Σημαντικός αριθμός ασχολείται με τις εισαγωγές και εξαγωγές 
χημικών προϊόντων, πρώτων υλών, ειδών χημικής βιομηχανίας και οργάνων χημικών 
αναλύσεων και ελέγχου. 

στ) Ο χημικός μπορεί να ιδρύσει ιδιωτικά εργαστήρια για αναλύσεις κάθε τύπου, όπως π.χ. 
εργαστηρια ελέγχου οίνων και τροφίμων. 

 

 

132. ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 14.625 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

http://www.chem.uoa.gr/wp-content/uploads/publications/department/pdf/odhgos_2020_21.pdf
http://www.chemistry.uoc.gr/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/%CE%923.-%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD_revised_18-9-2019.pdf
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Σπουδών 
μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις όλου του φάσματος της σχετικής επαγγελματικής 
δραστηριότητας: από τη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, μέχρι την 
πρωτοβάθμια/δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα. 

Αναφορικά με τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους σε ανώτερο επίπεδο, απόφοιτοι του 
Τμήματος με υψηλές επιδόσεις γίνονται συστηματικά δεκτοί σε μεταπτυχιακά προγράμματα 
άλλων Πανεπιστημίων και του ιδίου του Τμήματος. Το Τμήμα είχε και συνεχίζει να έχει ισχυρό 
ερευνητικό προσανατολισμό. Τα μέλη του Τμήματος, σε όλη την πορεία του και ακόμη 
περισσότερο σήμερα, διατηρούν σημαντικές εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς συνεργασίες με 
κορυφαία ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και με τη βιομηχανία σε θέματα καίριου 
ενδιαφέροντος. Με βάση την εκπαίδευσή τους οι απόφοιτοι του Τμήματος Χημείας έχουν 
ποικίλες ευκαιρίες και προοπτικές απασχόλησης, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό 
παραγωγικό τομέα (ακαδημαϊκές μονάδες, ιδρύματα, ινστιτούτα, κρατικές και ιδιωτικές 
βιομηχανίες, δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Το Τμήμα Χημείας είναι ενεργό όσον αφορά στις 
συνεργασίες με τους τομείς έρευνας και παραγωγής της βιομηχανίας τόσο σε εθνικό όσο και σε 
διεθνές επίπεδο, μέσω των προγραμμάτων της Πρακτικής Άσκησης και του ERASMUS 
PLACEMENT προσφέροντας στους φοιτητές ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, που 
βοηθούν σημαντικά στο σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό και ενισχύουν το προφίλ των 
αποφοίτων. 

Επιπλέον, σε φοιτητές και αποφοίτους του Τμήματος προσφέρεται η δυνατότητα 
παρακολούθησης Προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας που υλοποιείται από 
τη Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για την απόκτηση 
πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας (άρθρο 111 Ν.4547/2018). 

 

133. ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 15.625 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Χημείας μπορούν να απασχοληθούν επαγγελματικά τόσο στο 
δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, στην εκπαίδευση, καθώς 
και στον τομέα υγείας. Ασχολούνται κυρίως με τον ποιοτικό έλεγχο των διαφόρων εισαγόμενων 
και εξαγόμενων προϊόντων (βιομηχανίας, καύσιμα, τρόφιμα, φάρμακα) και τον περιβαλλοντικό 
έλεγχο. Μπορούν να εργαστούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ως ερευνητές σε Πανεπιστήμια, 
Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα, σε μονάδες βιολογικού καθαρισμού κλπ. Οι χημικοί είναι 
υπεύθυνοι για τη σύνθεση, την παραγωγή, τον ποιοτικό έλεγχο των πρώτων υλών και των 
τελικών προϊόντων, καθώς και την έρευνα για την παραγωγή και διάθεση νέων προϊόντων και 
προϊόντων με πιθανή φαρμακευτική δράση. Μπορούν να εργαστούν στη χημική βιομηχανία 
(τροφίμων, ποτών, λιπασμάτων, φαρμάκων, πλαστικών, υφάνσιμων υλών, εντομοκτόνων, 
υλικών συσκευασίας, καλλυντικών, φυτοφαρμάκων, χρωμάτων, κλπ), σε μονάδες διυλιστηρίων 
και επεξεργασίας πετρελαίου και ως οινολόγοι σε οινολογικά εργαστήρια και σε 
υδατοκαλλιέργειες καθώς και σε ιχθυογεννητικούς σταθμούς καθώς και σε ιδιωτικά εργαστήρια 
ως υπεύθυνοι ποιοτικού ελέγχου και ανάπτυξης νέων προϊόντων. Σημαντικός αριθμός 
ασχολείται με εισαγωγές και εξαγωγές και πώληση χημικών προϊόντων, πρώτων υλών, ειδών 
χημικής βιομηχανίας και οργάνων χημικών αναλύσεων και ελέγχου. Οι χημικοί μπορούν να 
ιδρύσουν ιδιωτικά εργαστήρια για αναλύσεις κάθε τύπου. Οι χημικοί μπορούν να εργασθούν ως 

https://www.chem.auth.gr/wp-content/uploads/2021/02/odhgos-spoudwn-AUTh-2020-2021_greek-1.pdf
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καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσια, Λύκεια), δημόσια ή ιδιωτική, και στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση (Τεχνολογικά Ιδρύματα, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα). Σε κρατικά 
ή ιδιωτικά κέντρα υγείας, σε εργαστήρια νοσοκομείων και κλινικών. Σημαντικό μέρος του 
χρόνου του o χημικός αφιερώνει στο γραφείο, όπου γράφει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των 
εργαστηριακών αναλύσεων και παρακολουθεί τη βιβλιογραφία. 

 

134. ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 14.775 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Χημείας μπορούν να απασχοληθούν επαγγελματικά στο δημόσιο 
και ιδιωτικό τομέα, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, στην εκπαίδευση, καθώς επίσης και στο τομέα 
υγείας. Ειδικότερα οι κυριότεροι επιμέρους τομείς επαγγελματικής απασχόλησης των χημικών 
είναι οι παρακάτω: 

Δημόσιος τομέας: Οι χημικοί ασχολούνται κυρίως με τον ποιοτικό έλεγχο των διαφόρων 
εισαγόμενων και εξαγόμενων προϊόντων (πρώτες ύλες βιομηχανίας, καύσιμα, τρόφιμα, 
φάρμακα) και τον περιβαλλοντικό έλεγχο. Σε διάφορα υπουργεία όπως το Υ.Π.Ε.Κ.Α., το 
Υπουργείο Γεωργίας, το Υπουργείο Βιομηχανίας, Εμπορίου και σε οργανισμούς που 
εποπτεύονται απ' αυτά. Στον τομέα χρονολόγησης, ταυτοποίησης και συντήρησης αρχαιοτήτων 
και έργων τέχνης (Υπουργείο Πολιτισμού). Ως ερευνητές σε Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα ή 
ινστιτούτα. Στο Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ). Σε μονάδες βιολογικού καθαρισμού. 

Ιδιωτικός τομέας: Οι χημικοί είναι υπεύθυνοι για την παραγωγή, τον ποιοτικό έλεγχο των 
πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων, καθώς και στην έρευνα για την παραγωγή και διάθεση 
νέων προϊόντων. Στη χημική βιομηχανία (τροφίμων, ποτών, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, 
πλαστικών, υφάνσιμων υλών, εντομοκτόνων, υλικών συσκευασίας, καλλυντικών, φαρμάκων, 
χρωμάτων). Σε μονάδες διυλιστηρίων και επεξεργασίας πετρελαίου. Ως οινολόγοι σε οινολογικά 
εργαστήρια. Σε υδατοκαλλιέργειες και σε ιχθυογεννητικούς σταθμούς. Σε ιδιωτικά εργαστήρια 
ως υπεύθυνοι ποιοτικού ελέγχου και ανάπτυξης νέων προϊόντων. Σε εταιρείες/οργανισμούς που 
ασχολούνται με το περιβάλλον. Σε νομικές υπηρεσίες ασχολούμενες με την καταχώρηση και τη 
διακίνηση πνευματικής ιδιοκτησίας (δικηγορικά γραφεία, Ο.Β.Ι., γραφεία διακίνησης). Σε 
γραφεία μελετών στον ιδιωτικό τομέα. Σημαντικός αριθμός ασχολείται με εισαγωγές και 
εξαγωγές και πώληση χημικών προϊόντων, πρώτων υλών, ειδών χημικής βιομηχανίας και 
οργάνων χημικών αναλύσεων και ελέγχου. 

Ελεύθερα επαγγέλματα: Οι χημικοί μπορούν να ιδρύσουν ιδιωτικά εργαστήρια για αναλύσεις 
κάθε τύπου, όπως π.χ. εργαστήρια ελέγχου οίνων και τροφίμων, εργαστήρια ελέγχου ποιότητας 
σκευασμάτων που διοχετεύονται στην αγορά κ.λ.π. 

Εκπαιδευτικός τομέας: Οι χημικοί μπορούν να εργαστούν ως καθηγητές στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση (Γυμνάσια, Λύκεια) δημόσια ή ιδιωτική και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
(Τεχνολογικά Ιδρύματα, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα). Απαραίτητη προϋπόθεση για την 
ακαδημαϊκή σταδιοδρομία είναι η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και η ύπαρξη σχετικού 
ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου. Επιπλέον εργάζονται σε υπηρεσίες εκπαιδευτικού 
σχεδιασμού (Υ.ΠΑΙ.Θ., Παιδαγωγικό Ινστιτούτο κ.ά.). 

Τομέας υγείας: Οι χημικοί ασχολούνται με χημικές και βιοχημικές αναλύσεις. Σε κρατικά ή 
ιδιωτικά κέντρα υγείας, σε εργαστήρια νοσοκομείων και κλινικών. 

 

https://chem.uoi.gr/wp-content/uploads/2021/03/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D-_11-3-21.pdf
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135. ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

ΒΑΣΗ 2020: 13.800 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 2 (Χημεία και Τεχνολογία Πετρελαίου, Χημεία και Τεχνολογία Υλικών) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Οι φοιτητές του Τμήματος αποφοιτώντας, μαζί με το Πτυχίο Χημείας, κατέχουν Παιδαγωγική και 
Διδακτική Επάρκειας. Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 
όλου του φάσματος της σχετικής επαγγελματικής δραστηριότητας: από τη βιομηχανία, τις 
επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, μέχρι την πρωτοβάθμια/δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την 
έρευνα. 

Αναφορικά με τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους σε ανώτερο επίπεδο, απόφοιτοι του 
Τμήματος με υψηλές επιδόσεις γίνονται συστηματικά δεκτοί σε μεταπτυχιακά προγράμματα 
άλλων Πανεπιστημίων και του ιδίου του Τμήματος. Το Τμήμα είχε και συνεχίζει να έχει ισχυρό 
ερευνητικό προσανατολισμό. Τα μέλη του Τμήματος, σε όλη την πορεία του και ακόμη 
περισσότερο σήμερα, διατηρούν σημαντικές εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς συνεργασίες με 
κορυφαία ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και με τη βιομηχανία σε θέματα καίριου 
ενδιαφέροντος. Με βάση την εκπαίδευσή τους οι απόφοιτοι του Τμήματος Χημείας έχουν 
ποικίλες ευκαιρίες και προοπτικές απασχόλησης, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό 
παραγωγικό τομέα (ακαδημαϊκές μονάδες, ιδρύματα, ινστιτούτα, κρατικές και ιδιωτικές 
βιομηχανίες, δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Το Τμήμα Χημείας είναι ενεργό όσον αφορά στις 
συνεργασίες με τους τομείς έρευνας και παραγωγής της βιομηχανίας τόσο σε εθνικό όσο και σε 
διεθνές επίπεδο, μέσω των προγραμμάτων της Πρακτικής Άσκησης και του ERASMUS+ 
προσφέροντας στους φοιτητές ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, που βοηθούν σημαντικά 
στο σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό και ενισχύουν το προφίλ των αποφοίτων. 

 

 

136. ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 15.225 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Ο πτυχιούχος χημικός μπορεί να απασχοληθεί επαγγελματικά τόσο στο δημόσιο όσο και στον 
ιδιωτικό τομέα. Οι κυριότεροι επιμέρους τομείς επαγγελματικής απασχόλησης των χημικών 
είναι οι παρακάτω: 

α) Δημόσιος τομέας. Τα διάφορα υπουργεία και οι οργανισμοί που εποπτεύονται από αυτά. Στις 
θέσει αυτές ο χημικός ασχολείται κυρίως με τον ποιοτικό έλεγχο των διαφόρων εισαγόμενων 
και εξαγόμενω προϊόντων (πρώτες ύλες βιομηχανίας, καύσιμα, τρόφιμα, φάρμακα) και τον 
περιβαλλοντικό έλεγχο Επιπλέον, ο χημικός μπορεί να εργαστεί ως ερευνητής στα διάφορα 
δημόσια ερευνητικά ιδρύματα και ινστιτούτα. 

β) Βιομηχανικός τομέας. Ο χημικός αναλαμβάνει ευθύνες στην παραγωγή, τον ποιοτικό έλεγχο 
των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων, καθώς και στην έρευνα για την παραγωγή και 
διάθεση νέων προϊόντων. 

γ) Τομέας Υγείας. Ο χημικός ασχολείται με βιοχημικούς προσδιορισμούς σε νοσηλευτικά 
ιδρύματα και οργανισμούς. 

http://www.chem.ihu.gr/images/docs/odigosnew.pdf
https://www.chem.upatras.gr/el/departmental-curriculum-el.html
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δ) Εκπαιδευτικός τομέας. Ο χημικός μπορεί να εργασθεί ως καθηγητής στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση (Γυμνάσια, Λύκεια) και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Τεχνολογικά Ιδρύματα, 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα). 

ε) Ιδιωτικός εμπορικός τομέας. Σημαντικός αριθμός ασχολείται με τις εισαγωγές και εξαγωγές 
χημικών προϊόντων, πρώτων υλών, ειδών χημικής βιομηχανίας και οργάνων χημικών 
αναλύσεων και ελέγχου. 

στ) Ο χημικός μπορεί να ιδρύσει ιδιωτικά εργαστήρια για αναλύσεις κάθε τύπου, όπως π.χ. 
εργαστηρια ελέγχου οίνων και τροφίμων. 

 

 

137. ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) ΕΚΠΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 9.400 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Το νέο τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου θα εκπαιδεύσει τους φοιτητές/τριές του 
στην ψηφιακή καλλιτεχνική δημιουργία στον 21ο αιώνα. Στόχος είναι οι απόφοιτοι του 
Τμήματος να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά ως δημιουργοί ψηφιακών καλλιτεχνικών 
έργων, αλληλεπιδραστικών μορφών αφήγησης με έμφαση στον οπτικοακουστικό καλλιτεχνικό 
λόγο και ως δημιουργοί ψηφιακών κινηματογραφικών έργων. 

Για το λόγο αυτό, οι απόφοιτοι θα αποκτούν τόσο τεχνικές όσο και καλλιτεχνικές δεξιότητες για 
τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, οπτικού, ηχητικού, δισδιάστατου, τρισδιάστατου, 
πολυμεσικού, το οποίο θα παρουσιάζεται στο WWW, στο φυσικό χώρο (κλειστό ή δημόσιο), σε 
περιβάλλοντα εικονικής ή επαυξημένης πραγματικότητας. Παράλληλα, οι φοιτητές/τριες θα 
εισαχθούν στην κριτική σκέψη μέσω μαθημάτων Φιλοσοφίας, Θεωρίας των Μέσων και 
Επικοινωνίας, Ιστορίας της Τέχνης και του Κινηματογράφου,  ώστε να χρησιμοποιούν 
ουσιαστικά και όχι επιφανειακά τις ψηφιακές τεχνολογίες. Κατανοώντας δηλαδή το ίδιο το 
μέσο, να νοηματοδοτούν τα έργα τους, έτσι ώστε αυτά να λειτουργούν στο πολιτικό, κοινωνικό 
και πολιτισμικό γίγνεσθαι. Έμφαση δίνεται επίσης στην κουλτούρα της συνεργασιακής, 
διεπιστημονικής και διαμεσικής δημιουργικής διαδικασίας, ούτως ωστε οι απόφοιτοι να 
μπορούν να σταδιοδρομήσουν με επιτυχία στο χώρο της κινηματογραφικής παραγωγής ή της 
ψηφιακής παραγωγής καλλιτεχνικών έργων και πολιτισμικών προϊόντων, όπου η συνεργασιακή 
δημιουργική εργασία θεωρείται απαραίτητη. 

Εκτός της επιτυχημένης πορείας στο χώρο της ψηφιακής καλλιτεχνικής και κινηματογραφικής 
δημιουργίας, η έμφαση σε μαθήματα υλοποίησης ψηφιακού περιεχομένου και περιβαλλόντων 
αλληλεπίδρασης θεωρείται ότι θα δώσει στους/στις αποφοίτους του Τμήματος τη δυνατότητα 
να διακριθούν στο χώρο της Πληροφορικής και των Ψηφιακών Μέσων, στη δημιουργία 
ψηφιακών συστημάτων, σχεδιασμού και υλοποίησης ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών 
προϊόντων πολιτισμού, καθώς θα εφοδιαστούν με πολύπλευρη, πρακτική και εις βάθος 
δημιουργική γνώση του αντικειμένου, που λείπει απο τον συγκεκριμένο επαγγελματικό χώρο 
στην εποχή μας στην Ελλάδα. Θεωρείται τέλος ότι η ένταξη μεγάλου αριθμού πρακτικών, 
δημιουργικών μαθημάτων υλοποίησης και παραγωγής στο πρόγραμμα του Τμήματος, αυξάνει 
τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων και τη πιθανότητα απορρόφησής τους στον 
τομέα των δημιουργικών βιομηχανιών και της διαφήμισης. 

 

138. ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 

https://www.dcarts.uoa.gr/ekpaideysi/domi_programmatos_spoydon/
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ΒΑΣΗ 2020: 6.400 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος είναι καταρτισμένοι σε θέματα διεργασιών του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος (Φυσική, Χημική, Γεωλογική και Βιολογική Ωκεανογραφία), Θαλάσσιας 
Οικολογίας και Βιοποικιλότητας, Ποιότητας Θαλάσσιου περιβάλλοντος και Αλιευμάτων, 
Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Βιολογικών Πόρων, Αλιείας, Υδατοκαλλιεργειών και 
Περιβαλλοντικών Μελετών. Στη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μας 
εκπαιδεύονται στη χρήση σύγχρονων τεχνικών και μεθοδολογικών εργαλείων όπως για 
παράδειγμα επεξεργασία δορυφορικών και γεωφυσικών δεδομένων, GIS, ανάλυση 
χρονοσειρών περιβαλλοντικών δεδομένων, επεξεργασία εικόνας για ανάλυση θαλάσσιων 
βιοκοινοτήτων και παρακολούθηση ακτών, υδροακουστική τεχνολογία, μορφοδυναμικά και 
υδρολογικά μοντέλα, στοχεύοντας έτσι στην κάλυψη των απαιτήσεων της σημερινής αγοράς 
εργασίας. Το Τμήμα συνεργάζεται με πολλά άλλα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (όπως π.χ. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Ινστιτούτο 
Αλιευτικής Έρευνας - ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Joint Research Center - EC, National Oceanography Center 
Southampton - Βρετανία, Woods Hole Oceanographic Institution – Η.Π.Α., University of Aberdeen 
– Σκωτία, University of the Basque Country – Ισπανία, University of Lecce – Ιταλία), καθώς και 
Διεθνείς Οργανισμούς όπως το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNEP), τη 
Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) και την Οικονομική Επιτροπή των 
Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE).  

  

Στη διάρκεια της περισσότερο από 20 χρόνια πορείας του Τμήματος έχουν αποφοιτήσει 
περισσότεροι από 700 Επιστήμονες της Θάλασσας-Ωκεανογράφοι, πολλοί από τους οποίους 
έχουν συνεχίσει τις ακαδημαϊκές τους σπουδές σε διεθνούς κύρους ιδρύματα του εξωτερικού 
και ήδη ακολουθούν ακαδημαϊκή, ερευνητική ή/και επαγγελματική καριέρα σε φορείς του 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

  

  

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 

1. ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 16.400 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Αποφοιτά από τη Σχολή σπουδαστής-στρια ο οποίος έτυχε προαγώγιμου βαθμού 

α. Σε όλα τα πανεπιστημιακά μαθήματα ή της επί πτυχίω εξετάσεις κατά το Πανεπιστήμιο 
οριζόμενες, 

β. Σε όλα τα διδασκόμενα μαθήματα της Σχολής, 

γ. Στα προσόντα - διαγωγή της τάξης του. 

 

https://www.mar.aegean.gr/files/tiny/3.1.1_kjo5moyhfmo8stvp9zp.pdf
https://san.army.gr/el/akadimaiki-ekpaideysi
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Οι σπουδαστές που λαμβάνουν αποφοιτήριο της Σχολής ονομάζονται Ανθυπολοχαγοί, 
Σημαιοφόροι ή Ανθυποσμηναγοί, ανάλογα με τον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων στον οποίο 
έχουν κατανεμηθεί. Η διαδικασία της κατανομής πραγματοποιείται στο τέταρτο έτος φοίτησης 
στη Σχολή. Oι απόφοιτοι της ΣΑΝ καλούνται να διαδραματίσουν πολλαπλούς ρόλους, που 
απορρέουν από την διττή τους ιδιότητα ως Αξιωματικοί και Νοσηλευτές: 

α. Κυρίαρχα του κλινικού νοσηλευτή στις διάφορες Νοσηλευτικές Μονάδες και ειδικά τμήματα 
των Στρατιωτικών Νοσοκομείων 

β. Του κλινικού εκπαιδευτή στα Νοσοκομεία αλλά και της Σχολής 

γ. Σε επιτελικές και διοικητικές θέσεις ανάλογα με την προϋπηρεσία και τα προσόντα τους. 

Συμμετέχουν σε ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων. Εκπαιδεύονται και 
εξειδικεύονται σε μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 
υποστηριζόμενα τόσο από τις Ένοπλες Δυνάμεις όσο και από το Υπουργείο Παιδείας. 

2. ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 17.650 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ   

https://www.med.auth.gr/sites/default/files/odigos_spoydon_iatrikis_2019-2020.pdf 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 6 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Οι σπουδαστές-τριες που παίρνουν το πτυχίο της Σχολής του Πανεπιστημίου, στην οποία 
φοιτούν και τελειώνουν με επιτυχία τη στρατιωτική εκπαίδευση, αποφοιτούν από τη ΣΣΑΣ και 
ονομάζονται Ανθυπολοχαγοί, Σημαιοφόροι ή Ανθυποσμηναγοί ανάλογα με τον κλάδο των 
Ενόπλων Δυνάμεων στον οποίο κατανέμονται. 

 

3. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 17.250 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Οι σπουδαστές-τριες που παίρνουν το πτυχίο της Σχολής του Πανεπιστημίου, στην οποία 
φοιτούν και τελειώνουν με επιτυχία τη στρατιωτική εκπαίδευση, αποφοιτούν από τη ΣΣΑΣ και 
ονομάζονται Ανθυπολοχαγοί, Σημαιοφόροι ή Ανθυποσμηναγοί ανάλογα με τον κλάδο των 
Ενόπλων Δυνάμεων στον οποίο κατανέμονται. 

 

4. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 18.075 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Οι σπουδαστές-τριες που παίρνουν το πτυχίο της Σχολής του Πανεπιστημίου, στην οποία 
φοιτούν και τελειώνουν με επιτυχία τη στρατιωτική εκπαίδευση, αποφοιτούν από τη ΣΣΑΣ και 

https://drive.google.com/file/d/1J4zyril2bq-nHTMK_5nbuR39dG4oG9vj/view
https://www.med.auth.gr/sites/default/files/odigos_spoydon_iatrikis_2019-2020.pdf
https://www.vet.auth.gr/%cf%83%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%b4%ce%b5%cf%83/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%80%cf%84%cf%85%cf%87%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%b5%cf%83-%cf%83%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%b4%ce%b5%cf%83/
https://www.dent.auth.gr/sites/default/files/attachments/%CE%923-%20%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD%202019-20%20new%20%2830-10-20%29.pdf
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ονομάζονται Ανθυπολοχαγοί, Σημαιοφόροι ή Ανθυποσμηναγοί ανάλογα με τον κλάδο των 
Ενόπλων Δυνάμεων στον οποίο κατανέμονται. 

 

5. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 17.450 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Οι σπουδαστές-τριες που παίρνουν το πτυχίο της Σχολής του Πανεπιστημίου, στην οποία 
φοιτούν και τελειώνουν με επιτυχία τη στρατιωτική εκπαίδευση, αποφοιτούν από τη ΣΣΑΣ και 
ονομάζονται Ανθυπολοχαγοί, Σημαιοφόροι ή Ανθυποσμηναγοί ανάλογα με τον κλάδο των 
Ενόπλων Δυνάμεων στον οποίο κατανέμονται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pharm.auth.gr/sites/default/files/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD%202020-2021.pdf
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4ο Επιστημονικό πεδίο 

 

1.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΨΑΧΝΑ 
ΕΥΒΟΙΑΣ) ΕΚΠΑ  

ΒΑΣΗ 2020: 8.050 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Ο πτυχιούχος του τμήματος μπορεί να 
απασχοληθεί επαγγελματικά τόσο στον δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα. A. Δημόσιος 
τομέας: Σε διάφορα υπουργεία και οργανισμούς (διαχειριστικές αρχές που εκπονούν και 
διαχειρίζονται προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, καινοτομίας και νέων τεχνολογιών). B. 
Ιδιωτικός τομέας: Σε επιχειρήσεις πρωτογενούς και αγροδιατροφικού τομέα, σε εταιρείες 
συμβούλων στον τομέα της γεωργίας ακριβείας, στη διαχείριση των βοσκήσιμων γαιών, καθώς 
και στην πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων. 

 

 

2. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 

ΒΑΣΗ 2020: 11100 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Μαθήματα γενικής υποδομής   

                                  Μαθήματα Γεωπονικής υποδομής   

                                  Μαθήματα ειδίκευσης 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  Οι απόφοιτοι του Τμήματος Αγροτικής 
Οικονομίας & Ανάπτυξης έχουν όλες τις δυνατότητες, δικαιώματα και επαγγελματικές 
προοπτικές του Γεωτεχνικού όπως αυτά απορρέουν από τους νόμους 1474/1984 και 2040/1992 
και το Π.Δ. 344/2000.  
Ειδικότερα, οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εργαστούν:  Στην Κεντρική και σε 
Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥπΑΑ&Τ), 
εποπτευόμενους οργανισμούς του ΥπΑΑ&Τ όπως οι οργανισμοί ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΛΓΑ, ΕΦΕΤ 
και ΟΠΕΚΕΠΕ.  Στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της 
Περιφερειακής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.  Ως Καθηγητές στην Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση (μετά από περαιτέρω εκπαίδευση στην ΑΣΠΑΙΤΕ) Ως Ιδιώτες σε:  Φορείς, εταιρείες, 
νομικά πρόσωπα που σχεδιάζουν, εκτελούν, παρακολουθούν και αξιολογούν Ευρωπαϊκά ή 
Εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα που έχουν σχέση με τη γεωργία και Ανάπτυξη της Υπαίθρου 
και του Αγροτικού Χώρου, την προστασία του αγροτικού και φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και 
με την τοπική και περιφερειακή Ανάπτυξη.  Σε Συνεταιριστικά σχήματα ή/και Ομάδες 
Παραγώγων.  Σε Επιχειρήσεις Τροφίμων και Γεωργίας, Οργανισμούς πιστοποίησης γεωργικών 
και κτηνοτροφικών προϊόντων της ημεδαπής και της αλλοδαπής καθώς και σε Τράπεζες.  Ως 
ερευνητές σε διάφορα Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα ή σε Εκπαιδευτικά |Ιδρύματα 
Εκπαίδευσης. 

 
 

3.     ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

https://www.agro.uoa.gr/fileadmin/depts/agro.uoa.gr/www/uploads/TMHMA/ODIGOS_SPOYDON..pdf
http://www.aoa.aua.gr/images/courses/study_guide_2020.pdf
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ΒΑΣΗ 2020: 11.700 ( ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πτυχιούχοι Βρεφονηπιοκόμοι έχουν δικαίωμα 
απασχόλησης, είτε σαν στελέχη, σε Κέντρα Βρεφών και Νηπίων καθώς και Νηπιακούς και 
Βρεφικούς Σταθμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα εκτός των εκπαιδευτικών κέντρων 
αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ (νηπιαγωγείο), είτε σαν αυτοαπασχολούμενοι στα εξής αντικείμενα και 
δραστηριότητες όπως: αγωγή και φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας από δύο μηνών μέχρι 
εγγραφής τους στο δημοτικό σχολείο, ίδρυση και λειτουργία Βρεφονηπιακών και Παιδικών 
Σταθμών, άσκηση κάθε άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας που εμφανίζεται στο 
αντικείμενο της ειδικότητάς τους, από την εξέλιξη της Παιδαγωγικής επιστήμης γενικότερα και 
του κλάδου της Βρεφονηπιοκομίας ειδικότερα, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά 
ισχύουσας νομοθεσίας, εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με 
τους τομείς της ειδικότητάς τους σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία, απασχόληση 
στην εκπαίδευση (ΕΠΑΛ, ΤΕΙ, ΙΕΚ) σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, συμμετοχή, 
ως μέλη, σε ερευνητικές ομάδες σε θέματα της ειδικότητάς τους, εργασία σε όλες τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

4.     ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΛΙΟΝ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 12.925 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα 
απασχόλησης, είτε σαν στελέχη σε Κέντρα Βρεφών και Νηπίων καθώς και σε Νηπιακούς και 
Βρεφικούς Σταθμούς του Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα εκτός των εκπαιδευτικών κέντρων 
αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ (νηπιαγωγείο), είτε σαν αυτοαπασχολούμενοι στα εξής αντικείμενα 
και δραστηριότητες: α) Αγωγή και φροντίδα παιδιών της προσχολικής ηλικίας από δύο μηνών 
μέχρι της εγγραφής τους στο δημοτικό σχολείο. β) Ίδρυση και λειτουργία Βρεφονηπιακών ή 
παιδικών σταθμών. γ) Άσκηση κάθε άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας που εμφανίζεται στο 
αντικείμενο της ειδικότητάς τους, από την εξέλιξη της Παιδαγωγικής επιστήμης γενικότερα και 
του κλάδου της Βρεφονηπιοκομίας ειδικότερα, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά 
ισχύουσας νομοθεσίας. 

 

 
 

5.     ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 10.475 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα 
απασχόλησης, είτε σαν στελέχη σε Κέντρα Βρεφών και Νηπίων καθώς και σε Νηπιακούς και 
Βρεφικούς Σταθμούς του Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα εκτός των εκπαιδευτικών κέντρων 

https://www.ihu.gr/wp-content/uploads/2019/07/progr-sp-agogis-paid-Thess.pdf
https://ecec.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/78/2019/02/%CE%A4%CE%91%CE%A6%CE%A0%CE%A0%CE%97-%CE%A4%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CC%81-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CC%81%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%89%CC%81%CE%BD-SITE.pdf
https://eylc.uoi.gr/images/ODIGIOS_SPOYDON_NEO_PROGRAMMA.pdf
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αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ (νηπιαγωγείο), είτε σαν αυτοαπασχολούμενοι στα εξής αντικείμενα 
και δραστηριότητες: α) Αγωγή και φροντίδα παιδιών της προσχολικής ηλικίας από δύο μηνών 
μέχρι της εγγραφής τους στο δημοτικό σχολείο. β) Ίδρυση και λειτουργία Βρεφονηπιακών ή 
παιδικών σταθμών. γ) Άσκηση κάθε άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας που εμφανίζεται στο 
αντικείμενο της ειδικότητάς τους, από την εξέλιξη της Παιδαγωγικής επιστήμης γενικότερα και 
του κλάδου της Βρεφονηπιοκομίας ειδικότερα, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά 
ισχύουσας νομοθεσίας. 

 

 

6.     ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. 

ΒΑΣΗ 2020: 12.950(ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  - Βαλκανική 

                                   - Σλαβική  

                                   - Ανατολική 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Το Πρόγραμμα Σπουδών του ΒΣΑΣ οδηγεί σε 
πτυχιούχους που μπορούν να απασχοληθούν στο Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα, σε Διεθνείς 
Οργανισμούς, Συνεταιριστικές επιχειρήσεις και ΜΚΟ, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό. 
Ειδικότερα :  

• Σε Δημόσιες Επιχειρήσεις, Υπουργεία, Υπηρεσίες ως στελέχη, σύμβουλοι και 
εμπειρογνώμονες για ζητήματα οικονομίας, κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης, όπως όλοι 
οι απόφοιτοι από σχολές οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών επιστημών και άλλων 
Σπουδών περιοχής (ΠΕ Οικονομικό/Διοικητικό, βλ. ΦΕΚ 39/1, 5.3.2001). 

• Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και τράπεζες που αναπτύσσουν επιχειρηματικές και επενδυτικές 
δραστηριότητες στο χώρο της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής 
(π.χ. Παρευξείνια Τράπεζα,  Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, ή άλλες 
ιδιωτικές τράπεζες).  

• Στο Διπλωματικό Σώμα ως μορφωτικοί και οικονομικοί ακόλουθοι, εμπειρογνώμονες 
(κατόπιν διαγωνισμού σε μαθήματα που περιέχονται στο Πρόγραμμα Σπουδών και με ειδικές 
δεξιότητες τις γλώσσες). 

• Σε Διεθνείς Οργανισμούς Ανάπτυξης και Ανθρωπιστικής Βοήθειας για Πρόσφυγες και 
Μετανάστες, 

• Σε Mη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, που ασχολούνται με τις δομές Ανθρωπιστικής βοήθειας 
και ευάλωτες κατηγορίες πληθυσμού σε περιβάλλοντα κρίσεων και μεταπολεμικών 
συγκρούσεων (βλ. γυναίκες, παιδιά, κοινωνικά αποκλεισμένοι, μειονότητες, πρόσφυγες). 

• Σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ., Νόμος 4430/2016), συλλογικής και 
κοινωνικής ωφέλειας, οι οποίες αναπτύσσουν δραστηριότητες «βιώσιμης ανάπτυξης», ή και 
παρέχουν «κοινωνικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος», περιλαμβάνουν οικονομικές 
δραστηριότητες, εμπορικές ή ανταλλακτικές πρακτικές, όπως την αειφορία του 
περιβάλλοντος, την κοινωνική και οικονομική ισότητα, την ισότητα των φύλων, τα κοινά 
αγαθά, τη διαγενεακή και πολυπολιτισμική συμφιλίωση, δίνοντας έμφαση στις 
ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών στο χώρο της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης 
και της Εγγύς Ανατολής. 

• Σε Ερευνητικά Ιδρύματα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό που δραστηριοποιούνται στο χώρο 
της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής. 

https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/1863/8708-New_StudyProgram_2021.pdf
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/781
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• Σε ερευνητικά προγράμματα βασικής έρευνας και εκπαίδευσης εκπαιδευτών για απόκτηση 
δεξιοτήτων και καλών πρακτικών, ως γνώστες και εμπειρογνώμονες της γλώσσας, του 
πολιτισμού, της πολιτικής οικονομίας και της ιστορίας της Βαλκανικής, της Ανατολικής 
Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής 

• Στην ιδιωτική Εκπαίδευση, για τη διδασκαλία των γλωσσών τις οποίες έχουν διδαχθεί. 

• Σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς διαχείρισης πολιτισμικών αγαθών και προώθησης 
πολιτιστικών προϊόντων  (βλ. Μουσεία, Πολιτιστικούς Οργανισμούς Δήμων και Περιφερειών, 
δημόσια και ιδιωτικά αρχεία και βιβλιοθήκες), στην Ελλάδα, τις Βαλκανικές χώρες και 
ευρύτερα τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 

7.     ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 13.175 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: -  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Tο πρόγραμμα του Tμήματος απευθύνεται 
στους φοιτητές, οι οποίοι επιθυμούν να αναδειχθούν σε στελέχη ιδιωτικών και δημοσίων 
παραγωγικών μονάδων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της παραγωγής 
προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών. 
 

8.     ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ 

ΒΑΣΗ 2020:  9.375 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  Οι εν δυνάμει χώροι επαγγελματικής και 
επιστημονικής δράσης και συνεισφοράς των πτυχιούχων γεωγράφων στους επί μέρους τομείς 
της οικονομίας και της κοινωνίας είναι: 

• Κεντρικό κράτος 

• Οργανισμοί Δημοτικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης 

• Επιχειρήσεις με εθνικό-περιφερειακό δίκτυο 

• Σύνδεσμοι επιχειρήσεων 

• Εταιρείες και γραφεία μελετών 

• Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (κλάδος ΠΕ 06) 

• Επιστημονική Έρευνα και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

 
 

9.     ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΒΑΣΗ 2020: 3.950 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

http://www.tex.unipi.gr/undergraduate/courses/
https://www.geo.hua.gr/wp-content/uploads/2020/10/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD-2020-2021_2.pdf
https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=4
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Στον επαγγελματικό τομέα, οι γεωγράφοι 
ασχολούνται με θέματα που σχετίζονται γενικά με την χωρική ανάλυση και διαχείριση 
αντικειμένων όπως: 

• χαρτογραφικές μελέτες 

• διαχείριση και ανάπτυξη G.I.S. συστημάτων και γεωγραφικών δεδομένων 

• ανάπτυξη, διαχείριση και εφαρμογή γεωγραφικών βάσεων δεδομένων 

• χωρική ανάλυση φαινομένων και διεργασιών 

• μελέτες αστικής, περιφερειακής και αγροτικής ανάλυσης και ανάπτυξης 

• χωροταξικές και πολεοδομικές μελέτες 

• τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα και μελέτες 

• περιβαλλοντικές, δημογραφικές, κοινωνικές, οικονομικές μελέτες 

• μελέτες διαθεσιμότητας και διαχείρισης φυσικών πόρων 

• μελέτες τουριστικής ανάλυσης και ανάπτυξης 

• μελέτες χωροθέτησης επιχειρήσεων, βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, 
τεχνολογικών πάρκων, υπηρεσιών και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας και κοινωνικής 
υποδομής (σχολεία, νοσοκομεία, πάρκα, κατοικίες) 

• μελέτες σκοπιμότητας και επιχειρηματικά σχέδια 

• έρευνες αγοράς 

• διαμόρφωση πολιτικής σε θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά, οικονομικά, διεθνών 
σχέσεων 

 

 

 

10.  ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 8.335 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  - Κατεύθυνση Γραφιστικής 

                                    - Κατεύθυνση Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα 
απασχόλησης, είτε ως στελέχη μονάδων είτε ως αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα της 
γραφιστικής δημιουργίας και ειδικότερα στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες: 

1. Εκδόσεις: Βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες (εξώφυλλα, εικονογράφηση, σελιδοποίηση). 

