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τα επαγγέλματα
των αποφοίτων
Επαγγελματικές διεξόδοι
κάθε τμήματος
ανά επιστημονικό πεδίο
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1ο επιστημονικό πεδίο
Από ποια κατεύθυνση
συμφέρει να πάω;

Ανθρωπιστικές,
νομικές και
κοινωνικές
επιστήμες

Θεωρητική
κατεύθυνση

Μαθήματα αυξημένης βαρύτητας
Θεωρητικής κατεύθυνσης

Γενικής παιδείας

α) Αρχαία ελληνικά (1,3)

α) Ελληνική γραμματεία
(0,9)

β) Ιστορία (0,7)

β) Νεότερη ελληνική
ιστορία (0,4)
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Ευρετήριο τμημάτων
ΑΕΙ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας
Αρχειονομίας και βιβλιοθηκονομίας
Βαλκανικών, σλαβικών και ανατολικών σπουδών
Βαλκανικών σπουδών
Γαλλικής γλώσσας και φιλολογίας
Γερμανικής γλώσσας και φιλολογίας
Γλώσσας, φιλολογίας και πολιτισμού παρευξείνιων
χωρών
Δημόσιας διοίκησης
Δημοσιογραφίας και μέσων μαζικής επικοινωνίας
Διαχείρισης πολιτισμικού περιβάλλοντος και νέων
τεχνολογιών
Διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών
Εκπαίδευσης και αγωγής στην προσχολική ηλικία
Εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής
Ελληνικής φιλολογίας
Επικοινωνίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης
Επικοινωνίας μέσων και πολιτισμού
Επιστημών εκπαίδευσης στην προσχολική ηλικία
Επιστημών προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης
Επιστημών προσχολικής αγωγής
και εκπαιδευτικού σχεδιασμού
Επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού
Θεατρικών σπουδών
Θεάτρου
Θεολογίας
Ιστορίας
Ιστορίας - Αρχαιολογίας και διαχείρισης
πολιτισμικών αγαθών
Ιστορίας και αρχαιολογίας
Ιστορίας - Αρχαιολογίας και Κοινωνικής ανθρωπολογίας
Ιστορίας και εθνολογίας
Ιστορίας και θεωρίας της τέχνης
Ιταλικής γλώσσας και φιλολογίας
Ισπανικής γλώσσας και φιλολογίας
Κινηματογράφου
Κοινωνικής ανθρωπολογίας
Κοινωνικής ανθρωπολογίας και ιστορίας
Κοινωνικής διοίκησης
Κοινωνικής θεολογίας
Κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής
Κοινωνικής πολιτικής
Κοινωνιολογίας
Μεθοδολογίας ιστορίας και θεωρίας
της επιστήμης
Μεσογειακών σπουδών
Μουσικής επιστήμης και τέχνης

• Μουσικών σπουδών
• Νομικής
• Ξένων γλωσσών μετάφρασης και διερμηνείας
(ειδ. ισπανική)
• Παιδαγωγικό δημοτικής εκπαίδευσης
• Παιδαγωγικό ειδικής αγωγής
• Παιδαγωγικό νηπιαγωγών
• Παιδαγωγικό προσχολικής εκπαίδευσης
• Ποιμαντικής και κοινωνικής θεολογίας
• Πολιτικής επιστήμης
• Πολιτικής επιστήμης και δημόσιας διοίκησης
• Πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων
• Πολιτικής επιστήμης και ιστορίας
• Πολιτικών επιστημών
• Πολιτισμικής τεχνολογίας και επικοινωνίας
• Σλαβικών σπουδών
• Τεχνών ήχου και εικόνας
• Τουρκικών και σύγχρονων ασιατικών σπουδών
• Φιλολογίας
• Φιλοσοφίας
• Φιλοσοφίας και παιδαγωγικής
• Φιλοσοφίας παιδαγωγικής και ψυχολογίας
• Φιλοσοφικών και κοινωνικών σπουδών
• Ψυχολογίας

ΤΕΙ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Βιβλιοθηκονομίας και συστημάτων πληροφορικής
Βρεφονηπιοκομίας
Δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας
Διοίκησης κοινωνικών - συνεταιριστικών
επιχειρήσεων και οργανώσεων
Εφαρμογών ξένων γλωσσών στη διοίκηση
και το εμπόριο
Κοινωνικής εργασίας
Λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής
Μουσειολογίας, μουσειογραφίας και σχεδιασμού
εκθέσεων
Πληροφορικής και μέσων μαζικής ενημέρωσης
Προσχολικής αγωγής

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
• Στρατολογικό (Σ.Σ.Α.Σ.)		
• Ψυχολογίας (Σ.Σ.Α.Σ.)