2. Διαφήμισης: 

1. Αφίσα εμπορική, πολιτική, πολιτιστική 

2. Καταχώρηση περιοδικού και εφημερίδας 

3. Διαφημιστικά προσπέκτους και έντυπα 

4. Διακριτικά σήματα επιχειρήσεων και οργανισμών, επιστολόχαρτα, φάκελλα 
κ.λπ. 

5. Σχεδιασμό γραμμάτων για οποιαδήποτε χρήση. 

3. Επικοινωνία: Όλα τα πρότυπα εντύπων επικοινωνίας και συναλλαγής, μηχανογραφικά 
έντυπα επιχειρήσεων, λογιστικά σήματα οδικής κυκλοφορίας, σήματα σταθμών 
συγκοινωνιακών μέσων. 

http://www.gd.uniwa.gr/courses/programma-spoydon/
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4. Συσκευασία: Μελέτη και γραφιστικό σχεδιασμό όλων των βιομηχανικών προϊόντων 
(κουτιά, ετικέτες, σακούλες, χαρτιά περιτυλίγματος, κουβερτούρες και συσκευασία 
δίσκων). 

5. Τηλεόραση και κινηματογράφο: 

1. Σχεδίαση των τίτων των ταινιών 

2. Κινούμενο σχέδιο στις διαφημιστικές ταινίες, για την τηλεόραση και τον 
κινηματογράφο 

3. Δημιουργία γραφιστικών έργων με τη χρήση Η/Υ (Ηλεκτρονικών Υπολογιστών) 

4. Σχεδίαση και επιμέλεια τίτλων και στατιστικών πινάκων ως και όλων των 
γραφιστικών έργων, που βοηθούν στην καλύτερη παρουσίαση των ειδήσεων 
και των εκπομπών. 

6. Κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, που εμφανίζεται στο αντικείμενο της 
ειδικότητας τους με την εξέλιξη της τεχνολογίας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε 
φοράς ισχύουσας νομοθεσίας. 

Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος μπορούν να απασχολούνται στην εκπαίδευση με 
την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, μπορούν να ασχοληθούν ως μέλη ερευνητικών 
ομάδων σε θέματα της ειδικότητας τους. 

 

11.  ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΒΑΣΗ 2020:  4.100 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

                                ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι απόφοιτοι του Τμήματος δύνανται να 
ασχολούνται με την αειφορική διαχείριση του χερσαίου φυσικού περιβάλλοντος, την 
αξιοποίηση των κύριων προϊόντων του (με έμφαση στο ξύλο και τις χρήσεις του), τον σχεδιασμό 
προϊόντων επίπλων και άλλων αντικειμένων (με βάση, κυρίως, το ξύλο), τη διοίκηση, την 
οργάνωση, την οικονομία και την εισαγωγή σύγχρονης τεχνολογίας σε Οργανισμούς και 
Επιχειρήσεις, τη δασική οδοποιία, τη διαχείριση λεκανών απορροής κ.λπ. Ειδικότερα, μπορούν 
να ασκούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες σύμφωνα με τις διατάξεις που κάθε φορά 
ισχύουν: α) Στη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση, προστασία, αξιοποίηση και ανάπτυξη των 
δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων, καθώς και των λοιπών εκτάσεων που διέπονται από τη 
δασική νομοθεσία. β) Στη θήρα, θηραματική οικονομία, ζωολογικούς κήπους και πάρκα, 
καταφύγια άγριων ζώων, βελτίωση βιοτόπων, ιχθυοκαλλιέργεια και αλιεία στα ορεινά και 
ημιορεινά ύδατα, εκτός από τις περιπτώσεις που αφορούν στη διάγνωση και θεραπεία των 
ασθενειών των άγριων ζώων και ιχθύων. γ) Στη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και 
αξιοποίηση των ορεινών και ημιορεινών βοσκοτόπων και λιβαδικών εκτάσεων. δ) Στις δασικές 
μεταφορικές εγκαταστάσεις, στη διακίνηση, επεξεργασία και έλεγχο της ποιότητας και εμπορίας 
των δασικών και δασογενών γενικά προϊόντων. ε) Σε δραστηριότητες που έχουν σχέση με την 
προστασία, αξιοποίηση και διατήρηση της ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και 
στην αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται σ’ αυτό. στ) Σε κάθε φύσης εδαφολογικές και 
εγγειοβελτιωτικές εργασίες δασικού ενδιαφέροντος και στη διευθέτηση των ορεινών λεκανών 
των χειμάρρων και χειμαρρωδών ρευμάτων. ζ) Στην ίδρυση και λειτουργία φυτωρίων 
παραγωγής κάθε φύσης φυτικού υλικού που έχει δασική ή καλλωπιστική αξία, στην εν γένει 
εμπορία του υλικού αυτού, καθώς και στην παραγωγή και εμπορία σπόρων και φυτευτικού 
υλικού δασικών και καλλωπιστικών ειδών. η) Στην κατασκευή έργων εξυπηρέτησης 

http://fwsd.uth.gr/wp-content/uploads/2020/12/odigos_spoudwn20-21.pdf
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γεωργοκτηνοτροφικών-δασικών σκοπών, σε φυτοτεχνικά έργα διαχείρισης, ανάπτυξης και 
αισθητικής αναβάθμισης πρασίνου εντός και εκτός των πόλεων, καθώς και στη φυτοτεχνική 
αποκατάσταση πρανών, φυσικών σχηματισμών και αρδευτικών δικτύων αυτών. ΤΜΗΜΑ 
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Α.Ε. 2020-21 47/126 θ) 
Σε δασικές εκμεταλλεύσεις, βιομηχανίες παραγωγής, κατεργασίας και αξιοποίησης προϊόντων 
του δάσους, εταιρίες, τράπεζες, προγράμματα, καθώς και σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 
έχουν σχέση με το δάσος και τα προϊόντα αυτού ή το φυσικό περιβάλλον. ι) Στην παραγωγή, 
τυποποίηση, υποσυσκευασία, άσκηση εμπορίας και διάθεσης φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, 
δασικών μηχανημάτων, εργαλείων και σκευών, δασικού ενδιαφέροντος, καθώς και στη χρήση 
φυτοφαρμάκων για καταπολέμηση εντόμων σε δασικά είδη δέντρων και θάμνων. ια) Στη 
δημιουργία, ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση αλσών, πάρκων, δεντροστοιχιών, γηπέδων, 
παιδικών χαρών και γενικότερα υπαίθριων χώρων αναψυχής και φυτοτεχνικής διαμόρφωσης 
εντός και εκτός των πόλεων. ιβ) Στην εγκατάσταση και διαχείριση δασοσυστάδων και τεχνητών 
φυτειών από δασικά είδη. ιγ) Στη διαχείριση και προστασία των εθνικών δρυμών, των 
υγροβιότοπων και κάθε άλλου προστατευόμενου χερσαίου φυσικού οικοσυστήματος, καθώς 
και στην τουριστική ή άλλη αξιοποίηση των περιαστικών και αισθητικών δασών. ιδ) Στην 
παραγωγή, τυποποίηση και εμπορία αρωματικών φυτών και των προϊόντων αυτών, καθώς και 
καρπών του δάσους. ιε) Στην κατάρτιση, εφαρμογή και έλεγχο αναπτυξιακών μελετών και 
προγραμμάτων νομών, περιοχών και αξιόλογων εκτάσεων δασών ή δασικών εκτάσεων, στην 
κατάρτιση μελετών για επενδύσεις δασικής φύσης, καθώς και στον έλεγχο και αξιολόγηση 
αυτών. ιστ) Στη σύνταξη των δασικών χαρτών, σύνταξη μελετών φωτοερμηνείας και 
τηλεπισκόπησης, καθώς και στη χρησιμοποίηση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) 
για το χαρακτηρισμό, διαχείριση και αξιοποίηση εκτάσεων δασικού ενδιαφέροντος για 
επιστημονικούς, διοικητικούς, δικαστικούς, κτηματολογικούς ή άλλους σκοπούς. ιζ) Στην 
εκπαίδευση (δευτεροβάθμια-τριτοβάθμια), σε οργανισμούς έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης, 
ποιοτικού ελέγχου και τυποποίησης που έχουν σχέση με χερσαία φυσικά οικοσυστήματα και 
προϊόντα που παράγονται από τα δάση, σε εταιρίες τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, σε 
οργανισμούς και εταιρίες κτηματογράφησης, καθώς και σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης 
(Ο.Τ.Α.) όλων των βαθμίδων. ιη) Στον ιδιωτικό τομέα σε επιχειρήσεις και φορείς ως τεχνολόγοι 
ξύλου και επίπλου, καθώς και ως ελεύθεροι επαγγελματίες. ιθ) Στον ιδιωτικό τομέα και ως 
ελεύθεροι επαγγελματίες στον σχεδιασμό προϊόντων, με έμφαση στα έπιπλα, τις 
ξυλοκατασκευές και τα προϊόντα ξύλου. 

 

12.  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

ΒΑΣΗ 2020: 3.975 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων 
του Τμήματος Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων έχουν καθορισθεί με το Π.Δ. 97/2006 
(ΦΕΚ 98/τ.Α΄/16-5-2006) σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2γ του άρθρου 25 του 
Ν.1404/83 (ΦΕΚ 173/τ.Α'/24-11-83): 

1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων των 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (T.E.I.), με βάση τις εξειδικευμένες 
τεχνολογικές και θεωρητικές γνώσεις τους, δύνανται να απασχολούνται ως 
σχεδιαστές και τεχνολόγοι παραγωγής ενδύματος στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, 
είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως στελέχη επιχειρήσεων του κλάδου Ένδυσης. 

2. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος δύνανται να απασχολούνται σε όλο το φάσμα του 
κλάδου Ένδυσης και ειδικότερα με τις ακόλουθες δραστηριότητες: 

https://www.ihu.gr/wp-content/uploads/2019/09/progr-sp-moda-kilkis.v02.pdf
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o Σύμβουλοι Μόδας και Ενδυματολογίας. 

o Σχεδιασμό και ανάπτυξη σχεδιαστικών ιδεών, καθώς και δημιουργία 
πρωτότυπων σχεδιαστικών προτάσεων και ολοκληρωμένων συλλογών. 

o Οργάνωση εκδηλώσεων, που εμπεριέχουν επιδείξεις Μόδας, Εκθέσεων και 
άλλων συναφών με το έτοιμο ένδυμα δράσεων. 

o Μελέτη ίδρυσης, λειτουργίας και στελέχωσης επιχειρήσεων παραγωγής, 
εμπορίας και διακίνησης πρώτων υλών, έτοιμων ενδυμάτων και αξεσουάρ 
ένδυσης, καθώς και ίδρυσης και λειτουργίας ειδικών εργαστηρίων Μόδας 
(ateliers). 

o Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων έτοιμων ενδυμάτων. 

o Αξιολόγηση και κοστολόγηση προϊόντων ένδυσης. 

o Τεχνικές προδιαγραφές, ποιοτικό έλεγχο και διασφάλιση της ποιότητας πρώτων 
υλών, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων. 

o Απασχόληση σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, 
σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

 

13.  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 

ΒΑΣΗ 2020: 14.375 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  Δημόσια Οικονομική 

                                   Δημόσιοι Θεσμοί 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Ο αρχικός στόχος του τμήματος Δημόσιας 
Διοίκησης ήταν να μορφώνει λειτουργούς που απορροφώνται στον Δημόσιο τομέα. Επιπλέον 
αρκετοί πτυχιούχοι προσλαμβάνονται από διάφορες επιχειρήσεις στο εξωτερικό, ακόμη και 
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ γεγονός αποτελεί ότι πολλοί πτυχιούχοι γίνονται δεκτοί σε 
μεταπτυχιακά προγράμματα του εξωτερικού και μεταπτυχιακοί απόφοιτοι για εκπόνηση 
διδακτορικών διατριβών σε ξένα πανεπιστήμια παγκοσμίου κύρους. 

 

14.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) ΕΚΠΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 9.325 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος 
προετοιμάζονται για να καταλάβουν θέσεις διοικητικών στελεχών σε επιχειρήσεις, οργανισμούς 
και γενικότερα οικονομικές μονάδες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Ναυτιλίας, όπως σε 
ναυτιλιακές επιχειρήσεις, γραφεία ναυλώσεων, ναυπηγεία, παράκτια βιομηχανία, ναυτιλιακά 
πρακτορεία, διοίκηση και διαχείριση λιμένων, αλλά και στον ευρύτερο τομέα των Μεταφορών, 
όπως αεροπορικές, σιδηροδρομικές και υπεραστικές μεταφορές, διαμεταφορές, διοίκηση και 
οργάνωση τερματικών εγκαταστάσεων. 

 

 

15.  ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 

https://pubadmin.panteion.gr/wp-content/uploads/2021/03/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D-2020-2021-F.pdf
https://www.pms.uoa.gr/programma_spoydon/
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ΒΑΣΗ 2020: 17.695 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  4 έτη 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: Διεθνές Δίκαιο και Θεσμοί 

                                           Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση 

                                           Διεθνείς Σχέσεις 

                                           Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι δυνατότητες απασχόλησης των πτυχιούχων 
ενός Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών περιλαμβάνουν: 

• το δημόσιο τομέα, το Υπουργείο Εξωτερικών και άλλα Υπουργεία ή μεγάλες ΔΕΚΟ, 
όπου η γνώση των στελεχών για τη διεθνή πολιτική, τους θεσμούς της διεθνούς 
κοινωνίας και τα διεθνή οικονομικά, κρίνεται απαραίτητη 

• την έντυπη και ηλεκτρονική δημοσιογραφία 

• τις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό αλλά 
και τις πολυεθνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα 

• τη γραφειοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και άλλων διεθνών οργανισμών 

 

16.  ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α. 

ΒΑΣΗ 2020: 14.100 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική 

                                 Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι απόφοιτοι του προγράμματος διαθέτουν τα 
κατάλληλα προσόντα για να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στη λειτουργία των σύγχρονων 
οργανισμών και επιχειρήσεων είτε ως οικονομικά στελέχη εθνικών και πολυεθνικών 
επιχειρήσεων, είτε ως οικονομικοί, χρηματοοικονομικοί και επιχειρηματικοί σύμβουλοι, είτε ως 
εξειδικευμένοι λειτουργοί και στελέχη δημόσιων και διεθνών οργανισμών και επιχειρήσεων. 
Δύνανται επίσης να απασχοληθούν ως καθηγητές μέσης εκπαίδευσης και να ενταχθούν στο 
διπλωματικό σώμα. Οι απόφοιτοι εξασφαλίζουν επίσης τη δυνατότητα περαιτέρω εξέλιξης σε 
ακαδημαϊκό επίπεδο, και την απασχόληση τους σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα. 

 

17.  ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 

ΒΑΣΗ 2020:  5.150 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: -  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: . Οι πτυχιούχοι έχουν την δυνατότητα να 
εργασθούν σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς, που δραστηριοποιούνται 
στην διεθνή επιχειρηματικότητα και τους ρύθμιση και υποστήριξη των διεθνών οικονομικών 
σχέσεων. Ειδικότερα τα αντικείμενα δραστηριοτήτων τους μπορεί να είναι οι εισαγωγές και 
εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, οι διεθνείς επενδύσεις, η διεθνής οικονομική συνεργασία, η 
διεθνής επιχειρηματική καθώς και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες των διεθνών οικονομικών 
δραστηριοτήτων (τράπεζες, εταιρείες διεθνών μεταφορών, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες 

https://deps.panteion.gr/images/deps-odigos-spoudon-13-12-2020.pdf
https://www.dept.aueb.gr/sites/default/files/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD%20%CE%94%CE%95%CE%9F%CE%A3_2020-21_2.pdf
https://iees.uowm.gr/wp-content/uploads/sites/12/2020/02/%CE%94%CE%95%CE%9F%CE%A3-O%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D.pdf
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διεθνών εκθέσεων κ.ά). Οι πτυχιούχοι των οικονομικών επιστημών κατέχουν τόσο την τη 
θεωρητική εκπαίδευση για την άμεση εργασία στην Α'θμια και Β'θμια εκπαίδευση σε μαθήματα 
τόσο του γενικού οικονομικού αντικειμένου όσο και των εξειδικευμένων αντικειμένων. 
Επιπρόσθετα, οι γνώσεις αυτές μπορούν να διασφαλίσουν στους πτυχιούχους την πρόσβαση 
στον τρίτο κύκλο σπουδών, σε μεταπτυχιακό αλλά και διδακτορικό επίπεδο, τόσο για έναρξη 
των σπουδών στην Ελλάδα αλλά και στο Εξωτερικό. Ο πτυχιούχος θα διαθέτει ειδικές γνώσεις 
της οικονομικής επιστήμης και ταυτόχρονα γνώσεις στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής, 
Χρηματοοικονομικής, της Διοίκησης Επιχειρήσεων εμπλουτισμένες με αυτές που αναφέρονται 
στο νομοθετικό / ρυθμιστικό πλαίσιο των οικονομικών συναλλαγών και μάλιστα σε συγκριτικό 
επίπεδο (ευρωπαϊκό / ενωσιακό - εσωτερικό). 

 

18.  ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. 

ΒΑΣΗ 2020:  17.635 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  Πολιτικές Σπουδές και Διπλωματία 

                                  Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι απόφοιτοι του Τμήματός δύνανται να βρουν 
εργασία στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα σε: 

Υπουργεία και Διεθνείς Οργανισμούς: Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Οικονομικών, Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους, Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), North Atlantic Treaty 
Organization (NATO), World Trade Organization (WTO), North American Free Trade Agreement 
(NAFTA), Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), International 
Monetary Fund (IMF), International Bank of Reconstruction and Development (IBRD), United 
Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) κ.ά. 

Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο 
των Υπουργών, Επιτροπή των Περιφερειών, Ελεγκτικό Συνέδριο, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, Centre 
pour le developpement de la formation professionnelle (CEDEFOP). 

Τοπική Αυτοδιοίκηση: Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Δημοτικές 
Επιχειρήσεις, Διοικητικές Περιφέρειες κτλ. 

Ιδιωτικός τομέας: Οργανωμένα Λογιστήρια επιχειρήσεων, τράπεζες, ΜΜΕ, πολιτικοί αναλυτές, 
σύμβουλοι πολιτικής επικοινωνίας, ελεύθεροι επαγγελματίες κτλ. 

 

19.  ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 18.145 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

                                  ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  Οι πτυχιούχοι του Τμήματος ΔΕΣ θα μπορούν, 
μεταξύ άλλων, να στελεχώσουν τα όργανα της ΕΕ, της Διπλωματικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Εξωτερικών και γενικότερα της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, των Ευρωπαϊκών και Διεθνών 
Οργανισμών, των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα εντός και εκτός Ελλάδος, καθώς και των 
Επιστημονικών Ινστιτούτων και Ερευνητικών Κέντρων της Ελλάδος και του εξωτερικού επί 
ευρωπαϊκών και διεθνών θεμάτων.  

https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/5949/2982-Odigos_Spoudwn.pdf
https://www.des.unipi.gr/el/undergraduate/2019-06-07-06-44-05
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20.  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ 
ΠΑΝ. 

ΒΑΣΗ 2020:  5.600 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Διοίκηση Γεωργικών Επιχειρήσεων 

                                 Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  Οι απόφοιτοι θα απασχολούνται με την 
οργάνωση και διοίκηση γεωργικών επιχειρήσεων που προμηθεύονται, παράγουν, μεταποιούν, 
αποθηκεύουν και διακινούν εφόδια και προϊόντα.  

 

21.  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 9.910 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Διοίκηση Επιχειρήσεων 

                                 Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας 

                                 Μάρκετινγκ 

                                 Πληροφοριακών Συστημάτων & Λήψης Απόφασης 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι απόφοιτοι του Τμήματος θα είναι σε θέση : 

▪ Να εργάζονται παραγωγικά και αποτελεσματικά σε ομάδες, εφαρμόζοντας τα 
κατάλληλα εργαλεία για την υλοποίηση των καθηκόντων τους, 

▪ Να επικοινωνούν και να συνεργάζονται αποτελεσματικά τόσο εντός όσο και εκτός του 
επιχειρησιακού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούνται, 

▪ Να αναγνωρίζουν, κατανοούν και αναλύουν τις έννοιες που σχετίζονται με τη διοίκηση 
επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ, Μάρκετινγκ, Χρηματοοικονομικά, Λογιστική, 
Πληροφοριακά Συστήματα, Επιστήμη των Αποφάσεων κ.ά.) 

▪ Να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τα σύγχρονα εργαλεία Τ.Π.Ε για την υποστήριξη 
της διαχείρισης των επιχειρησιακών λειτουργιών και τη λήψη αποφάσεων, 

▪ Να σχεδιάζουν και να περιγράφουν τις λειτουργίες των επιχειρήσεων-οργανισμών και 
να προτείνουν δράσεις αναβάθμισης τους, 

▪ Να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των αποφάσεων που παίρνουν και να 
προτείνουν στρατηγικές μελλοντικής ανάπτυξης αυτών, 

▪ Να αναγνωρίζουν την προστιθέμενη αξία που επιφέρει η αξιοποίηση της καινοτομίας 
και να διαχειρίζονται την ενσωμάτωσής της στο λειτουργικό και παραγωγικό μοντέλο 
των επιχειρήσεων – οργανισμών. 

 

 

 

 

22.  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 8.100 

http://agribusiness.aua.gr/wp-content/uploads/2020/08/%CE%A0%CE%A1%CE%8C%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91-%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D-2020-2021.pdf
http://www.ba.uniwa.gr/study-guide/
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι φοιτητές μπορούν να εργαστούν είτε ως 
στελέχη, επιχειρήσεων, οργανισμών του δημόσιου και μη κερδοσκοπικών οργανισμών, είτε να 
συνεχίσουν τους σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. 

 

23.  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 11.150 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι φοιτητές μπορούν να εργαστούν είτε ως 
στελέχη, επιχειρήσεων, οργανισμών του δημόσιου και μη κερδοσκοπικών οργανισμών, είτε να 
συνεχίσουν τους σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. 

 

24.  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΒΑΣΗ 2020: 5.600 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  Λογιστική – Χρηματοοικονομική  

                                   Διοίκηση 

                                   Τουρισμός 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:Οι φοιτητές εκπαιδεύονται ως η  επόμενη γενιά 
στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών σε τομείς αιχμής, όπως οικονομική των 
επιχειρήσεωνχρηματοοικονομική ανάλυση και διοίκηση, ελεγκτική, διαχείριση ανθρωπίνων 
πόρων, επιχειρησιακών λειτουργιών και εφοδιαστικής αλυσίδας, μάρκετινγκ, διοίκηση 
τουρισμού, διαχείριση καινοτομίας, ποσοτικές μέθοδοι, κλπ. 

 

25.  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΑΝ. 
ΠΑΤΡΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020:  4.575 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι απόφοιτοι του Τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων: 

   Εγγράφονται ως μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και απολαμβάνουν όλα τα 
επαγγελματικά δικαιώματα των μελών του Επιμελητηρίου. Οι απόφοιτοι του Τμήματος όσον 
αφορά τις επαγγελματικές προοπτικές μπορούν να εργαστούν: 

• Στον ιδιωτικό τομέα σε όλες τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα σε αυτούς του πρωτογενή 
τομέα και σε μεταποιητικές επιχειρήσεις αγροτικών προϊόντων 

• Σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες (Υπουργεία και Τράπεζες 

http://de.uth.gr/index.php/363.html
https://www.bma.upatras.gr/images/odigosspoudwn/OdigosSpoudonBMA2020.v2.pdf
http://www.ba.aegean.gr/docs/studyguide.pdf
http://www.deapt.upatras.gr/el/spoudes/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%80%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AD%CF%82/%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
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• Σε Οργανισμούς και Συνεταιρισμούς 

• Ως ελεύθεροι επαγγελματίες δημιουργώντας δικές τους επιχειρήσεις 

• Σε αναπτυξιακές εταιρίες, εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων και γραφεία μελετών 

• Ως επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό σε κέντρα και υπηρεσίες του δημοσίου και 
του ιδιωτικού τομέα 

• Ως εισηγητές σε προγράμματα κατάρτισης 

  

26.  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 

ΒΑΣΗ 2020:  14.275 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Χρηματοοικονομική 

Εμπορική Διοίκηση (MARKETING) και ψηφιακή επικοινωνία  

Επιχειρηματική Πληροφορική και αναλυτική (BUSINESS INFORMATICS)  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΠΕ09 - οικονομολόγοι 

 

27.  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 

ΒΑΣΗ 2020: 6.225 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

                                   ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν σε  :  

• κυβερνητικές υπηρεσίες 
 

• μη κυβερνητικές οργανώσεις 
 

• διοίκηση και διαχείριση πόλεων/ΟΤΑ 
 

• διεθνείς οργανισμούς στο χρηματοοικονομικό σχεδιασμό, τα δημόσια οικονομικά και τις 
δημόσιες σχέσεις 
 

• ως σύμβουλοι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στο χωροταξικό και περιφερειακό σχεδιασμό 
 

 

28.  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 

ΒΑΣΗ 2020: 7.650 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Διοίκησης Επιχειρήσεων και 

                                 Διοίκησης Τουρισμού 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Το Τμήμα παρέχει στους φοιτητές του όλα τα 
απαραίτητα εφόδια, γνώσεις και δεξιότητες που θα τους εξασφαλίσουν μία επιτυχημένη 

http://ba.uoa.gr/images/Documents/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD_%CE%94%CE%95%CE%9F-2020-21.pdf
http://boa.uop.gr/index.php/2020-10-07-14-28-25/curriculum/lessons
https://bat.hmu.gr/proptyxiakes/odhgos-spoydwn/
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καριέρα σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. 
ΠΕ-09 

 

29.  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

ΒΑΣΗ 2020: 5.575 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι εν λόγω πτυχιούχοι, είτε αυτοδύναμα είτε σε 
συνεργασία με 

άλλους επιστήμονες, μπορούν να απασχολούνται σε έρευνες και μελέτες σε θέματα 

τυποποίησης προϊόντων και εφοδιαστικής. Στα πλαίσια της άσκησης του 

επαγγέλματός τους, οι παραπάνω αναφερόμενοι πτυχιούχοι μπορούν να ασκήσουν τις 

παρακάτω επαγγελματικές δραστηριότητες: 

α. Οργάνωση και διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας όπως αποθηκών, δικτύων 

διανομής, διακίνησης παραγγελιών, προμηθειών και προϊόντων. 

β. Εκπόνηση μελετών προγραμματισμού για την τυποποίηση προϊόντων, διασφάλιση 

ποιότητας, διαχείριση αποθεμάτων, προστασία περιβάλλοντος και γενικότερα 

βελτιστοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

γ. Ανάπτυξη και υλοποίηση μηχανισμών και διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου 
ροής υλικών και προϊόντων. 

δ. Διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων προγραμματισμού, παρακολούθησης και 
ελέγχου δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας 

 

30.  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

ΒΑΣΗ 2020: 10.750 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Μάρκετινγκ 

                                  Διοίκησης Οργανισμών 

                                  Διοίκησης Τουρισμού και Φιλοξενίας 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν ισχυρό 
επιστημονικό υπόβαθρο σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων που σχετίζονται με τη διοίκηση και 
οργάνωση, τη διαχείριση και ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων, τη διασφάλιση ποιότητας και τη 
διοίκηση υπηρεσιών, την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής, την 
οικονομική θεωρία, καθώς και σύγχρονες γνώσεις και εμπειρία σε εξειδικευμένα αντικείμενα 
εμβάθυνσης του Τμήματος (μέσω των Κατευθύνσεων Προχωρημένου Εξαμήνου) όπως η 
διοίκηση των οργανισμών, το μάρκετινγκ και η επικοινωνία, και η διοίκηση τουρισμού και 
φιλοξενίας. Ακόμα, οι απόφοιτοι του Τμήματος αναπτύσουν τις αναγκαίες θεωρητικές γνώσεις 
και πρακτικές δεξιότητες για την υιοθέτηση των βέλτιστων προσεγγίσεων στον τομέα της 
διοίκησης που θα τους επιτρέψει να καταστούν ικανοί να σταδιοδρομήσουν ως στελέχη 
διοίκησης στον ιδιωτικό τομέα αλλά και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

 

31.  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

http://logistics.teicm.gr/images/logisticsdocs/odigos_spoudon/odigos%20spoudon.pdf
http://ommt.ihu.gr/wp-content/uploads/2021/03/Prorgamma-Spoudwn_TDOMT_3_21.pdf
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ΒΑΣΗ 2020:  11.135 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Ο πτυχιούχος Διοίκησης Τουρισμού είναι σε 
θέση να: 

• ασκεί σύγχρονη διοίκηση για την επίτευξη των στόχων της τουριστικής επιχείρησης 

• εφαρμόζει επιστημονικές διοικητικές μεθόδους και πρακτικές στην παραγωγή, 
τιμολόγηση, διανομή και προώθηση τουριστικών προϊόντων 

• διεξάγει έρευνα τουριστικής αγοράς 

• προγραμματίζει την οικονομική και διοικητική δραστηριότητα της τουριστικής 
επιχείρησης ή του Τουριστικού Φορέα και Οργανισμού που μετέχει, με απόλυτο 
σεβασμό στο περιβάλλον, τόσο το φυσικό όσο και το δομημένο 

• διερευνά και αξιολογεί τις δυνατότητες εκμετάλλευσης τουριστικών πόρων και 
προορισμών και τις προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης 

• διαχειρίζεται με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τους ανθρώπινους πόρους της 
τουριστικής επιχείρησης ή του Τουριστικού Φορέα ή Οργανισμού στον οποίο μετέχει 

• διατυπώνει, προγραμματίζει και εφαρμόζει πολιτικές σε μικροτουριστικό και 
μακροτουριστικό επίπεδο, προκειμένου να επιτύχει τους επιθυμητούς στόχους 

 

32.  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 9.250 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος θα δύνανται να απασχοληθούν ως στελέχη στις παρακάτω 
επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς: • Σε τουριστικές επιχειρήσεις, όπως σε ξενοδοχεία και 
λοιπές επιχειρήσεις φιλοξενίας, αεροπορικές εταιρείες, ακτοπλοϊκές εταιρείες, πρακτορεία 
(φυσικά και διαδικτυακά), σε φορείς διοργάνωσης συνεδρίων και εκδηλώσεων και ως στελέχη 
σε τομείς που αφορούν τη διοίκηση, το marketing, την οργάνωση και τις πωλήσεις. • Στο 
δημόσιο τομέα, όπως στο Υπουργείο Τουρισμού, στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) και 
σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ). Επιπλέον στα γραφεία τουρισμού της τοπικής 
αυτοδιοίκησης (Δήμων και Περιφερειών), ως στελέχη που πραγματεύονται ζητήματα 
σχεδιασμού διοίκησης και πολιτικής του τουρισμού, καθώς και θέματα στρατηγικής τουριστικής 
ανάπτυξης και προώθησης τουριστικών προορισμών. • Ως αυτοαπασχολούμενοι στην 
τουριστική βιομηχανία. • Σε λογιστικά γραφεία ή σε λογιστήρια τουριστικών επιχειρήσεων. • Σε 
κλαδικούς φορείς τουρισμού, όπως ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), 
το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ), ο Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και 
Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ), κ.ά., ως στελέχη των φορέων αυτών. • Σε αναπτυξιακές 
εταιρείες, ως μελετητές και σύμβουλοι τουρισμού και θεμάτων τουριστικής ανάπτυξης. • Στην 
ακαδημαϊκή κοινότητα και την τουριστική εκπαίδευση, ως καθηγητές, ερευνητές και 
εκπαιδευτές στις αντίστοιχες βαθμίδες εκπαίδευσης και κατάρτισης τουριστικών σπουδών σε 
θέματα τουριστικής ανάπτυξης και διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων. 

 

33.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 

ΒΑΣΗ 2020: 4.600 

http://tourism.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/105/2021/02/%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91-%CE%9C%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%A9%CE%9D-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%A3-%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D.pdf
http://tourism.upatras.gr/wp-content/uploads/2019/07/pps_tourism_2019.pdf
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  

Το Τμήμα έχει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα και αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών με το 
Τμήμα Δ.Ε.Τ. του Ο.Π.Α. (ΑΣΟΕΕ) και έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης στην 
αγορά εργασίας (88%), με τους αποφοίτους του Τμήματος να εγγράφονται στο Οικονομικό 
Επιμελητήριο (N. 2515/1997).  

 

Στο Π.Δ. 475/91 «περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της άδειας ασκήσεως του» 
περιγράφονται οι δραστηριότητες του οικονομολογικού επαγγέλματος οι οποίες ειδικότερα 
είναι: 

1. Ανάλυση, επεξεργασία και ερμηνεία οικονομικών φαινομένων, μεγεθών, η σύνταξη και 
υποβολή σχετικών μελετών και εκθέσεων προς επιχειρήσεις, οργανισμούς και γενικά 
φορείς οικονομικής δραστηριότητας. 

2. Παροχή συμβουλών επί οικονομικών επιχειρησιακών, αναπτυξιακών, ταμιευτικών, 
χρηματοπιστωτικών, φοροτεχνικών και εμπορικών θεμάτων προς φορείς οικονομικής 
και επιχειρησιακής δραστηριότητας του ιδιωτικού, του δημόσιου τομέα και της 
Δημόσιας Διοίκησης. 

3. Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διεύθυνσης των οικονομικών δραστηριοτήτων 
επιχειρήσεων καθώς και φορέων οικονομικής δραστηριότητας του Δημόσιου Τομέα. 

4. Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διεύθυνσης, εποπτείας λογιστικών υπηρεσιών, 
σχεδιασμός κατάρτιση και υπογραφή Οικονομικών καταστάσεων. 

5. Παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών, οργάνωση, λειτουργία και διεύθυνση γραφείων και 
επιχειρήσεων για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών. 

6. Σχεδιασμός στατιστικών και οικονομετρικών μεθόδων και ερευνών, επεξεργασία, 
ανάλυση, ερμηνεία και γενικά επιστημονική και πρακτική αξιοποίηση στατιστικών 
στοιχείων που αφορούν στην οικονομία, στα οικονομικά μεγέθη, στους συντελεστές της 
παραγωγής, στην παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία. 

7. Έλεγχος της διαχείρισης, των οικονομικών καταστάσεων βιβλίων και στοιχείων, 
επιχειρήσεων, Οργανισμών, Ιδρυμάτων και γενικά φορέων οικονομικής και 
επιχειρησιακής δραστηριότητας ή διαχείρισης φορέων του ιδιωτικού ή του Δημόσιου 
τομέα κατά τις διατάξεις της κείμενης  νομοθεσίας και η σύνταξη – έκδοση των 
αναγκαίων και σχετικών πορισμάτων εκθέσεων και πιστοποιητικών. 

8. Διδασκαλία των θεωριών, αρχών, μεθόδων και πορισμάτων της οικονομικής επιστήμης 
και σκέψης και της εφαρμοσμένης οικονομικής, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
εξαιρουμένων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 
 

 

34.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α. 

ΒΑΣΗ 2020: 17.900 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  

• Επιχειρησιακή Έρευνα και Επιχειρηματική Αναλυτική 

https://mst.hmu.gr/wp-content/uploads/2020/09/det_ps_one_file_v1.pdf
https://oe-e.gr/%ce%b4%cf%81%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%b3/
https://mst.hmu.gr/1378-2/
https://oe-e.gr/
https://oe-e.gr/
https://www.dept.aueb.gr/el/dmst_courses
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Μαθήματα Κατεύθυνσης 

• Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών (6ο Εξάμηνο) 

• Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας και Συστημάτων Αποφάσεων (6ο Εξάμηνο) 

• Στοχαστική Μοντελοποίηση και Προσομοίωση (7ο Εξάμηνο) 

• Συνδυαστική Βελτιστοποίηση (7ο Εξάμηνο) 

• Χρηματοοικονομική Μηχανική (7ο Εξάμηνο) 

• Επιχειρηματική Αναλυτική & Τεχνολογίες Εξατομίκευσης (7ο Εξάμηνο) 

  

• Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

Μαθήματα Κατεύθυνσης 

• Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (6ο Εξάμηνο) 

• Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών (6ο Εξάμηνο) 

• Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας και Συστημάτων Αποφάσεων (6ο Εξάμηνο) 

• Διοίκηση Ποιότητας (6ο Εξάμηνο) 

• Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Διανομής και Μεταφοράς (7ο Εξάμηνο) 

• Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (7ο Εξάμηνο) 

  

• Τεχνολογίες Λογισμικού και Ανάλυσης Δεδομένων 

Μαθήματα Κατεύθυνσης 

• Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου και Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή (6ο 
Εξάμηνο) 

• Τεχνολογία Λογισμικού στην Πράξη (6ο Εξάμηνο) 

• Επιχειρηματική Ευφυΐα και Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων (7ο Εξάμηνο) 

• Εφαρμοσμένη Μηχανική Μάθηση (7ο Εξάμηνο) 

• Επιχειρηματική Αναλυτική & Τεχνολογίες Εξατομίκευσης (7ο Εξάμηνο) 

• Ανάπτυξη Κοινωνικών Δικτύων (7ο Εξάμηνο 

  

• Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 

Μαθήματα Κατεύθυνσης 

• Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Εφαρμογές Διαδικτύου (6ο Εξάμηνο) 

• Ανάλυση και Μοντελοποίηση Διαδικασιών και Συστημάτων (6ο Εξάμηνο) 

• Διαχείριση Ψηφιακού Περιεχομένου και Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή (6ο 
Εξάμηνο) 

• Ψηφιακό Μάρκετινγκ (7ο Εξάμηνο) 

• Διαχείριση Πληροφοριακών Πόρων (7ο Εξάμηνο) 

• Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα (8ο Εξάμηνο) 

  

 

 

• Στρατηγική, Επιχειρηματικότητα και Ανθρώπινοι Πόροι 

https://www.dept.aueb.gr/node/470
https://www.dept.aueb.gr/node/469
https://www.dept.aueb.gr/node/481
https://www.dept.aueb.gr/node/477
https://www.dept.aueb.gr/node/487
https://www.dept.aueb.gr/el/dmst/content/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82
https://www.dept.aueb.gr/node/2357
https://www.dept.aueb.gr/node/468
https://www.dept.aueb.gr/node/470
https://www.dept.aueb.gr/node/469
https://www.dept.aueb.gr/node/467
https://www.dept.aueb.gr/node/486
https://www.dept.aueb.gr/node/485
https://www.dept.aueb.gr/node/2359
https://www.dept.aueb.gr/node/460
https://www.dept.aueb.gr/node/461
https://www.dept.aueb.gr/node/479
https://www.dept.aueb.gr/node/12817
https://www.dept.aueb.gr/node/474
https://www.dept.aueb.gr/node/14070
https://www.dept.aueb.gr/node/2358
https://www.dept.aueb.gr/el/dmst/content/%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B5%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8D%CE%BF%CF%85
https://www.dept.aueb.gr/el/dmst/content/%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD
https://www.dept.aueb.gr/el/dmst/content/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE
https://www.dept.aueb.gr/el/dmst/content/%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-%CE%BC%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA
https://www.dept.aueb.gr/el/dmst/content/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CF%8C%CF%81%CF%89%CE%BD
https://www.dept.aueb.gr/el/dmst/content/%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
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Μαθήματα Κατεύθυνσης 

• Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στην Ψηφιακή Εποχή (6ο Εξάμηνο) 

• Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων (6ο Εξάμηνο) 

• Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων (6ο Εξάμηνο) 

• Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων (7ο Εξάμηνο) 

• Θέματα Στρατηγικής και Καινοτομίας (7ο Εξάμηνο) 

• Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα (8ο Εξάμηνο) 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  

Σήμερα, και πολύ περισσότερο στο μέλλον, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί βρίσκονται 
μπροστά σε νέες προκλήσεις οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με στελέχη των 
παραδοσιακών εξειδικεύσεων. Χρειάζονται στελέχη τα οποία εκτός της εξειδίκευσης τους στους 
τομείς της Διοίκησης των Επιχειρήσεων (Χρηματοοικονομική, Μάρκετινγκ, Λογιστική, Πωλήσεις, 
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, κλπ.) θα μπορούν να διαχειριστούν και να χρησιμοποιούν τη 
σύζευξη της Διοικητικής Επιστήμης με τις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές (Πληροφορική, 
Τηλεπικοινωνίες, Ποσοτικές Μέθοδοι) ώστε να μπορούν να αντιλαμβάνονται, να σχεδιάζουν και 
να υλοποιούν ολοκληρωμένες επιχειρησιακές λειτουργίες, διαδικασίες και συστήματα καθώς 
και επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος λόγω του ολοκληρωμένου τεχνολογικού και διοικητικού 
υπόβαθρου τους είναι ανταγωνιστικοί ως στελέχη και σύμβουλοι σε: 

• Όλες τις παραδοσιακές ειδικότητες της Διοίκησης Επιχειρήσεων στο νέο περιβάλλον του 
ηλεκτρονικού επιχειρείν, της καινοτομίας, των ραγδαίων οργανωσιακών εξελίξεων και της 
επιχειρηματικής αβεβαιότητας όπως: 

o Διοίκηση Παραγωγής 

o Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 

o Μάρκετινγκ και Πωλήσεις 

o Λογιστική και Χρηματοοικονομικά  κλπ 

• Ειδικότητες αιχμής όπως 

o Εφοδιαστική Αλυσίδα και Υπηρεσίες 

o Logistics και Μεταφορές 

o Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων 

o Διοίκηση Πληροφοριακών και Τηλεπικοινωνιακών Πόρων / Συστημάτων 

o Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Επιχειρησιακή Έρευνα) 

o Χρηματοοικονομική Μηχανική 

o Προγραμματισμός και Διαχείριση Έργων 

o Ανάλυση και Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών και Συστημάτων 

o Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ψηφιακό Μάρκετινγκ 

o Internet και Νέα Ψηφιακά Κανάλια Διανομών και Πωλήσεων 

o Τεχνολογία Λογισμικού 

o Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων 

o Βάσεις Δεδομένων 

https://www.dept.aueb.gr/node/466
https://www.dept.aueb.gr/node/464
https://www.dept.aueb.gr/el/dmst/content/%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD
https://www.dept.aueb.gr/node/483
https://www.dept.aueb.gr/node/484
https://www.dept.aueb.gr/node/491
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o Διαχείριση Γνώσης και Μάθησης 

o Διαχείριση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 

o Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία 

o Επιχειρηματική Στρατηγική 

Πολλοί από τους αποφοίτους μας εργάζονται ήδη σε γνωστές Ελληνικές και πολυεθνικές 
επιχειρήσεις όπως: Τράπεζα Πειραιώς, Kraft, CGU Insurance, EFG Eurobank, Τράπεζα Κύπρου, 
TITAN, Johnson & Johnson, Γερμανός, Athens International Airport, Schneider Electric, Siemens, 
TOYOTA, Citibank, Info-Quest, HSBC, Πειραιώς Direct Services, ΠΛΑΙΣΙΟ, Εγναίτία, KPMG, 
Accenture, HOL, Intersys, Nestle, Μαϊλής ΑΕ, Εθνική Τράπεζα, CleverBank κλπ. 

 

35.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

ΒΑΣΗ 2020: 4.750 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 

•  Στρατηγική, Επιχειρηματικότητα, και Ανθρώπινοι Πόροι 

• Τεχνολογία και Συστήματα Πληροφοριών 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Ο πλούτος του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του ΔΕΤ σε συνδυασμό με την παροχή 
κατεύθυνσης και την εμπειρία της πρακτικής άσκησης συνθέτουν ένα πολυδιάστατο 
επαγγελματικό προφίλ, στο οποίο αντικατοπτρίζεται και η προσωπική σφραγίδα του απόφοιτου 
του ΔΕΤ. Πιο συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν, λόγω του ολοκληρωμένου 
διοικητικού και τεχνολογικού υπόβαθρού τους να απασχοληθούν: 

Ως ιδιωτικοί υπάλληλοι στα περισσότερα Τμήματα και λειτουργίες μιας επιχείρησης (π.χ. 
Logistics, Παραγωγή, Ανθρώπινοι Πόροι, Πληροφορική, Μάρκετινγκ, Χρηματοοικονομικά κτλ.) 
σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας. 

Στο δημόσιο τομέα σε θέσεις που σχετίζονται με το αντικείμενο των σπουδών του μέσω του 
κλάδου ΠΕ 09 των Οικονομολόγων. 

Σε όλους τους τομείς της Εκπαίδευσης ως καθηγητές και ειδικότερα για τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση στον κλάδο ΠΕ80 Οικονομολόγων. 

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες με αντικείμενο σχετικό με τις σπουδές τους: Οικονομολόγος, 
Λογιστής, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Προγραμματιστής Εφαρμογών κ.α. 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος γίνονται δεκτοί στις ακόλουθες Επαγγελματικές και Επιστημονικές 
Ενώσεις 

• Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) 

• Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων Η/Υ & Πληροφορικής (ΕΠΥ) 

• Οικονομικό Επιμελητήριο 

• Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακών Ερευνών (EEEE) 

• The International Society of Logistics (SOLE) 

• AIESEC in Greece 

• Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) 

 

 

http://www.mst.ihu.gr/index.php/programma_spoudon/
http://www.eede.gr/
http://www.epy.gr/
http://www.oe-e.gr/
http://www.eeee.org.gr/
http://www.sole.org/
http://www.aiesec.gr/
https://www.cipd.co.uk/
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36.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 

ΒΑΣΗ 2020: 4.425 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας παρέχει ένα 
πλούσιο συνδυασμό εκπαίδευσης, έρευνας και πρακτικής σε τομείς της Διοικητικής Επιστήμης, 
που συνδέονται επιτυχώς με τις σύγχρονες τεχνολογίες και τις οργανωσιακές σπουδές, 
συνθέτοντας ένα πλούσιο επαγγελματικό προφίλ, το οποίο αντικατοπτρίζει την ταυτότητα του 
απόφοιτου του ΔΕΤ. Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν με βάση το 
ολοκληρωμένο διοικητικό και τεχνολογικό υπόβαθρό τους να απασχοληθούν: 

• Στο δημόσιο τομέα σε θέσεις που σχετίζονται με το αντικείμενο των σπουδών του μέσω 
του κλάδου ΠΕ 09 των Οικονομολόγων 

• Ως δημόσιοι υπάλληλοι σε διοικητικές θέσεις, καθώς και αναλόγως των επιπρόσθετων 
προσόντων τους, ως διευθυντές και προϊστάμενοι τμημάτων σε φορείς και Οργανισμούς 
του δημοσίου τομέα 

• Σε όλους τους τομείς δημόσιας Εκπαίδευσης ως καθηγητές και ειδικότερα στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση στον κλάδο ΠΕ80 Οικονομολόγων. Το Τμήμα παρέχει 
Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας 

• Ως ιδιωτικοί υπάλληλοι σε Τμήματα και λειτουργίες μιας επιχείρησης (Logistics, 
Πληροφορική, Χρηματοοικονομικά, Μάρκετινγκ κ.ά.) και σε όλους τους κλάδους που 
σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα 

• Ως ελεύθεροι επαγγελματίες με αντικείμενο που σχετίζεται με τις σπουδές τους: 
Οικονομολόγος, Προγραμματιστής Εφαρμογών, Πληροφορικός, Λογιστής, Σύμβουλος 
Επιχειρήσεων κ.ά. 

• Οικονομικό Επιμελητήριο 

• Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

• Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) 

• Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων Η/Υ/ & Πληροφορικής (ΕΠΥ) 

• Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών (ΕΕΕΕ) 

• The International Society of Logistics (SOLE) 

• AISEC in Greece 

• Chartered Institute of Personal and Development 

 

Ως απόφοιτοι του Τμήματος, που έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση μπορούν να 
ασχοληθούν με τους παρακάτω τομείς ως στελέχη διοίκησης, ως σύμβουλοι ή να ξεκινήσουν μια 
δική τους επαγγελματική δραστηριότητα: 

• Διοίκηση Παραγωγής και Παροχής Υπηρεσιών 

• Επικοινωνία και Ψηφιακή Επικοινωνία 

• Στρατηγικός Σχεδιασμός, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

• Ανάλυση, σχεδιασμός και διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 

• Προγραμματισμός και Διαχείριση Έργων 

https://mst.uowm.gr/mathimata-tmimatos-2020-2021/
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• Οικονομικά/Λογιστικά/Χρηματοοικονομικά 

• Ποσοτικές μέθοδοι στη διοίκηση επιχειρήσεων 

• Εφοδιαστική Αλυσίδα και Μεταφορές (logistics) 

• Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών και Συστημάτων 

• Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ηγεσία, Λήψη αποφάσεων και Οργανωσιακή 
Συμπεριφορά 

• Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Επιχειρηματική Αριστεία 

• Περιβάλλον/ Ενέργεια 

• Μάρκετινγκ και Πωλήσεις 

• Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ψηφιακό Μάρκετινγκ 

• Βάσεις Δεδομένων 

• Διαχείριση Γνώσης και Μάθησης 

 

37.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 9.475 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  

Το Τμήμα προσφέρει δύο κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:   

• Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων 

• Πληροφοριακά Συστήματα 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Πρωταρχικός ακαδημαϊκός στόχος του τμήματος 
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας είναι η δημιουργία στελεχών με βασικές γνώσεις 
διοικητικής επιστήμης, πλαισιωμένες με γνώσεις και ικανότητες διαχείρισης και χρήσης των 
σύγχρονων τεχνολογιών, αλλά και με τις απαραίτητες διοικητικές και ηγετικές ικανότητες, 
δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση των ποσοτικών μεθόδων, της πληροφορικής και των 
επικοινωνιών στη λήψη αποφάσεων, στη χάραξη επιχειρηματικής στρατηγικής και στην 
αναδιοργάνωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Με αυτό το συνδυασμό γνώσεων και 
ικανοτήτων οι απόφοιτοι μπορούν να λαμβάνουν και να υλοποιούν αποτελεσματικά 
στρατηγικές και λειτουργικές αποφάσεις, οι οποίες από τη φύση τους απαιτούν διεπιστημονική 
προσέγγιση. 

 

38.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 

ΒΑΣΗ 2020: 7.675 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  

Α. «Στρατηγική Διοίκηση, Καινοτομία, Θεσμοί, και Επιχειρηματικότητα» (ΚΑ) 

Β. «Επιχειρηματική Ευφυΐα και Ανάλυση Δεδομένων» (ΚΒ)  

Γ. «Οικονομικά και Λήψη Αποφάσεων» (ΚΓ) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  

http://www.dept.upatras.gr/dept-curriculum/
https://det.uop.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%cf%83%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%b4%cf%8e%ce%bd/
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Οι σύγχρονοι οργανισμοί και επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε ένα δυναμικό και συνεχώς 
μεταβαλλόμενο περιβάλλον, όπου η τεχνολογία αποτελεί βασικό πυλώνα της διοίκησης και 
λειτουργίας τους. Τα στελέχη των επιχειρήσεων, του δημόσιου τομέα και της κοινωνικής 
οικονομίας, χρειάζονται σήμερα, ένα συνδυασμό γνώσεων της Διοικητικής Επιστήμης 
(Management Science) με τις σύγχρονες τεχνολογίες της Πληροφορικής Επιστήμης (Artificial 
Intelligence, Internet of Things, Big data Analytics, Blockchain, κλπ.) ώστε να λειτουργήσουν 
αποτελεσματικά και να δημιουργήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, έχοντας εκπαιδευτεί 
κατάλληλα από έμπειρους Καθηγητές με γνώση του νέου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, 
μπορούν να ασχοληθούν με όλους τους παρακάτω τομείς ως στελέχη διοίκησης, ως σύμβουλοι 
η ακόμη να αρχίσουν μία δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα: 

• Διοίκηση Παραγωγής και Παροχής Υπηρεσιών 

• Στρατηγικός Σχεδιασμός, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

• Ανάλυση, σχεδιασμός και διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 

• Προγραμματισμός και Διαχείριση Έργων 

• Οικονομικά/Λογιστικά/Χρηματοοικονομικά 

• Ποσοτικές μέθοδοι στη διοίκηση επιχειρήσεων 

• Εφοδιαστική Αλυσίδα και Μεταφορές (logistics) 

• Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών και Συστημάτων 

• Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά 

• Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Επιχειρηματική Αριστεία 

• Περιβάλλον/ Ενέργεια 

• Μάρκετινγκ και Πωλήσεις 

• Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ψηφιακό Μάρκετινγκ 

• Βάσεις Δεδομένων 

• Διαχείριση Γνώσης και Μάθησης 

 

 39.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ  

ΒΑΣΗ 2020: 15.350 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και 
την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και 
ιδιωτικό τομέα: σε νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς, σε νοσοκομεία, σε ιδρύματα 
φροντίδας για το παιδί, σε χώρους ψυχαγωγίας για το παιδί, σε δικό τους νηπιαγωγείο. 

 

40.  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.  

ΒΑΣΗ 2020: 8.225 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

http://www.ecd.uoa.gr/wp-content/uploads/2016/01/%CE%A0%CE%A0%CE%A3_2019-20_-%CE%95%CE%9A%CE%94%CE%9F%CE%A3%CE%97-4.pdf
https://cdm.uowm.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%cf%83%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%b4%cf%8e%ce%bd-2/
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

 

 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων θα μπορούν να βρουν 
απασχόληση ως: στελέχη Επικοινωνίας σε γραφεία ή τμήματα επικοινωνίας επιχειρήσεων και 
οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, στελέχη σε τμήματα Μάρκετινγκ, Πωλήσεων, 
Δημοσίων Σχέσεων και Διαφήμισης επιχειρήσεων του δευτερογενούς και κυρίως του 
τριτογενούς τομέα. Ιδιαίτερα η απορρόφηση τους μπορεί να γίνει στους κλάδους των 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, των τουριστικών επιχειρήσεων, των οργανισμών ιατρικής 
περίθαλψης, της φαρμακοβιομηχανίας, στελέχη εταιρειών Επικοινωνίας, διαφημιστικών 
εταιρειών, εταιρειών Έρευνας Αγοράς, εταιρειών δημοσκοπήσεων και εταιρειών πληροφορικής 
που ειδικεύονται στην δημιουργία ιστοσελίδων, στελέχη ειδησεογραφικών οργανισμών, 
οργανισμών της Δημόσιας Διοίκησης, μη κυβερνητικών οργανισμών, φιλανθρωπικών 
ιδρυμάτων και εν γένει ιδρυμάτων που προάγουν τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τις τέχνες, 
στελέχη πολυεθνικών επιχειρήσεων που έχουν ήδη μια διεθνή παρουσία ή βρίσκονται στο 
στάδιο της διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων τους. Επίσης οι πτυχιούχοι του τμήματος 
μπορούν να ανελιχθούν και να διαπρέψουν ως: διευθυντικά στελέχη τμήματος Επικοινωνίας 
Διαφήμισης, Μάρκετινγκ, διευθυντές εταιρειών Επικοινωνίας, διαφημιστικών εταιριών, μη 
κυβερνητικών οργανώσεων και φιλανθρωπικών και άλλων ιδρυμάτων, σύμβουλοι επικοινωνίας 
σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και σύμβουλοι επικοινωνίας σε υπουργεία, οργανισμούς, 
πολιτικά κόμματα, πολιτικές προσωπικότητες. 

 

41.  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 15.075 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Απόφοιτοι του Τμήματος, σε όλη την 35-χρονη 
πορεία του, επιτυγχάνουν θέσεις στις κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας και στα κορυφαία 
ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Ελλάδα, την Ευρώπη, και την Βόρεια Αμερική, με αποτέλεσμα 
ισχυρή διεθνή φήμη και διαρκείς συνεργασίες σε όλα τα επίπεδα με ανθρώπους και 
οργανισμούς που μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα και την ίδια επιθυμία για αριστεία και 
δημιουργία. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, ένας απόφοιτος του τμήματος Επιστήμης 
Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις για να 
εργαστεί σε όλες τις περιοχές που σχετίζονται με την Επιστήμη και την Μηχανική των 
Υπολογιστών ή να συνεχίσει τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο. 

 

 

42.  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 17.450 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις 
εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται 

https://www.csd.uoc.gr/index.jsp?content=courses_catalog&openmenu=demoAcc3&lang=gr
http://www.phed.uoa.gr/proptyxiakes-spoydes/programma-spoydon/ma8imata.html
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ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως: καθηγητές φυσικής αγωγής 
σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, προπονητές σε αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία, 
γυμναστές σε δήμους και επιχειρήσεις, τεχνικοί σύμβουλοι και επιστημονικοί συνεργάτες σε 
αθλητικούς οργανισμούς και συναφείς φορείς, ελεύθεροι επαγγελματίες, σε κέντρα 
αδυνατίσματος, γυμναστήρια, κατασκηνώσεις. Εντάσσονται στο Κλάδο ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής: 
[Κωδικός: ΠΕ 11.00] Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (κωδ. 1101) ΑΕΙ 
Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή Πτυχίο 
της Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής (κωδ. 1102). 

 

43.  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 17.116 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων του 
ΤΕΦΑΑ είναι πολλές και μπορούν να συνοψισθούν στα παρακάτω: 

• Καθηγητές Φυσικής Αγωγής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

• Προπονητές ατομικών ή ομαδικών αθλημάτων  

• Ειδική Αγωγή (Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός για άτομα με ειδικές ικανότητες) 

• Διοικητικό Στέλεχος σε αθλητικούς φορείς 

• Άσκηση και Φυσική Κατάσταση (γυμναστήρια, κλπ.) 

• Άσκηση και υγεία 

• Διαχείριση ελεύθερου χρόνου (κατασκηνώσεις κλπ.) 

 

44.  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 14.941 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις 
εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται 
ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως: καθηγητές φυσικής αγωγής 
σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, προπονητές σε αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία, 
γυμναστές σε δήμους και επιχειρήσεις, τεχνικοί σύμβουλοι και επιστημονικοί συνεργάτες σε 
αθλητικούς οργανισμούς και συναφείς φορείς, ελεύθεροι επαγγελματίες, σε κέντρα 
αδυνατίσματος, γυμναστήρια, κατασκηνώσεις. Εντάσσονται στο Κλάδο ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής: 
[Κωδικός: ΠΕ 11.00] Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (κωδ. 1101) 
ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή 
Πτυχίο της Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής (κωδ. 1102). 

 

45.  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) ΑΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 14.609 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

https://www.phed.auth.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%80%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AD%CF%82/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD
http://www.phyed.duth.gr/undergraduate/index.php/el/ustudies/lus11/1st
https://phed-sr.auth.gr/el/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD


 

Σελίδα 346 από 406 
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις 
εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται 
ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως: καθηγητές φυσικής αγωγής 
σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, προπονητές σε αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία, 
γυμναστές σε δήμους και επιχειρήσεις, τεχνικοί σύμβουλοι και επιστημονικοί συνεργάτες σε 
αθλητικούς οργανισμούς και συναφείς φορείς, ελεύθεροι επαγγελματίες, σε κέντρα 
αδυνατίσματος, γυμναστήρια, κατασκηνώσεις. Εντάσσονται στο Κλάδο ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής: 
[Κωδικός: ΠΕ 11.00] Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (κωδ. 1101) 
ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή 
Πτυχίο της Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής (κωδ. 1102). 

 

46.  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 15.666 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις 
εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται 
ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως: καθηγητές φυσικής αγωγής 
σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης, προπονητές σε αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία, 
γυμναστές σε δήμους και επιχειρήσεις, τεχνικοί σύμβουλοι και επιστημονικοί συνεργάτες σε 
αθλητικούς οργανισμούς και συναφείς φορείς, ελεύθεροι επαγγελματίες, σε κέντρα 
αδυνατίσματος, γυμναστήρια, κατασκηνώσεις. Εντάσσονται στο Κλάδο ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής: 
[Κωδικός: ΠΕ 11.00] Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (κωδ. 1101) 
ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ή 
Πτυχίο της Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής (κωδ. 1102). 

 

47.  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 14.275 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις 
εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται 
ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε νηπιαγωγεία και παιδικούς 
σταθμούς, σε νοσοκομεία, σε ιδρύματα φροντίδας για το παιδί, σε χώρους ψυχαγωγίας για το 
παιδί, σε δικό τους νηπιαγωγείο. 

 

48.  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 12.325 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Το Πρόγραμμα Σπουδών προβλέπει δύο κατευθύνσεις: Α. Κατεύθυνση 
Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης, και Β. Κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

http://www.pe.uth.gr/index.php/spoudes/proptyxiakes-spoudes/programma-spoudon
https://www.nured.auth.gr/dp7nured/sites/default/files/files/odigos_spoudon_1-2021.pdf
http://www.edu-sw.upatras.gr/wp-content/uploads/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91-%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D-%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%AA%CE%9A%CE%9F%CE%A5-%CE%95%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A3-2020-2021.pdf
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Επιστημών της 
Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών έχουν, όπως αναφέρθηκε 
παραπάνω, διασφαλισμένα επαγγελματικά δικαιώματα και για τις δύο κατευθύνσεις και μέσω 
των σπουδών τους αποκτούν τα προσόντα και τις δυνατότητες να απασχοληθούν σε Δημόσιους 
Οργανισμούς, στον Ιδιωτικό Τομέα και σε Διεθνείς Οργανισμούς, πιο συγκεκριμένα ως εξής: Οι 
απόφοιτοι της κατεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης μπορούν να σταδιοδρομήσουν: • Ως 
εκπαιδευτικοί στη Δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (κλάδος ΠΕ-70)Ως εκπαιδευτικοί στην 
Ιδιωτική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση • Ως επιστημονικό προσωπικό σε Δημόσιες και Ιδιωτικές 
Επιχειρήσεις /Οργανισμούς που ασχολούνται με συναφείς θεματικές, όπως σε Κέντρα 
δημιουργικής απασχόλησης, σε Ιδρύματα παιδικής πρόνοιας, σε παιδικές κατασκηνώσεις, 
ξενοδοχειακές μονάδες, παιδικά μουσεία κ.ά. • Ως ερευνητές σε εκπαιδευτικά κέντρα και 
οργανισμούς • Ως συγγραφείς εκπαιδευτικών βιβλίων •Με περαιτέρω εξειδίκευση στην Ειδική 
Αγωγή, οι απόφοιτοι αυτής της κατεύθυνσης θα είναι σε θέση να καταλάβουν θέσεις στον κλάδο 
της Ειδικής Αγωγής, ως εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής 
(Σ.Μ.Ε.Α.). Κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ (αριθμός:50, ΦΕΚ 23, τ. Α, 
26-1-1989, σελ. 345-347) Άρθρο 1 Επαγγελματικά Δικαιώματα 1. Οι πτυχιούχοι του τμήματος 
κοινωνικής εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπ/κών 
Ιδρυμάτων, Κοινωνικοί Λειτουργοί, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις - 
θεωρητικές και εφαρμοσμένες - ασχολούνται, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους 
επιστήμονες, σε όλους τους τομείς δραστηριότητας που αποβλέπουν στην πραγματοποίηση 
ενός ή και συνδυασμού από τους παρακάτω στόχους: α) Πρόληψη και θεραπεία κοινωνικών 
προβλημάτων. β) Βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της κοινωνικής λειτουργικότητας, ατόμων 
και ομάδων με την πραγμάτωση θεσμικών αλλαγών μέσα στην κοινότητα. 2. Οι παραπάνω 
πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης, ως στελέχη στον ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο 
τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, με τα παρακάτω 
αντικείμενα: α) Διενέργεια κοινωνικής μελέτης ή ψυχοκοινωνικής μελέτης όπου κρίνεται 
απαραίτητη, του περιστατικού, της ομάδας και της κοινότητας που χρειάζεται την παρέμβασή 
τους. β) Διαμόρφωση διάγνωσης, αυτόνομα ή και σε συνεργασία με άλλους ειδικούς για τα 
προβλήματα που εντοπίστηκαν. γ) Εκπόνηση και εκτέλεση σχεδίου δράσης και ενεργειών για 
την αντιμετώπιση συγκεκριμένης κατάστασης. 3. Οι πτυχιούχοι του τμήματος ασκούν τις 
παρακάτω δραστηριότητες κατά τομέα απασχόλησης, ως εξής: α) Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας: 
Προγράμματα παιδικής προστασίας, υπερηλίκων, αναπήρων και γενικά ατόμων και οικογενειών 
με κοινωνικές ανάγκες. β) Τομέας Υγείας. Παροχή ειδικών κοινωνικών υπηρεσιών προς τον 
ασθενή και τους οικείους του, σε νοσηλευτικά ιδρύματα, αναρρωτήρια, Θεραπευτικούς 
ξενώνες, ιατροκοινωνικά κέντρα, μονάδες οικογενειακού προγραμματισμού κ.λπ. γ) Τομέας 
Ψυχικής Υγείας: Παροχή υπηρεσιών διαγνωστικού συμβουλευτικού και θεραπευτικού 
χαρακτήρα σε άτομα, ομάδες και οικογένειες τα οποία θεραπεύονται σε 17 κοινοτικά Κέντρα 
Ψυχικής Υγείας, Θεραπευτήρια Ψυχικών Παθήσεων, Συμβουλευτικούς Σταθμούς κ.λπ. δ) Τομέας 
Κοινωνικής Ασφάλισης. Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών ενημερωτικού, συμβουλευτικού και 
επιβοηθητικού χαρακτήρα σε ασφαλισμένα άτομα ή και στις οικογένειες τους, μέσα από τους 
αρμόδιους φορείς π.χ. Ι.Κ.Α., Ο.Γ.Α., κ.λπ. ε) Τομέας επαγγελματικού προσανατολισμού 
εργασίας. Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στο πλαίσιο των φορέων επαγγελματικού 
προσανατολισμού, επαγγελματικής εκπαίδευσης και απασχόλησης, όπως Κέντρα 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Σχολές Μαθητείας, Κέντρα Εργαζομένης Νεότητας, 
βιομηχανικές μονάδες, επιχειρήσεις κ.λπ. στ) Τομέας εκπαίδευσης. Παροχή ειδικών κοινωνικών 
υπηρεσιών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. z) Τομέας πρόληψης και καταστολής της 
ροπής προς παραβάσεις ανηλίκων και εγκληματικότητας. Παροχή ειδικών υπηρεσιών 
ενημερωτικού, συμβουλευτικού και επιβοηθητικού χαρακτήρα, μέσα από κρατικούς ή άλλους 
φορείς όπως Δικαστήρια Ανηλίκων, Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων, Εταιρείες Προστασίας 
Ανηλίκων, Ιδρύματα Αγωγής Ανηλίκων, Σωφρονιστικά Καταστήματα, Φυλακές, Εταιρεία 
Προστασίας Ανηλίκων, Εταιρεία Προστασίας Αποφυλακιζομένων, ιδρύματα και υπηρεσίες για 
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άτομα με παρεκκλίνουσα κοινωνική συμπεριφορά. η) Τομέας Κοινωνικής Οργάνωσης και 
Ανάπτυξης. Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών με στόχο την υποβοήθηση αναπτυξιακών 
δραστηριοτήτων σε όλες τις βαθμίδες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Λαϊκής Επιμόρφωσης, 
Κέντρων Νεότητας, Πολιτιστικών Κέντρων κ.λπ. θ) Τομέας Κοινωνικών Υπηρεσιών για τις ένοπλες 
Δυνάμεις και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. 4. Οι πτυχιούχοι του τμήματος 
ασκούν κάθε άλλη δραστηριότητα σε επαγγελματικά αντικείμενα που δεν αναφέρονται 
παραπάνω και προκύπτουν από την εξέλιξη της επιστήμης, στην ειδικότητα της κοινωνικής 
εργασίας, και καλύπτουν όλο το φάσμα της Διοικητικής ιεραρχίας των Υπηρεσιών που 
υπηρετούν. 5. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος, απασχολούνται, σε όλες τις βαθμίδες 
της εκπαίδευσης και κατάρτισης σε Θέματα κοινωνικής εργασίας, σύμφωνα με την κάθε φορά 
ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν με την έρευνα Θεμάτων της 
ειδικότητάς τους. 6. Οι πτυχιούχοι του τμήματος ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των 
αναφερομένων επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, μετά την απόκτηση άδειας άσκησης 
επαγγέλματος, που χορηγείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

 

49.  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. 
ΠΑΤΡΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 12.325 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις 
εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται 
ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε νηπιαγωγεία και παιδικούς 
σταθμούς, σε νοσοκομεία, σε ιδρύματα φροντίδας για το παιδί, σε χώρους ψυχαγωγίας για το 
παιδί, σε δικό τους νηπιαγωγείο.. Κλάδος ΠΕ 60 Νηπιαγωγών: Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος 
Νηπιαγωγών (κωδ. 6001) ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (κωδ. 6002) ή 
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (κωδ. 6003) ή Επιστημών της Εκπαίδευσης 
στην Προσχολική Ηλικία (κωδ. 6004) ή Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης (κωδ. 
6005) ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών (κωδ. 6006) ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και του 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (κωδ. 6007) ή Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης (κωδ. 6008), 
ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα ή πτυχίο Σχολών Νηπιαγωγών (κωδ. 6009) ή πτυχίο των τμημάτων 
εκπαίδευσης νηπιαγωγών (κωδ. 6010), που λειτούργησαν στις παιδαγωγικές Ακαδημίες, της 
ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής ή Επιστημών της Αγωγής – 
Προδημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Κύπρου (κωδ. 6011). Ειδικότερα για τα 
πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
(1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (π.δ. 299/1997 όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 367/2001) 
ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία. 

 

50.  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 9.925 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

http://150.140.160.61:8000/el/coursesel/
https://www.psed.duth.gr/analytiko-programma-spoydon/
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις 
εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται 
ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε νηπιαγωγεία και παιδικούς 
σταθμούς, σε νοσοκομεία, σε ιδρύματα φροντίδας για το παιδί, σε χώρους ψυχαγωγίας για το 
παιδί, σε δικό τους νηπιαγωγείο.. Κλάδος ΠΕ 60 Νηπιαγωγών: Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος 
Νηπιαγωγών (κωδ. 6001) ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (κωδ. 6002) ή 
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (κωδ. 6003) ή Επιστημών της Εκπαίδευσης 
στην Προσχολική Ηλικία (κωδ. 6004) ή Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης (κωδ. 
6005) ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών (κωδ. 6006) ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και του 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (κωδ. 6007) ή Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης (κωδ. 6008), 
ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα ή πτυχίο Σχολών Νηπιαγωγών (κωδ. 6009) ή πτυχίο των τμημάτων 
εκπαίδευσης νηπιαγωγών (κωδ. 6010), που λειτούργησαν στις παιδαγωγικές Ακαδημίες, της 
ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής ή Επιστημών της Αγωγής – 
Προδημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Κύπρου (κωδ. 6011). Ειδικότερα για τα 
πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
(1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (π.δ. 299/1997 όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 367/2001) 
ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία. 

 

 

51.  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΠΑΝ. 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΒΑΣΗ 2020: 9.250 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις 
εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται 
ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε νηπιαγωγεία και παιδικούς 
σταθμούς, σε νοσοκομεία, σε ιδρύματα φροντίδας για το παιδί, σε χώρους ψυχαγωγίας για το 
παιδί, σε δικό τους νηπιαγωγείο.. Κλάδος ΠΕ 60 Νηπιαγωγών: Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος 
Νηπιαγωγών (κωδ. 6001) ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (κωδ. 6002) ή 
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (κωδ. 6003) ή Επιστημών της Εκπαίδευσης 
στην Προσχολική Ηλικία (κωδ. 6004) ή Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης (κωδ. 
6005) ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών (κωδ. 6006) ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και του 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (κωδ. 6007) ή Παιδαγωγικού Προσχολικής Εκπαίδευσης (κωδ. 6008), 
ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα ή πτυχίο Σχολών Νηπιαγωγών (κωδ. 6009) ή πτυχίο των τμημάτων 
εκπαίδευσης νηπιαγωγών (κωδ. 6010), που λειτούργησαν στις παιδαγωγικές Ακαδημίες, της 
ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής ή Επιστημών της Αγωγής – 
Προδημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Κύπρου (κωδ. 6011). Ειδικότερα για τα 
πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
(1.5.2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία (π.δ. 299/1997 όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 367/2001) 
ενώ για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία. 

 

 

 

 

52.  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

http://www.pse.aegean.gr/?page_id=3937
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ΒΑΣΗ 2020: 9.910 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Άρθρο 1 

1. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Διακοσµητικής και οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Εσωτερικής 
Αρχιτεκτονικής, Διακόσµηοης και Σχεδιασµού Αντικειµένων (όπως µετονοµάστηκε το Τµήµα 
Διακοσµητικής), της ΣχoλήςΓραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τεχνολογικού 
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (ΤΕΙ) Αθήνας, µε βάση τις εξειδικευµένες επιστηµονικές, καλλιτεχνικές 
και τεχνολογικές γνώσεις τους, ασχολούνται είτε αυτοδύναµα είτε σε συνεργασία µε άλλους 
επιστήµονες, 

µε τη µελέτη, έρευνα και εφαρµογή της Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων, της Αρχιτεκτονικής 
Εξωτερικών Χώρων µικρής κλίµακας, καθώς και τον Σχεδιασµό (design) Επίπλου, Βιοµηχανικών 
και Διακοσµητικών Αντικειµένων, είτε µεµονωµένων, είτε παραγόµενων βιοµηχανικά. 

Η ενασχόληση τους αυτή γίνεται στα πλαίσια της ειδικότητας τους και µε στόχο την εξασφάλιση 
της ποιότητας ζωής, της υγείας, της ασφάλειας και της άνεσης του χρήστη, σύµφωνα µε τους 
ισχύοντες κανονισµούς. 

2. Ειδικότερα, οι πτυxιoύχoι του πιο πάνω Τµήµατος έχουν δικαίωµα απασχόλησης, είτε ως 
στελέχη µονάδων του Ιδιωτικού και του Δηµόσιου Τοµέα, είτε ως αυτοαπασχολούµενοι, στα 
ακόλουθα αντικείµενα και δραστηριότητες: 

2.1 Στον Τοµέα της Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων απασχολούνται µε τη λειτουργική 
διαµόρφωση, αισθητική µελέτη και οργάνωση οποιωνδήποτε εσωτερικών χώρων, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι επεµβάσεις δεν επηρεάζουν τον φέροντα οργανισµό των κτιρίων και, 
ειδικότερα, µε: 

2.1.1 Το σχεδιασµό, µελέτη και εφαρµογή µη φερόντων δοµικών στοιχείων 

2.12 Το σχεδιασµό, µελέτη και εφαρµογή τελειωµάτων (επενδύσεις, χρωµατικές µελέτες, 
φωτισµό κ.λ.π.) 