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
• Εκκλησιαστικής μουσικής και ψαλτικής
• Ιερατικών σπουδών
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ΑΕΙ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Σκοπός των τμημάτων είναι η κατάρτιση επιστημόνων
φιλολόγων που θα είναι επαρκώς εξοικειωμένοι με την
αγγλική γλώσσα και κατ’ επέκταση με τη φιλολογία και
τον πολιτισμό αυτής της γλώσσας. Οι υποψήφιοι θα
πρέπει να εξεταστούν και στο ειδικό μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας. Για την πιθανότητα διορισμού στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι απόφοιτοι
θα πρέπει να λάβουν μέρος στον ειδικό διαγωνισμό του
ΑΣΕΠ όπου ο συναγωνισμός είναι μεγάλος. Για όλους
αυτούς τους λόγους οι απόφοιτοι στρέφονται στον ιδιωτικό τομέα ανοίγοντας δικό τους φροντιστήριο, κάτι
που προϋποθέτει κεφάλαιο, σε εκδοτικούς οίκους ως
μεταφραστές ή σε υπηρεσίες υπουργείων, σε ιδιαίτερα
μαθήματα ή φροντιστήρια
ΑΘΗΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΠΘ)
ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ
Οι φοιτητές αυτού του τμήματος προετοιμάζονται για
να αναλάβουν διευθυντικές θέσεις σε βιβλιοθήκες και
αρχειακές υπηρεσίες. Λειτουργούν δύο κατευθύνσεις
σπουδών: α) Βιβλιοθηκονομία και β) Αρχειονομία. Η
διάρκεια φοίτησης είναι 8 εξάμηνα. Οι απόφοιτοι του
τμήματος μπορούν να εργαστούν στα κρατικά αρχεία,
σε δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες, σε υπηρεσίες
τεκμηρίωσης και ενημέρωσης, σε μουσεία και πολιτισμικά κέντρα με την ιδιότητα του πολιτιστικού υπαλλήλου και του διαχειριστή πολιτιστικής κληρονομιάς.
Όσον αφορά την αγορά εργασίας οι προοπτικές είναι
ευοίωνες γιατί η ανάγκη εκσυγχρονισμού των αρχειακών τομέων κάθε υπηρεσίας είναι μεγάλη και διότι έχει
αλλάξει η πολιτική σχετικά με το βιβλίο στη χώρα μας.
ΚΕΡΚΥΡΑ (ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ – ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ (και στο 5ο πεδίο)
Το τμήμα αυτό άρχισε να λειτουργεί το Σεπτέμβριο του
1998 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με έδρα την Θεσσαλονίκη. Σκοπό του έχει να καλλιεργεί και να προάγει
τη γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό των βαλκανικών, σλαβικών και ανατολικών χωρών καθώς και να
μελετά και να αναπτύσσει τις σχέσεις της Ελλάδας με
αυτές. Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάμηνα.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Το τμήμα έχει ως αποστολή, μέσω της επιστημονικής
έρευνας και διδασκαλίας, την καλλιέργεια και προαγωγή της ιστορίας, της γλώσσας και λογοτεχνίας, της
φιλοσοφίας, της παιδείας, της θρησκείας, της οικονομίας και των κοινωνικών θεσμών των βαλκανικών
χωρών. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί, μεταφραστές ή διπλωματικοί ακόλουθοι.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΠΘ)
ΦΛΩΡΙΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Στόχος αυτού του τμήματος είναι η προετοιμασία ειδικών επιστημόνων ικανών να ασχοληθούν με την γαλλική
γλώσσα σε όλες της τις μορφές. Οι υποψήφιοι πρέπει
να εξεταστούν στο ειδικό μάθημα των Γαλλικών. Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάμηνα. Οι απόφοιτοι διορίζονται στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως καθηγητές γαλλικών
κατόπιν των ειδικών εξετάσεων του ΑΣΕΠ ή μπορούν
να ασχοληθούν με μεταφράσεις. Επειδή οι πιθανότητες
διορισμού στην δημόσια εκπαίδευση είναι μειωμένες,
πολλοί βρίσκουν διέξοδο στα ιδιαίτερα μαθήματα ή
ετεροαπασχολούνται. Ισχύουν τα ίδια προβλήματα με
τους απόφοιτους άλλων ξένων σχολών φιλολογίας.
ΑΘΗΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΠΘ)
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Οι απόφοιτοι του τμήματος εμβαθύνουν στη γερμανική γλώσσα και μπορούν να ασχοληθούν με τη μετάφραση ή τη διδασκαλία της. Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάμηνα και χρειάζεται διπλωματική εργασία για τη λήψη
πτυχίου. Οι απόφοιτοι μπορούν να διδάξουν γερμανικά
ή να ασχοληθούν ως μεταφραστές. Στη δημόσια εκπαίδευση διορίζονται μόνο με επιτυχή συμμετοχή στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.
ΑΘΗΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΠΘ)
ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
Οι φοιτητές μελετούν τη γλώσσα, την ιστορία και τον
πολιτισμό των παρευξείνιων χωρών. Μπορούν να εργαστούν σε δημόσιους οργανισμούς αλλά και σε εταιρίες
που επιχειρούν σε αυτές τις χώρες.
ΚΟΜΟΤΗΝΗ (ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ)