2.1.3 Το σχεδιασµό, µελέτη και εφαρµογή επίπλωσης 

2.1.4 Το σχεδιασµό. µελέτη και εφαρµογή χρηστικών και διακοσµητικών αντικειµένων. 

Για τις εργασίες αυτές, τόσο σε υπάρχοντα, όσο και σε νέα κτίρια, έχουν δικαίωµα αυτοδύναµης 
µελέτης και εφαρµογής, δηλαδή προγραµµατισµό, σχεδιαστική ανάλυση, µελέτη διαµόρφωσης 
χώρου, αισθητική·µελέτη, οικονοµικό προϋπολογισμό, καθώς και επίβλεψης εργασιών 
εφαρµογής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν γίνεται επέµβαση στα φέροντα δοµικά στοιχεία του 
κτιρίου ή συµµετέχουν στην οµάδα µελέτης και επίβλεψης όταν πρόκειται για ανέγερση νέων 
κτιρίων. 

2.2 Στον Τοµέα της Αρχιτεκτονικής Εξωτερικών Χώρων µικρής κλίµακας απασχολούνται µε το 
σχεδιασµό, τη µελέτη και την εφαρµογή ελαφρών µεταβλητών κατασκευών εξωτερικών χώρων 
(περίπτερα εκθέσεων, υπόστεγα, στάσεις λεωφορείων κλπ) σε ήδη διαµορφωµένους 
ελεύθερους χώρους. 

Επίσης, απασχολούνται µε τη µελέτη, επιλογή και εφαρµογή των διακοσµητικών αντικειµένων 
εξοπλισµού των χώρων αυτών, υπό την προϋπόθέση ότι για τα έργα αυτά δεν απαιτείται ειδική 
στατική µελέτη. 

2.3 Στον Τοµέα του Σχεδιασµού Αντικειµένων (design) απασχολούνται µε το σχεδιασµό, τη 
µελέτη και την παραγωγική διαδικασία βιοµηχανικών και βιοτεχνικών αντικειµένων, επίπλων, 
καθώς και χρηστικών και διακοσµητικών αντικειµένων εξοπλισµού εσωτερικών και εξωτερικών 
χώρων. 

http://www.teiath.gr/userfiles/eadsa_web_admin/documents/InteriorArchitecture_uniwa.pdf
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2.4 Ασκούν κάθε άλλη δραστηριότητα σε επαγγελµατικό αντικείµενα που εµφανίζονται µε την 
εξέλιξη της επιστήµης και της τεχνολογίας στην Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων, στην 
Αρχιτεκτονική Εξωτερικών Χώρων µικρής κλίµακας, στην Διακόσµηση και στο Σχεδιασµό (design) 
επίπλων, βιoµηxανικών και διακοσµητικών αντικειµένων, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται 
από το γνωστικό αντικείµενο τους. 

3. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσµησης και Σχεδιασµού 
Αντικειµένων µπορούν να εξελίσσονται σε όλη την κλίµακα της διοικητικής και τεχνικής 
ιεραρχίας, σε φορείς σχετικούς µε το αντικείµενο απασχόλησής τους, εφόσον τούτο 
προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. 

Μπορούν, επίσης, να απασχολούνται στην εκπαίδευση, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, 
καθώς και ως µέλη ερευνητικών µονάδων σε θέµατα της ειδικότητας τους. 

 

53.  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

ΒΑΣΗ 2020: 6.850 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Εσωτερικής 
Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων του Τεχνολογικού Τομέα της 
ανώτατης Εκπαίδευσης έχουν νομοθετικά κατοχυρωμένο πλαίσιο άσκησης επαγγέλματος 
σύμφωνα με το Π.Δ 67/2009 (Δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Α΄αρ. 89/11 Ιουνίου 2009).Οι πτυχιούχοι 
του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων των Τ.Ε.Ι. 
δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύτατο πεδίο επαγγελματικής απασχόλησης, που εκτείνεται 
πρακτικά σε όλη την ελληνική αγορά, όπως: · Δημόσιος Τομέας. · Ιδιωτικός τομέας. · Προσωπικές 
Επιχειρήσεις (ελεύθερο επάγγελμα). Με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές, καλλιτεχνικές 
και τεχνολογικές γνώσεις τους, ασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους 
επιστήμονες, με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων, της 
Αρχιτεκτονικής Εξωτερικών Χώρων μικρής κλίμακας, καθώς και τον Σχεδιασμό (design) Επίπλου, 
Βιομηχανικών και Διακοσμητικών Αντικειμένων, είτε μεμονωμένων, είτε παραγόμενων 
βιομηχανικά. Η ενασχόλησή τους αυτή γίνεται στα πλαίσια της ειδικότητάς τους και με στόχο 
την εξασφάλιση της ποιότητας ζωής, της υγείας, της ασφάλειας και της άνεσης του χρήστη, 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα 
απασχόλησης, είτε ως στελέχη μονάδων του Ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα, είτε ως 
αυτοαπασχολούμενοι, στα ακόλουθα αντικείμενα και δραστηριότητες: Α. Στον Τομέα της 
Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων Απασχολούνται με τη λειτουργική διαμόρφωση, αισθητική 
μελέτη και οργάνωση οποιωνδήποτε εσωτερικών χώρων, υπό την προϋπόθεση ότι οι 
επεμβάσεις δεν επηρεάζουν τον φέροντα οργανισμό των κτιρίων και ειδικότερα με: · Το 
σχεδιασμό, μελέτη και εφαρμογή μη φερόντων δομικών στοιχείων · Το σχεδιασμό, μελέτη και 
εφαρμογή τελειωμάτων (επενδύσεις, χρωματικές μελέτες, φωτισμό κ.λ.π.) · Το σχεδιασμό, 
μελέτη και εφαρμογή επίπλωσης · Το σχεδιασμό, μελέτη και εφαρμογή χρηστικών και 
διακοσμητικών αντικειμένων. Για τις εργασίες αυτές, τόσο σε υπάρχοντα, όσο και σε νέα κτίρια, 
έχουν δικαίωμα αυτοδύναμης μελέτης και εφαρμογής, δηλαδή προγραμματισμό, σχεδιαστική 
ανάλυση, μελέτη διαμόρφωσης χώρου, αισθητική μελέτη, οικονομικό προϋπολογισμό, καθώς 
και επίβλεψης εργασιών εφαρμογής, υπό την προϋπόθεση ότι δε γίνεται επέμβαση στα φέροντα 
δομικά στοιχεία του κτιρίου ή συμμετέχουν στην ομάδα μελέτης και επίβλεψης όταν πρόκειται 
για ανέγερση νέων κτιρίων. Β. Στον Τομέα της Αρχιτεκτονικής Εξωτερικών Χώρων μικρής 
κλίμακας Απασχολούνται με το σχεδιασμό, τη μελέτη και την εφαρμογή ελαφρών μεταβλητών 
κατασκευών εξωτερικών χώρων (περίπτερα εκθέσεων, υπόστεγα, στάσεις λεωφορείων κ.λ.π.) 
σε ήδη διαμορφωμένους ελεύθερους χώρους. Επίσης, απασχολούνται με τη μελέτη, επιλογή και 

https://www.ihu.gr/tmimata/esoterikis-architektonikis#tab-075cb68bcf4d0f28666
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εφαρμογή των διακοσμητικών αντικειμένων εξοπλισμού των χώρων αυτών, υπό την 
προϋπόθεση ότι για τα έργα αυτά δεν απαιτείται ειδική στατική μελέτη. Γ. Στον Τομέα του 
Σχεδιασμού Αντικειμένων (ægõkép) Απασχολούνται με το σχεδιασμό, τη μελέτη και την 
παραγωγική διαδικασία βιομηχανικών και βιοτεχνικών αντικειμένων, επίπλων, καθώς και 
χρηστικών και διακοσμητικών αντικειμένων εξοπλισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Δ. 
Ασκούν κάθε άλλη δραστηριότητα Σε επαγγελματικά αντικείμενα που εμφανίζονται με την 
εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας στην Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων, στην 
Αρχιτεκτονική Εξωτερικών Χώρων μικρής κλίμακας, στην Διακόσμηση και στο Σχεδιασμό (design) 
επίπλων, βιομηχανικών και διακοσμητικών αντικειμένων, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται 
από το γνωστικό αντικείμενό τους. 

 

54.  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. 

ΒΑΣΗ 2020: 16.125 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  

Α)Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών 

Β) Πληροφοριακά Συστήματα  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Τα επαγγελματικά δικαιώματα καθορίζονται 
από  Π.Δ. 44 /2009 ΦΕΚ 58Α/2009   :”Επαγγελματική κατοχύρωση των διπλωματούχων 
μηχανικών και των πτυχιούχων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στα αντικείμενα πληροφορικής 
και τηλεπικοινωνιών ” Οι απόφοιτοι των τμημάτων Πληροφορικής του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών , Πληροφορικής του  Πανεπιστημίου Πειραιά και Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας    εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο και 
μπορούν να εργαστούν και ως οικονομολόγοι. 

 

55.  ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. 
ΜΑΚΕΔ. 

ΒΑΣΗ 2020: 15.850 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  

Α) Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών 

Β) Πληροφοριακά Συστήματα 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Τα επαγγελματικά δικαιώματα καθορίζονται 
από  Π.Δ. 44 /2009 ΦΕΚ 58Α/2009   :”Επαγγελματική κατοχύρωση των διπλωματούχων 
μηχανικών και των πτυχιούχων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στα αντικείμενα πληροφορικής 
και τηλεπικοινωνιών ” Οι απόφοιτοι των τμημάτων Πληροφορικής του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών , Πληροφορικής του  Πανεπιστημίου Πειραιά και Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας    εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο και 
μπορούν να εργαστούν και ως οικονομολόγοι. 

 

 

56.  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 

https://www.uom.gr/dai/programma-spoydon-prosferomena-mathhmata
https://www.uom.gr/dai/programma-spoydon-prosferomena-mathhmata
https://www.uom.gr/dai/episthmh-kai-texnologia-ypologiston
https://www.uom.gr/dai/plhroforiaka-systhmata
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ΒΑΣΗ 2020: 6.375 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι 
πτυχιούχοι του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών έχουν αποκτήσει: α) ολοκληρωμένη εικόνα 
και πλήρη εξειδίκευση στην επιστήμη του Ηλεκτρονικού Μηχανικού, και β) όλες τις απαραίτητες 
επιστημονικές-τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες στους τομείς της Ηλεκτρονικής, των 
Τηλεπικοινωνιών, των Δικτύων, των Αυτοματισμών, των Υπολογιστών, της Πληροφορικής και 
των Οπτοηλεκτρονικών Τεχνολογιών. Έτσι οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών, με τις εξειδικευμένες γνώσεις και την εργαστηριακή εμπειρία τους, είναι σε θέση 
να απασχοληθούν αυτοδύναμα ή/και σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με την μελέτη, 
έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της 
ηλεκτρονικής στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα. 

 

57.  ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 13.000 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: α) Κατεύθυνση Δραματολογίας-Παραστασιολογίας Η κατεύθυνση απευθύνεται 
σε φοιτητές με θεωρητικά κυρίως ενδιαφέροντα, προσανατολισμένα στην ανάλυση του 
δραματικού κειμένου και της θεατρικής παράστασης. Εξοπλίζει τους φοιτητές προκειμένου να 
ασχοληθούν με τη θεατρολογική έρευνα και την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, ή να εργαστούν σε 
θεατρικούς οργανισμούς ως δραματολόγοι και επιμελητές εντύπων προγραμμάτων, ή να 
συνεργαστούν με εφημερίδες και περιοδικά ως θεατρικοί συντάκτες και κριτικοί, ενώ 
παράλληλα προσφέρει θεωρητική υποστήριξη σε όσους έχουν σκηνοθετικά ενδιαφέροντα. Όσοι 
ακολουθούν αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να επιλέξουν τουλάχιστον 22 μαθήματα ειδίκευσης 
(από τον κύκλο Δραματολογίας-Παραστασιολογίας) και 5 συμπληρωματικά μαθήματα 
αδιακρίτως κύκλου. β) Κατεύθυνση Σκηνογραφίας-Ενδυματολογίας Η κατεύθυνση απευθύνεται 
σε όσους ενδιαφέρονται για τον σκηνογραφικό σχεδιασμό και την ενδυματολογία, και 
γενικότερα για το εικαστικό μέρος της θεατρικής παράστασης, καθώς επίσης και σε όσους έχουν 
κλίση για τις σκηνογραφικές κατασκευές και για την τεχνολογία της σκηνής. Όσοι ακολουθούν 
αυτήν την κατεύθυνση, πρέπει να επιλέξουν 22 μαθήματα ειδίκευσης (από τον κύκλο 
ΣκηνογραφίαςΕνδυματολογίας) και 5 συμπληρωματικά μαθήματα από την κατεύθυνση 
Δραματολογία-Παραστασιολογία γ) Κατεύθυνση Υποκριτικής Η κατεύθυνση απευθύνεται σε 
όσους ενδιαφέρονται για την υποκριτική τέχνη και το επάγγελμα του ηθοποιού. Όσοι 
ακολουθούν αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να επιλέξουν 22 μαθήματα ειδίκευσης (από τον 
κύκλο Υποκριτικής) και 5 συμπληρωματικά μαθήματα από τον κύκλο Δραματολογίας-
Παραστασιολογίας. δ) Γενική κατεύθυνση. Aπευθύνεται στους φοιτητές που δεν ακολουθούν 
μία από τις παραπάνω κατευθύνσεις, είτε επειδή δεν πέρασαν το αντίστοιχο προαπαιτούμενο 
μάθημα είτε επειδή προτιμούν μεγαλύτερη ποικιλία επιλογών. Όσοι ακολουθούν αυτήν την 
κατεύθυνση, πρέπει να επιλέξουν τα 22 επιλεγόμενα μαθήματα (Ε) αδιακρίτως κύκλου, με τον 
όρο 5 τουλάχιστον από αυτά να ανήκουν στον κύκλο Δραματολογίας-Παραστασιολογίας 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Όπως συμβαίνει πια με όλους σχεδόν τους 
κλάδους σπουδών, δεν υπάρχει για τους αποφοίτους εξασφαλισμένη επαγγελματική 
αποκατάσταση. Η αβεβαιότητα είναι άλλωστε μεγαλύτερη στις περιοχές των καλών τεχνών και 
των ανθρωπιστικών επιστημών. Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι οι φοιτητές του Τμήματος Θεάτρου 
αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ουσιαστικά εφόδια, που τους επιτρέπουν να 

https://ee.hmu.gr/proptyxiakes/neo-etes-programma-spoydwn-tmhmatos-hlektronikwn-mhchanikwn/
https://www.thea.auth.gr/undergraduate-studies/neo-pps/
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αναζητήσουν εργασία σε διάφορους τομείς: -Στον τομέα της επιστημονικής έρευνας και της 
ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας. -Στα καλλιτεχνικά επαγγέλματα της σκηνής: ηθοποιοί, 
σκηνογράφοι, ενδυματολόγοι, σκηνοθέτες, μεταφραστές. -Στα τεχνικά επαγγέλματα της σκηνής: 
παραγωγοί, τεχνικοί σκηνής, φωτιστές, υπεύθυνοι ειδικών σκηνογραφικών κατασκευών κλπ. -
Ως στελέχη κρατικών, δημοτικών και ιδιωτικών θεατρικών οργανισμών: δραματολόγοι, 
επιμελητές εντύπων προγραμμάτων, οργανωτικά στελέχη, υπεύθυνοι εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων κλπ. -Ως εμψυχωτές (animateurs) θεατρικών δραστηριοτήτων σε νομαρχιακά, 
δημοτικά κ.ά. πολιτιστικά κέντρα. -Στην εκπαίδευση, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, ως 
καθηγητές θεατρικής αγωγής. -Στα μέσα ενημέρωσης (καλλιτεχνικό ρεπορτάζ, θεατρική κριτική). 
Είναι ευνόητο ότι η παραπάνω απαρίθμηση δεν σημαίνει και την ύπαρξη συγκεκριμένου 
αριθμού θέσεων εργασίας. Άλλωστε, οι δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης θα 
εξαρτηθούν και από γενικότερες παραμέτρους: από την εξέλιξη της θεατρικής ζωής στη χώρα 
μας, από την περαιτέρω ενσωμάτωση της θεατρικής αγωγής στα προγράμματα της 
πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από την ανάπτυξη της πολιτιστικής 
αποκέντρωσης κλπ. Και, βέβαια, από τα ειδικά προσόντα και τις ικανότητες των αποφοίτων. 

 

58.  ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 11.775 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Στο Τμήμα έχουν θεσμοθετηθεί οι Τομείς: 

 • Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας (ΦΘΕΤ)  

 • Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας (ΙΕΤ)  

• Επιστημών της Γνώσης και της Νόησης (ΕΓΝ)  

• Επιστήμης και Κοινωνίας, Τέχνης και Πολιτισμού (ΕΚΤΠ) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος αυτού εκτός από την επίδοση στην επιστημονική έρευνα που 
οδηγεί στην ακαδημαϊκή και ερευνητική σταδιοδρομία, μπορούν να εργαστούν: 

• στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα ως εμπειρογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι 

• ως ανώτερα διοικητικά στελέχη Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων 

•ως συντάκτες επιστημονικού ρεπορτάζ και σύμβουλοι εκδοτικών οίκων, επιστημονικών 
περιοδικών και των μέσων μαζικής ενημέρωσης 

• σε διευθυντικές θέσεις σε θέματα παιδείας, επιστημονικής έρευνας και τεχνολογίας. 

Οι προοπτικές των αποφοίτων είναι ίδιες με αυτές των τμημάτων Πολιτικής Επιστήμης. Η 
Θεωρητική κατεύθυνση του τμήματος δίνει τη δυνατότητα στους απόφοιτους τους να 
συνεχίσουν σε πολλά μεταπτυχιακά προγράμματα, όπου μπορούν να εκμεταλλευτούν τον 
πλούτο των γνώσεων που προσφέρεται στα προπτυχιακά μαθήματα. Η τεχνολογία και η 
πληροφορική προσφέρουν σύγχρονες μεθόδους αξιοποίησης των θεωρητικών γνώσεων. 

 

59.  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 12.750 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Από το τρίτο έτος, οι φοιτητές/τριες καλούνται να επιλέξουν μια από τις εννέα 
θεματικές περιοχές στην οποία επιθυμούν να εστιάσουν ιδιαίτερα και η οποία θα καθορίσει τη 
συνέχεια των σπουδών τους και θα αναγράφεται στο παράρτημα πτυχίου τους. Τα 

http://www.phs.uoa.gr/programmata-spoydon/programma-proptyxiakon-spoydon/katalogos-ma8hmatwn.html
https://www.film.auth.gr/el/spoudes/proptyxiaka/mathimata
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προσφερόμενα πεδία είναι: Διεύθυνση φωτογραφίας, Ήχος και Μουσική, Θεωρία-Ιστορία 
κινηματογράφου, Μοντάζ, Παραγωγή, Σενάριο, Σκηνογραφία-Ενδυματολογία, Σκηνοθεσία, 
Επαυξημένη-Εικονική-Μεικτή Πραγματικότητα 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο (3255/2004) 
αποστολή και σκοπό έχει “να καλλιεργεί και να προάγει την κινηματογραφική τέχνη, στο πλαίσιο 
μιας ευρύτερης οπτικοαουστικής εκπαίδευσης, με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη έρευνα 
και διδασκαλία” και να παρέχει στους αποφοίτους “τα εφόδια που εξασφαλίζουν την κατάρτισή 
τους για την καλλιτεχνική, επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη”. 
Στην μέχρι τώρα λειτουργία του το Τμήμα Κινηματογράφου έχει εκπαιδεύσει νέους 
κινηματογραφιστές “ικανούς να συμβάλλουν στην αναβάθμιση της παραγωγής”, όπως 
αποδεικνύεται από την διακεκριμένη παρουσία ταινιών φοιτητών και αποφοίτων σε διεθνή 5 
και εγχώρια φεστιβάλ, καθώς και την επιτυχή παρουσία αρκετών αποφοίτων στον 
επαγγελματικό χώρο, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κάτω από τις σημερινές αντίξοες συνθήκες. 
Η εκπαιδευτική φιλοσοφία του Τμήματος συνδυάζει την πράξη με τη θεωρία, ενώ το πενταετές 
πρόγραμμα σπουδών υποστηρίζει εξίσου οχτώ καλλιτεχνικά γνωστικά αντικείμενα – ειδικότητες 
(σενάριο, σκηνοθεσία, διεύθυνση παραγωγής, ήχος-μουσική, σκηνογραφίαενδυματολογία, 
διεύθυνση φωτογραφίας, μοντάζ, επαυξημένη-εικονική-πραγματικότητα), καθώς και το 
γνωστικό αντικείμενο της θεωρίας και ιστορίας κινηματογράφου. Παράλληλα το Τμήμα 
υποστηρίζει την περαιτέρω επιστημονική και καλλιτεχνική έρευνα μέσω της εκπόνησης 
διδακτορικών διατριβών. Στο πλαίσιο της στενής επαφής του Τμήματος Κινηματογράφου με την 
κινηματογραφική κοινότητα, πάρα πολλοί διακεκριμένοι συντελεστές του ελληνικού 
κινηματογράφου έχουν κατά καιρούς διδάξει, δώσει διαλέξεις, masterclasses κ.λπ., ενώ το 
Τμήμα είχε την τιμή να ανακηρύξει επίτιμους διδάκτορες τον Μιχάλη Κακογιάννη, τον Παντελή 
Βούλγαρη και τον Κώστα Γαβρά. Οι εγκαταστάσεις του τμήματος φιλοξενούνται σε ένα ειδικά 
διαμορφωμένο καπνομάγαζο στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, στην οδό Ικονίου 1. Εκτός από 
αίθουσες διδασκαλίας, ο χώρος διαθέτει εργαστήρια φωτογραφίας, ήχου, μοντάζ καθώς και μία 
βιβλιοθήκη-ταινιοθήκη. 

 

60.  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

 

ΒΑΣΗ 2020: 14.750 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΑΤΕΙ-Θ παρέχει τις απαιτούμενες γνώσεις που απαιτεί 
το σύγχρονο περιβάλλον για την εξεύρεση και διασφάλιση θέσεων εργασίας από τους 
αποφοίτους και για τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Με την 
ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και 
τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να μπορούν να απασχολούνται, μεταξύ 
άλλων, ως Λογιστές,  Κοστολόγοι, Φοροτεχνικοί, Ελεγκτές, Οικονομικοί Διευθυντές,  Σύμβουλοι 
Διοικήσεως, Σύμβουλοι Επενδύσεων και Χρηματοδοτήσεων, Χρηματοοικονομικοί Αναλυτές, 
Σύμβουλοι Μηχανοργάνωσης. Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι έχουν τη δυνατότητα να 
δραστηριοποιούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή στελέχη οικονομικών μονάδων και 
οργανισμών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα σε δραστηριότητες όπως: • Λογιστική και 
διοικητική οργάνωση επιχειρήσεων και οργανισμών • Κατάρτιση κάθε είδους 
χρηματοοικονομικών και φορολογικών αναφορών • Διενέργεια οικονομοτεχνικών μελετών και 
διαχείριση έργου • Εφαρμογή εξειδικευμένων συστημάτων κοστολόγησης βιομηχανικών και 

http://www.acc.teithe.gr/el/docs/course_programm/cp-Sep-2014_el.pdf
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επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών • Εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά λογιστικά, 
φορολογικά, εμπορικά και εργατικά θέματα • Διενέργεια ελεγκτικών διαδικασιών και εφαρμογή 
συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης • Αποτίμηση και αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας των οικονομικών μονάδων και του οικονομικού περιβάλλοντος, εγχώριου 
και διεθνούς, στο οποίο δραστηριοποιούνται • Λήψη αποφάσεων διοικήσεως, επενδύσεων, 
χρηματοδοτήσεων και αξιοποίησης των επιχειρησιακών πόρων • Χρηματοοικονομικές 
αναλύσεις και αναλύσεις κινδύνου • Αξιολόγηση, επιλογή, εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση 
λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών. 

Στους απόφοιτους του Τμήματος απονέμεται Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης με τίτλο 
«Πτυχιούχος Λογιστής και Χρηματοοικονομικής ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης)». Το Τμήμα 
παρέχει επίσης στους πτυχιούχους του το Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) τόσο 
στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα, το οποίο περιλαμβάνει περιγραφή της φύσης, του 
επιπέδου, του υπόβαθρου, του περιεχομένου και του καθεστώτος των σπουδών και άλλα 
στοιχεία, τα οποία είναι επαρκή για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση του τίτλου 
σπουδών από εγχώριους και διεθνείς φορείς και πανεπιστήμια του εξωτερικού. Ο Νόμος 
3470/2006 (ΦΕΚ 132 Α/28.6.06) καθορίζει τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας 
ΛογιστήΦοροτεχνικού σε πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής των Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Οι πτυχιούχοι του τμήματος εγγράφονται άμεσα στο Οικονομικό 
Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ), το οποίο τους χορηγεί άδεια άσκησης Λογιστή Γ’ τάξης. Μετά από 
τετραετή άσκηση του επαγγέλματος και παρακολούθηση σχετικών επιμορφωτικών σεμιναρίων, 
τα οποία διοργανώνονται ετησίως από το ΟΕΕ, έχουν τη δυνατότητα να λάβουν άδεια Λογιστή 
Β΄ και στη συνέχεια Α’ τάξης. Για τους κατόχους αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού 
τίτλου, ο απαιτούμενος χρόνος άσκησης του επαγγέλματος για την απόκτηση άδειας ανώτερης 
τάξης μειώνεται για χρόνο ίσο προς τη διάρκεια σπουδών του μεταπτυχιακού τίτλου. Για 
περισσότερες πληροφορίες: http://www.oe-e.gr  

 

61.  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α. 

ΜΟΡΙΑ 2020: 16.325 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 

 1. Λογιστικής 

 2. Χρηματοοικονομικής 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι απόφοιτοι του Προγράμματος ακολουθούν 
διακεκριμένη σταδιοδρομία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 
εξωτερικό. Στελεχώνουν μεταξύ άλλων οικονομικές διευθύνσεις δημόσιων και ιδιωτικών 
επιχειρήσεων, εμπορικές και επενδυτικές τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 
χρηματιστηριακές εταιρείες, εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, ασφαλιστικές 
εταιρείες, εταιρείες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, ναυτιλιακές επιχειρήσεις και ελεγκτικές 
εταιρείες.  

 

62.  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 12.350 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 

1. Λογιστικής  

2. Χρηματοοικονομικών 

http://www.oe-e.gr/
https://www.dept.aueb.gr/sites/default/files/loxri/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3_%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D_%CE%9B%CE%9F%CE%A7%CE%A1%CE%97_20_21.pdf
https://accfin.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/135/2020/01/%CE%9D%CE%95%CE%9F-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91-%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D-%CE%A0%CE%91%CE%94%CE%91.pdf
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Στο σχεδιασμό του προγράμματος έχουν ληφθεί 
υπόψη οι επαγγελματικές ιδιαιτερότητες  της Ελληνικής πραγματικότητας με αποτέλεσμα οι 
απόφοιτοι να έχουν υψηλό βαθμό απορροφητικότητας από επιχειρήσεις και φορείς του 
Ιδιωτικού ή Δημόσιου Τομέα, στο γνωστικό πεδίο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. 

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από τον πολύ μεγάλο βαθμό ζήτησης του Τμήματος στις 
επιλογές των υποψηφίων φοιτητών. 

Πιο συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος στοχεύει: 

• στην παροχή υψηλής ποιότητας σπουδών με βάση τις σύγχρονες εξελίξεις στο πεδίο 
της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. 

• στην διαρκή παρακολούθηση των εξελίξεων της επιστήμης και των επιδράσεων 
αυτής στο χώρο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. 

• στην απόκτηση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων από τους πτυχιούχους οι οποίες 
θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς στο επαγγελματικό τους περιβάλλον. 

 

 63.  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 

ΒΑΣΗ 2020: 6.975 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 
 
Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής εδρεύει στο Ηράκλειο και προσφέρει Πρόγραμμα 
Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες κριτικής 
προσέγγισης τόσο της Λογιστικής όσο και της Χρηματοοικονομικής Επιστήμης με την υποστήριξη 
των συναφών τους κλάδων, όπως τα Οικονομικά, η Διοίκηση Επιχειρήσεων, τα Νομικά και η 
Πληροφορική.  
 

• Στόχος του Τμήματος είναι να προετοιμάσει υψηλού επιπέδου επιστήμονες, ικανούς να 
ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις των επιχειρήσεων και οργανισμών τόσο στον 
ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.   

• Σχετικά με την απορρόφηση των πτυχιούχων του Τμήματος από την αγορά εργασίας, είναι 
ιδιαίτερα υψηλή. Σημαντικό μέρος των πτυχιούχων (πλέον του 85%) απασχολείται στον ιδιωτικό 
τομέα, σε εργασίες σχετικές με το αντικείμενο των σπουδών τους, όπως για παράδειγμα στις 
οικονομικές διευθύνσεις επιχειρήσεων, τμήματα λογιστηρίων εταιριών, σε λογιστικά και 
φοροτεχνικά γραφεία, στον εσωτερικό έλεγχο εταιρειών, ως εξωτερικοί ελεγκτές, στην ανάλυση 
επενδυτικών αποφάσεων, δανειακών και ασφαλιστικών κινδύνων, ως χρηματοοικονομικοί και 
ασφαλιστικοί σύμβουλοι, κ.λπ. 

 

 
 
 

 64.  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. 

ΒΑΣΗ 2020: 14.725 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ, ΒΙΝΤΕΟ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

https://accfin.hmu.gr/wp-content/uploads/2020/11/odigos_spoudwn_hmu_updNov2020.pdf
https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/6016/6250-accfin-programma-spoudwn-2019-2020-20200210.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=S3L22fZzd6s
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι στόχοι του Τμήματος επιτυγχάνονται μέσα 
από το Πρόγραμμα Σπουδών που αναπροσαρμόζεται συνεχώς σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα 
σπουδών. Το Πρόγραμμα Σπουδών, το περιεχόμενο των μαθημάτων καθώς και ο τρόπος 
διδασκαλίας αναπροσαρμόζονται συνεχώς, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις της επιστήμης, τις 
νέες τεχνολογίες και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ειδικότερα, η πραγματοποίηση των 
στόχων επιτυγχάνεται: 

(α) με τη διδασκαλία μαθημάτων γενικής και βασικής εκπαίδευσης, όπως: 

• Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ, Μάρκετινγκ, Στρατηγικό Μάνατζμεντ), 
Ποσοτικές Μέθοδοι, 

• Οικονομικά, 

• Πληροφοριακά Συστήματα- Ηλεκτρονικό Εμπόριο και 

• Δίκαιο των Επιχειρήσεων. 

(β) με τη διδασκαλία μαθημάτων εμβάθυνσης στα γνωστικά αντικείμενα Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής 

(γ) με την έμφαση σε εργαστηριακά μαθήματα 

(δ) με την ανάπτυξη της έρευνας σε θέματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις και οργανισμούς, 
ανεξάρτητα από νομική μορφή και ιδιοκτησιακό καθεστώς. 

Η διδασκαλία ποσοτικών μεθόδων επιτρέπει την ποσοτική - μαθηματική μελέτη προβλημάτων 
που ανακύπτουν στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον λειτουργίας των επιχειρήσεων με 
απώτερο στόχο την καλλιέργεια της αναλυτικής και κριτικής σκέψης, τη εκτίμηση και αξιολόγηση 
οικονομετρικών υποδειγμάτων που αποτυπώνουν και περιγράφουν τις σχέσεις οικονομικών 
μεγεθών, τις δεξιότητες που επιτρέπουν στους φοιτητές να προβαίνουν σε μελέτες με τη χρήση 
διαφόρων λογισμικών. 

Οι αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες επιτρέπουν στους πτυχιούχους μας να λειτουργήσουν 
ως: 

• αποτελεσματικά στελέχη, 

• φορείς αλλαγής και 

• δυνητικοί ηγέτες 

στις επιχειρήσεις και οργανισμούς που θα δραστηριοποιηθούν. 

Ειδικότερα οι πτυχιούχοι έχουν τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες να απασχοληθούν 
επιτυχώς: 

• στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών όπως σε εμπορικές και επενδυτικές 
τράπεζες, χρηματιστηριακές εταιρείες, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες συμβούλων 
επιχειρήσεων, 

• σε δημόσιες υπηρεσίες και υπουργεία ως λογιστές, ελεγκτές, αναλυτές και αξιολογητές 
επενδυτικών προγραμμάτων, 

• σε κάθε είδους οικονομική μονάδα η οποία έχει ανάγκη της οργάνωσης και διαχείρισης ενός 
σύγχρονου λογιστηρίου, σε κάθε επιχείρηση που έχει την ανάγκη κατάρτισης και σχεδιασμού 
προϋπολογισμών, σχεδιασμού και ανάλυσης χρηματοοικονομικών σχεδίων, 
χρηματοοικονομικών προβλέψεων, ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, διαχείρισης 
κινδύνου. 

Επιπλέον, οι πτυχιούχοι μέσω όλων των ανωτέρω μαθημάτων αποκτούν όλες εκείνες τις γνώσεις 
που τους επιτρέπει να ανταποκριθούν με επιτυχία σε προγράμματα μεταπτυχιακών και 
διδακτορικών σπουδών του εσωτερικού και του εξωτερικού. 
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 65.  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

ΒΑΣΗ 2020: 5.800 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ : 

Στις προτεραιότητές είναι η ανάπτυξη της επιστημονικής κριτικής, της ανάλυσης και των 
επικοινωνιακών ικανοτήτων, σαν αποτέλεσμα ενός προσεκτικά σχεδιασμένου Προγράμματος 
Σπουδών που καλύπτει πλήρως τα επιστημονικά αντικείμενα της Λογιστικής και της 
Χρηματοοικονομικής. 

Έτσι, ο πτυχιούχος του Τμήματος αποκτά τις απαραίτητες γνώσεις για να απασχοληθεί είτε ως 
ελεύθερος επαγγελματίας, είτε ως ανώτερο ή ανώτατο στέλεχος στις επιχειρήσεις του δημοσίου ή 
ιδιωτικού τομέα ως Λογιστής, Κοστολόγος, Φοροτεχνικός, Ελεγκτής, Οργανωτής Λογιστηρίων και 
Οικονομικών Υπηρεσιών, Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος – Αναλυτής, Εκπαιδευτικός και γενικότερα 
ως επιστήμονας του ευρύτερου οικονομικού τομέα. 

Αναλυτικότερα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος ασχολούνται με την: 

• Εποπτεία, τήρηση και ενημέρωση Λογιστικών βιβλίων σύμφωνα με την κείμενη Φορολογική 
Νομοθεσία. 

• Σύνταξη και έλεγχο οικονομικών καταστάσεων. 

• Σύνταξη και έλεγχο των πάσης φύσεως φορολογικών δηλώσεων. 

• Εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου. 

• Εφαρμογή αρχών και μεθόδων Κοστολόγησης και σύνταξη προϋπολογισμών. 

• Αξιολόγηση επενδύσεων. 

• Σύνταξη χρηματοοικονομικών αναλύσεων και εκτιμήσεων. 

• Παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών και εκπόνηση χρηματοοικονομικών μελετών. 

• Στελέχωση κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα. 

 

 66.  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 

ΒΑΣΗ 2020: 7.875 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: -  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής αποκτούν τις απαραίτητες 
εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για τις πλέον σύγχρονες τάσεις που 
επικρατούν αυτή τη στιγμή στον επιστημονικό χώρο της λογιστικής, χρηματοοικονομικής και 
διοικητικής ανάλυσης, τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή πραγματικότητα.Πιο 
συγκεκριμένα, θα είναι σε θέση: 

(α) Να κατανοούν απλά και σύνθετα θέματα χρηματοοικονομικής λογιστικής με βάση τόσο τα 
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όσο και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. 

 

https://www.ihu.gr/tmimata/logistikis-chrimatooikonomikis#tab-9416d1b460ed4488e0f
http://accfin.uop.gr/?page_id=9172
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(β) Να εφαρμόζουν τις γνώσεις κοστολόγησης για τον ορθό υπολογισμό του κόστους των 
προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει η επιχείρηση, την κατάρτιση αποτελεσματικών 
προϋπολογισμών και τη λήψη επιτυχών διοικητικών αποφάσεων. 

 

(γ) Να αναλύουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων και να εκτιμούν τη 
θεμελιώδη αξία τους με την εφαρμογή των κατάλληλων υποδειγμάτων αποτίμησης. 

 

(δ) Να εξοικειώνονται με τον εξωτερικό και εσωτερικό έλεγχο, καθώς και με τα συστήματα 
εσωτερικών δικλίδων ασφαλείας και ελέγχου διοίκησης της επιχείρησης. 

 

(ε) Να κατανοούν σύνθετα θέματα φορολογικής λογιστικής των επιχειρήσεων και να 
εξοικειώνονται με τις απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά του φορολογικού συστήματος της 
Ελλάδας. 

 

(στ) Να αξιολογούν θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης και προγραμματισμού των 
επιχειρήσεων και να εξοικειώνονται με τη λήψη αποφάσεων για τη μερισματική πολιτική, την 
κεφαλαιακή διάρθρωση, τη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, τη διαχείριση κινδύνου, τις 
συγχωνεύσεις και εξαγορές κλπ. 