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ - ΑΕΙ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (και στο 5ο πεδίο)
Περιγράφεται στο 5ο πεδίο.
ΑΘΗΝΑ (ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ισχύει ότι και για το τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΠΘ)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (και στο 4ο πεδίο)
Αποστολή του τμήματος είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης και της πολιτισμικής κληρονομιάς
καθώς και της διαχείρισής της. Οι φοιτητές μπορούν να
ακολουθήσουν επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία στο γνωστικό αντικείμενο που αφορά τον
πολιτισμικό πλούτο της χώρας μας, από την αρχαιότητα
ως σήμερα, αλλά με τους πολιτισμούς των μεσογειακών
λαών. Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 8 εξάμηνα.
ΑΓΡΙΝΙΟ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ)
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Το τμήμα αυτό δημιουργήθηκε από τη διάσπαση του
τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών
του Παντείου Πανεπιστημίου και λειτουργεί από το
Σεπτέμβριο του 1998. Για την εισαγωγή τους οι υποψήφιοι εξετάζονται στο ειδικό μάθημα της ξένης γλώσσας
(αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά ή ιταλικά). Η φοίτηση
διαρκεί 8 εξάμηνα. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο Διπλωματικό
Σώμα, σε διεθνείς οργανισμούς ή σε εταιρίες που επιχειρούν στο εξωτερικό.
ΑΘΗΝΑ (ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (και στο 2ο πεδίο)
Πρόκειται για μετονομασία του Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών με έδρα την Αθήνα. Σκοπός του έχει
την κατάρτιση επιστημόνων που θα ασχοληθούν επιτυχώς με το έργο της αγωγής παιδιών προσχολικής
ηλικίας. Οι σπουδές διαρκούν 8 εξάμηνα. Οι απόφοιτοι
μπορούν να εργαστούν σε δημόσια ή ιδιωτικά νηπιαγωγεία, σε παιδικούς σταθμούς, σε ιδρύματα φροντίδας, απασχόλησης και περίθαλψης του παιδιού, σε
νοσοκομεία παίδων ή να ανοίξουν δικό τους νηπιαγωγείο ή παιδικό σταθμό.
Η αγορά εργασίας για τους νηπιαγωγούς βρίσκεται σε
καλύτερη μοίρα από αυτή των δασκάλων. Επίσης, όσο
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αναπτύσσονται τα προγράμματα προσχολικής αγωγής
στη χώρα μας τόσο οι προοπτικές διαγράφονται ευοίωνες.
ΑΘΗΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
(και στο 2ο πεδίο)
Το τμήμα αυτό στοχεύει στην καλλιέργεια και προαγωγή των κοινωνικών επιστημών της κοινωνικής και
εκπαιδευτικής πολιτικής. Μέσω της ακαδημαϊκής διδασκαλίας και της εφαρμοσμένης έρευνας έχει εφαρμογές
στους τομείς προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων
των πολιτών, όπως αυτά διαμορφώνονται στο πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της εμβάθυνσης των δομών
του κοινωνικού κράτους, της πρόληψης και της ασφάλειας σε συνδυασμό με την κοινωνική ανάπτυξη, της
συνεχούς εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και
του σχεδιασμού νέων κοινωνικών και εκπαιδευτικών
πολιτικών θεσμών.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Σκοπός του τμήματος είναι η μελέτη και η έρευνα του
αρχαίου ελληνικού, λατινικού, βυζαντινού και νεοελληνικού κόσμου μέσα από τα φιλολογικά, λογοτεχνικά και
εν γένει γραπτά μνημεία.
Το τμήμα χορηγεί ενιαίο πτυχίο με επί μέρους ειδίκευση
στην Κλασική Φιλολογία ή στη Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία.
ΚΟΜΟΤΗΝΗ (ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΝΙΟ ΘΡΑΚΗΣ)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Οι φοιτητές αυτού του τμήματος μελετούν την επικοινωνίας σε όλες της τις διαστάσεις και προετοιμάζονται
κατάλληλα ώστε να ασχοληθούν με τις δημόσιες σχέσεις και τη δημοσιογραφία. Το αντίστοιχο τμήμα της
Θεσσαλονίκης ονομάζεται τμήμα Δημοσιογραφίας και
Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. Οι υποψήφιοι εξετάζονται και σε μια ξένη γλώσσα επιλογής τους. Η διάρκεια
φοίτησης είναι 8 εξάμηνα.
Οι πτυχιούχοι μπορούν να εργαστούν ως δημοσιογράφοι του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, ως στελέχη
δημοσίων σχέσεων ή ως σύμβουλοι επικοινωνίας. Ο
χώρος της διαφήμισης απορροφά αρκετούς. Η αγορά
εργασίας είναι ευοίωνη λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης και ανάπτυξης των ΜΜΕ. Όμως δεν θα πρέπει να
ξεχνάμε ότι η κατάσταση στο χώρο παραμένει άναρχη
και ρευστή, ο ανταγωνισμός είναι σκληρός και δεν
υπάρχει επαγγελματική εξασφάλιση. Όσον αφορά τον
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τομέα των Δημοσίων Σχέσεων η κατάσταση είναι σταθερή και θετική. Αυτό συμβαίνει γιατί όλο και περισσότεροι φορείς αντιλαμβάνονται την ανάγκη της σωστής
επικοινωνίας.
ΑΘΗΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Το περιεχόμενο σπουδών είναι ουσιαστικά όμοιο με
αυτό του προηγούμενου τμήματος.
ΑΘΗΝΑ (ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (και στο 2ο πεδίο)
Σκοπός του τμήματος είναι η θεωρητική και η πρακτική κατάρτιση στελεχών εξειδικευμένων σε θέματα
αγωγής και φροντίδας βρεφών και νηπίων μέχρι την
σχολική ηλικία. Οι απόφοιτοί του μπορούν να απασχοληθούν ως υπεύθυνοι για τη μελέτη, οργάνωση και λειτουργία βρεφικών και παιδικών σταθμών, παιδαγωγοί
και εκπαιδευτικοί παιδιών προσχολικής ηλικίας, εκπαιδευτικό προσωπικό στη δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια
εκπαίδευση, ερευνητές.
ΠΑΤΡΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (και στο 2ο πεδίο)
Όμοιο με το αντίστοιχο των Αθηνών.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ)
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (και στο 2ο πεδίο)
Πρόκειται για μετονομασία του τμήματος Παιδαγωγικό
Νηπιαγωγών με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Είναι όμοιο σε
περιεχόμενο και προοπτικές με αυτό του Πανεπιστημίου Αθηνών.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΠΘ)
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
(και στο 2ο πεδίο)
Είναι όμοιο σε περιεχόμενο και προοπτικές με τα αντίστοιχα τμήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Έχουν προστεθεί ειδικά μαθήματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού.
ΡΟΔΟΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ)
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΉΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΕΦΑΑ (και στο 2ο πεδίο)
Στη χώρα μας λειτουργούν 5 τμήματα επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού που διαδέχθηκαν τις γυμνα-

στικές ακαδημίες. Το τμήμα στοχεύει στη δημιουργία
καταρτισμένων επιστημόνων που να συμβάλλουν στην
προώθηση της αθλητικής ιδέας και στην κάλυψη της
ανάγκης φυσικής αγωγής. Για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ
οι υποψήφιοι αγωνίζονται στα 3 από τα 4 προτεινόμενα
αγωνίσματα: δρόμο, άλμα εις μήκος, σφαιροβολία και
κολύμβηση. Πρέπει επίσης να περάσουν από υγειονομική εξέταση για να διαπιστωθεί αν είναι υγιείς και
αρτιμελείς. Η διάρκεια φοίτησης είναι 8 εξάμηνα και οι
φοιτητές καλούνται να επιλέξουν κάποια κατεύθυνση
από αυτές που προσφέρονται. Οι απόφοιτοι μπορούν
να διοριστούν ως γυμναστές στα σχολεία, μέσω του
διαγωνισμού ΑΣΕΠ, σε γυμναστήρια ή αθλητικούς
χώρους, ως προπονητές σε αθλητικούς συλλόγους και
σωματεία, ως επιστημονικοί σύμβουλοι ή να ανοίξουν
δικό τους γυμναστήριο. Η αγορά εργασίας όσον αφορά
την απασχόληση στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν
είναι ιδιαίτερα καλή, όμως παρατηρείται μια στροφή
προς τον αθλητισμό, ανοίγουν πολλά γυμναστήρια και
οργανώνονται πολλά προγράμματα αθλητισμού.
ΑΘΗΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΠΘ)
ΚΟΜΟΤΗΝΗ (ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ)
ΣΕΡΡΕΣ (ΑΠΘ)
ΤΡΙΚΑΛΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Το τμήμα αυτό έχει ως στόχο την καλλιέργεια και την
προαγωγή της γνώσης της τέχνης και της επιστήμης
της θεατρολογίας, δηλαδή το συνδυασμό της πρακτικής του θεάτρου με τη θεωρητική σκέψη, τη φιλολογική
ανάλυση και την επιστημονική μεθοδολογία. Παράλληλα, έχει ως στόχο τη μελέτη του θεάτρου σε διεθνές
επίπεδο. Η διάρκεια φοίτησης είναι 8 εξάμηνα. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν ως κριτικοί θεάτρου ή
ως εκπαιδευτικοί σε θέματα θεατρικής παιδείας.
ΑΘΗΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)
ΠΑΤΡΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)
ΝΑΥΠΛΙΟ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)
ΘΕΑΤΡΟΥ
Λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη και προσφέρει στους
φοιτητές κατάρτιση στην επιστήμη της θεατρολογίας
με επιπλέον μαθήματα από τα τμήματα θεατρικών
σπουδών, όσον αφορά τη θεωρία και την ιστορία του
θεάτρου καθώς και στοιχεία καλλιτεχνικής πρακτικής.
Η φοίτηση διαρκεί 10 εξάμηνα. Οι επαγγελματικές προοπτικές είναι ίδιες με αυτές των αποφοίτων των τμημάτων θεατρικών σπουδών.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΠΘ)