 

(ζ) Να κατανοούν τη λειτουργία των εγχώριων αλλά και διεθνών αγορών χρήματος και 
κεφαλαίου και πώς αυτές επιδρούν στην οικονομική πολιτική και στις αποφάσεις που 
λαμβάνουν οι επιχειρήσεις. 

 

(η) Να εξοικειώνονται με τη χρήση σύνθετων χρηματοοικονομικών προϊόντων. 

 

(θ) Να κατανοούν προχωρημένα θέματα αξιολόγησης επενδύσεων και διαχείρισης 
χαρτοφυλακίου. 

 

(ι) Να διαθέτουν το κατάλληλο υπόβαθρο ποσοτικών γνώσεων σε μαθηματικά, στατιστική και 
οικονομετρία. 

 

(ια) Να εξοικειώνονται με σύγχρονες εξελίξεις στους χώρους της διεθνούς χρηματοοικονομικής, 
της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής και των αγορών χρήματος και κεφαλαίου. 

 

(ιβ) Να εξοικειώνονται με τη χρήση νέων τεχνολογιών τόσο στο πλαίσιο της λογιστικής (μέσω 
της εκμάθησης σύγχρονων λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων) όσο και της 
χρηματοοικονομικής (μέσω της εκμάθησης υπολογιστικών πακέτων ανάλυσης). 

 

(ιγ) τέλος, να αποκτούν ουσιαστικές γνώσεις σε ένα ευρύ φάσμα υποστηρικτικών μαθημάτων 
στα γνωστικά αντικείμενα του δικαίου, των οικονομικών, των ποσοτικών μεθόδων, της 
πληροφορικής, του μάρκετινγκ, της διοίκησης των επιχειρήσεων, της επιχειρησιακής ηθικής, της 
επιχειρηματικότητας κλπ. που θα τους φανούν χρήσιμα στη μελλοντική επαγγελματική 
σταδιοδρομία τους. 

 

 67.  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 
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ΒΑΣΗ 2020: 4.975 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ :  

Tο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι εφάμιλλο των 
αντίστοιχων προγραμμάτων των πανεπιστημίων του εξωτερικού, είναι προσαρμοσμένο στην 
ελληνική πραγματικότητα και αποβλέπει στην κάλυψη των επαγγελματικών αναγκών του 
λογιστικού και χρηματοοικονομικού τομέα της χώρας. Οι πτυχιούχοι του 

Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής αποκτούν τις απαραίτητες εξειδικευμένες 
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για τις πλέον σύγχρονες τάσεις που επικρατούν αυτή τη 
στιγμή στον επιστημονικό χώρο της λογιστικής, χρηματοοικονομικής και διοικητικής ανάλυσης, 
τόσο στην 

ελληνική όσο και στη διεθνή πραγματικότητα. 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, με βάση τις εξειδικευμένες 
επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται - είτε σε συνεργασία με άλλους 
επιστήμονες είτε αυτοδυνάμως - ως στελέχη Λογιστηρίων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. 

Συγκεκριμένα δραστηριοποιούνται: 

i. ως βοηθοί αρχικά και αργότερα ως στελέχη των λογιστηρίων. 

ii. ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ατομικά ή ως μέλη εταιρειών, σε τήρηση βιβλίων Α, Β, Γ 
κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 

iii. ως υπεύθυνοι λογιστές-στριες σε λογιστήρια και ως προϊστάμενοι των λογιστηρίων. 

iv. ως οικονομικοί διευθυντές επιχειρήσεων και οργανισμών. 

v. ως επιχειρηματίες ή στελέχη σε χρηματιστηριακές εταιρείες. 

vii. ως καθηγητές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. 

 

 68.  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 8.300  (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Oι φοιτητές του Τμήματος αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τα ελληνικά και διεθνή 
λογιστικά πρότυπα και την λειτουργία των αγορών χρήματος και κεφαλαίου. Τα μαθήματα του 
Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος διακρίνονται σε υποχρεωτικά μαθήματα και σε 
μαθήματα επιλογής. Τα δύο πρώτα έτη του προγράμματος σπουδών περιλαμβάνουν 5 
υποχρεωτικά μαθήματα λογιστικής και χρηματοοικονομικής ανά εξάμηνο. Τα δύο τελευταία έτη 
του προγράμματος περιλαμβάνουν ένα μείγμα από 3 υποχρεωτικά μαθήματα και 2 μαθήματα 
επιλογής ανά εξάμηνο. Τα υποχρεωτικά μαθήματα περιλαμβάνουν γνωστικά αντικείμενα όπως: 
λογιστική και χρηματοοικονομική υποβάθρου, δίκαιο, οικονομικά, στατιστική και οικονομετρία, 
οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων, οικονομικά μαθηματικά, πληροφοριακά συστήματα, 
κ.ά., και θέτουν την θεωρητική και πρακτική βάση για την καλύτερη κατανόηση του 
περιβάλλοντος των επιχειρήσεων. Τα μαθήματα επιλογής συνδέουν την θεωρία με την πράξη 
και προσφέρουν την δυνατότητα εμβάθυνσης σε εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα της 
λογιστικής και της χρηματοοικονομικής. 

https://accfin.uowm.gr/wp-content/uploads/2020/10/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D-%CE%A4%CE%9C%CE%97%CE%9C%CE%91-%CE%9B%CE%9F%CE%A7%CE%A1%CE%97_%CE%A0%CE%91%CE%94%CE%9C_%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F_%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F-2020-21-1.pdf
http://accfin.uth.gr/files/userfiles/Anakoinwseis/odhgos%20LOXRH%202020%202021_8_2_2021.pdf
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Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο απόφοιτος του τμήματος ονομάζεται "Πτυχιούχος 
Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής", διαθέτει δε όλες τις απαραίτητες επιστημονικές και 
τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες ώστε να απασχολείται ως υπεύθυνος λογιστηρίου, 
φοροτεχνικός και σύμβουλος επιχειρήσεων είτε στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα είτε ως 
ελεύθερος επαγγελματίας. Ειδικότερα ο(η) πτυχιούχος του τμήματος Λογιστικής & 
Χρηματοοικονομικής: 

•  Συντάσσει και αναλύει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων 

• Τηρεί τα λογιστικά βιβλία και εκδίδει τα φορολογικά στοιχεία όλων των κατηγοριών του 
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, με βάση το Ε.Γ.Λ.Σ και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης 

• Καταρτίζει προϋπολογισμούς και απολογισμούς και αναλύει τα αποτελέσματα με βάση 
τις αποκλίσεις 

•  Εφαρμόζει τις αρχές και τις μεθόδους κοστολόγησης 

• Χειρίζεται και εφαρμόζει τα σύγχρονα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 

•  Εκπονεί χρηματοοικονομικές μελέτες και παρέχει εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές 
συμβουλές 

•  Αναλαμβάνει την διεκπεραίωση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των 
επιχειρήσεων 

•  Προβαίνει σε εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο των επιχειρήσεων 

•  Παρέχει συμβουλές για λογιστικά, διοικητικά, εργατικά θέματα 

•  Εκπονεί οικονομοτεχνικές μελέτες 

•   Κατανοεί παρακολουθεί και γνωρίζει τις οικονομικές εξελίξεις και τις χρηματοπιστωτικές 
διαδικασίες 

 

 69.  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 5.075 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ : 

Σκοπός του Τμήματος είναι η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο 
της Οικονομικής Επιστήμης και ειδικότερα στα αντικείμενα της Λογιστικής, της 

Χρηματοοικονομικής και της Διοίκησης των Επιχειρήσεων. Ειδικότερα, το ανανεωμένο ΠΠΣ του 
Τμήματος είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική και διεθνή πραγματικότητα και παρέχει γνώσεις 
και δεξιότητες σε θέματα σχετικά με τη οργάνωση και λειτουργία των λογιστικών και 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου 
τομέα, σύμφωνα με το Π.Δ. 475/91 «περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της άδειας 
ασκήσεως του», Ειδικότερα, ο απόφοιτος του Τμήματος θα είναι σε θέση: 

•  Να αναλύει, επεξεργάζεται και να ερμηνεύει οικονομικά φαινόμενα, μεγέθη, να 
συντάσσει και να υποβάλλει σχετικές μελέτες και εκθέσεις προς επιχειρήσεις, 
οργανισμούς και γενικά φορείς οικονομικής δραστηριότητας 

•  Να παρέχει συμβουλές επί οικονομικών επιχειρησιακών, αναπτυξιακών, 
ταμιευτικών,χρηματοπιστωτικών, φοροτεχνικών και εμπορικών θεμάτων προς φορείς 
οικονομικής και επιχειρησιακής δραστηριότητας του ιδιωτικού, του δημόσιου τομέα και 
της Δημόσιας Διοίκησης. 

http://accfin.teiep.gr/sites/default/files/odigos_spoydon_pps_log.hr._2019_0.pdf
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• Να σχεδιάζει υπηρεσίες οργάνωσης, διεύθυνσης των οικονομικών δραστηριοτήτων 
επιχειρήσεων καθώς και φορέων οικονομικής δραστηριότητας του Δημόσιου Τομέα. 

• Να σχεδιάζει υπηρεσίες οργάνωσης, διεύθυνσης, εποπτείας λογιστικών υπηρεσιών, 
κατάρτισης και υπογραφής Οικονομικών καταστάσεων 

•  Να παρέχει φοροτεχνικές υπηρεσίες, οργάνωση, λειτουργία και διεύθυνση γραφείων 
και επιχειρήσεων 

•  Να προγραμματίζει στατιστικές και οικονομετρικές μεθόδους και έρευνες επεξεργασία, 
ανάλυση, ερμηνεία και γενικά επιστημονική και πρακτική αξιοποίηση στατιστικών 
στοιχείων που αφορούν στην οικονομία, στα οικονομικά μεγέθη, στους συντελεστές της 
παραγωγής, στην παραγωγική και αναπτυξιακή διαδικασία 

•  Να ελέγχει τη διαχείρισης, των οικονομικών καταστάσεων βιβλίων και στοιχείων, 
επιχειρήσεων, Οργανισμών, Ιδρυμάτων και γενικά φορέων οικονομικής και 
επιχειρησιακής δραστηριότητας ή διαχείρισης φορέων του ιδιωτικού ή του Δημόσιου 
τομέα κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και η σύνταξη – έκδοση των 
αναγκαίων και σχετικών πορισμάτων εκθέσεων και πιστοποιητικών. 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος αναπτύσσουν όλες εκείνες τις απαραίτητες δεξιότητες και έχουν 
γνωστικό - επιστημονικό υπόβαθρο, έτσι ώστε να είναι σε θέση να συνεχίσουν αυτοτελώς και 
με μεγάλο βαθμό ικανότητας περάτωσης, μεταπτυχιακούς κύκλους σπουδών στο γνωστικό τους 
αντικείμενο. 

• Τηρούν τα λογιστικά βιβλία όλων των κατηγοριών σύμφωνα με την κείμενη 
φορολογική  νομοθεσία, το Ε.Γ.Λ.Σ. και τα κλαδικά Λογιστικά Σχέδια. 

•  Συντάσσουν και να αναλύουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

•  Καταρτίζουν προϋπολογισμούς επιχειρήσεων και οργανισμών και μπορούν να τους 
διερευνούν αυτούς με βάση το πρότυπο κόστος. 

•  Εφαρμόζουν αρχές και μεθόδους κοστολόγησης. 

•  Εκπονούν οικονομοτεχνικές μελέτες, επιχειρησιακά σχέδια (business plans), και 
οικονομικές αναφορές (fnannial epp rni). 

•  Συμβουλεύουν σε οικονομικά θέματα, και συμμετέχουν σε οικονομικές έρευνες. 

•  Εφαρμόζουν διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου. 

•  Χρησιμοποιούν σύγχρονες εφαρμογές Η/Υ και πληροφοριακά συστήματα διοίκησης στη 
Λογιστική και τη Χρηματοοικονομική. 

• Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (Ν. 2515/1997, Π.Δ. 
340/1998, Ν.2771/1999, Ν. 4152/2013) οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν 
κατοχυρωμένα με νόμο τα επαγγελματικά δικαιώματα του Λογιστή-Φοροτέχνη και έτσι 
μπορούν να απασχοληθούν ως στελέχη λογιστηρίου επιχειρήσεων ή οργανισμών και ως 
αυτοαπασχολούμενοι. Επίσης, μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του ορκωτού 
Ελεγκτή-Λογιστή με βάση τις προϋποθέσεις που θέτει ο Νόμος. 

 

 

 

 70.  ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α. 

ΒΑΣΗ 2020: 15.000 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Στο τέταρτο έτος σπουδών, οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις παρακάτω 
κατευθύνσεις: 1.Μάρκετινγκ 2.Επικοινωνία 3.Μικτή κατεύθυνση Προοπτικές Απασχόλησης. 

https://sep4u.gr/sxoles/openosp.php?f=MzE0
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας διαθέτει δυο βασικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο αφορά 
στην ισορροπία μεταξύ ποσοτικής και ποιοτικής προσέγγισης. Στο Πρόγραμμα Σπουδών 
συνυπάρχουν μαθήματα ποσοτικά/τεχνικά, όπως Πληροφορική, Μαθηματικά, Επιχειρησιακή 
Έρευνα, Σχεδιασμός Διαφήμισης, κ.λπ., με μαθήματα ποιοτικά/συμπεριφορικά, όπως 
Βιομηχανική Ψυχολογία, Συμπεριφορά Οργανώσεων, Συμπεριφορά Καταναλωτή, Ιστορία της 
Τέχνης, κ.λπ. Το δεύτερο χαρακτηριστικό αφορά στην ισορροπία μεταξύ της γενικής και της 
ειδικής εκπαίδευσης. Η απόκτηση Πτυχίου προϋποθέτει επιτυχή εξέταση σε σαράντα (40) 
συνολικά μαθήματα. Όλοι οι φοιτητές του Τμήματος παρακολουθούν τα τρία πρώτα χρόνια ένα 
κοινό Πρόγραμμα με τριάντα (30) υποχρεωτικά μαθήματα κορμού και δέκα (10) μαθήματα 
επιλογής. Επιπλέον, απαιτούνται έξι (6) μαθήματα ξένης γλώσσας, εκτός αν υπάρχει 
αναγνωρισμένο Δίπλωμα ξένης γλώσσας. Τα μαθήματα είναι ισοδύναμα μεταξύ τους και κάθε 
ένα διδάσκεται τέσσερις (4) ώρες την εβδομάδα. Οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων 
του Τμήματος διαφαινονται εξαιρετικές σύμφωνα με όλες τις δημοσιευμένες έρευνες, καθώς η 
ζήτηση στελεχών στο χώρο του Μάρκετινγκ και της Επικοινωνίας είναι εξαιρετικά έντονη. Πιο 
συγκεκριμένα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους ως 
στελέχη επιχειρήσεων και Oργανισμών σε αρκετούς τομείς. Πλεονεκτούν ιδιαίτερα στους τομείς 
Μάρκετινγκ, Πωλήσεων, Εξαγωγών, Διαφήμισης, Έρευνας Αγοράς, Δημοσίων Σχέσεων, 
Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων και Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας. Επίσης, το υπόβαθρο των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών επιτρέπει την εξέλιξη των πτυχιούχων σε συμβούλους 
επιχειρήσεων και επιχειρηματίες. Τέλος, οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν τα εφόδια για να 
συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, στον ευρύτερο χώρο 
των επιχειρηματικών σπουδών. 

 

 71.  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 9.900 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Οι κατευθύνσεις είναι : 1) Βιομηχανική Παραγωγή,  2) Σχεδιασμού Συστημάτων  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής προέκυψε από τη συνένωση του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. και του 
Τμήματος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών Τ.Ε.του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.). Αντικείμενο του Τμήματος Μηχανικών 
Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής  είναι η σχεδίαση σύγχρονων, συστημάτων και 
υπηρεσιών ακολουθώντας τις βέλτιστες προσεγγίσεις στον διεπιστημονικό χώρο της σχεδίασης, 
συνδυάζοντας δημιουργικά γνώσεις και μεθοδολογίες από ένα ευρύ φάσμα των επιστημών και 
δίνοντας σημαντική έμφαση στη χρήση νέων τεχνολογιών για τη σχεδίαση και παραγωγή 
καινοτομικών προϊόντων. Ο σκοπός του Τμήματος είναι να παράγει αποφοίτους που θα 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά νέες τεχνολογίες, επιστήμη και τέχνη για να 
σχεδιάσουν λύσεις με την μορφή εύχρηστων και λειτουργικών Προϊόντων, Διαδικασιών και 
Συστημάτων σε όλους τους παραγωγικούς τομείς.  Το Τμήμα ανταποκρίνεται με αυτόν τον τρόπο 
στις τρέχουσες αλλά και στις αναδυόμενες ανάγκες για στελέχη στη βιομηχανία και τις 
επιχειρήσεις στο παγκόσμιο ανταγωνισμό.  

 

 72.  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΒΑΣΗ 2020: 4.925 (ΓΕΛ) 

https://sep4u.gr/sxoles/openosp.php?f=Mzg5
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος υποστηρίζει τις εξής δύο (2) 
κατευθύνσεις: Κατεύθυνση I: Χρηματοοικονομική Μηχανική Κατεύθυνση IΙ: Μηχανική της 
Διοίκησης. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Είναι πολυτεχνικό τμήμα, οι απόφοιτοι είναι διπλωματούχοι μηχανικοί, και η διάρκεια των 
σπουδών είναι πενταετής. Το Τμήμα έρχεται να καλύψει τις ανάγκες της Νέας Οικονομίας με 
σύγχρονες ειδικότητες μηχανικών, ικανών να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της Νέας Εποχής 
καθώς και στην έρευνα και προαγωγή της τεχνογνωσίας στους τομείς της: Χρηματοοικονομικής 
Μηχανικής (Financial Engineering) Μηχανική της Διοίκησης (Management Engineering). Στο site 
του τμήματος αναφέρεται: Ο απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, 
με την αποπεράτωση των σπουδών του, θα είναι ένας ικανότατος μηχανικός και επαγγελματίας. 
Οι επαρκείς γνώσεις Πληροφορικής, Επιχειρησιακής Έρευνας, Διοίκησης, Οικονομίας και 
Στατιστικής, θα συντελέσουν στη διαμόρφωσή του ως επιστήμονα και ως πλήρως 
καταρτισμένου μηχανικού – στελέχους επιχείρησης / εργοστασίου. Έτσι ο απόφοιτος του 
Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης θα έχει μπροστά του ένα ευρύ επαγγελματικό 
ορίζοντα. Θα μπορεί να σταδιοδρομήσει, σε εργοστάσια, επιχειρήσεις, οργανισμούς, τράπεζες, 
εταιρείες επενδύσεων, χρηματιστηριακές εταιρείες και σε πολλές επιχειρηματικές μονάδες ως 
οικονομοτεχνικός σύμβουλος και διευθυντής. Ο απόφοιτος του ΤΜΟΔ θα καταρτίζεται άριστα 
ώστε ως μηχανικός να έχει επιπροσθέτως εξειδικευμένες οικονομικές και διοικητικές 
γνώσεις.  Όλοι οι απόφοιτοι ΜΟΔ εξάλλου έχουν τη δυνατότητα (κατόπιν δικής τους επιλογής) 
να ασχοληθούν με τους παρακάτω τομείς εξειδίκευσης:  

-Μελέτες κοστολόγησης, σύνταξη και έλεγχο προϋπολογισμών  

-Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων των τεχνικο-οικονομικών συστημάτων 

 -Ειδικές γνώσεις πληροφορικής (εξειδικευμένος προγραμματισμός Η/Υ, δίκτυα υπολογιστών, 
βάσεις δεδομένων) 

 -Ανάλυση οικονομοτεχνικής εφικτότητας έργων πληροφορικής, εγκατάστασης ολοκληρωμένων 
πληροφοριακών συστημάτων και νέων τεχνολογικών εφαρμογών -Επιστημονική ανάλυση, 
ταξινόμηση και επεξεργασία δεδομένων και πληροφοριών  

-Γενικές μελέτες οικονομικές, κοινωνικές, οργανώσεως και επιχειρησιακής έρευνας και μελέτες 
βιομηχανιών όπως αυτές αναφέρονται και περιγράφονται στο ΠΔ 541/78 περί μητρώου 
μελετητών. 

 

 73.  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

ΒΑΣΗ 2020: 10.075 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Το Τμήμα αυτό εκπαιδεύει μηχανικούς στο σχεδιασμό συστημάτων παραγωγής προϊόντων και 
υπηρεσιών ώστε να εξασφαλίζονται αύξηση της ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής 
προϊόντων με ταυτόχρονη μείωση των διατιθέμενων πόρων. Ο ΜΠΔ είναι ένας/μια Μηχανικός 
με Τεχνολογικό Υπόβαθρο και Διοικητικές Ικανότητες. Φροντίζει για την καλύτερη αξιοποίηση 
των εργαζομένων, της τεχνολογίας και γενικά των πόρων της επιχείρησης.Σήμερα, οι ΜΠΔ 
απασχολούνται σε όλα τα στάδια της παραγωγής σε βιομηχανίες, εταιρείες παροχής υπηρεσιών 

http://www.fme.aegean.gr/docs/Student_Guide_Academic_Year_2019_2020.pdf
http://www.iem.ihu.gr/assets/2020_IEM_Undergraduate_Programme_Handbook_Gr_v2.5.pdf
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και κυβερνητικούς οργανισμούς ως μεσαία και ανώτερα διοικητικά στελέχη, φορείς 
καινοτομικών αλλαγών και σύμβουλοι σε θέματα ανάπτυξης. Ενδεικτικοί τομείς απασχόλησης 
του ΜΠΔ μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν: 

 Η ειδικότητα του ΜΠΔ έχει ευρύ πεδίο δράσης. Σήμερα, οι ΜΠΔ απασχολούνται σε όλα τα 
στάδια της παραγωγής σε βιομηχανίες, εταιρείες παροχής υπηρεσιών και κυβερνητικούς 
οργανισμούς ως μεσαία και ανώτερα διοικητικά στελέχη, φορείς καινοτομικών αλλαγών και 
σύμβουλοι σε θέματα ανάπτυξης. Ενδεικτικοί τομείς απασχόλησης του ΜΠΔ μεταξύ άλλων 
περιλαμβάνουν: -Σχεδιασμό και διοίκηση συστημάτων και εγκαταστάσεων παραγωγής -
Ανάπτυξη και διοίκηση πληροφοριακών συστημάτων Ανάπτυξη Εφαρμογών Ηλεκτρονικού 
Εμπορίου 

-Σχεδιασμό προϊόντων με Η/Υ και ταχεία ανάπτυξη πρωτοτύπων -Προγραμματισμό απαιτήσεων 
υλικών 

-Εφοδιαστική -Δυναμική κατανομή πόρων  

-Μελέτη και σχεδιασμό ρομποτικών εγκαταστάσεων και οχημάτων  

-Διοίκηση και χρονικό προγραμματισμό έργων  

-Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας - 

Τηλεματική μεταφορών  

-Οργάνωση συστημάτων και διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας 

 -Χρηματοοικονομική διοίκηση  

-Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων 

 -Χρηματοοικονομική μηχανική και διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων  

-Ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων 

 -Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Μελέτη συμπεριφοράς καταναλωτών και τεχνολογικό 
marketing 

 -Επιχειρησιακή έρευνα και πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων 

 

74.  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΔΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 11.050 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Ο Διπλωματούχος ΜΠΔ σύμφωνα με το Π.Δ.71/1995 έχει τη δυνατότητα επαγγελματικής 
ενασχόλησης στις εξής δραστηριότητες:  

α. Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας. Σε αυτά περιλαμβάνεται η 
βελτιστοποίηση ρυθμών παραγωγής, κατανομή εργασιών, έλεγχος αποθεμάτων, κατανομή 
επισκευαστικών πόρων, προγραμματισμός συντήρησης και αντικατάστασης εξοπλισμού, 
κατανομή πρώτων υλών και άλλες συγγενείς δραστηριότητες. 

 β. Έρευνα, σχεδιασμός και αυτοματοποίηση της κατασκευής πάσης φύσεως προϊόντων, με τη 
βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών.  

γ. Χωροθέτηση της μονάδας παραγωγής. ως μονάδα παραγωγής νοείται το εργοστάσιο ή η 
μονάδα παροχής υπηρεσιών, για τη χωροθέτηση της οποίας λαμβάνονται υπόψιν τεχνικοί, 
οικονομικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες.  

https://pme.duth.gr/wp-content/uploads/2021/02/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD-2020-2021.pdf
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δ. Ενδοεπιχειρησιακή χωροταξία και σχεδίαση των επιμέρους συστημάτων παραγωγής. ως 
σχεδίαση συστημάτων παραγωγής νοείται η βελτιστοποίηση της θέσης των μηχανημάτων (και 
εν γένει των σταθμών παραγωγής) χωρίς να αγνοείται και η παράμετρος του ανθρώπινου 
δυναμικού.  

ε. Επιστημονική προετοιμασία λήψης αποφάσεων ή / και άσκηση επιστημονικής διοίκησης σε 
οποιοδήποτε διοικητικό-τεχνικό σύστημα πχ δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις και 
οργανισμοί, και βιομηχανικές μονάδες. στ. Χρονικός και τεχνικο-οικονομικός προγραμματισμός 
έργων.  

ζ. Μελέτες πάσης φύσεως που αφορούν στην οργάνωση επιχειρήσεων, με στόχο την 
αποτελεσματική άσκηση διοίκησης. Ο Διπλωματούχος ΜΠΔ έχει τη δυνατότητα εγγραφής του 
στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, στο Μητρώο Eμπειρίας Κατασκευαστών και στη 
Γνωμοδοτική Επιτροπή Μελετών, για τα αντίστοιχα έργα. 

 

75.  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 11.350 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Η ειδικότητα του ΜΠΔ έχει ευρύ πεδίο δράσης. Σήμερα, οι ΜΠΔ απασχολούνται σε όλα τα 
στάδια της παραγωγής σε βιομηχανίες, εταιρείες παροχής υπηρεσιών και κυβερνητικούς 
οργανισμούς ως μεσαία και ανώτερα διοικητικά στελέχη, φορείς καινοτομικών αλλαγών και 
σύμβουλοι σε θέματα ανάπτυξης. Ενδεικτικοί τομείς απασχόλησης του ΜΠΔ μεταξύ άλλων 
περιλαμβάνουν: 

-Σχεδιασμό και διοίκηση συστημάτων και εγκαταστάσεων παραγωγής -Ανάπτυξη και διοίκηση 
πληροφοριακών συστημάτων Ανάπτυξη Εφαρμογών Ηλεκτρονικού Εμπορίου  

-Σχεδιασμό προϊόντων με Η/Υ και ταχεία ανάπτυξη πρωτοτύπων -Προγραμματισμό απαιτήσεων 
υλικών  

-Εφοδιαστική -Δυναμική κατανομή πόρων  

-Μελέτη και σχεδιασμό ρομποτικών εγκαταστάσεων και οχημάτων -Διοίκηση και χρονικό 
προγραμματισμό έργων  

-Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας  

-Τηλεματική μεταφορών  

-Οργάνωση συστημάτων και διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας -Χρηματοοικονομική 
διοίκηση  

-Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων  

-Χρηματοοικονομική μηχανική και διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων. 

-Ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων 

 -Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Μελέτη συμπεριφοράς καταναλωτών και τεχνολογικό 
marketing  

-Επιχειρησιακή έρευνα και πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων 

 

Ο Διπλωματούχος ΜΠΔ σύμφωνα με το Π.Δ.71/1995 έχει τη δυνατότητα επαγγελματικής 
ενασχόλησης στις εξής δραστηριότητες: 

https://sep4u.gr/sxoles/openosp.php?f=MjMw
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α. Προγραμματισμός και έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας. Σε αυτά περιλαμβάνεται η 
βελτιστοποίηση ρυθμών παραγωγής, κατανομή εργασιών, έλεγχος αποθεμάτων, κατανομή 
επισκευαστικών πόρων, προγραμματισμός συντήρησης και αντικατάστασης εξοπλισμού, 
κατανομή πρώτων υλών και άλλες συγγενείς δραστηριότητες. 

 β. Έρευνα, σχεδιασμός και αυτοματοποίηση της κατασκευής πάσης φύσεως προϊόντων, με τη 
βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών.  

γ. Χωροθέτηση της μονάδας παραγωγής. ως μονάδα παραγωγής νοείται το εργοστάσιο ή η 
μονάδα παροχής υπηρεσιών, για τη χωροθέτηση της οποίας λαμβάνονται υπόψιν τεχνικοί, 
οικονομικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες. 

 δ. Ενδοεπιχειρησιακή χωροταξία και σχεδίαση των επιμέρους συστημάτων παραγωγής. ως 
σχεδίαση συστημάτων παραγωγής νοείται η βελτιστοποίηση της θέσης των μηχανημάτων (και 
εν γένει των σταθμών παραγωγής) χωρίς να αγνοείται και η παράμετρος του ανθρώπινου 
δυναμικού.  

ε. Επιστημονική προετοιμασία λήψης αποφάσεων ή / και άσκηση επιστημονικής διοίκησης σε 
οποιοδήποτε διοικητικό-τεχνικό σύστημα πχ δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις και 
οργανισμοί, και βιομηχανικές μονάδες. στ. Χρονικός και τεχνικο-οικονομικός προγραμματισμός 
έργων. 

ζ. Μελέτες πάσης φύσεως που αφορούν στην οργάνωση επιχειρήσεων, με στόχο την 
αποτελεσματική άσκηση διοίκησης. Ο Διπλωματούχος ΜΠΔ έχει τη δυνατότητα εγγραφής του 
στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, στο Μητρώο Eμπειρίας Κατασκευαστών και στη 
Γνωμοδοτική Επιτροπή Μελετών, για τα αντίστοιχα έργα. 

 

76.  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 13.975 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Tο Πρόγραμμα Σπουδών υποστηρίζει τις εξής τρεις Κατευθύνσεις Σπουδών : 
Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων Δικτύων 
Υπολογιστών και Επικοινωνιών 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Σκοπός του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών είναι η παροχή υψηλής 
ποιότητας σπουδών για την εκπαίδευση επιστημόνων Mηχανικών οι οποίοι θα διαθέτουν 
υψηλού επιπέδου γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στην επιστήμη και στην τεχνολογία των 
Υπολογιστών, των Επικοινωνιών και της Πληροφορικής. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών. 

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος έχει καταρτιστεί με βάση τα πρότυπα 
προγράμματα σπουδών που προτείνουν διεθνείς οργανισμοί, όπως η Association for Computing 
Machinery (ACM) και η IEEE Computer Society (ΙΕΕΕ CS) και λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες 
της  Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).  

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος αποσκοπεί: 

•  στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης τόσο σε θεωρητικό όσο και σε 
εργαστηριακό επίπεδο,  

• στη συνεχή παρακολούθηση των νέων εξελίξεων της επιστήμης, της έρευνας και της τεχνολογίας 
και στην προσαρμογή του εκπαιδευτικού αντικειμένου σε αυτές, 

•  στην απόκτηση ικανοτήτων από τους αποφοίτους, οι οποίες τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν 
επιτυχώς στο ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον του επαγγέλματος του Μηχανικού 
Πληροφορικής και Υπολογιστών με πολύ καλές προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας,  

http://www.ice.uniwa.gr/education/undergraduate/curriculum/
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• στην απόκτηση γνώσεων από τους αποφοίτους, οι οποίες τους δίνουν τη δυνατότητα να 
παρακολουθήσουν με επιτυχία προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ΑΕΙ της Ελλάδας και 
του εξωτερικού. 

 

77.  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

ΒΑΣΗ 2020: 13.325 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Στο έκτο εξάμηνο οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις δύο παρακάτω ομάδες 
μαθημάτων: -Ηλεκτρονικών και Ενσωματωμένων Συστημάτων (ΗΛΕΣ): συνδυασμός των ΓΠ ΗΛ 
και ΕΥΣ. -Προγραμματισμού, Δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης (ΠΔΤΝ): συνδυασμός των ΓΠ 
ΔΔΤΝ και ΠΑ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος έχει σχεδιαστεί, έτσι ώστε να παρέχει 
γνώσεις σε όλο το φάσμα των τεχνολογιών της Πληροφορικής και της Ηλεκτρονικής επιστήμης, 
δίνοντας παράλληλα, στους φοιτητές την δυνατότητα να επιλέξουν με ευελιξία Γνωστικές 
Περιοχές (ΓΠ) στις οποίες επιθυμούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξειδίκευση. Οι Γνωστικές 
Περιοχές που καλύπτει το Τμήμα είναι:  

• Γενικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων (ΓΓΔ)  

• Προγραμματισμός και Αλγόριθμοι (ΠΑ)  

• Ηλεκτρονική (ΗΛ) Επικοινωνίες και Δίκτυα (ΕΔ)  

• Ενσωματωμένα – Υπολογιστικά Συστήματα (ΕΥΣ)   

• Διαχείριση Δεδομένων – Τεχνητή Νοημοσύνη (ΔΔΤΝ) 

 “Η φυσιογνωμία του Τμήματος εναρμονίζεται και εξυπηρετεί τις σύγχρονες, ραγδαία 
εξελισσόμενες τάσεις στις ευρύτερες επιστημονικές περιοχές της Πληροφορικής και της 
Ηλεκτρονικής Μηχανικής. Το προπτυχιακό και τα δύο μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών 
καθώς και η όλη επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος στοχεύουν στην 
ενσωμάτωση της επιστήμης και της τεχνολογίας που αφορούν στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, 
την εφαρμογή, τη διαχείριση, τη συντήρηση και την επέκταση/βελτίωση συστημάτων υλικού 
(hardware) και λογισμικού (software), είτε πρόκειται για αυτοτελή ηλεκτρονικά και 
υπολογιστικά συστήματα, είτε πρόκειται για επιμέρους δομικά στοιχεία ευρύτερων 
ηλεκτρονικών και υπολογιστικών συστημάτων ή/και ηλεκτρονικά και υπολογιστικά συστήματα 
ελεγχόμενου εξοπλισμού. Ο απόφοιτος Μηχανικός Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών 
Συστημάτων, θα έχει τη δυνατότητα να κατανοήσει, να ανταποκριθεί ως επαγγελματίας ή 
ερευνητής, να συμμετέχει ενεργά και να οδηγεί τις εξελίξεις σε νέες και μελλοντικές τεχνολογίες, 
εφαρμογές, συστήματα και υπηρεσίες όπως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things), 
το Απτικό Διαδίκτυο (Tactile Internet), την Επαυξημένη Πραγματικότητα (Augmented Reality), τη 
Διαχείριση μεγάλου όγκου Δεδομένων (Big Data), τα Ευφυή συστήματα Διαχείρισης και 
μεταφοράς Ενέργειας (Smart Grid), τη Ρομποτική, τα Αυτόνομα Οχήματα, τα Καθορισμένα από 
Λογισμικό Δίκτυα (Software Defined Networks), τα Νέας Γενιάς κοινωνικά και Τηλεπικοινωνιακά 
Δίκτυα (π.χ. 5G), τις τεχνολογίες Υπολογιστικής Νέφους, Ομίχλης και Άκρων (Cloud, Fog and Edge 
Computing), τις τεχνολογίες Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού (Mobile and Cloud Computing), 
τις νέες Ηλεκτρονικές τεχνολογίες της ιατρικής.) 

78.  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

ΒΑΣΗ 2020:  11.325 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

https://www.iee.ihu.gr/udg_courses/
http://ict.ihu.gr/programma_spoudwn
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Οι φοιτητές που εισάγονται στο Τμήμα αποκτούν ευρεία κατάρτιση στους κλάδους της 
Πληροφορικής, των Υπολογιστών και των Τηλεπικοινωνιών, γεγονός που ανοίγει διάπλατα τους 
ορίζοντές τους για απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας. Πιθανές θέσεις απασχόλησης για 
τους αποφοίτους του Τμήματός μας υπάρχουν τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, 
καθόσον οι σχετικές τεχνολογίες είναι πλέον απαραίτητες για τη λειτουργία κάθε οργανισμού ή 
επιχείρησης οποιουδήποτε μεγέθους. Το Τμήμα διαθέτει εξαιρετική διδακτική, εργαστηριακή 
και ερευνητική υποδομή. Λειτουργεί από την ίδρυσή του στο ιδιόκτητο campus του ΔΙ.ΠΑ.Ε. στις 
Σέρρες, έκτασης 250 στρεμμάτων νοτιοανατολικά της πόλης των Σερρών, σε σύγχρονες 
κτηριακές εγκαταστάσεις και έναν πανέμορφο περιβάλλοντα χώρο. Το Τμήμα μας, παρά τα λίγα 
χρόνια λειτουργίας του, έχει ήδη υψηλή αναγνωρισιμότητα τόσο στον ακαδημαϊκό χώρο – μέσω 
συνεργασιών των μελών Ε.Π. με άλλα Τμήματα και Ιδρύματα και μέσω συμμετοχής τους σε 
ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα – όσο και στο χώρο εργασίας μέσω της θετικής 
εικόνας που παρουσιάζουν οι πτυχιούχοι που ήδη έχουν βρει απασχόληση. 

 

79.  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 

ΒΑΣΗ 2020: 5.450 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Το αντικείμενο του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων είναι η 
ολοκληρωμένη σχεδίαση προϊόντων και συστημάτων με την δημιουργική χρήση γνώσης και 
ιδεών από ένα ευρύ φάσμα των τεχνών και των επιστημών, ενώ δίνεται έμφαση στην χρήση 
νέων τεχνολογιών. Οι Μαθητές σχεδίασης ασχολούνται επαγγελματικά με : 

• Στην έρευνα 

• Στην εκπαίδευση 

• Στο δημόσιο τομέα ως σύμβουλοι ή δημιουργοί προϊόντων, συστημάτων προς τους 
πολίτες 

• Στον ιδιωτικό τομέα ως επαγγελματίες Μηχανικοί σχεδίασης ή Σχεδιαστές, ανοίγοντας 
ένα Σχεδιαστικό Στούντιο. 