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ - ΑΕΙ

ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
Το τμήμα προετοιμάζει Θεολόγους. Η φοίτηση διαρκεί
8 εξάμηνα. Όσον αφορά τους τομείς απασχόλησης, οι
θεολόγοι μπορούν να διδάξουν το μάθημα των Θρησκευτικών στη δημόσια και ιδιωτική δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, να υπηρετήσουν ως ιερωμένοι ή να εργαστούν ως λαϊκοί σε διάφορες υπηρεσίες εκκλησιαστικής
κοινωνικής διακονίας. σε εκκλησιαστικούς εκδοτικούς
οίκους και βιβλιοπωλεία, σε αρχαιολογικές υπηρεσίες.
Η αγορά εργασίας για τους θεολόγους είναι αρκετά
δύσκολη και υπάρχει ιδιαίτερος ανταγωνισμός για αυτό
πολλοί καταφεύγουν στα ιδιαίτερα μαθήματα, φροντιστήρια ή ετεροαπασχόληση.
ΑΘΗΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΠΘ)
ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Σκοπός του τμήματος είναι να εκπαιδεύσει επιστήμονες
στις αρχές, τη θεωρία και τις μεθόδους της επιστήμης
της ιστορίας και να τους προετοιμάσει για την επαγγελματική και επιστημονική σταδιοδρομία και εξέλιξη
τους. Οι σπουδές διαρκούν 8 εξάμηνα. Οι απόφοιτοι του
τμήματος αυτού μπορούν να εργαστούν ως φιλόλογοι
καθηγητές στην μέση ιδιωτική και δημόσια εκπαίδευση
για την διδασκαλία, κυρίως –αλλά όχι μόνο– ιστορικών
μαθημάτων. Επειδή όμως οι διορισμοί είναι δύσκολοι
μία λύση αποτελεί η απασχόληση σε φροντιστήρια.
Επίσης μπορούν να εργαστούν σε υπηρεσίες και φορείς
του δημόσιου τομέα που προάγουν την ιστορική επιστήμη ή ασχολούνται με την ιστορική έρευνα όπως το
Εθνικό Κέντρο κοινωνικών ερευνών, το ελληνικό Ιστορικό Λαογραφικό Αρχείο, το Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής
Νεολαίας ή σε βιβλιοθήκες, μουσεία και άλλες αρχειακές υπηρεσίες.
ΚΕΡΚΥΡΑ (ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
Σκοπός του τμήματος είναι η καλλιέργεια και προαγωγή
των ιστορικών θεολογικών σπουδών. Τα προγράμματα
σπουδών εισάγουν τους φοιτητές σε θεωρητικά, ιστορικά και μεθοδολογικά ζητήματα αποσκοπώντας την
προσέγγιση, διεύρυνση και ερμηνεία του ανθρώπινου
παρελθόντος. Οι σπουδές διαρκούν 8 εξάμηνα και
καταλήγουν γενικά στις κατευθύνσεις της αρχαιολογίας
και της ιστορίας, με επιμέρους ειδικεύσεις ανάλογα με
το πρόγραμμα σπουδών κάθε τμήματος. Οι απόφοιτοι
μπορούν να εργαστούν ως αρχαιολόγοι, οργανώνοντας
και να επιβλέποντας ανασκαφές, φροντίζοντας για τη
μεταφορά και μελέτη ευρημάτων, την σύνταξη εκθέσεων και επιστημονικών ανακοινώσεων.
Επίσης μπορούν να διοριστούν στη μέση ιδιωτική και
δημόσια εκπαίδευση στη διδασκαλία κυρίως ιστορικών
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μαθημάτων, όπου ισχύουν οι δυνατότητες και οι περιορισμοί στην αγορά εργασίας που αφορούν όλους τους
αποφοίτους των φιλολογικών σχολών, σε υπηρεσίες και
φορείς του δημόσιου τομέα που προάγουν την ιστορική επιστήμη ή ασχολούνται με την ιστορική έρευνα
και ως υπάλληλοι στην αρχαιολογική υπηρεσία (κατόπιν εξετάσεων).
ΑΘΗΝΑ (ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΘΕΣΣΑΛΟΙΝΙΚΗ (ΑΠΘ)
ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
ΡΕΘΥΜΝΟ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)
ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
Το τμήμα λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με
έδρα το Βόλο, από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999. Η
φοίτηση διαρκεί 8 εξάμηνα. Οι απόφοιτοι έχουν τις ίδιες
δυνατότητες απασχόλησης με τους Ιστορικούς Αρχαιολόγους.
ΒΟΛΟΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)
ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
Το τμήμα ασχολείται με την ιστορία, την αρχαιολογία
και τη διαχείριση των πολιτισμικών αγαθών με έμφαση
στην ανάπτυξη της επιστήμης στους τομείς της ιστορίας της Ελλάδας και της Ευρώπης, της επιγραφικής
και της ενάλιας αρχαιολογίας, καθώς και στη διαχείριση
μνημείων και της μουσειολογίας. Στόχος του είναι να
συμβάλει στην ανάπτυξη των πολιτισμικών σπουδών
με τις σύγχρονες μορφές διαχείρισης των πολιτισμικών
αγαθών και τη χρήση των νέων τεχνολογιών.
ΚΑΛΑΜΑΤΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ
Πρόκειται για ένα τμήμα σχετικά νέο, το οποίο διδάσκει
στους φοιτητές τις αρχές, τη θεωρία και τις μεθόδους
των επιστημών της ιστορίας και της εθνολογίας. Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάμηνα. Οι απόφοιτοι διορίζονται στην
δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως φιλόλογοι μέσω των
ειδικών εξετάσεων για τους εκπαιδευτικούς και έχουν
τις ίδιες δυνατότητες απασχόλησης με τους Ιστορικούς
Αρχαιολόγους.
ΚΟΜΟΤΗΝΗ (ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ)
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Το τμήμα ασχολείται κυρίως με την ιστορία και διδακτική της τέχνης, τη θεωρία χώρου, ιστορία αρχιτεκτονικής, τη φιλοσοφία και την αισθητική, την παιδαγωγική
και ψυχολογία της εκπαίδευσης.
ΑΘΗΝΑ (ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ)
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ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Το τμήμα έχει ως αποστολή την καλλιέργεια, προαγωγή
και διάδοση, με την έρευνα και την διδασκαλία της
γλώσσας, της γλωσσολογίας, της λογοτεχνίας και του
πολιτισμού της Ιταλίας. Οι υποψήφιοι πρέπει να εξεταστούν και στο ειδικό μάθημα της Ιταλικής γλώσσας. Η
ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης για την λήψη
του πτυχίου είναι 8 εξάμηνα σπουδών. Οι πτυχιούχοι
έχουν ως κύρια ενασχόληση τη διδασκαλία, έρευνα
και διάδοση της ιταλικής γλώσσας και του πολιτισμού
της Ιταλίας. Μπορούν να απασχοληθούν ως εκπαιδευτές της γλώσσας σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ως εμπειρογνώμονες ή σύμβουλοι διπλωματικών αποστολών στις αντίστοιχες χώρες, ως ειδικοί επιστήμονες σε εκπαιδευτικά
και ερευνητικά ιδρύματα ή ως μεταφραστές κειμένων.
ΑΘΗΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΠΘ)
ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ισχύουν τα αντίστοιχα με τα παραπάνω.
ΑΘΗΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (και στο 2ο πεδίο)
Το πρόγραμμα, δομημένο σε 3 κύκλους σπουδών, έχει
στόχο να καλλιεργήσει και να προάγει την τέχνη του
κινηματογράφου σε συνάφεια με τις καλές τέχνες, να
αναβαθμίσει το πολιτιστικό επίπεδο του κινηματογραφικού επαγγέλματος και να συμβάλλει στην αισθητική
αγωγή του κοινού. Η κατάρτιση είναι θεωρητική και
πρακτική.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΠΘ)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Η κοινωνική ανθρωπολογία αποτελεί ένα καινούριο
κλάδο των κοινωνικών επιστημών. Βασική εργασία
του κοινωνικού ανθρωπολόγου είναι η έρευνα που
προϋποθέτει την παραμονή του για μεγάλο χρονικό
διάστημα στην κοινωνία που μελετά. Οι σπουδές διαρκούν 8 εξάμηνα. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν
ως διδάσκοντες κοινωνιολογίας στην μέση εκπαίδευση,
σε ερευνητικά κέντρα ή στην τοπική αυτοδιοίκηση
Η αγορά εργασίας δεν είναι πολύ σαφής διότι η ανάπτυξη της επιστήμης αυτής άρχισε στην χώρα μας πρόσφατα και ο χώρος αλληλοκαλύπτεται με αυτόν της
κοινωνιολογίας.
ΜΥΤΙΛΗΝΗ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Πρόκειται για το πρώτο ΑΕΙ με το συγκεκριμένο αντικείμενο σπουδών και με 2 κατευθύνσεις εκ των οποίων

επιλέγουν στο ε΄ εξάμηνο: της Κοινωνικής Πολιτικής
ή της Κοινωνικής Εργασίας. Οι απόφοιτοι μπορούν να
εργαστούν σε οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας, σε
θεραπευτικές μονάδες και γενικότερα σε χώρους όπου
η κοινωνική δράση είναι απαραίτητη. Όσον αφορά την
αγορά εργασίας οι προοπτικές φαίνονται ευοίωνες.
ΚΟΜΟΤΗΝΗ (ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
Όσον αφορά τη φύση της ειδικότητας αυτής και την
αγορά εργασίας ισχύουν τα ίδια με το τμήμα Θεολογίας.
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάμηνα.
ΑΘΗΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
(και στο 2ο πεδίο)
Το τμήμα στοχεύει στην καλλιέργεια και προαγωγή του
τομέα της κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής μέσω
της ακαδημαϊκής διδασκαλίας και της εφαρμοσμένης
έρευνας. Προάγει την επιστήμη και την έρευνα, ιδιαίτερα στους τομείς προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών όπως αυτά διαμορφώνονται στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την εμβάθυνση στις
δομές του κοινωνικού κράτους, την πρόληψης και την
ασφάλειας σε συνδυασμό με την κοινωνική ανάπτυξη,
την συνεχή εκπαίδευση, την εκπαίδευση ενηλίκων και
τον σχεδιασμό νέων κοινωνικών και εκπαιδευτικών
πολιτικών θεσμών.
ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
Αποστολή του τμήματος είναι η ανάπτυξη των σπουδών κοινωνικής και πολιτισμικής ανθρωπολογίας με
ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα θεωρίας, μεθοδολογίας,
εθνογραφίας και διαπολιτισμικής σύγκρισης με άλλες
κοινωνίες. Στόχος του τμήματος είναι να εφοδιάσει
τους φοιτητές με εξειδικευμένες γνώσεις και επιστημονική μεθοδολογία που απαιτούνται για την έρευνα και
τη μελέτη της κοινωνίας και του πολιτισμού. Οι απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν σε ερευνητικά κέντρα
που μελετούν τα κοινωνικά, πολιτισμικά και ιστορικά
φαινόμενα, καθώς και τα προβλήματα της ελληνικής
κοινωνίας, σε πολιτισμικά μουσεία και σε πολλούς
άλλους χώρους παροχής υπηρεσιών του δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα όπως ο χώρος της υγείας, η κρατική
διοίκηση και ο κοινωνικός σχεδιασμός και σε διεθνείς
οργανισμούς.
ΑΘΗΝΑ (ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Οι σπουδές στο τμήμα διαρκούν 8 εξάμηνα. Οι από-
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φοιτοι μπορούν να εργαστούν στο Υπουργείο Υγείας,
στην περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση, σε κέντρα
ερευνών, σε νομαρχίες, δήμους και κοινότητες, σε ιδιωτικούς φορείς που ασχολούνται με προγράμματα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης
Η κατάσταση στην αγορά εργασίας τα τελευταία χρόνια είναι σχετικά βελτιωμένη. Ο ιδιωτικός τομέας δείχνει διευρυμένος με τις νέες τάσεις στον επιχειρηματικό
χώρο και με την αναβάθμιση του ρόλου της αυτοδιοίκησης. Το Δημόσιο απορροφά ένα μικρό μέρος των πτυχιούχων, αλλά εκεί τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα.
ΑΘΗΝΑ (ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
Οι φοιτητές του τμήματος αυτού μελετούν τις κοινωνικές συνθήκες και προσπαθούν να αναλύσουν τα αίτια
που διαμορφώνουν ή μεταβάλλουν τις κοινωνικές σχέσεις και συμπεριφορές, ατομικές και συλλογικές. Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάμηνα και λειτουργούν δύο τμήματα,
ένα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και ένα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Οι απόφοιτοι μπορούν να διοριστούν στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέσω του ειδικού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ ή να απασχοληθούν σε ερευνητικά
κέντρα, ινστιτούτα, μεγάλες επιχειρήσεις κ.ά. Η αγορά
εργασίας δεν είναι και τόσο καλή όσον αφορά την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στον ιδιωτικό τομέα οι θέσεις
εργασίας έχουν διευρυνθεί κάπως τα τελευταία χρόνια
όπου οι κοινωνιολόγοι μπορούν να βοηθήσουν στην
αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων και
την βελτίωση της θέσης εργασίας τους.
ΑΘΗΝΑ (ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΡΕΘΥΜΝΟ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)
ΜΥΤΙΛΗΝΗ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ)
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (και στο 2ο πεδίο)
Το τμήμα αυτό είναι σχετικά νέο. Προσφέρει ένα ευρύ
πεδίο γνώσεων στις κλασικές και θετικές σπουδές. Έχει
2 κύκλους σπουδών, εκ των οποίων οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν ένα στο τέταρτο εξάμηνο. Η φοίτηση
διαρκεί 8 εξάμηνα. Ως νέο τμήμα δεν υπάρχουν δεδομένα για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του. Θα μπορούν πιθανόν να εργαστούν στο
δημόσιο, σε ιστορικά ή ερευνητικά κέντρα, στα ΜΜΕ ή
σε εκδοτικούς οίκους.
ΑΘΗΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Το τμήμα έχει ως αποστολή την μελέτη, έρευνα και
διδασκαλία για τον πολιτισμό, την ιστορία, τις γλώσσες
(αραβική, τουρκική, εβραϊκή και ελληνική), τις οικο-
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νομικές και πολιτικές δομές των χωρών της νότιας και
νοτιοανατολικής μεσογείου. Επίσης δίνεται ιδιαίτερη