 

 

80.  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΒΑΣΗ 2020: 6.975 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Οι έννοιες-κλειδιά που σχετίζονται άμεσα με το επιστημονικό αντικείμενο του 
Τμήματος και χαρακτηρίζουν τις γνωστικές κατευθύνσεις του είναι η Σχεδίαση Διαδραστικών 
Συστημάτων (Interaction Design), η Σχεδίαση με Η/Υ (Computer-Aided Design) και η Σχεδίαση 
Υπηρεσιών (Service Design). 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

https://ide.uowm.gr/wp-content/uploads/sites/7/2020/01/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD-%CE%A4%CE%9C%CE%A3%CE%A0%CE%A3-2019_03a.pdf
https://sep4u.gr/sxoles/getos.php?f=238
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Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων ως αντικείμενο έχει την 
ολοκληρωμένη σχεδίαση σύγχρονων και αναδυόμενων προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών 
ακολουθώντας τις νέες προσεγγίσεις στον διεπιστημονικό χώρο της σχεδίασης,  συνδυάζοντας 
δημιουργικά γνώσεις και μεθοδολογίες από ένα ευρύ φάσμα των επιστημών,  αναγνωρίζοντας 
τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της Σχεδίασης καθώς και τον ρόλο των τεχνών σε αυτήν, και 
δίνοντας σημαντική έμφαση στη χρήση νέων τεχνολογιών.Οι απόφοιτοι του Τμήματος 
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Μηχανικοί Σχεδίασης) δύνανται να 
απασχολούνται ατομικά ή σε συνεργασία με επιστήμονες άλλης ειδικότητας σε έργα και μελέτες 
που απαιτούν τη δημιουργική και ολοκληρωμένη σχεδίαση απτών ή ψηφιακών προϊόντων, 
συστημάτων και υπηρεσιών. Το γνωστικό αντικείμενο των Μηχανικών Σχεδίασης ασκείται 
επαγγελματικά με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, καθώς και με τη μορφή παροχής υπηρεσιών 
και συμβουλών. Οι απόφοιτοι του τμήματος είναι σε θέση να καλύπτουν ανάγκες σε ένα μεγάλο 
εύρος περιοχών σε συνέχεια με τις τρεις κατευθύνσεις του Τμήματος. Οι Μηχανικοί Σχεδίασης 
ασχολούνται επαγγελματικά σε κάθε φάση του κύκλου ζωής της ολοκληρωμένης σχεδίασης 
απτών και ψηφιακών προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών, οι οποίες ενδεικτικά 
περιλαμβάνουν: διερεύνηση σκοπιμότητας, ιδεασμός, σύνταξη προδιαγραφών, εννοιολογική 
σχεδίαση, λεπτομερής σχεδίαση, πρωτοτυποποίηση, τεχνικός έλεγχος, εμπειρική αξιολόγηση 
ευχρηστίας, προσβασιμότητας, κ.α. 

 

81.  ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. 

ΒΑΣΗ 2020: 14.790 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Το Τμήμα προσφέρει εφαρμοσμένες μουσικές σπουδές σε κλάδους συναφείς 
προς τις επιμέρους κατευθύνσεις που προσδιορίζουν το ενιαίο του πτυχίο: 1. Κατεύθυνση 
Ευρωπαϊκής (Κλασικής) Μουσικής, 2. Κατεύθυνση Βυζαντινής Μουσικής, 3. Κατεύθυνση 
Ελληνικής Παραδοσιακής (Δημοτικής) Μουσικής, 4. Κατεύθυνση Σύγχρονης Μουσικής 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και προαγωγή της 
μουσικής τέχνης (ως οικείας επιστήμης) στους κλάδους των εφαρμοσμένων καλλιτεχνικών 
σπουδών και ειδικότερα στους κλάδους των καθορισμένων από τον ιδρυτικό του νόμο, 
κατευθύνσεων. Η ταυτόχρονη και ισότιμη καλλιέργεια της μουσικής ως επιστήμης και τέχνης 
επιτυγχάνεται σε διεπιστημονικό επίπεδο και υπό το πρίσμα των πολιτισμικών, οικονομικών και 
τεχνολογικών συνθηκών που διέπουν τη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. 
Προγραμματική επιδίωξη του Τμήματος, είναι η ολοκληρωμένη μουσική καλλιτεχνική και 
θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών του και κατ' επέκταση η επαγγελματική κατοχύρωση και 
ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία. Η πρόκριση των καλλιτεχνικών αντικειμένων ως ειδικοτήτων, 
μέσω της καλλιέργειας και ανάπτυξης των τεχνικών και ερμηνευτικών παραμέτρων της 
οργανικής/φωνητικής εκτέλεσης και της παραστατικής πράξης, της διεύθυνσης μουσικών 
συνόλων και της μουσικής δημιουργίας και μελοποιίας, όπως εκφράζονται στους τομείς της 
Σύνθεσης και της Ποιητικής, σε συνδυασμό με την θεωρητική μελέτη και έρευνα στους κλάδους 
των οικείων Κατευθύνσεων, διευκολύνει την ολιστική προσέγγιση της μουσικής και συνεπώς 
βοηθά τους αποφοίτους μας να επιτυγχάνουν σε κάθε συναφή δραστηριότητα στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό. Οι φοιτητές του Τμήματος εκπαιδεύονται κατάλληλα για να μπορούν να 
εργαστούν επιτυχώς στους ακόλουθους επαγγελματικούς φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς: 

• στην καλλιτεχνική/εφαρμοσμένη μουσική εκπαίδευση, δημόσια ή ιδιωτική 

• στη γενική καλλιτεχνική/εφαρμοσμένη μουσική εκπαίδευση, δημόσια ή 

ιδιωτική 

https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/4790/7908-ODIGOS_SPOUDON_2020-21.pdf
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• σε καλλιτεχνικούς φορείς που οργανώνουν μουσικές δραστηριότητες κατά 

προτεραιότητα αλλά και δραστηριότητες άλλων πεδίων της Τέχνης 

(συμφωνικές και λυρικές ορχήστρες, σύνολα μουσικής δωματίου, 

φιλαρμονικές, θέατρα, χώρους διοργάνωσης και φιλοξενίας μουσικών 

δράσεων, μουσεία, εικαστικούς και φορείς ορχηστικής τέχνης, φεστιβάλ, 

καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς) 

• σε εκπαιδευτικούς φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (Ωδεία) 

• σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα και καλλιτεχνικούς οργανισμούς 

• σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς ενημέρωσης και επικοινωνίας, δημόσιους ή 

ιδιωτικούς 

• σε εκδοτικούς οίκους με αντικείμενο συναφές κατά προτεραιότητα με τη 

μουσική τέχνη 

• σε οργανισμούς, φορείς και εργασίες συναφείς με τη μουσική τεχνολογία και 

τη μουσική θεραπεία 

• σε βιβλιοθήκες 

 

82.  ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 

ΒΑΣΗ 2020: 4.200 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Το Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1999 και ακόμα 
και σήμερα είναι το μοναδικό στον Πανεπιστημιακό χάρτη της χώρας με γνωστικό αντικείμενο 
τις τεχνολογίες του ήχου και της μουσικής, καθώς και της επιστήμης της ακουστικής. 
Επιστημονικά πεδία στα οποία, ενώ παρατηρείται μεγάλη άνθιση, υπάρχει εξίσου μεγάλη 
έλλειψη σε ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό και μάλιστα σε μια εποχή που οι εξελίξεις σε όλους 
τους τομείς της τεχνολογίας είναι ραγδαίες. Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο 
απόφοιτος  διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, 
ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί άμεσα επαγγελματικά  σε όλους τους τομείς του 
γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Εναλλακτικά 
μπορεί να ακολουθήσει μεταπτυχιακές ή/και διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα ή στο 
εξωτερικό για ακαδημαϊκή καριέρα ή για να αναλάβουν ανώτατες θέσεις στον ιδιωτικό ή 
δημόσιο τομέα. Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν ως προγραμματιστές, 
ηλεκτρονικοί, εκπαιδευτικοί, ηχολήπτες καθώς και ως σύμβουλοι για την ανάπτυξη 
συστημάτων, και την εκπόνηση και επίβλεψη μελετών που εστιάζουν στα γνωστικά αντικείμενα 
του Τμήματος.  

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων αναμένεται να επαναπροσδιοριστούν σε 
αντιστοιχία με εκείνα του Π.Δ. 141/2003 επεκτείνοντας τις δυνατότητες απασχόλησης των 
Πτυχιούχων του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής σε σύγχρονα πεδία αιχμής. 

 

83.  ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 9.950(ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

https://mta.hmu.gr/wp-content/uploads/2020/05/mta_elmepa_odigosspoudon.pdf
https://www.music.uoa.gr/fileadmin/depts/music.uoa.gr/www/uploads/ODIGOS_SPOUDON/Odigo__s_Spoydo__n_2020-21_v.2.pdf
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών λειτουργούν τέσσερις κατευθύνσεις 
προχωρημένου εξαμήνου: α) Ιστορικής και Συστηματικής Μουσικολογίας β) Εθνομουσικολογίας 
και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας γ) Μουσικής Τεχνολογίας και δ) Βυζαντινής Μουσικολογίας 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Οπλισμένοι με τα κατάλληλα επιστημονικά και καλλιτεχνικά εφόδια οι απόφοιτοι του Τμήματος 
μπορούν να απασχοληθούν σε διάφορους τομείς, ως: 

• μουσικοί και μαέστροι σε συμφωνικές ορχήστρες, χορωδίες και μουσικά σύνολα, 

• καθηγητές της μουσικής εκπαίδευσης σε όλους τους τύπους και βαθμίδες σχολείων 

(πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γενικής παιδείας, καλλιτεχνικά και 

μουσικά Σχολεία) 

• καθηγητές σε Ωδεία και Μουσικές Σχολές και ΙΕΚ, 

• εμψυχωτές σε κοινότητες με ευπαθείς ομάδες, 

• επαγγελματίες σε πολιτιστικούς φορείς, θέατρα, studio ήχου και εικόνας, αίθουσες 

συναυλιών, μουσικούς εκδοτικούς οίκους, μουσεία, εργαστήρια κατασκευής 

μουσικών οργάνων, 

• επαγγελματίες σε ραδιοτηλεοπτικούς και διαδικτυακούς σταθμούς ενημέρωσης και 

επικοινωνίας, 

• μουσικολόγοι και μουσικοκριτικοί σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και 

στην τοπική αυτοδιοίκηση 

• μουσικολόγοι σε ερευνητικά κέντρα 

• επαγγελματίες σε καλλιτεχνικούς θεσμούς και άλλους σχετικούς φορείς, 

• επιστήμονες σε βιβλιοθήκες και μουσικά αρχεία. 

 

84.  ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΡΤΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 11.240 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Η εισαγωγή στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών γίνεται με βάση ένα πλαίσιο ειδικών εξετάσεων, του 
οποίου οι όροι περιγράφονται στην Υπουργική Απόφαση Φ.253/23170/Α5 (ΦΕΚ B΄ 
504/20.2.2019).Η δομή του προγράμματος σπουδών είναι 5ετής και οργανώνεται με βάση το 
σύστημα ECTS και την ανάπτυξη μαθημάτων υποβάθρου και ειδίκευσης, προϊόντων των 
εξαμήνων. Το Τμήμα υποστηρίζει τη λογική των προαπαιτούμενων και εξαρτώμενων 
μαθημάτων, την προσφορά μαθημάτων επιλογής και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και 
πρακτικής άσκησης. Υποστηρίζει επίσης την λειτουργία εργαστηρίων, όπου υλοποιείται η 
εκπαιδευτική διαδικασία περί την καλλιτεχνική πράξη, είτε αυτή αφορά ατομικές μουσικές 
δεξιότητες, είτε σύνολα. Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών υποστηρίζει διδακτορικές σπουδές (ΦΕΚ 
Β΄ 1431/24/4/2019), όπου το γνωστικό του πεδίο προσφέρει γόνιμο έδαφος έρευνας, είτε 
αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες. 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μουσικών Σπουδών καλύπτουν τις απαιτήσεις της παιδαγωγικής 
επάρκειας και εντάσσονται στον κωδικό ΠΕ79.01 προκειμένου για την δραστηριοποίησή τους 

https://music.uoi.gr/wp-content/uploads/2020/07/odigos_spoudon.pdf
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στην δημόσια εκπαίδευση. Λόγω της φυσικής του εξωστρέφειας, το Τμήμα προάγει 
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και σε συνέργειες με θεσμικούς και μη θεσμικούς φορείς, με 
κοινωνικές ομάδες οργανωμένες και αυθόρμητες, προπαντός δε με τον χώρο της εκπαίδευσης. 
Ιδιαίτερα πολύτιμη τέλος είναι η ανατροφοδότηση που προέρχεται από τους φορείς υποδοχής 
των πρακτικών ασκούμενων φοιτητών, και οι οποίοι εμφανίζουν μεγάλη γεωγραφική διασπορά 
και μεγάλο εύρος επαγγελματικών δραστηριοτήτων. 

 

85.  ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 14.120 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα προσφέρει εφαρμοσμένες μουσικές σπουδές σε 
κλάδους συναφείς προς τις επιμέρους κατευθύνσεις που προσδιορίζουν το ενιαίο του πτυχίο: 1. 
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκής (Κλασικής) Μουσικής 2. Κατεύθυνση Βυζαντινής Μουσικής 3. 
Κατεύθυνση Ελληνικής Παραδοσιακής (Δημοτικής) Μουσικής 4. Κατεύθυνση Σύγχρονης 
Μουσικής. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και προαγωγή της 
μουσικής τέχνης (ως οικείας επιστήμης) στους κλάδους των εφαρμοσμένων καλλιτεχνικών 
σπουδών και ειδικότερα στους κλάδους των καθορισμένων από τον ιδρυτικό του νόμο, 
κατευθύνσεων. Η ταυτόχρονη και ισότιμη καλλιέργεια της μουσικής ως επιστήμης και τέχνης 
επιτυγχάνεται σε διεπιστημονικό επίπεδο και υπό το πρίσμα των πολιτισμικών, οικονομικών και 
τεχνολογικών συνθηκών που διέπουν τη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. 
Προγραμματική επιδίωξη του Τμήματος, είναι η ολοκληρωμένη μουσική καλλιτεχνική και 
θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών του και κατ’ επέκταση η επαγγελματική κατοχύρωση και 
ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία. Η πρόκριση των καλλιτεχνικών αντικειμένων ως ειδικοτήτων, 
μέσω της καλλιέργειας και ανάπτυξης των τεχνικών και ερμηνευτικών παραμέτρων της 
οργανικής/φωνητικής εκτέλεσης και της παραστατικής πράξης, της διεύθυνσης μουσικών 
συνόλων και της μουσικής δημιουργίας και μελοποιίας, όπως εκφράζονται στους τομείς της 
Σύνθεσης και της Ποιητικής, σε συνδυασμό με την θεωρητική μελέτη και έρευνα στους κλάδους 
των οικείων Κατευθύνσεων, διευκολύνει την ολιστική προσέγγιση της μουσικής και συνεπώς 
βοηθά τους αποφοίτους μας να επιτυγχάνουν σε κάθε συναφή δραστηριότητα στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό. 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης έχουν τη δυνατότητα να 
καλλιεργούν και να προβάλλουν συστηματικά τον εθνικό μουσικό μας πλούτο στους κλάδους 
των εφαρμοσμένων καλλιτεχνικών σπουδών, ιδιαίτερα δε στους κλάδους της ευρωπαϊκής 
(κλασικής) μουσικής, της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής, της παραδοσιακής (ελληνικής) 
μουσικής και της σύγχρονης μουσικής. Οι πτυχιούχοι με βάση τις ειδικές γνώσεις στους 
παραπάνω κλάδους μπορούν να απασχολούνται σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
ιδίως δε:  

α) Στην εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική, τυπική και άτυπη.  

β) Σε καλλιτεχνικούς φορείς όπως συμφωνικές ορχήστρες, λυρικές σκηνές, χορωδίες, 
φιλαρμονικές κλπ.  

γ) Ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε σολιστική σταδιοδρομία (εκτελεστές, συνθέτες, διευθυντές 
συνόλων) ή ως μέλη οργανικών και φωνητικών μουσικών συνόλων  

δ) Ως συνοδοί (correpetitors) μουσικών, χορευτικών κλπ. συνόλων.  

ε) Σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, οργανισμούς, θέατρα, χοροθέατρα και μουσεία.  

https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/1380/8116-PROGRAMMA_SPOUDON_2020-21.pdf
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στ) Σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς ενημέρωσης και επικοινωνίας, κρατικούς και ιδιωτικούς.  

ζ) Σε Ωδεία, μουσικές σχολές και Σχολές Βυζαντινής Μουσικής,  

η) Σε ιερούς ναούς.  

 

86.  ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 

ΒΑΣΗ 2020: 12.470 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Κατεύθυνση 1) Μουσικής σύνθεσης και 2) Μουσικής εκτέλεσης 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Ένας υποψήφιος φοιτητής επιλέγει το Τμήμα Μουσικών Σπουδών διότι: 

• Προσφέρει σπουδές σε τρεις θεσμοθετημένες Κατευθύνσεις: Μουσική Σύνθεση, Μουσική 
Εκτέλεση και Μουσική Επιστήμη. Συνεπώς αποτελεί τον ιδεώδη συνδυασμό ανάμεσα σε 
ένα Πανεπιστήμιο και μια Μουσική Ακαδημία. 

• Είναι το Τμήμα, στο οποίο η διδασκαλία των μουσικών οργάνων προσφέρεται ως επίσημη 
Κατεύθυνση που αναγράφεται στο πτυχίο, σύμφωνα με Προεδρικό Διάταγμα. 

• Το Τμήμα χορηγεί ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου 
(integrated master) στην εκάστοτε Κατεύθυνση σπουδών, επιπέδου 7 του Εθνικού και 
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. 

• Στις τρεις Κατευθύνσεις του Τμήματος περιλαμβάνονται σπάνια διδακτικά αντικείμενα: 
Τζαζ, Παλαιά Μουσική, Εκκλησιαστικό Όργανο, Μουσική για φιλμ, τηλεόραση, χορό κ.λπ., 
Μουσική Τεχνολογία και Ηλεκτρονική Μουσική, Μουσικοθεραπεία, Ακουστική Οικολογία 
κ.ά. 

• Το Τμήμα έχει υποστεί εξωτερική αξιολόγηση με εξαιρετικά επαινετικές κρίσεις 
(σημειωτέον ότι οι αμερικανοί αξιολογητές το έχουν συγκρίνει με τα Μουσικά Τμήματα 
του Ηarvard και Yale – https://music.ionio.gr/gr/news/3150) 

• Είναι ένα Τμήμα που στεγάζεται στο επιβλητικό Παλαιό Φρούριο της Κέρκυρας, σε ένα 
νησί γεμάτο ζωντάνια και εκδηλώσεις, που συνδυάζει το φυσικό περιβάλλον με την 
ιστορική και υψηλής αισθητικής πόλη του λίκνου της Νεοελληνικής Μουσικής. 

• Πολλοί απόφοιτοι του Τμήματος διδάσκουν ήδη σε Α.Ε.Ι. της Ελλάδας, της υπόλοιπης 
Ευρώπης και των Η.Π.Α. 

• Είναι το Τμήμα με τη μεγαλύτερη και πιο δυναμική καλλιτεχνική παρουσία στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό. Διαθέτει Συμφωνική Ορχήστρα, Χορωδία, Σύνολο Τζαζ, Σύνολο 
Παλαιάς Μουσικής, Φωνητικό Σύνολο και άλλα σύνολα, μέσω των οποίων οι φοιτητές μας 
συμμετείχαν επανειλημμένα σε κορυφαίες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα 
(φεστιβάλ Αθηνών, φεστιβάλ Δημητρίων, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης, 
Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείο Μπενάκη, Γεννάδιος Βιβλιοθήκη κ.α.) και στο εξωτερικό 
(Παρίσι, Λονδίνο, Κωνσταντινούπολη, Βενετία κ.α.). 

• Είναι το Τμήμα που βρίσκεται στην πρωτοπορία της Μουσικολογικής έρευνας, με 
πολυάριθμες εκδόσεις (μεταξύ άλλων των περιοδικών Μουσικός Λόγος και Μουσικός 
Ελληνομνήμων) και δισκογραφήσεις. 

 

87.  ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 15.970(ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

https://ionio.gr/download.php?f=00001-00999/IU-pf-00214-64832-gr.pdf
https://maritime-unipi.gr/wp-content/uploads/2019/11/proptychiakes-spoudes-programma-spoudon-2019-2020.pdf
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών μπορούν να σταδιοδρομήσουν σε ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, ιδιωτικούς, κρατικούς και διεθνείς οργανισμούς στο χώρο των Θαλάσσιων και 
Συνδυασμένων Μεταφορών καθώς επίσης και στη διοίκηση και διαχείριση Παράκτιων και 
Θαλάσσιων Βιομηχανιών. Επίσης το Τμήμα, ανέπτυξε από την αρχή, με την καθοδήγηση του 
ιδρυτή του αείμνηστου καθηγητή Βασίλη Ν. Μεταξά, σημαντικό ενδιαφέρον στη Προστασία του 
Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, τη Ναυτική Τεχνολογία, την Ωκεανογραφία καθώς και τη 
διαμόρφωση διεθνούς και εθνικού νομικού πλαισίου για τη ναυτιλία και τη θάλασσα. Η 
παγκοσμιοποίηση της διεθνούς οικονομίας και οι απαιτήσεις των διεθνών ρυθμίσεων για τη 
ναυτιλία αύξησαν τις ανάγκες για εξειδικευμένους και πολύπλευρα κατηρτισμένους 
ναυτιλιακούς οικονομολόγους για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις (τμήματα οικονομικών, 
λογιστηρίου, προμηθειών, ασφαλίσεων και ασφαλιστικών απαιτήσεων, ναυλώσεων, 
πρακτόρων, ποιότητος, εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης προσωπικού, γραμματείας, δημοσίων 
σχέσεων, πρακτόρευσης πλοίων), τα ναυτιλιακά τμήματα ελληνικών και ξένων Τραπεζών, την 
διοίκηση ναυπηγείων/επισκευαστηρίων, τις ελληνικές και ευρωπαϊκές κρατικές υπηρεσίες, τους 
λιμενικούς οργανισμούς (Ο.Λ.Π., Ο.Λ.Θ. και λιμεναρχεία), τους ελληνικούς και ξένους 
ναυτιλιακούς οργανισμούς (Νηογνώμονες, Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και Ρ&Ι Clubs, κ.ο.κ.), τις 
επιχειρήσεις εξοπλισμού και προμήθειας πλοίων, επιχειρήσεις συνδυασμένων μεταφορών κλπ. 
Σήμερα ο αριθμός των υπαλλήλων στις 4000, τουλάχιστον, ναυτιλιακές εταιρείες του Πειραιά 
ανέρχεται σε 40.000 περίπου άτομα. 

 

88.  ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΒΑΣΗ 2020: 8.000 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Το Τμήμα προσφέρει εισαγωγικά μαθήματα στην οικονομία, την οργάνωση-διοίκηση-
χρηματοδότηση επιχειρήσεων, εξειδικευμένα μαθήματα δικαίου, εφαρμοσμένων οικονομικών 
στις μεταφορές, το εμπόριο και τα ναυτιλιακά, αλλά και προχωρημένα μαθήματα στη διοίκηση 
ναυτιλιακών-μεταφορικών επιχειρήσεων, το θαλάσσιο περιβάλλον και την διαχείριση της 
υποδομής δικτύων συνδυασμένων μεταφορών. Αποβλέπει στον εφοδιασμό των φοιτητών με 
γνώσεις και ικανότητες απαραίτητες για την ανάπτυξη δυνατότητας επικοινωνίας με το 
περιβάλλον, διαχείρισης θεμάτων και λήψης αποφάσεων σε έναν έντονα ανταγωνιστικό χώρο, 
όπως είναι η ναυτιλία, οι μεταφορές και το διεθνές εμπόριο. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του 
τμήματος προετοιμάζονται για να καταλάβουν θέσεις διοικητικών στελεχών σε επιχειρήσεις, 
οργανισμούς και γενικότερα οικονομικές μονάδες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της 
Ναυτιλίας (π.χ. σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, γραφεία ναυλώσεων, ναυπηγεία, παράκτια 
βιομηχανία, ναυτιλιακά πρακτορεία, διοίκηση και διαχείριση λιμένων), αλλά και στον ευρύτερο 
τομέα των Μεταφορών (π.χ. αεροπορικές, σιδηροδρομικές και υπεραστικές μεταφορές, 
διαμεταφορές, διοίκηση και οργάνωση τερματικών εγκαταστάσεων), καθώς επίσης και στον 
τομέα του Διεθνούς Εμπορίου και σε μεγάλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και τράπεζες. 
Παράλληλα οι φοιτητές/ φοιτήτριες του προπτυχιακού τμήματος αποκτούν ισχυρές βάσεις για 
μεταπτυχιακές σπουδές, εξασφαλίζοντας έτσι επιπρόσθετες δυνατότητες εξέλιξης. 

 

89.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ 

https://www.stt.aegean.gr/odigos-spoydon/
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ΒΑΣΗ 2020: 11.100 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Οι κλάδοι απασχόλησης των αποφοίτων του Τμήματος, εκτός της εκπαίδευσης (Καθηγητές 
Οικιακής Οικονομίας και συναφών αντικειμένων – ΠΕ80) είναι: εμπορικές επιχειρήσεις, 
πολιτιστικά κέντρα, τοπική αυτοδιοίκηση, τουριστικές επιχειρήσεις, μεταφορικές επιχειρήσεις, 
γραφεία συμβούλων, τράπεζες, συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις και επιμελητήρια, μη 
κερδοσκοπικοί οργανισμοί, κ.ά. Το πρόγραμμα σπουδών υποβοηθά τη διασφάλιση των 
επαγγελματικών δικαιωμάτων των φοιτητών, τα οποία αφορούν: α) στην εγγραφή τους στο 
Οικονομικό Επιμελητήριο (Αποφ. Συνεδρ. Οικον. Επιμ. Ελλάδος-Κ/87/19-2-3013) και β) στην 
πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής τους επάρκειας. Ενισχύει επίσης την προσπάθεια 
διεύρυνσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των φοιτητών και σε άλλους επαγγελματικούς 
τομείς, όπως είναι, για παράδειγμα, ο Τουρισμός ή η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και ο 
Πολιτισμός, μέσω σύναψης συμφώνων συνεργασίας με αντίστοιχους Επαγγελματικούς, 
Αναπτυξιακούς και Θεσμικούς Φορείς. Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών προετοιμάζει τους 
φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν στις σπουδές στους σε επίπεδο μεταπτυχιακών 
σπουδών στον χώρο των Οικονομικών, της Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού, της Βιώσιμης 
Ανάπτυξης, της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, της Δημόσιας Υγείας και Διατροφής, 
της Δημιουργικότητας και της Καινοτομίας, της Ειδικής Αγωγής, την μελέτη των φύλων κ.ά. 

 

90.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ 

ΒΑΣΗ 2020:  12.700 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης έχουν δυνατότητες 
επαγγελματικής απασχόλησης στον ιδιωτικά και στο δημόσιο τομέα. Εντάσσονrαι στο 
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και έχουν όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα του 
επαγγέλματος του οικονομολόγου. Επίσης έχουν δικαίωμα ένταξης στο Σύνδεσμο Ελλήνων 
Περιφερειολόγων (ΣΕΠ), που κινείται στην κατεύθυνση της κατοχύρωσης της ειδικότητας του 
περιφερειολόγου σε περιπτώσεις όπως προκηρύξεις ειδικών θέσεων στην Τοπική Αυτοδιοίκrμη 
και στο Δημόσιο Τομέα, προσδιορισμού ειδικοτήτων για τη σύνθεση των ομάδων μελετών και 
ερευνητικών έργων κλπ. Στον ιδιωτικό τομέα οι πτυχιούχοι του Τμήματος απασχολούνται ως 
ανεξάρτητοι μελετητές, ως στελέχη Γραφείων Μελετών σε Θέματα περιφερειακής, τοπικής και 
κλαδικής ανάπτυξης, ως οικονομολόγοι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις κλπ. Στον δημόσιο τομέα 
απασχολούνται ως στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Πρωτοβάθμιας και Νομαρχιακής), της 
Περιφερειακής Διοίκησης, της Κεντρικής Διοίκησης και των Δημοσίων Επιχειρήσεων και 
Οργανισμών σε αντικείμενα σχετικά με την ανάπτυξη, τον προγραμματισμό και την πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης έχουν δυνατότητες απασχόλησης ως καθηγητές πολιτικής 
οικονομίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τέλος η ολοκλήρωση του προπτυχιακού και 
μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών του Τμήματος Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ανοίγει 
ορίζοντες διεκδίκησης Θέσεων εργασίας στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών 
οργανισμών που έχουν ως αντικείμενο θέματα ανάπτυξης σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό ή 
κλαδικό επίπεδο. 

https://sep4u.gr/sxoles/openosp.php?f=MTQ0
https://topa.panteion.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%80%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%83-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B5%CF%83/
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91.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α. 

ΒΑΣΗ 2020: 15.800 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Κατευθύνσεις: 1) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών,  2) Οικονομικής 
Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής      3) Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Η κατάρτιση που προσφέρει το Τμήμα δίνει στους αποφοίτους ευκαιρίες επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας και σε 
διάφορους χώρους όπως της διοίκησης επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικής, τραπεζικής και 
συμβουλευτικών οικονομικών υπηρεσιών. Δύνανται επίσης να επανδρώσουν ερευνητικά 
κέντρα, ρυθμιστικές αρχές, φορείς της δημόσιας διοίκησης καθώς επίσης και της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η ευελιξία και η δυνατότητα εξειδίκευσης 

χαρακτηρίζουν το πρόγραμμα και το αποτέλεσμα αυτού αποτυπώνεται από τους αριθμούς των 
αποφοίτων μας που στελεχώνουν συστηματικά τις υψηλότερες θέσεις στο Δημόσιο και Ιδιωτικό 
Τομέα (Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Ιδιωτικές Επιχειρήσεις) όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Επίσης, καθώς οι απόφοιτοι του προγράμματος αποκτούν στέρεες βάσεις στην οικονομική και 
στα σχετικά εργαλεία, γίνονται κατά κανόνα δεκτοί σε κορυφαία μεταπτυχιακά προγράμματα 
διεθνώς τόσο στην προχωρημένη οικονομική ανάλυση όσο και σε εφαρμοσμένες κατευθύνσεις. 
Η διεθνής αναγνώριση ενός Τμήματος και των Καθηγητών αυτού, παίζει καθοριστικό ρόλο στην 
ικανότητα των αποφοίτων του να γίνουν δεκτοί σε σημαντικά Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Τα 
τελευταία χρόνια οι πτυχιούχοι μας γίνονται 

κατά κανόνα δεκτοί σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε όλους τους κλάδους της 
Οικονομικής Επιστήμης (Οικονομική Θεωρία, Χρηματοοικονομική, Διοίκηση Επιχειρήσεων κλπ). 
στην Ελλάδα αλλά και σε πολύ γνωστά Πανεπιστήμια του εξωτερικού (ενδεικτικά μόνο για τα 
τελευταία πέντε έτη να αναφέρουμε τα Πανεπιστήμια: Ηarvard, MIT, Princeton, Yale, Chicago, 
Penn, Rochester, Cambridge, Oxford, LSE, UCL, Warwick). 

 

 

92.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 14.275(ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Αποβλέπουν στη δημιουργία υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας, όπως επίσης και στη 

δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και 
των εφαρμογών. ο Τμήμα μας έχει έναν σταθερό και μακροχρόνιο στόχο: να παρέχει υψηλής 
ποιότητας γνώση και έρευνα στο πεδίο της Οικονομικής Επιστήμης. 

Το τετραετές Προπτυχιακό Πρόγραμμα αποτελείται από πλήθος μαθημάτων, βασικά μαθήματα 
κορμού και σύγχρονα μαθήματα επιλογής, που παρέχουν τόσο θεωρητική όσο και εμπειρική 
γνώση, απαραίτητη για την κατανόηση σύνθετων οικονομικών καταστάσεων. Επιπρόσθετα, το 
πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές μας να μεταβούν σε αντίστοιχα Τμήματα 
Πανεπιστημίων του εξωτερικού, μέσω Erasmus -προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών- και να 

https://sep4u.gr/sxoles/openosp.php?f=MzEy
https://www.unipi.gr/unipi/images/various/akad_tmim/oikon_epist/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3_%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D_2020-2021.pdf
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αποκτήσουν μια γεύση επαγγελματικής εμπειρίας από καταξιωμένες εταιρείες στον χώρο, μέσω 
Πρακτικής Άσκησης. 

Οι απόφοιτοί μας απολαμβάνουν τη φήμη ενός καλού πανεπιστημίου, όταν βγαίνουν στην 
αγορά εργασίας. Επίσης, κάποιοι από αυτούς υπηρετούν σε υψηλές θέσεις στον ιδιωτικό και 
δημόσιο τομέα της χώρας μας, καθώς και σε καταξιωμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού. 

 

93.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΒΑΣΗ 2020: 5.900(ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  Με βάση το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος το οποίο δίνει τη 
δυνατότητα στους/τις φοιτητές/τριες επιλογής μίας εκ των τριών ακόλουθων κατευθύνσεων: 1) 
Διοίκηση, 2) Λογιστική και Χρηματοοικονομική, 3) Τουρισμός (ισχύει για τους εισαχθέντες 
φοιτητές πριν το ακαδ. έτος 2017-2018). 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Ειδικότερα, το Τμήμα έχει ως αποστολή να εκπαιδεύει συστηματικά επιστήμονες ικανούς/ές να 
ανταπεξέρχονται στις ανάγκες της διεθνούς αγοράς σε θέματα οικονομίας και διοίκησης 
τουρισμού καθώς και ζητήματα που αφορούν στις ανάγκες των τουριστικών επιχειρήσεων. Στο 
πλαίσιο αυτό, δίνει τη δυνατότητα επιλογής συνδυασμού μαθημάτων, σύμφωνα με τις 
προσωπικές προτιμήσεις και τον επαγγελματικό προσανατολισμό κάθε φοιτητή/τριας, με τις 
Κατευθύνσεις «Σχεδιασμός και Πολιτική του Τουρισμού» και «Διοίκηση Τουριστικών 
Επιχειρήσεων». Το Τμήμα θα δεχθεί τους/τις πρώτους/ες 70 φοιτητές/τριές του το ακαδημαϊκό 
έτος 2017-2018. Στο καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος προβλέπονται 
διεθνοποιημένες ακαδημαϊκές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές δράσεις καθώς και ποικίλες 
συνέργειες με σημαντικούς φορείς του τουρισμού στο νότιο και βόρειο Αιγαίο, προς όφελος των 
φοιτητών και φοιτητριών του Ιδρύματος και της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας 
γενικότερα. 

 

 

 

 

94.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 13.675 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (παραγωγικά 
υπουργεία, (Δ Ε Κ Ο). -Στην έρευνα (Κ Ε Π Ε, Ι Ο Β Ε, Τμήματα μελετών Τραπεζών. -Στον ιδιωτικό 
τομέα (επιχειρήσεις, οργανισμοί, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες κ.α.) σε τομείς όπως τα 
χρηματοοικονομικά, το Marketing, το Management, η λογιστική, το εμπόριο. -Στην εκπαίδευση 
(Γενικό Λύκειο, Ε Π Α Λ., Τ Ε Ι, ΑΕΙ). -Ως ελεύθερος επαγγελματίας(λογιστής, φοροτεχνικός, 
σύμβουλος επενδύσεων, σύμβουλος -επιχειρήσεων). Στην οικονομική δημοσιογραφία(έντυπη 
και ηλεκτρονική). 

 

95.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 12.625 (ΓΕΛ) 

http://www.tourem.aegean.gr/sites/default/files/docs/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D%20%CE%A4%CE%9F%CE%94%CE%99%CE%A4.pdf
http://www.econ.uoa.gr/fileadmin/econ.uoa.gr/uploads/ODIGOS_SPOYDON_2020-21.pdf
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 3 κατευθύνσεις: 

Α. Οικονομική Πολιτική & Ανάπτυξη  

Β .Χρηματοοικονομική & Τραπεζική 

Γ. Οικονομική των επιχειρήσεων  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΠΕ80 

 

96.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 13.450 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:  2 

Α. Κατεύθυνση Οικονομίας  

Β. Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΠΕ80 

 

97.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. 

ΒΑΣΗ 2020: 14.425 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: -  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΠΕ80 

 

98.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 11.925 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 2 

Α. Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική 

Β. Εφαρμοσμένη Οικονομική & Ποσοτικές Μέθοδοι 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Η κατάρτιση που προσφέρει το Τμήμα δίνει 
στους αποφοίτους ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα 
της οικονομίας, όπως είναι οι φορείς της δημόσιας διοίκησης, οι ρυθμιστικές αρχές, οι 
ανεξάρτητες αρχές, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα ερευνητικά 
κέντρα, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και στο εξωτερικό.  