έμφαση στην εξειδίκευση των παραπάνω θεμάτων στις
κατευθύνσεις: α) Διεθνείς Σχέσεις και Οργανισμοί, β)
Αρχαιολογία και Αρχαιομετρία και γ) Γλωσσολογία της
Νοτιοανατολικής Μεσογείου καθώς και στην παροχή
τεκμηριωμένων πληροφοριών και στοιχείων για την
άσκηση αποτελεσματικής πολιτικής μεταξύ των κρατών της νότιας και νοτιοανατολικής Μεσογείου. Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης για τη λήψη του
πτυχίου είναι 8 εξάμηνα.
Οι πτυχιούχοι έχουν ως κύρια ενασχόληση τη μελέτη
των σύγχρονων τάσεων συνεργασίας και επικοινωνίας
βάσει των νέων πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών
δεδομένων του χώρου της Μεσογείου και την υιοθέτηση των νέων μεθοδολογιών των φυσικών επιστημών για την επίλυση αρχαιολογικών προβλημάτων.
Μπορούν να απασχοληθούν σε φορείς του δημοσίου
και ιδιωτικού τομέα όπως τα Υπουργεία Εξωτερικών,
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Τύπου, ιδιωτικά μουσεία
και ιδρύματα πολιτισμού, ξένες αρχαιολογικές σχολές,
ινστιτούτα γλωσσολογίας και επεξεργασίας λόγου, πανεπιστημιακά ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, στη
δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση,
σε μεταφραστικά γραφεία ή σε διεθνείς οργανισμούς,
επιχειρήσεις και εταιρίες όπως ΝΑΤΟ, ΕΕ, ΟΥΝΕΣΚΟ,
ΟΠΕΚ, WHO κ.λπ., διεθνείς εμπορικές και τεχνικές επιχειρήσεις και πολυεθνικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται οικονομικά στον ευρύτερο Μεσογειακό χώρο.
ΡΟΔΟΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ)
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ
(και στο 2ο πεδίο)
Το τμήμα λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 1998. Οι
υποψήφιοι εξετάζονται στα ειδικά μαθήματα της Αρμονίας και της Υπαγόρευσης Μουσικού Κειμένου.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (και στο 2ο πεδίο)
Για την εισαγωγή στα τμήματα Μουσικών Σπουδών χρειάζεται η εξέταση των υποψηφίων στα ειδικά μαθήματα
της Αρμονίας και της Υπαγόρευσης Μουσικού Κειμένου
(dictée). Η φοίτηση διαρκεί 10 εξάμηνα. Οι απόφοιτοι
μπορούν να εργαστούν σε Γυμνάσια, Λύκεια και Δημοτικά Σχολεία ως καθηγητές μουσικής, στο Υπουργείο
Πολιτισμού, σε Ωδεία, σε κέντρα Μουσικών και Μουσικολογικών Ερευνών, στο ραδιόφωνο και στα ΜΜΕ, σε
δισκογραφικές εταιρίες και σε χορωδίες.
ΑΘΗΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΠΘ)
ΚΕΡΚΥΡΑ (ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
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ΝΟΜΙΚΗΣ
Οι φοιτητές εκπαιδεύονται στην επιστήμη του Δικαίου.
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάμηνα και προσφέρει στους αποφοίτους τρεις διεξόδους: Δικηγορία, Δικαστικό κλάδο
και Συμβολαιογραφία. Για να ασκήσει κανείς το επάγγελμα του δικηγόρου πρέπει να κάνει 18μηνη πρακτική
άσκηση σε κάποιο δικηγορικό γραφείο και στη συνέχεια να επιτύχει στις ειδικές εξετάσεις στο Υπουργείο
Δικαιοσύνης 3 χρόνια μετά τη λήψη της άδειας εξάσκησης της δικηγορίας. Για να γίνει συμβολαιογράφος θα
πρέπει να πάρει μέρος στις σχετικές εξετάσεις 2 χρόνια
μετά την άδεια εξάσκησης του επαγγέλματος. Η αγορά
εργασίας για τους δικηγόρους είναι αντιφατική αφού
πρόκειται για έναν κορεσμένο επαγγελματικό κλάδο. Η
αναλογία δικηγόρων και πληθυσμού της Ελλάδος είναι
δυσανάλογη με το ζυγό να γέρνει προς τους πρώτους.
Τα πρώτα επαγγελματικά βήματα είναι πολύ δύσκολα
και η επιτυχία είναι συνδυασμός των προσωπικών
και οικονομικών δυνατοτήτων του επαγγελματία και
κυρίως του δικτύου των κοινωνικών του σχέσεων και
γνωριμιών, γι'΄αυτό και είναι συνήθης η οικογενειακή
παράδοση.
ΑΘΗΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΠΘ)
ΚΟΜΟΤΗΝΗ (ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ)
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
- ΕΙΔ. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
Το τμήμα περιέχει δύο ειδικεύσεις: Μετάφραση ή Διερμηνεία. Οι απόφοιτοι αναμένεται να έχουν πολλές
ευκαιρίες εργασίας στο κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΚΕΡΚΥΡΑ (ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
ΕΙΔ. ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ένα σχετικό νέο τμήμα, που αποτελεί το άνοιγμα της
Ελλάδας προς την Ισπανία, ένα σημαντικό εταίρο μας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι απόφοιτοι έχουν καλές
πιθανότητες επαγγελματικής αποκατάστασης γιατί
τα Ισπανικά είναι από τις πλέον ζητούμενες γλώσσες
σήμερα.
ΚΕΡΚΥΡΑ (ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(και στο 2ο πεδίο)
Το τμήμα στοχεύει στην κατάρτιση ικανών δασκάλων
που θα εργαστούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η
διάρκεια φοίτησης είναι 8 εξάμηνα και περιλαμβάνει
και πρακτική άσκηση. Οι δάσκαλοι μπορούν να εργαστούν και στον ιδιωτικό τομέα.
ΑΘΗΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΠΘ)
ΦΛΩΡΙΝΑ (ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΠΑΤΡΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)
ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
ΡΕΘΥΜΝΟ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ)
ΡΟΔΟΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ)
ΒΟΛΟΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΉΣ
(και στο 2ο πεδίο)