 

99.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 

ΒΑΣΗ 2020: 7.875 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 2  

https://www.econ.uth.gr/okmdocsmount/GR/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD_latest.pdf
https://www.econ-auth.gr/media/1474/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD-2020-2021.pdf
https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/5273/4071-guide2019.pdf
https://econ.uoi.gr/wp-content/uploads/2020/09/odigos_spoydon_toe_2020-2021.pdf
https://econ.uowm.gr/wp-content/uploads/sites/11/2020/12/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD-2020-21-1.pdf
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Α. Οικονομική Ανάλυση  

Β. Οικονομική των Επιχειρήσεων  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Η κατάρτιση που προσφέρει το Τμήμα δίνει 
στους αποφοίτους ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας τόσο στον δημόσιο όσο και στον 
ιδιωτικό τομέα της οικονομίας και σε διάφορους χώρους όπως της διοίκησης επιχειρήσεων, 
χρηματοοικονομικής, τραπεζικής και συμβουλευτικών οικονομικών υπηρεσιών. Δύνανται 
επίσης να επανδρώσουν ερευνητικά κέντρα, ρυθμιστικές αρχές, φορείς της δημόσιας διοίκησης 
καθώς επίσης και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

 

100.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 10600 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 2 

Α.Οικονομικής Ανάλυσης 

Β. Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΠΕ80 

 

101.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 12.200 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΠΕ80 

 

 

 

 

102.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 10.150 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 3  

Α. Οικονομική Θεωρία και Πολιτική.  

Β. Επιχειρηματική Οικονομική  

Γ. Πολιτική Οικονομία και Οικονομική Ανάπτυξη 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΠΕ80 

 

103. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

ΒΑΣΗ 2020: 8.950 (ΓΕΛ) 

https://econ.duth.gr/wp-content/uploads/2020/04/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CE%B5-2020-%CE%88%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7-2%CE%B7-14-4-2020.pdf
http://www.econ.upatras.gr/sites/default/files/attachments/toe_odigos_spoydon_2020-2021.pdf
https://9b9ec758578b3ee0d46b-305404f9eb35eaf4130aa2d106c6a91c.ssl.cf3.rackcdn.com/597/course_page_banner_documents/1/111/73/HsHt7GhGz5j63d7f1AjXB5TnP7zF53.pdf
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: -  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι κάτοχοι προσόντων αυτών δύνανται να 
απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και 
οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα. 

 

104.   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 

ΒΑΣΗ 2020: 9.175 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 3 

Α. Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη Κατεύθυνση  

Β. Χρηματοοικονομική και Επενδύσεις Κατεύθυνση  

Γ. Οικονομικά των Επιχειρήσεων και των Αγορών 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι απόφοιτοι του Τμήματος αποκτούν ένα 
δυνατό υπόβαθρο πάνω στο οποίο μπορούν να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν επαγγελματικά. 
Διαθέτουν προχωρημένες γνώσεις στο πεδίο της οικονομικής και διοικητικής επιστήμης που 
τους επιτρέπουν να κατανοούνκαι να αναλύουν κριτικά θεωρίες και φαινόμενα που 
αναφέρονται στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών,τόσο στο επίπεδο του εθνικού 
κράτους όσο και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών. Κατέχουν 
τις δεξιότητες που τους επιτρέπουν να επιλύουν προβλήματα στο εξειδικευμένο πεδίο των 
σπουδών τους, ιδιαίτερα σε ό,τι σχετίζεται με τη διοίκηση και αξιολόγηση των δημοσίων 
οργανισμών, των δημοσίων υπηρεσιών και των επιχειρήσεων. Είναι ικανοί να διαχειρίζονται 
σχέδια εργασίας/έρευνας,αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τη λήψη των αποφάσεων και 
προβλημάτων που ανακύπτουν. Είναι σε θέση να αναλαμβάνουν διοικητικά καθήκοντα στον 
τομέα της ειδίκευσής τους και να αντιμετωπίζουν προβλήματα είτε ατομικά είτε σε συνεργασία 
με συναδέλφους τους. 

 

105.   ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 

ΒΑΣΗ 2020: 6.025 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να 
εργαστούν: α) ως διοικητικά και οικονομικά στελέχη σε αθλητικές επιχειρήσεις, αθλητικούς 
οργανισμούς και λοιπούς αθλητικούς φορείς, όπως, ιδίως, σε αθλητικά σωματεία, ενώσεις και 
ομοσπονδίες, αθλητικές ανώνυμες εταιρείες και τμήματα αμειβομένων αθλητών, β) ως 
διοικητικά και οικονομικά στελέχη των αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων που ιδρύουν 
οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, γ) ως διοικητικά και οικονομικά στελέχη της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού, της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και του Οργανισμού 
Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου, δ) ως στελέχη διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων του 
Υπουργείου Πολιτισμού, ε) ως στελέχη διοργάνωσης αθλητικών δραστηριοτήτων ως εμψυχωτές 
(animator)σε ξενοδοχειακές μονάδες και κατασκηνώσεις, στ) ως διοικητικά και οικονομικά 
στελέχη σε κάθε δημόσια και ιδιωτική επιχείρηση, με αντικείμενο εν όλω ή εν μέρει αθλητικές 
δραστηριότητες 

http://accounting.teicm.gr/userfiles/files/%CE%A4%CE%9C%CE%97%CE%9C%CE%91%20%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%A9%CE%9D/odigos_spoydon_economics_dipae.pdf
https://es.uop.gr/images/odigos20-21.pdf
http://sportmanagement.uop.gr/images/uop/docs/Curriculum_2017-2018.pdf
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106. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α. 

ΒΑΣΗ 2020: 16.400 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 4 

Α. Διοίκησης Επιχειρήσεων  

Β. Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων  

Γ. Λογιστικής και Χρηματοδοτικής Διοίκησης  

Δ. Μάρκετινγκ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Η πλειονότητα των στελεχών ιδιωτικών και 
δημόσιων επιχειρήσεων και Oργανισμών είναι πτυχιούχοι του Τμήματος Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το Τμήμα ΟΔΕ έχει δημιουργήσει 
εκπαιδευτική παράδοση στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων, διότι καλύπτει όλα τα αντικείμενα της 
Διοίκησης των Επιχειρήσεων (Λογιστική, Χρηματοδοτική Διοίκηση, Φορολογική, Ελεγκτική, 
Μάρκετινγκ, Γενικό Μάνατζμεντ, Διοίκηση Προσωπικού, Διοίκηση Παραγωγής, Πληροφοριακά 
Συστήματα, Βιομηχανικές Σχέσεις κ.λπ.). Επιπλέον, παρέχονται επαρκείς γνώσεις από την 
Οικονομική και τη Νομική Επιστήμη, οι οποίες είναι καθοριστικής σημασίας για την ποιότητα 
των διοικητικών και επιχειρηματικών αποφάσεων. 

 

107.   ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 

ΒΑΣΗ 2020: 4.875 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: -  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι απόφοιτοι μπορούν να συμμετάσχουν σε 
διαγωνισμούς του δημοσίου που προκηρύσσονται από τον ΑΣΕΠ και αφορούν είτε 
εξειδικευμένα σε ειδικότητες που απαιτούν πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων είτε γενικότερα σε 
θέσεις διοικητικού προσωπικού που υπάγονται σε κλάδο  των Σχολών Οικονομικών Επιστημών. 
Οι πτυχιούχοι του τμήματος με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα, στο 
πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων. 

Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να καταλάβουν θέσεις προσωπικού  που απαιτούν πτυχίο 
Σχολής Οικονομικών Επιστημών και συνήθως οι θέσεις αναφέρονται ως Διοικητικού – 
Λογιστικού στο δημόσιο τομέα, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και συγκεκριμένα σε Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς 
καθώς και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να απασχοληθούν και στον ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα 
σε: 

• Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 

• Επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων 

• Τράπεζες 

 

108.   ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. 

ΒΑΣΗ 2020: 14.100 (ΓΕΛ) 

https://www.dept.aueb.gr/sites/default/files/ode/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD%202020-2021_vFINAL.pdf
https://ba.uowm.gr/wp-content/uploads/sites/9/2020/09/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%A9%CE%9D-%CE%A0%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%9F%CE%95%CE%A4%CE%A9%CE%9D-%CE%A6%CE%9F%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%A9%CE%9D.pdf
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 2 

Α. Διοίκησης Επιχειρήσεων 

Β. Μάρκετινγκ Διοίκησης Λειτουργιών  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Το τμήμα ΟΔΕ παρέχει στους φοιτητές του τη 
δυνατότητα να εφοδιαστούν με υψίστης ποιότητας γνώσεις και δεξιότητες αιχμής στο 
μάνατζμεντ, στο μάρκετινγκ, στη λογιστική, στα χρηματοοικονομική και στα πληροφοριακά 
συστήματα που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις, γνώσεις που διασφαλίζουν την επιτυχημένη 
σταδιοδρομία τους σε ανώτερες και ανώτατες διοικητικές θέσεις στην ιδιωτική και στο δημόσιο 
τομέα. 

 

109. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

ΒΑΣΗ 2020: 7.700 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 3 

Α. Οικονομική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση. 

Β. Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ. 

Γ. Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρησιακή Έρευνα. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΠΕ09 

 

110. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 14.900 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 3 

Α. Κατεύθυνση Μάνατζμεντ και Ανθρώπινου Παράγοντα  

Β. Κατεύθυνση Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής   

Γ. Κατεύθυνση Μάρκετινγκ και Παραγωγής 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Το πρόγραμμα εφοδιάζει τους φοιτητές με τις 
γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες να λαμβάνουν ορθές επιχειρηματικές αποφάσεις σε 
μεταβαλλόμενες συνθήκες και να εξελίσσονται σε ικανά διευθυντικά στελέχη, των επιχειρήσεων 
και των οργανισμών του ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα. Οι σπουδές στο Τμήμα Οργάνωσης 
και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς στοχεύουν στην εκπαίδευση και 
υψηλή κατάρτιση σε σύγχρονα θέματα της Διοίκησης και της Στρατηγικής, της Λογιστικής και 
της Χρηματοοικονομικής, του Μάρκετινγκ, της Οργάνωσης της Παραγωγής. 

 

111. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 16.600 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

https://www.uom.gr/assets/site/public/nodes/6148/8656-OdigosSpoudonODE2020_21.pdf
http://business.teicm.gr/sites/default/files/Odhgos_Spudwn_2015_16.pdf
http://www.ode.unipi.gr/images/stories/undergraduate/studenthandb_2020-21.pdf
http://www.primedu.uoa.gr/fileadmin/primedu.uoa.gr/uploads/Pdfs/Odigos_Spoudon/Odigos_2020_2021.pdf
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΠΕ70 

 

112. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΔΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 11.800 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: το ΠΠΣ επιδιώκει να συμβάλλει στην 
διαμόρφωση της επιστημονικής-επαγγελματικής ταυτότητας του φοιτητή και μελλοντικού 
εκπαιδευτικού ως ειδικού της μάθησης και της διδασκαλίας, της εκπαίδευσης και της αγωγής, 
ως στοχαζόμενου εκπαιδευτικού με συνείδηση του κοινωνικού του ρόλου και με κριτική στάση 
για το έργο του και τις συνθήκες που το επηρεάζουν. 

 

113. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 14.300 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Πέρα από την παραδοσιακή επαγγελματική 
διέξοδο σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (με τις διαρκώς 
αυξανόμενες απαιτήσεις τους),οι απόφοιτοι του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης είναι δυνατό να εργαστούν-μεταξύ άλλων-και σε παιδικά κέντρα, κέντρα νεότητας, 
κέντρα φύλαξης παιδιών, πολιτιστικούς οργανισμούς, παιδικές κατασκηνώσεις, παιδικές 
βιβλιοθήκες, μουσεία, μέσα μαζικής ενημέρωσης και φορείς παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού. 

 

114.  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 15.275 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΠΕ70  

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και 
την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και 
ιδιωτικό τομέα: στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ως δάσκαλοι, στις υπηρεσίες της Λαϊκής 
Επιμόρφωσης, σε ερευνητικά κέντρα, σε προγράμματα αλφαβητισμού ειδικών ομάδων της 
χώρας, σε ειδικά σχολεία, στην παιδαγωγική έρευνα, στην ειδική αγωγή μετά από 5 χρόνια 
υπηρεσίας στην εκπαίδευση και διετή μετεκπαίδευση. 

 

115. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 13.725 (ΓΕΛ)  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

https://eled.duth.gr/wp-content/uploads/2020/03/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CE%B5-pdf-20_3_20.pdf
https://www.uth.gr/sites/default/files/academics/2021/PTh_PTDE_ODIGOS%20SPOYDON%202020-2021.pdf_776972720.pdf
https://www.eled.auth.gr/wp-content/uploads/2020/10/study_guide_gr_20_21_revised.pdf
https://ptde.uoi.gr/wp-content/uploads/odigos_spoudon_20_21.pdf
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών χορηγούν αντίστοιχα πτυχία, τα οποία παρέχουν στους/στις 
κατόχους τους τη δυνατότητα να διορίζονται ως εκπαιδευτικοί λειτουργοί σε Δημοτικά σχολεία 
και σε Νηπιαγωγεία αντίστοιχα. 

 

116. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 12.850 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: -  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΠΕ 70  

 

117.  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΒΑΣΗ 2020: 10.900 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Το Πρόγραμμα Σπουδών του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, γεγονός που αποδεικνύεται από το μεγάλο αριθμό 
πτυχιούχων που επιτυγχάνει με την πρώτη προσπάθεια στις εξετάσεις του Α.Σ.Ε.Π. Στο πλαίσιο 
του θεσμού των ολοήμερων σχολείων, οι πτυχιούχοι του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια εντάσσονται στο σύνολο τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό της 
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παρά το γεγονός ότι πολλοί/ές πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν 
επιλεγεί για τη στελέχωση άλλων -εκτός Εκπαίδευσης -δημόσιων Υπηρεσιών και ιδιωτικών 
επιχειρήσεων, η μεγάλη «αγορά εργασίας» παραμένει η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 

 

118. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 

ΒΑΣΗ 2020: 12.075 (ΓΕΛ)  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΠΕ70  

 

119.  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 15.725 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: -  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Παροχή ατομικής και ομαδικής ψυχολογικής 
στήριξης και συμβουλευτικής σε φοιτητές, εκπαιδευτικούς και άτομα που ζουν στην τοπική 
κοινωνία με ή χωρίς σωματικές ή νοητικές δυσλειτουργίες. Εφαρμογή προγραμμάτων 

http://ptde.edc.uoc.gr/sites/default/files/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3%20%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D%20%CE%A0%CE%A4%CE%94%CE%95%202020-2021_0.pdf
http://www.pre.aegean.gr/wp-content/uploads/2020/12/%CE%923_%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D-2020-21.pdf
https://eled.uowm.gr/wp-content/uploads/2020/12/odigos-spoudon-2020-21.pdf
https://www.sed.uth.gr/images/downloads/os20-21.pdf
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παρέμβασης σε φοιτητές/μαθητές για ανάπτυξη γνωστικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων 
και δεξιοτήτων μελέτης. Εφαρμογή προγραμμάτων για την αντιμετώπιση ψυχολογικών 
(συναισθηματικών, συμπεριφορικών, γνωστικών), κοινωνικών, πολιτισμικών ή εκπαιδευτικών 
παραγόντων με αρνητικό αντίκτυπο στη διαδικασία της μάθησης και την ένταξη των 
μαθητών/φοιτητών με ή χωρίς σωματικές ή νοητικές δυσλειτουργίες στο μαθησιακό, σχολικό 
και κοινωνικό περιβάλλον. Παροχή εκπαίδευσης για ανάπτυξη της μεταδοτικότητας, των 
δεξιοτήτων επικοινωνίας (καλλιέργεια της σχέσης ως κινήτρου μάθησης) και του 
συμβουλευτικού ρόλου του εκπαιδευτικού. Διοργάνωση επιστημονικών σεμιναρίων, διαλέξεων, 
ημερίδων, συμποσίων, συνεδρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και κάθε μορφής 
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σχετικά με τους στόχους και τα γνωστικά αντικείμενα του 
εργαστηρίου. Παραγωγή και παροχή εκπαιδευτικού υλικού, δημοσιευμάτων και εκδόσεων. 

 

120. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 11.375 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: -  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΠΕ60 - Σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε 
νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς, σε νοσοκομεία, σε ιδρύματα φροντίδας για το παιδί, σε 
χώρους ψυχαγωγίας για το παιδί, σε δικό τους νηπιαγωγείο.  

 

121.ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 

ΒΑΣΗ 2020: 10.200 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: ΠΕ60  

 

122. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 12.100 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι απόφοιτοι του Τμήματος, μπορούν να 
απασχοληθούν: ως Εκπαιδευτικοί - Νηπιαγωγοί: σε Δημόσια ή ιδιωτικά Νηπιαγωγεία. Σε 
Δημοτικούς και ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς. Σε Δημοτικά ή Ιδιωτικά κέντρα Δημιουργικής 
απασχόλησης παιδιών (στέκια παιδιού, εργαστήρια εικαστικών, θεατρικού παιχνιδιού, 
μουσικής, ρυθμικής αγωγής, κλπ.),ακόμη και ως Δάσκαλοι/ες σε Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία για 
την Α’ & Β’ τάξη δημοτικού, ως παιδαγωγοί για εκπόνηση & υλοποίηση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων σε Μουσεία, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, κλπ., ως 
στελέχη/παιδαγωγοί σε ελληνικές και διεθνείς ΜΚΟ και άλλους οργανισμούς που 
πραγματοποιούν εκπαιδευτικά πρόγραμμα καθώς και σε φορείς και οργανισμούς που 
ασχολούνται με την εκπαίδευση παιδιών που ανήκουν σε πολιτισμικές μειονότητες και 
μειονότητες που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό, ως παιδαγωγοί στα ΜΜΕ για 

https://ecedu.uoi.gr/wp-content/uploads/2020/12/odigos-spoydon-2020-2021-1.pdf
https://nured.uowm.gr/wp-content/uploads/2020/10/odigos-spoudon-2021.pdf
http://www.ece.uth.gr/main/sites/default/files/os_june_2020-21.pdf
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εκπόνηση εκπομπών ή εφημερίδων και περιοδικών για παιδιά, ως εμψυχωτές/τριες σε χώρους 
που εξειδικεύονται με την αναψυχή των παιδιών, στελέχη σε παιδικές κατασκηνώσεις, κλπ. 

 

123. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 10.600 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη  

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Εκπαιδεύει παιδαγωγούς που μπορούν να 
εργαστούν ως εκπαιδευτικοί παιδιών προσχολικής ηλικίας. Όμως, η φιλοσοφία του 
Προγράμματος είναι να εκτεθούν οι φοιτητές και σε άλλες συναφείς επιστήμες και ειδικότητες, 
προκειμένου να αποκτήσουν ολοκληρωμένη και άρτια κατάρτιση για την επιστημονική και 
επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Για το λόγο αυτό, τους 15 παρέχεται η δυνατότητα να 
παρακολουθήσουν μαθήματα από τα επιστημονικά πεδία της Ψυχολογίας, της Κοινωνιολογίας, 
της Φιλολογίας, της Ιστορίας, της Θεολογίας, των Μαθηματικών, της Στατιστικής, της 
Πληροφορικής.  

 

124.ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 

ΒΑΣΗ 2020: 7.925 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: “‘Ατυπες κατευθύνσεις”  

Α. Παραστατικές τέχνες  

Β. Ψηφιακές Τέχνες 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Οι πτυχιούχοι του ΤΠΨΤ, με βάση τις 
εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις και την καλλιτεχνική και τεχνολογική τους εκπαίδευση, 
έχουν τη δυνατότητα επαγγελματικής ενασχόλησης ως καλλιτέχνες επιτελεστικών έργων και 
σχεδιαστές-προγραμματιστές ψηφιακών καλλιτεχνικών εφαρμογών σε φορείς του δημόσιου ή 
του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας τις παραστατικές και τις 
ψηφιακές τέχνες, όπως αυτές εξειδικεύονται παρακάτω, σε μία ή περισσότερες κατευθύνσεις ή 
ειδικεύσεις από αυτές που λειτουργούν στο Τμήμα.  

 

 

 

125.  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 

ΒΑΣΗ 2020: 3.950 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Περιφερειακής Ανάπτυξης / Διασυνοριακών Μελετών 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να ασχολούνται είτε σε συνεργασία με άλλους 
επιστήμονες είτε αυτοδύναμα ως στελέχη επιχειρήσεων διαφόρων δραστηριοτήτων στον 
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αλλά και ως μέλη ερευνητικών μονάδων σε θέματα 

https://9b9ec758578b3ee0d46b-305404f9eb35eaf4130aa2d106c6a91c.ssl.cf3.rackcdn.com/638/courses/6/files/p1e0a8ji0m1sh57gi12qoph41c1f4.pdf
http://pda.uop.gr/wp-content/uploads/2019/10/odigos-spoudon.pdf
https://rdcbs.uowm.gr/wp-content/uploads/2020/12/Odigos-RDCBS_Greek_2020.pdf
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ειδικότητάς τους. Οι απόφοιτοι μπορούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς του δημοσίου που 
προκηρύσσονται από τον ΑΣΕΠ και αφορούν είτε εξειδικευμένα σε ειδικότητες που απαιτούν 
πτυχίο Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης, είτε γενικότερα σε θέσεις διοικητικού 
προσωπικού που υπάγονται σε κλάδο  των Σχολών Οικονομικών Επιστημών. Οι απόφοιτοι του 
τμήματος μπορούν να καταλάβουν θέσεις προσωπικού  που απαιτούν πτυχίο Σχολής 
Οικονομικών Επιστημών και συνήθως οι θέσεις αναφέρονται ως Διοικητικού – Λογιστικού στο 
δημόσιο τομέα, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 
Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και συγκεκριμένα σε Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς καθώς και 
στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 

126. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.  

ΒΑΣΗ 2020: 4.350 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  

Ο απόφοιτος του τμήματος μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του θα έχει τα εφόδια που θα 
του επιτρέψουν να επιδιώξει μια επιτυχή επαγγελματική καριέρα οικονομολόγου, αλλά και τα 
εφόδια να συνεχίσει επιτυχώς τις σπουδές του αν το επιθυμεί, σε επίπεδο μεταπτυχιακού και 
διδακτορικού διπλώματος. 

 

127.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α. 

ΒΑΣΗ 2020: 16.550 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  

Με την απόκτηση του πτυχίου, ανοίγονται για τους αποφοίτους δυνατότητες σταδιοδρομίας, 
μεταξύ άλλων, στην ελληνική και ευρωπαϊκή βιομηχανία Πληροφορικής, στα Τμήματα 
Μηχανοργάνωσης ή Πληροφοριακών Συστημάτων μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 
οργανισμών, σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων, στη δευτεροβάθμια και την επαγγελματική 
εκπαίδευση, αλλά και στο χώρο της διοίκησης και της χρηματοοικονομικής. Οι απόφοιτοι 
μπορούν επίσης να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στην Ελλάδα ή το 
εξωτερικό. 

 

 

128.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 

ΒΑΣΗ 2020: 16.800 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ με βάση τις γενικές και εξειδικευμένες 
επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, διαθέτουν 

https://www2.aua.gr/sites/default/files/contentpage_attachedfiles/programma_spoydon-ects.pdf#overlay-context=el/info/sholes-tmimata
https://www.dept.aueb.gr/sites/default/files/cs/CS_StudiesGuide2020-21_GR.pdf
https://www.csd.auth.gr/wp-content/uploads/2021/02/ODHGOS_SPOUDWN_2020-21-ELL_v11.02.2021.pdf
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γνωστικό υπόβαθρο συναφές με το υλικό και λογισμικό για τη συγκέντρωση, ταξινόμηση, 
επεξεργασία και μετάδοση της πληροφορίας, και έχουν την ικανότητα να ασχοληθούν 
ενδεικτικά με δραστηριότητες όπως μελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, υλοποίηση, εγκατάσταση, 
επίβλεψη λειτουργίας, αξιολόγηση, διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και πιστοποίηση στους 
επιστημονικούς τομείς: • του Υλικού και Λογισμικού των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών • των 
Πληροφοριακών Συστημάτων • των Δικτύων Επικοινωνιών και των Εφαρμογών Διαδικτύου • του 
Εκπαιδευτικού Λογισμικού και των Ψηφιακών Συστημάτων Υποστήριξης της Μάθησης • των 
Συστημάτων και Εφαρμογών Επεξεργασίας Σημάτων, Εικόνας και Ομιλίας.  

 

129. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΔΙ.ΠΑ.Ε.  

ΒΑΣΗ 2020: 9.725 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών τμήματος Πληροφορικής καταρτίστηκε με σκοπό να 
είναι σύγχρονο και ανταγωνιστικό. Αποσκοπεί στην παροχή ακαδημαϊκής παιδείας υψηλού 
επιπέδου, με συνέπεια τη δημιουργία επιστημόνων με γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
υψηλού επιπέδου στην επιστήμη των υπολογιστών και της πληροφορικής. Μεταξύ άλλων, ένας 
απόφοιτος θα είναι σε θέση ως επαγγελματίας να • διαμορφώνει κατάλληλα συστατικά υλικού, 
λογισμικού ή δικτύων για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητάς τους • εφαρμόζει 
διαδικασίες και τεχνικές ανάλυσης απαιτήσεων για τη σχεδίαση διαδικτυακών/ εκπαιδευτικών 
εφαρμογών και συστημάτων • προσδιορίζει συναφείς τεχνολογίες και προδιαγραφές 
απαραίτητες για την αρχιτεκτονική σχεδίαση έργων πληροφορικής, εφαρμογών ή βελτιώσεων 
υφιστάμενων υποδομών • δημιουργεί και εκτελεί διαδικασίες ελέγχου ποιότητας και 
αξιοπιστίας λογισμικού • οργανώνει και υλοποιεί εκπαιδευτικές δράσεις στα γενικά και ειδικά 
θέματα της πληροφορικής.  

 

130. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 

ΒΑΣΗ 2020: 7.825 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 3 (Δίκτυα, Λογισμικό, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Πληροφορικής με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και 
τεχνολογικές γνώσεις τους, απασχολούνται στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, είτε 
αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, στους τομείς ανάπτυξης και 
συντήρησης συστημάτων υλικού, ανάπτυξης και συντήρησης συστημάτων λογισμικού και 
σχεδιασμού και διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσιών. 
Ειδικότερα, το αντικείμενο των πτυχιούχων καλύπτει ενδεικτικά τους εξής περιγραφόμενους 
τομείς: i. Δικτύωσης και Επικοινωνίας, ii. Προγραμματισμού Υπολογιστών και Ανάπτυξης 
Συστημάτων Λογισμικού, iii. Υλικού και Συσκευών.  

 

131. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 

ΒΑΣΗ 2020: 10.350 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

https://cs.ihu.gr/cs_hosting/attachments/webpages/el_study_guide.pdf
https://cs.uowm.gr/wp-content/uploads/2020/12/Odigos-spoudon-2019_v8.pdf
https://di.ionio.gr/gr/students/student-prospectus/
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 2 (Πληροφορική – Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, Πληροφοριακά 
Συστήματα) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Mε την ολοκλήρωση των σπουδών τους ο Πτυχιούχος του Τμήματος Πληροφορικής μπορεί να 
απασχοληθεί σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματός του, είτε ως 
αυτοαπασχολούμενος, είτε ως υπεύθυνος ή στέλεχος ιδιωτικών ή δημόσιων επιχειρήσεων, 
oργανισμών και υπηρεσιών και συγκεκριμένα ως: 

• Προγραμματιστής (Software Engineer), τόσο σε υπηρεσίες Μηχανογράφησης του 
ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, όσο και σε εμπορικές επιχειρήσεις παραγωγής και 
διάθεσης λογισμικού διάφορων τύπων και εφαρμογών. 

• Σχεδιαστής, Αναλυτής και Μηχανικός Υπολογιστικών Συστημάτων (Computer Systems 
Engineer). 

• Σχεδιαστής, Αναλυτής και Διαχειριστής Δικτύων Πληροφοριακών Συστημάτων και 
Τηλεπικοινωνιών (Network and Telecommunications Engineer / Administrator). 

• Σχεδιαστής, Προγραμματιστής, Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων (Database 
Administrator). 

 

132. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 16.150 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 3 (Τεχνολογία Λογισμικού και Ευφυή Συστήματα, Διαδικτυακά και Υπολογιστικά 
Συστήματα, Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος είναι προσαρμοσμένο στις σύγχρονες 
απαιτήσεις της επιστήμης της Πληροφορικής και ανταγωνιστικό με αντίστοιχα προγράμματα 
άλλων Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική 
πραγματικότητα, με στόχο τη δημιουργία εξειδικευμένων και άρτια καταρτισμένων στελεχών 
στους τομείς της Πληροφορικής, με σκοπό την δημιουργία ικανού στελεχιακού δυναμικού για 
τις Ελληνικές, και όχι μόνο, επιχειρήσεις. 

 

133. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ 

ΒΑΣΗ 2020: 15.575 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 3 (Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ιστού, Διαχείριση Δικτύων Επικοινωνιών και 
Υπηρεσιών Επόμενης Γενιάς, Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, καταρτισμένοι με επιστημονική πληρότητα στα γνωστικά 
αντικείμενα της Πληροφορικής με έμφαση στις τηλεματικές εφαρμογές, έχουν τα εφόδια να 
ανταποκριθούν με πλήρη επάρκεια στις αυξημένες απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας και στο 
υψηλό ανταγωνιστικό περιβάλλον.  

https://www.cs.unipi.gr/files/pps2020_2021.pdf
https://dit.hua.gr/images/odigos_spoudwn_Gr.pdf
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Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος είναι πλήρως καθορισμένα από 
νομοθετική πράξη των αρμόδιων Υπουργείων. Είναι ίδια με αυτά των αντιστοίχων υπολοίπων 
Πανεπιστημιακών Τμημάτων της χώρας στα αντικείμενα της Πληροφορικής και των 
Τηλεπικοινωνιών. Οι απόφοιτοι ακολουθούν συχνά μεταπτυχιακές σπουδές σε αναγνωρισμένα 
Πανεπιστήμια στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 

Σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2014, απασχολούνται σε μεγάλο 
ποσοστό στον ιδιωτικό τομέα σε θέσεις εργασίας που σχετίζονται με την εξειδίκευση του 
Τμήματος. Δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα εργασιακής αποκατάστασης. 

 

134. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 16.925 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 2 [Επιστήμη Υπολογιστών (Computer Science), Μηχανική Υπολογιστών & 
Τηλεπικοινωνιών (Computer Engineering & Telecoms)] 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  

Με την ολοκλήρωση ενός ιδιαίτερα απαιτητικού Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών που 
στοχεύει στην προγραμματιστική δεινότητα, οι απόφοιτοι του Τμήματος Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ απολαμβάνουν τα προνόμια της καλής του φήμης και, σε 
συνδυασμό με τις προσωπικές τους επιδόσεις, γίνονται δεκτοί στα καλλίτερα μεταπτυχιακά 
προγράμματα σπουδών και έχουν πάρα πολύ καλές προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας 
στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη, που υπάρχουν 
πολύ περισσότερες διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να εργασθούν σε 
ερευνητικά-αναπτυξιακά έργα που εκτελούνται εντός του Τμήματος. Το Τμήμα ενθαρρύνει τη 
σύνδεση με την αγορά εργασίας μέσω κατάλληλων δράσεων ενημέρωσης των φοιτητών και την 
εκπόνηση πρακτικής άσκησης. 

Οι πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Τμήματος Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών, με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που 
απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, διαθέτουν γνωστικό υπόβαθρο συναφές με το 
υλικό και το λογισμικό για τη συγκέντρωση, ταξινόμηση, επεξεργασία και μετάδοση της 
πληροφορίας, και έχουν την ικανότητα να ασχοληθούν ενδεικτικά με δραστηριότητες όπως 
μελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, υλοποίηση, εγκατάσταση, επίβλεψη, λειτουργία, αξιολόγηση, 
διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και πιστοποίηση σε επιστημονικούς τομείς όπως π.χ. του 
υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επιπλέον, δύνανται να ασχοληθούν 
ενδεικτικά με τη διδασκαλία σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 
την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, δημόσια και ιδιωτική, σε θεωρητικό, τεχνολογικό και 
εφαρμοσμένο επίπεδο στους επιστημονικούς τομείς της πληροφορικής και των 
τηλεπικοινωνιών που απαριθμούνται ανωτέρω, την έρευνα σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά 
κέντρα στους επιστημονικούς τομείς που απαριθμούνται ανωτέρω αντιστοίχως σε θεωρητικό, 
τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο. την προσφορά υπηρεσιών σε οργανικές μονάδες 
πληροφορικής, δικτύων, μηχανοργάνωσης και τεχνικών υπηρεσιών υπουργείων, δημοσίων 
οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων, σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στον 
τραπεζικό, ασφαλιστικό, ιατρικό τομέα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις εταιρείες 
παραγωγής και επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού, στις μεταφορές, τη ναυτιλία, τον 
τουρισμό, σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. 

 

135. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΒΑΣΗ 2020: 6.950 (ΓΕΛ) 

https://www.di.uoa.gr/sites/default/files/documents/ODIGOS_SPOYDWN_DIT_EKPA_2020-21_Ver%201.pdf
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Σύμφωνα με το Π.Δ. 44 /2009 ΦΕΚ 58Α/2009, οι απόφοιτοι του τμήματος δύνανται να 
ασχοληθούν ενδεικτικά με: α) τη διδασκαλία σε Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, 
δημόσια και ιδιωτική, σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο στους 
επιστημονικούς τομείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, β) την έρευνα σε δημόσια 
και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα σε διάφορους επιστημονικούς τομείς που απαριθμούνται σε 
θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο, γ) την προσφορά υπηρεσιών σε οργανικές 
μονάδες πληροφορικής, δικτύων, μηχανοργάνωσης και τεχνικών υπηρεσιών υπουργείων, 
δημοσίων οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων, σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, στον τραπεζικό, ασφαλιστικό, ιατρικό τομέα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις 
εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού, στις μεταφορές, τη ναυτιλία, 
τον τουρισμό, σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. 

 

136. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 11.875 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  

Εκτός από το διορισμό στο Δημόσιο στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής (ΠΕ19), σύμφωνα με το ΠΔ 
44/2009, και ειδικότερα το Άρθρο 2, οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Πληροφορικής: «με βάση τις 
γενικές και τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των 
σπουδών τους, διαθέτουν γνωστικό υπόβαθρο συναφές με το υλικό και το λογισμικό για τη 
συγκέντρωση, ταξινόμηση, επεξεργασία και μετάδοση της πληροφορίας, και έχουν την 
ικανότητα να ασχοληθούν ενδεικτικά με δραστηριότητες όπως μελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, 
υλοποίηση, εγκατάσταση, επίβλεψη, λειτουργία, αξιολόγηση, διενέργεια πραγματογνωμοσύνης 
και πιστοποίηση στους επιστημονικούς τομείς: του υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, της πληροφορικής, των συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών, 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εφαρμογών διαδικτύου και των συστημάτων και 
εφαρμογών, γραφικών, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και επεξεργασίας 
ομιλίας. 

Σύμφωνα με το Π.Δ. 44 /2009 ΦΕΚ 58Α/2009, οι απόφοιτοι του τμήματος δύνανται να 
ασχοληθούν ενδεικτικά με: α) τη διδασκαλία σε Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, 
δημόσια και ιδιωτική, σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο στους 
επιστημονικούς τομείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, β) την έρευνα σε δημόσια 
και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα σε διάφορους επιστημονικούς τομείς που απαριθμούνται σε 
θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο, γ) την προσφορά υπηρεσιών σε οργανικές 
μονάδες πληροφορικής, δικτύων, μηχανοργάνωσης και τεχνικών υπηρεσιών υπουργείων, 
δημοσίων οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων, σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, στον τραπεζικό, ασφαλιστικό, ιατρικό τομέα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις 
εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού, στις μεταφορές, τη ναυτιλία, 
τον τουρισμό, σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. 

https://www.dit.uoi.gr/files/odhgos_spoudon_20_21.pdf
http://sep4u.gr/fek/fek_2009_58a.pdf
http://cs.uth.gr/wp-content/uploads/2019/10/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD-2019-2020.pdf
http://sep4u.gr/fek/fek_2009_58a.pdf
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137. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 

ΒΑΣΗ 2020: 10.450 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 2 (Κατεύθυνση Πληροφορικής, Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιών) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  

Εκτός από το διορισμό στο Δημόσιο στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής (ΠΕ19), σύμφωνα με το ΠΔ 
44/2009, και ειδικότερα το Άρθρο 2, οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Πληροφορικής: «με βάση τις 
γενικές και τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των 
σπουδών τους, διαθέτουν γνωστικό υπόβαθρο συναφές με το υλικό και το λογισμικό για τη 
συγκέντρωση, ταξινόμηση, επεξεργασία και μετάδοση της πληροφορίας, και έχουν την 
ικανότητα να ασχοληθούν ενδεικτικά με δραστηριότητες όπως μελέτη, σχεδίαση, ανάλυση, 
υλοποίηση, εγκατάσταση, επίβλεψη, λειτουργία, αξιολόγηση, διενέργεια πραγματογνωμοσύνης 
και πιστοποίηση στους επιστημονικούς τομείς: του υλικού και λογισμικού των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, της πληροφορικής, των συστημάτων και δικτύων επικοινωνιών, 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εφαρμογών διαδικτύου και των συστημάτων και 
εφαρμογών, γραφικών, επεξεργασίας σημάτων, επεξεργασίας εικόνας και επεξεργασίας 
ομιλίας. 

Σύμφωνα με το Π.Δ. 44 /2009 ΦΕΚ 58Α/2009, οι απόφοιτοι του τμήματος δύνανται να 
ασχοληθούν ενδεικτικά με: α) τη διδασκαλία σε Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, 
δημόσια και ιδιωτική, σε θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο στους 
επιστημονικούς τομείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, β) την έρευνα σε δημόσια 
και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα σε διάφορους επιστημονικούς τομείς που απαριθμούνται σε 
θεωρητικό, τεχνολογικό και εφαρμοσμένο επίπεδο, γ) την προσφορά υπηρεσιών σε οργανικές 
μονάδες πληροφορικής, δικτύων, μηχανοργάνωσης και τεχνικών υπηρεσιών υπουργείων, 
δημοσίων οργανισμών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων, σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, στον τραπεζικό, ασφαλιστικό, ιατρικό τομέα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις 
εταιρείες παραγωγής και επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού, στις μεταφορές, τη ναυτιλία, 
τον τουρισμό, σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. 

 

138.ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΒΑΣΗ 2020: 7.100 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

 Όσον αφορά το επαγγελματικό καθεστώς, με το Πτυχίο ΤΠΤΕ ο/η απόφοιτος: 

• Κατέχει προσόντα διορισμού Κλάδου ΠΕ86 (πρώην ΠΕ19) Πληροφορικής Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων (Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018) – «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
και άλλες διατάξεις»). 

• Μπορεί να απασχολείται σε τομείς του Πολιτισμού στους οποίους χρησιμοποιούνται οι νέες 
τεχνολογίες της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας καθώς επίσης και σε όλες τις διαδικασίες 
που σχετίζονται με την παραγωγή, δημιουργία, διακίνηση πολιτισμικών αγαθών και υπηρεσιών, 

https://dit.uop.gr/images/docs/bsc/dit-course-guide.pdf
http://sep4u.gr/fek/fek_2009_58a.pdf
http://www.ct.aegean.gr/data/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CC%81%CF%82_%CE%A0%CE%A0%CE%A3_%CE%A4%CE%A0%CE%A4%CE%95.pdf
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στη διοίκηση, στην εκπαίδευση, στον τουρισμό, καθώς και στα δρώμενα που συνδυάζονται με 
την καθημερινή αναψυχή, ιδίως δε στις επιχειρήσεις παραγωγής πολυμέσων με έμφαση στον 
πολιτισμό (παρουσιάσεις στο διαδίκτυο, οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων), στις υπηρεσίες 
του Υπουργείου Πολιτισμού που ασχολούνται με τη διαχείριση, οργάνωση και ανάδειξη 
πολιτισμικών και πολιτιστικών δρωμένων, στους φορείς που απασχολούνται με την οργάνωση 
πολιτιστικών εκδηλώσεων και την προβολή πολιτισμικών δεδομένων (ΟΤΑ, περιφερειακές και 
νομαρχιακές υπηρεσίες που ασχολούνται με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις), στις θεσμικές 
υπηρεσίες και διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις εταιρείες διαχείρισης (management) 
μουσικών, κινηματογραφικών, εικαστικών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, στις 
βιβλιοθήκες και κέντρα αρχειοθέτησης και τεκμηρίωσης, στα μουσεία και τις πινακοθήκες 
(διεύθυνση, εμπλουτισμός συλλογών, εκπαίδευση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εκδόσεις, 
τηλεματική), στη διαχείριση και ανάδειξη των μνημείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς, σε 
εκδοτικούς οίκους και σε υπηρεσίες που σχετίζονται με τον έντυπο και κυρίως τον ηλεκτρονικό 
τύπο, σε εταιρείες ή σταθμούς παραγωγής και επεξεργασίας εικόνας και ήχου ως μοντέρ ή 
σκηνοθέτες. (Π.Δ. 83/2000, ΦΕΚ 72, τ. Α΄). 

 

139. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 9.475 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  

Στόχος του Τμήματος Πολιτισμού είναι να παραγάγει αποφοίτους με ένα ορίζοντα γνώσεων και 
δεξιοτήτων ικανών να ανταποκριθούν σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών προοπτικών μέσα 
στην ευρύτερη βιομηχανία και οικονομία του πολιτισμού. Η φιλοσοφία της εκπαίδευσης στο 
Νέο Τμήμα Πολιτισμού δέχεται ότι οι θεωρητικές, κριτικές προσεγγίσεις του πολιτισμού μέσα 
από τις ανθρωπιστικές επιστήμες συνδυάζονται δομικά με τον σχεδιασμό, την εργαστηριακή 
έρευνα και την πρακτική των τεχνών. Έτσι, οι απόφοιτοι των Τμήματος θα είναι ταυτόχρονα 
θεωρητικά και πρακτικά υποκείμενα και θα μπορούν να ανταποκριθούν σε απαιτήσεις τόσο 
διαχείρισης όσο και παραγωγής του πολιτισμού. Η καλλιτεχνική παραγωγή και η καλλιτεχνική 
εκπαίδευση, οι επιμελητικές πρακτικές, η οργάνωση γεγονότων, η στελέχωση μουσείων, 
πολιτιστικών οργανισμών, φεστιβάλ, διεθνών καλλιτεχνικών συνεργειών, ο σχεδιασμός αγαθών 
και προϊόντων της καθημερινότητας από τα video games ως τα οικιακά περιβάλλοντα είναι όλα 
μέσα στο φάσμα των εργασιακών και επαγγελματικών δυνατοτήτων των αποφοίτων. 

Ενδεικτικά αναφέρονται πεδία απασχόλησης και επαγγελματικής προοπτικής: 

• Στελέχωση Πολιτιστικών οργανισμών, Ιδρυμάτων, Μουσείων, Φεστιβάλ 

• Οπτικοακουστικές εφαρμογές στον κόσμο του θεάματος και της κινούμενης εικόνας 

• Παραγωγή και διαχείριση προϊόντων και δράσεων του ψηφιακού πολιτισμού 

• Καλλιτεχνική εκπαίδευση 

• Επιμελητικές πρακτικές 

• Παραγωγή καλλιτεχνικού έργου 

• Σχεδιασμός και παραγωγή προϊόντων του υλικού πολιτισμού και της καθημερινής ζωής 

• Στελέχωση δραστηριοτήτων της τουριστικής οικονομίας 

 

140. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) 
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 

https://www.uth.gr/sites/default/files/academics/2019/pps_politismou_v2_1157787934.pdf
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ΒΑΣΗ 2020: 3.925 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  

Η/Ο πτυχιούχος Στατιστικής σχεδιάζει έρευνες και πειράματα, συγκεντρώνει και αναλύει 
αριθμητικά δεδομένα (με την χρήση Στατιστικών πακέτων) και εξάγει συμπεράσματα. Οι 
γνωμοδοτήσεις της/του βάσει των συμπερασμάτων της/του από την επιστημονική επεξεργασία 
και ανάλυση των δεδομένων είναι καίριες και εξαιρετικά χρήσιμες στον φορέα που 
απασχολείται. 

Η/Ο απόφοιτη/ος της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης έχει τη δυνατότητα να εργαστεί με πολύ 
ευνοϊκές συνθήκες στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. 

Στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν πολλές προσοδοφόρες θέσεις εργασίας για στατιστικούς σε 
τράπεζες, εταιρίες έρευνας αγοράς, εταιρίες δημοσκοπήσεων, ασφαλιστικές εταιρίες, 
διαφημιστικές εταιρίες, εταιρίες πετρελαιοειδών, εταιρίες τηλεπικοινωνιών. Στο δημόσιο τομέα 
οι απόφοιτοι της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης μπορούν να διοριστούν σε δημόσιες υπηρεσίες, 
επιχειρήσεις, οργανισμούς, Τράπεζες, στη Στατιστική Υπηρεσία, στην Ευρωπαϊκή Στατιστική 
Υπηρεσία (EUROSTAT) και σε άλλους φορείς με αντικείμενο τη Στατιστική όπως το ΚΕΠΕ, το ΕΚΚΕ 
κτλ. Επίσης, Τμήματα Στατιστικής υπάρχουν σε Υπουργεία και σε δημόσιους οργανισμούς, τα 
οποία μπορούν να στελεχωθούν από στατιστικούς, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να 
επεξεργαστούν και να αναλύσουν διάφορα δεδομένα με χρήση Στατιστικών πακέτων 
στοχεύοντας στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. 

Επίσης, η/ο πτυχιούχος Στατιστικής με γνώσεις Βιοστατιστικής μπορεί να εργαστεί σε 
φαρμακευτικές εταιρίες ή σε νοσοκομεία ως αναλύτρια/τής ιατρικών ή επιδημιολογικών 
δεδομένων. Τονίζεται ότι ο ρόλος της Στατιστικής συμπερασματολογίας σε θέματα που 
σχετίζονται με την υγεία είναι εξαιρετικά κρίσιμος και ότι διεθνώς παρατηρείται έλλειψη 
επιστημόνων με εξειδίκευση στη Βιοστατιστική. 

Στον ακαδημαϊκό χώρο (Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Ερευνητικά Ινστιτούτα) μία/ένας 
πτυχιούχος Στατιστικής έχει τη δυνατότητα να κάνει έρευνα με στόχο την εκπόνηση μίας 
διδακτορικής διατριβής σε κάποιο θεωρητικό ή εφαρμοσμένο αντικείμενο. Σε πολλά ερευνητικά 
προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ευρωπαϊκή έρευνα συμμετέχουν στατιστικοί ως 
επιστημονικοί συνεργάτες. 

 

141. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 

ΒΑΣΗ 2020: 3.950 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 2 (Στατιστική, Ασφαλιστική) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος : 

• Έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο στα γνωστικά πεδία της Στατιστικής και της 
Ασφαλιστικής Επιστήμης. 

• Μπορούν να απασχοληθούν ως στατιστικοί σε κέντρα έρευνας και εφαρμογών 
(δημοσκοπήσεις, έρευνες αγοράς, ιατρικά κέντρα κ.λ.π.). 

• Μπορούν να απασχοληθούν ως αναλογιστές, αναλυτές και εκτιμητές κινδύνου σε 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις και ασφαλιστικούς οργανισμούς. 

http://www.actuar.aegean.gr/images/articles/undergraduate_saxm/studyguide_gr.pdf
https://stat.uowm.gr/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD-%CE%A4%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1-%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%91%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7%CF%82-1.pdf
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• Μπορούν να διοριστούν σε δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις, οργανισμούς, Τράπεζες, 
στη Στατιστική Υπηρεσία και άλλους φορείς με αντικείμενο τη Στατιστική, όπως το ΚΕΠΕ, 
ΕΚΚΕ κτλ. 

• Μπορούν να διδάξουν στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, αφού φοιτήσουν στο 
ανάλογο τμήμα της ΣΕΛΕΤΕ. 

• Στον ιδιωτικό τομέα μπορούν να απασχοληθούν σε ασφαλιστικές εταιρείες ή άλλες 
επιχειρήσεις και οικονομικές μονάδες ως ανώτεροι υπάλληλοι, ερευνητές, οικονομικοί 
σύμβουλοι κτλ. 

• Μπορούν να εφαρμόζουν αρχές και μεθόδους κοστολόγησης και αποτίμησης, όπως και 
χρηματοδότησης και διαχείρισης επενδύσεων. 

• Είναι σε θέση να εκπονούν χρηματοδοτικές αναλύσεις, να σχεδιάζουν και να 
αναπτύσσουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και προϊόντα. 

• Είναι γνώστες των σύγχρονων εφαρμογών των Η/Υ στη Στατιστική και Ασφαλιστική 
Επιστήμη. 

• Γίνονται δεκτοί στο Οικονομικό Επιμελητήριο και ως εκ τούτου μπορούν να 
ακολουθήσουν όλα τα οικονομολογικά επαγγέλματα, ακόμη και του Λογιστή. 

 

142. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 12.100 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 2 (Στατιστική Επιστήμη, Ασφαλιστική Επιστήμη) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εφοδιάζονται με τις απαιτούμενες γνώσεις για να απασχοληθούν 
ως στατιστικοί σε κέντρα έρευνας και εφαρμογών (δημοσκοπήσεις, έρευνες αγοράς, ιατρικά 
κέντρα κ.λ.π.) ή ως αναλογιστές, αναλυτές και εκτιμητές κινδύνου σε ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις  και ασφαλιστικούς οργανισμούς και ακόμη ως ποσοτικοί αναλυτές επενδύσεων 
και στελέχη διοίκησης κινδύνου σε τράπεζες. 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να διοριστούν σε δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις, 
οργανισμούς, Τράπεζες, στη Στατιστική Υπηρεσία και άλλους φορείς με αντικείμενο τη 
Στατιστική, όπως το ΚΕΠΕ, ΕΚΚΕ κτλ. Επίσης μπορούν να διδάξουν στην τεχνική και 
επαγγελματική εκπαίδευση, αφού φοιτήσουν στο ανάλογο τμήμα της ΣΕΛΕΤΕ. Στον ιδιωτικό 
τομέα μπορούν να απασχοληθούν σε ασφαλιστικές εταιρείες ή άλλες επιχειρήσεις και 
οικονομικές μονάδες ως ανώτεροι υπάλληλοι, ερευνητές, οικονομικοί σύμβουλοι κτλ. 

 

143. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ο.Π.Α. 

ΒΑΣΗ 2020: 13.425 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  

Στόχος της λειτουργίας του Τμήματος Στατιστικής είναι η προαγωγή και μετάδοση της γνώσης 
στο γνωστικό πεδίο της Στατιστικής επιστήμης και των συναφών με αυτήν αντικειμένων, 
θεωρητικών και εφαρμοσμένων, μέσω της έρευνας και της εκπαίδευσης, καταρτίζοντας 
πτυχιούχους επιστήμονες με την ικανότητα εφαρμογής κατάλληλων μεθόδων στατιστικής 

https://www.unipi.gr/faculty/mbouts/anak/OS_19_20.pdf
http://www.unipi.gr/faculty/mbouts/anak/OS_20_21.pdf
https://www.dept.aueb.gr/sites/default/files/stat/odigoi/OdigosSpoudon_2020-21_gr_final.pdf
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ανάλυσης σε διάφορους τομείς δραστηριότητας (π.χ. οικονομικής, κοινωνικής, επιχειρηματικής, 
διοικητικής, ερευνητικής, εκπαιδευτικής, κ.λπ.).  

Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και 
την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στο δημόσιο και 
ιδιωτικό τομέα: σε υπουργεία και τράπεζες, στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, σε επιχειρήσεις 
και οργανισμούς, ως αναλυτές στατιστικών στοιχείων, αναλυτές επενδύσεων, στελέχη διοίκησης 
κ.ά. σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, στην ΕΣΥΕ, σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, σε βιομηχανίες, 
σε ερευνητικά κέντρα, σε εταιρείες δημοσκοπήσεων, σε μεγάλες οικονομικές μονάδες ως 
ανώτεροι υπάλληλοι, ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε εταιρεία στατιστικών μελετών, γραφείο 
μελετών, στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση. 

 

144. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) ΕΚΠΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 7.000 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 2 (Συστημάτων ΨΒ, Διοίκησης ΨΒ) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  

Φιλοδοξία της προσπάθειας δημιουργίας του Τμήματος είναι, όχι μόνο η δημιουργία αποφοίτων 
με δυνατότητες απασχόλησης στη σύγχρονη ελληνική (και διεθνή) βιομηχανία, αλλά η 
εκπαίδευση επαγγελματιών του μέλλοντος που θα έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν 
ουσιαστικά στην ελληνική βιομηχανία 

Στην κατεύθυνση αυτή το πρόγραμμα σπουδών έχει εστιάσει σε δέκα βασικές προκλήσεις 
ανάπτυξης γνώσης και δεξιοτήτων στους φοιτητές και τις φοιτήτριές του ενόψει της πρόκλησης 
που ονομάζεται Industry 4.0: 

• Κριτική σκέψη, δηλαδή δυνατότητα σύλληψης και ανάπτυξης καινοτόμων τρόπων 
υλοποίησης πραγμάτων, εργασιών και έργων ιδιαίτερα κάτω από περιορισμούς που 
απαιτούν αποδοτικές λύσεις. 

• Στιβαρή εκπαίδευση σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) ώστε να 
υπάρχει δυνατότητα, όχι μόνο χρήσης συστημάτων ΤΠΕ, αλλά ανάλυσης των 
δυνατοτήτων τους και των αδυναμιών τους. 

• Άριστες τεχνικές ικανότητες ώστε να υπάρχει δυνατότητα εργασίας και 
δραστηριοποίησης σε πολλαπλά και διαφορετικά συστήματα και σε διαφορετικούς 
βιομηχανικούς κλάδους. 

• Δυνατότητες επικοινωνίας που θα επιτρέπουν τη συνεργασία με ανθρώπους 
διαφορετικών ικανοτήτων και την υλοποίηση δημιουργικών ιδεών με καθαρό και 
πειστικό τρόπο. 

• Στιβαρή διεπιστημονική και πολυεπιστημονική γνώση που θα συνδυάζει βαθιές γνώσεις 
σε ένα αντικείμενο αλλά και γνώσεις σε άλλες επιστημονικές περιοχές. 

• Δυνατότητες προσαρμογής και συνεχούς (δια βίου) μάθησης που θα επιτρέπουν την 
προσαρμογή σε νέες τεχνολογίες και την άντληση νέων γνώσεων. 

• Δυνατότητες σύνδεσης και συσχετισμών μεταξύ διαφορετικών ιδεών, γνώσεων και 
τεχνολογιών που θα επιτρέπουν τη δημιουργία αξίας και καινοτομίας. 

• Δυνατότητες πειραματισμού που θα επιτρέπουν τον πειραματισμό σε νέα πράγματα και 
τεχνολογίες, επίλυση σύγχρονων προβλημάτων και συνεπώς ανάληψης κινδύνου. 

• Ενίσχυση της προσέγγισης επίλυσης προβλημάτων και παρατήρησης. 

https://www.dind.uoa.gr/fileadmin/depts/dind.uoa.gr/www/uploads/DIND_Synoptiko_programma_spoydon_r1.pdf


 

Σελίδα 399 από 406 
 

• Ηγετικές ικανότητες που θα επιτρέπουν δυναμική προσαρμογή και λειτουργία 
μεγιστοποίησης των στόχων και όχι απαραίτητα του οικονομικού οφέλους. 

 

145. ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 

ΒΑΣΗ 2020: 8.600 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  

Το πεδίο επαγγελματικής απασχόλησης των αποφοίτων του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας 
συμπεριλαμβάνει : 

• τον χώρο της ελεύθερης καλλιτεχνικής έκφρασης μέσω του ήχου, της εικόνας και των 
συνδυασμών τους 

• τη διδασκαλία/απασχόληση σε τομείς της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης 

• τους ευρύτερους επαγγελματικούς χώρους της οπτικοακουστικής επικοινωνίας, της 
διαχείρισης της πολιτισμικής κληρονομιάς και της αναψυχής. 

Αντικείμενα του Γραφείου Διασύνδεσης αποτελούν επίσης η ενημέρωση για τις σπουδές στο 
Ιόνιο Πανεπιστήμιο, η αντιμετώπιση της δύσκολης μετάβασης από τις σπουδές στην αγορά 
εργασίας και η προώθηση καινοτόμων ιδεών μέσω επιχειρηματικών δράσεων. 

Στη συνέχεια αναφέρονται ενδεικτικά κάποιοι από τους τομείς, στους οποίους θα μπορούν να 
σταδιοδρομήσουν οι απόφοιτοι και οι μεταπτυχιακοί του ΤΤΗΕ: 

• ελεύθερη καλλιτεχνική δημιουργία (τέχνη νέων μέσων, ψηφιακών, αναλογικών ή του 
συνδυασμού τους: video art, οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις, ψηφιακή τέχνη, τέχνη 
του διαδικτύου, κόμικς, animation, φωτογραφία κ.ά.), 

• ηλεκτρονική και ψηφιακή τεχνολογία του ήχου και της εικόνας, 

• τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας και προσομοίωσης, 

• ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών και εφαρμογών διαδικτύου (web design, interactive 
CD-ROM, DVD-ROM, web applications, δικτυακές πολυμεσικές βάσεις δεδομένων, 
πειραματικά πολυμέσα, video games), 

• γραφικές-γραφιστικές τέχνες, πολυμεσικές εκδόσεις, ηλεκτρονικός τύπος, διαφήμιση, 
επαγγελματική φωτογραφία, 

• παραγωγή και εφαρμογές στον ευρύτερο πολιτισμικό τομέα με τη χρήση ψηφιακής και 
ηλεκτρονικής τεχνολογίας (για μουσεία, συλλογές κ.ά.), 

• εκπαιδευτική τεχνολογία με χρήση προσαρμοστικών συστημάτων πολυμέσων. 

 

146.  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 

ΒΑΣΗ 2020: 7.160 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  

Ειδικότερα, οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν ως:  

https://avarts.ionio.gr/gr/studies/prospectus/
http://tourism.ionio.gr/wp-content/uploads/2020/10/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD-2020-2021.pdf
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• Στελέχη τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα (όπως σε 
αερομεταφορείς, ακτοπλοϊκές εταιρείες, κρουαζιερόπλοια, ξενοδοχεία, εταιρείες 
παροχής υπηρεσιών εστίασης και φιλοξενίας, εταιρείες διοργάνωσης ταξιδιών και 
τουριστικών δραστηριοτήτων, τουριστικά πρακτορεία, εταιρείες διοργάνωσης 
εκδηλώσεων και συνεδρίων, εταιρείες διανομής και προώθησης τουριστικών προϊόντων 
και τουριστικών προορισμών) στους τομείς της οικονομίας, της διοίκησης, της οργάνωσης, 
της έρευνας και των πωλήσεων. 

• Στελέχη του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. υπουργεία, Ε.Ο.Τ.), νομικά πρόσωπα 
δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης (γραφεία Περιφερειών, 
Δήμων κλπ.) και των φορέων αυτών σε θέματα τουριστικής πολιτικής, ανάπτυξης, 
σχεδιασμού, προώθησης και στρατηγικής του τυπικού αλλά και του ειδικού θεματικού 
τουρισμού (όπως ενδεικτικά του θαλάσσιου, εκπαιδευτικού ιατρικού, 
οικολογικού/περιηγητικού και γαστρονομικού τουρισμού).  

• Στελέχη κέντρων πληροφόρησης τουριστών, κέντρων μεθερμήνευσης της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, μουσείων, πινακοθηκών, εγκαταστάσεων πολιτισμού και αναψυχής, στους 
τομείς της ανάπτυξης, του σχεδιασμού, και της προώθησης τουριστικών προϊόντων και 
υπηρεσιών.  

• Στελέχη κλαδικών και συλλογικών φορέων και οργανισμών του τουρισμού (όπως ο 
Σ.Ε.Τ.Ε., Π.Ο.Ξ., Ξ.Ε.Ε., Η.Α.Τ.Τ.Α. και άλλοι).  

• Σύμβουλοι αναπτυξιακών εταιρειών και μελετητικών γραφείων στον ευρύτερο χώρο του 
τουρισμού και του πολιτισμού, τόσο σε μακροοικονομικό όσο και σε μικροοικονομικό 
επίπεδο.  

• Ως επιστημονικό διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας 
και ιδιωτικής εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης στις τουριστικές σπουδές. 

Εκτός των παραπάνω, οι απόφοιτοι του Τμήματος θα έχουν τη δυνατότητα να 
δραστηριοποιηθούν είτε οι ίδιοι επιχειρηματικά είτε ως στελέχη σε φορείς τεχνολογίας, 
δημιουργώντας ενισχυμένα τεχνολογικά τουριστικά και πολιτιστικά προϊόντα και υπηρεσίες, τα 
οποία εντάσσονται στον κλάδο της δημιουργικής οικονομίας. 

Επιπλέον, οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να ανταποκριθούν με πληρότητα στις ανάγκες 
της παρακολούθησης των εξελίξεων της έρευνας και των καινοτομιών της τεχνολογίας και της 
δια βίου εκπαίδευσης. Μπορούν επίσης, να επεκτείνουν και να εξειδικεύσουν περαιτέρω το 
γνωστικό τους πεδίο μέσω της διενέργειας μεταπτυχιακών σπουδών προς απόκτηση 
μεταπτυχιακών ακαδημαϊκών τίτλων (M.Sc., Ph.D.) στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της 
χώρας μας ή του εξωτερικού. 

 

 

147.  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 15.055 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  

Οι απόφοιτοι του Τμήματος θα μπορούν να εργάζονται σε σημαντικές θέσεις σε αεροπορικές 

επιχειρήσεις ή και σε εταιρείες ακτοπλοϊκών γραμμών αναψυχής, ως ερευνητές και αναλυτές σε 
υπηρεσίες τουρισμού εθνικής ή τοπικής εμβέλειας, ως σύμβουλοι σε υπηρεσίες των Ηνωμένων 
Εθνών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως καθηγητές σε Σχολές Τουρισμού, ως στελέχη Ταξιδιωτικών 
Πρακτορείων ή και σε Επιχειρήσεις Tour Operators, ως υπεύθυνοι Κέντρων Τουριστικής 

http://tourism.unipi.gr/wp-content/uploads/2019/06/panepistimio-peiraia-odigos-spoudon-entypo.pdf
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Πληροφόρησης, ως μεσαία ή ανώτερα στελέχη όλων των λειτουργιών των επιχειρήσεων της 
τουριστικής βιομηχανίας, ως στελέχη εταιρειών συμβούλων με εξειδίκευση στην Τουριστική 
Βιομηχανία κ.λπ. 

 

148.  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 11.350 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  

Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των τετραετών σπουδών τους εκπαιδεύονται διεξοδικά στα 
θεωρητικά, εικαστικά και τεχνικά ιδιώματα της φωτογραφικής εικόνας και του βίντεο. 
Εφοδιαζόμενοι με τις απαραίτητες γνώσεις αρθρώνουν δημιουργικά τις προσωπικές τους 
μεθοδολογίες και καινοτόμες σκέψεις, σε ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων πεδίων εφαρμογής 
στους τομείς της τέχνης, της φωτοδημοσιογραφίας, της διαφήμισης και του βίντεο. 

H δυναμική και πολυσχιδής ανάπτυξη των ψηφιακών οπτικών μέσων προσφέρει την εγγύηση 
ενός βέβαιου και δημιουργικού μέλλοντος σε σύγχρονο περιβάλλον εργασίας. 

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών μπορούν να 
απασχοληθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ερευνητές και μελετητές, καλλιτέχνες, ή στελέχη 
επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. 

Επίσης έχουν τη δυνατότητα να υπηρετήσουν ως εκπαιδευτικοί ή να επιμεληθούν εκθέσεις, 
εκδόσεις και εκδηλώσεις πολιτιστικών και καλλιτεχνικών φορέων. Απόφοιτοι του Τμήματος 
εργάζονται με επιτυχία και διακρίσεις σε όλους τους παραπάνω τομείς ενώ ένας ικανός αριθμός 
ακολουθεί μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές. 

 

149.   ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 14.325 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  

Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να σταδιοδρομήσουν σε κορυφαίους 
χρηματοοικονομικούς οργανισμούς (Εταιρίες, Τράπεζες, Χρηματιστηριακές Εταιρίες, Διεθνείς 
Οργανισμούς, κλπ) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και σε θέσεις εργασίας όπως: 

• Χρηματοοικονομικός Αναλυτής (financial analyst) 

• Διαπραγματευτής Περιουσιακών στοιχείων (trader) 

• Διαχειριστής Επενδυτικών Χαρτοφυλακίων (portfolio manager) 

• Διαχειριστής Κινδύνων (risk manager) 

• Υπεύθυνος Λογιστηρίου Εταιριών 

• Οικονομικός Διευθυντής 

• Σύμβουλος σε χρηματοοικονομικά θέματα (financial consultant) 

 

150.  ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 

https://phaa.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/457/2020/11/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A3-%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D.pdf
https://bankfin.unipi.gr/wp-content/uploads/2020/11/4.2.-%CE%A7%CE%A1%CE%97-2020-2021-%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD.pdf
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ΒΑΣΗ 2020: 7.325 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, με 
βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, απασχολούνται, είτε σε 
συνεργασία με άλλους επιστήμονες είτε αυτοδύναμα είτε ως στελέχη επιχειρήσεων και 
οργανισμών, σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τα ψηφιακά μέσα και 
την επικοινωνία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ειδικότερα, οι απόφοιτοι δύνανται να 
απασχοληθούν στα εξής εργασιακά αντικείμενα: 

• Σχεδιασμό μελετών επικοινωνίας, προβολής, προώθησης, δημοσίων σχέσεων και 
αποτίμησης αποτελεσμάτων των σχετικών με τα ανωτέρω δράσεων και 
προγραμμάτων. 

• Digital Marketing. 

• Διαχείριση ηλεκτρονικών καταστημάτων. 

• User Experience (UX Design) – User Interface (UI Design). 

• Διαχείριση της εταιρικής αποστολής (mission statement) και της στρατηγικής 
επικοινωνίας σε επίπεδο γραπτού και προφορικού λόγου στην κοινωνική παρουσία 
του φορέα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) και στην εξυπηρέτηση των 
πελατών. 

• Ένταξη των σύγχρονων ψηφιακών μέσων σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής ενός 
προϊόντος ή υπηρεσίας προκειμένου να προκύπτει επικοινωνιακό αποτέλεσμα. 
Ενδεικτικά αναφέρονται τα προϊόντα του παγκόσμιου ιστού (web sites, search engine 
optimization), το ψηφιακό marketing (digital marketing), τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης (social media), οι φορητές συσκευές (mobile applications, apps) και τα 
συστήματα ψηφιακής σήμανσης (digital signage systems). 

• Σχεδίαση, οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων δημοσίου ενδιαφέροντος για την 
επικοινωνία και προβολή της εικόνας του φορέα, συμπεριλαμβανομένων των 
εκθέσεων, των συνεδρίων, των ημερίδων και λοιπών εκδηλώσεων. 

• Ηλεκτρονική σελιδοποίηση. 

• Δημοσιογράφοι. 

• Υλοποίηση πολυμεσικού υλικού για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) και 
την οπτικοακουστική παραγωγή. 

• Κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας. 

• Στο τομέα του Πολιτισμού με νέες τεχνολογίες. 

 

151.  ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΒΑΣΗ 2020: 7.475 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  

https://dmc.ionio.gr/el/courses/
https://ds.uth.gr/undergraduate-studies-regulation/


 

Σελίδα 403 από 406 
 

Οι απόφοιτοι του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα 
με τους αποφοίτους οποιουδήποτε Πανεπιστημιακού Τμήματος Πληροφορικής και στις 
επαγγελματικές τους δυνατότητες περιλαμβάνονται θέσεις εργασίας: 

• στην εκπαίδευση (ως εκπαιδευτικοί Πληροφορικής), 

• στην έρευνα σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο, 

• στην ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογών για συμβατικές, κινητές και ενσωματωμένες 
υπολογιστικές συσκευές, 

• στην ανάπτυξη εφαρμογών στον παγκόσμιο ιστό, 

• στην ενσωμάτωση τεχνολογιών ακρίβειας στην πρωτογενή παραγωγή, 

• στην δικτύωση κάθε είδους συσκευής στο “διαδίκτυο των πραγμάτων”, 

• στην παραγωγή γνώσης με “εξόρυξη δεδομένων”, 

• σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, κ.α. 

Επιπρόσθετα, οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν και όλα τα εφόδια για συνέχιση των σπουδών 
τους σε μεταπτυχιακό ή/και διδακτορικό επίπεδο. 

 

152.  ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 15.025 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 3 (Συστήματα Λογισμικού & Δεδομένων, Υπολογιστικές Υποδομές & Υπηρεσίες, 
Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος έχει σχεδιαστεί για να προετοιμάζει 
επιστήμονες ικανούς να αντιμετωπίζουν με επιτυχία σύνθετα προβλήματα σχεδίασης, 
ανάπτυξης και 5 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ εφαρμογής συστημάτων 
της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας. Απόφοιτοι του Τμήματος έχουν ήδη στελεχώσει εταιρείες 
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό, καθώς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Επίσης, πολλοί από τους αποφοίτους του 
Τμήματός μας ακολουθούν την οδό της έρευνας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν πλήρως κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα που 
ορίζονται από το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ. 44/2009 ΦΕΚ 58/8-4-2009) «Επαγγελματική 
Κατοχύρωση των Διπλωματούχων Μηχανικών και των Πτυχιούχων Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης στα αντικείμενα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών». Επιπλέον, οι απόφοιτοι του 
Τμήματος έχουν πλήρως κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα αναφορικά με την 
απασχόλησή τους στο Δημόσιο Τομέα. Συγκεκριμένα το Πτυχίο του Τμήματος 
συμπεριλαμβάνεται στα προσόντα διορισμού στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής σε θέσεις φορέων 
του Δημοσίου. Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ. 347/2003, ΦΕΚ 315/A’/31-12-2003).  

 

153. ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΠΑΡΤΗ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 

ΒΑΣΗ 2020: 6.075 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  

https://www.ds.unipi.gr/wp-content/uploads/2020/07/Odigos_Spoudwn_ds_2020-21_v2.pdf
https://ds.uop.gr/wp-content/uploads/2020/10/perigrammata-mathimaton-psif-syst.pdf
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Ο βασικός στόχος του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών 
Συστημάτων είναι να παρέχει θεμελιώδεις και εξειδικευμένες γνώσεις στην επιστήμη και 
τεχνολογία των σύγχρονων υπολογιστικών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Πιο 
συγκεκριμένα το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει στους τομείς του υλικού και λογισμικού των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, της επιστήμης της πληροφορικής, των πληροφοριακών και 
τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, της επεξεργασίας σήματος, των δικτύων και των υπηρεσιών 
διαδικτύου. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων έχουν τα ίδια καθιερωμένα 
επαγγελματικά δικαιώματα με τους αποφοίτους Τμημάτων Πληροφορικής ή Επιστήμης 
Υπολογιστών. 

 

154. ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) ΕΚΠΑ 

ΒΑΣΗ 2020: 9.400 (ΓΕΛ) 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: - 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 4 έτη 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  

Οι απόφοιτοι θα αποκτούν τόσο τεχνικές όσο και καλλιτεχνικές δεξιότητες για τη δημιουργία 
ψηφιακού περιεχομένου, οπτικού, ηχητικού, δισδιάστατου, τρισδιάστατου, πολυμεσικού, το 
οποίο θα παρουσιάζεται στο WWW, στο φυσικό χώρο (κλειστό ή δημόσιο), σε περιβάλλοντα 
εικονικής ή επαυξημένης πραγματικότητας. Παράλληλα, οι φοιτητές/τριες θα εισαχθούν στην 
κριτική σκέψη μέσω μαθημάτων Φιλοσοφίας, Θεωρίας των Μέσων και Επικοινωνίας, Ιστορίας 
της Τέχνης και του Κινηματογράφου,  ώστε να χρησιμοποιούν ουσιαστικά και όχι επιφανειακά 
τις ψηφιακές τεχνολογίες. Κατανοώντας δηλαδή το ίδιο το μέσο, να νοηματοδοτούν τα έργα 
τους, έτσι ώστε αυτά να λειτουργούν στο πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι. Έμφαση 
δίνεται επίσης στην κουλτούρα της συνεργασιακής, διεπιστημονικής και διαμεσικής 
δημιουργικής διαδικασίας, ούτως ωστε οι απόφοιτοι να μπορούν να σταδιοδρομήσουν με 
επιτυχία στο χώρο της κινηματογραφικής παραγωγής ή της ψηφιακής παραγωγής καλλιτεχνικών 
έργων και πολιτισμικών προϊόντων, όπου η συνεργασιακή δημιουργική εργασία θεωρείται 
απαραίτητη. 

Εκτός της επιτυχημένης πορείας στο χώρο της ψηφιακής καλλιτεχνικής και κινηματογραφικής 
δημιουργίας, η έμφαση σε μαθήματα υλοποίησης ψηφιακού περιεχομένου και περιβαλλόντων 
αλληλεπίδρασης θεωρείται ότι θα δώσει στους/στις αποφοίτους του Τμήματος τη δυνατότητα 
να διακριθούν στο χώρο της Πληροφορικής και των Ψηφιακών Μέσων, στη δημιουργία 
ψηφιακών συστημάτων, σχεδιασμού και υλοποίησης ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών 
προϊόντων πολιτισμού, καθώς θα εφοδιαστούν με πολύπλευρη, πρακτική και εις βάθος 
δημιουργική γνώση του αντικειμένου, που λείπει απο τον συγκεκριμένο επαγγελματικό χώρο 
στην εποχή μας στην Ελλάδα. Θεωρείται τέλος ότι η ένταξη μεγάλου αριθμού πρακτικών, 
δημιουργικών μαθημάτων υλοποίησης και παραγωγής στο πρόγραμμα του Τμήματος, αυξάνει 
τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων και τη πιθανότητα απορρόφησής τους στον 
τομέα των δημιουργικών βιομηχανιών και της διαφήμισης. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

o ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ www.uoa.gr 

o ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ www.emp.gr 

o ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ www.auth.gr 

o ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ www.aueb.gr 

o ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ www.aua.gr 

o ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ www.asfa.gr 

o ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ www.aspete.gr 
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o ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ www.panteion.gr 

o ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ www.unipi.gr 

o ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ www.uom.gr 

o ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ www.uowm.gr 

o ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ www.upatras.gr 

o ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ www.uop.gr 

o ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ www.uoi.gr 

o ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ www.duth.gr 

o ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ www.uniwa.gr 

o ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | ΕΛΜΕΠΑ www.hmu.gr 

o ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ www.ihu.gr 

o ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ www.uch.gr 

o ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ www.tuc.gr 

o ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ www.aegean.gr 

o ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ www.ionio.gr 

o ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ www.uth.gr 

o ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΑΕΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ www.hua.gr 

o ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ www.eap.gr 

o ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ www.ydt.gr 

o ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ   www.sse.gr 

o ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ www.haf.gr 

o ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ www.fireservice.gr 

o ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ    www.hcg.gr 
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