Το τμήμα λειτούργησε για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο
του 1998. Ιδρύθηκε με σκοπό την κατάρτιση ειδικών
επιστημόνων που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση
ατόμων με εκ γενετής ή επίκτητες μόνιμες ή παροδικές
αναπηρίες ή μαθησιακές δυσκολίες.
ΒΟΛΟΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (και στο 2ο πεδίο)
Από τον Σεπτέμβριο 1998-99 το αντίστοιχο τμήμα της
Αθήνας λειτουργεί με την ονομασία Εκπαίδευση και
Αγωγή στην Προσχολική Ηλικία.
Σκοπός των τμημάτων αυτών είναι η κατάρτιση επιστημόνων που θα ασχοληθούν επιτυχώς με το έργο
της αγωγής παιδιών προσχολικής ηλικίας. Οι σπουδές
διαρκούν 8 εξάμηνα. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε δημόσια ή ιδιωτικά νηπιαγωγεία, σε παιδικούς
σταθμούς, σε ιδρύματα φροντίδας, απασχόλησης και
περίθαλψης του παιδιού ή να να ανοίξουν δικό τους
νηπιαγωγείο ή παιδικό σταθμό.
Η αγορά εργασίας για τους νηπιαγωγούς βρίσκεται σε
καλύτερη μοίρα από αυτή των δασκάλων. Επίσης, όσο
αναπτύσσονται τα προγράμματα προσχολικής αγωγής
στη χώρα μας τόσο οι προοπτικές διαγράφονται ευοίωνες.
ΦΛΩΡΙΝΑ (ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(και στο 2ο πεδίο)
Όμοιο με τα αντίστοιχα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής, Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
ΒΟΛΟΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)
ΡΕΘΥΜΝΟ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
Το τμήμα προετοιμάζει όσους προορίζονται για την
ιεροσύνη και μπορούν να εισαχθούν με ειδικό ποσοστό
και απόφοιτοι εκκλησιαστικών λυκείων, κληρικοί και
μοναχοί. Το αντίστοιχο τμήμα της Αθήνας ονομάζεται
Κοινωνικής Θεολογίας.
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάμηνα. Οι απόφοιτοι, πέρα από
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την ιεροσύνη, μπορούν να διοριστούν ως καθηγητές
Θεολογίας μέσω του ειδικού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΠΘ)
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Το τμήμα αυτό, το οποίο είναι αντίστοιχο με την κατεύθυνση Πολιτικής Επιστήμης του τμήματος Πολιτικής
Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, έχει ως αποστολή
την αυτοτελή καλλιέργεια και ανάπτυξη των πολιτικών
επιστημών στις παραδοσιακές και σύγχρονες διαστάσεις τους, την ακαδημαϊκή διδασκαλία και έρευνα και
την κατάρτιση επιστημόνων για επαγγελματική σταδιοδρομία σε τομείς που σχετίζονται με τη λειτουργία
των πολιτικών θεσμών. Οι πτυχιούχοι έχουν ως κύρια
ενασχόληση τη μελέτη, έρευνα, ανάλυση και ερμηνεία
των πολιτικών προβλημάτων που συνδέονται με την
ανάπτυξη των σύγχρονων κοινωνιών, τα θεσμικά ζητήματα που αναδεικνύουν οι κρατικοί μετασχηματισμοί,
τις μεταβολές στην πολιτική και εκλογική συμπεριφορά
των πολιτών, τα νέα κοινωνικά κινήματα, τα σύγχρονα
ιδεολογικά ρεύματα και την υπέρβαση του δημοσιογραφικού σχολιασμού. Οι πτυχιούχοι πολιτικοί επιστήμονες έχουν την δυνατότητα να φέρουν σε πέρας
εργασίες προδιαγραφών όπως: αναλυτή-συμβούλου
και διαπραγματευτή για άσκηση κοινωνικής πολιτικής,
αναλυτή-συμβούλου πολιτικών κομμάτων και οργανώσεων και πολιτική δημοσκόπηση. Μπορούν να απασχοληθούν ως στελέχη, σε φορείς του δημοσίου και
ιδιωτικού τομέα όπως υπουργεία, νομικά πρόσωπα,
νομαρχιακές και τοπικές αυτοδιοικήσεις, μέσα ενημέρωσης, εταιρίες δημοσκοπήσεων κ.λπ. και ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
ΡΕΘΥΜΝΟ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Σκοπός του τμήματος είναι η δημιουργία ικανών στελεχών για τη δημόσια διοίκηση. Οι σπουδές διαρκούν
8 εξάμηνα. Το πρόγραμμα είναι κοινό για όλους τους
φοιτητές τα 4 πρώτα εξάμηνα και από το 5ο εξάμηνο
καλούνται να διαλέξουν έναν από τους εξής κύκλους
σπουδών: α) Πολιτικής Ανάλυσης, β) Επικοινωνίας και
Μέσων Ενημέρωσης, γ) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και δ) Διοικητικής Επιστήμης. Οι απόφοιτοι του
τμήματος αυτού μπορούν να εργαστούν στο δημόσιο και τον διωτικό τομέα, σε διάφορα υπουργεία, σε
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε διεθνείς οργανισμούς, σε ερευνητικά κέντρα, σε κέντρα πολιτικής
έρευνας, σε εταιρίες δημοσκοπήσεων, σε ινστιτούτα
Ερευνών και Μελετών.
Η αγορά εργασίας είναι αρκετά δύσκολη και μόνο το
πτυχίο αυτό δεν αρκεί για την επαγγελματική αποκατάσταση. Ακόμα και στο δημόσιο τομέα ο ανταγωνισμός
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είναι πολύ μεγάλος και οι θέσεις εργασίας περιορισμένες. Αν οι απόφοιτοι ενδιαφέρονται για υπηρεσία στην
Ευρωπαϊκή Ένωση οι μεταπτυχιακοί τίτλοι και η γνώση
ξένων γλωσσών είναι απαραίτητα προσόντα. Τον τελευταίο καιρό υπάρχει μεγαλύτερη προοπτική απασχόλησης σε εταιρίες δημοσκοπήσεων και πολιτικής έρευνας,
αλλά και εκεί οι μεταπτυχιακές σπουδές ή ένα δεύτερο
πτυχίο είναι απαραίτητα.
ΑΘΗΝΑ (ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Το τμήμα ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2007. Το αντικείμενο σπουδών είναι παρόμοιο με αυτό του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης.
ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Πρόκειται για τμήμα του Παντείου Πανεπιστημίου που
στόχο έχει να προετοιμάσει ανώτερα στελέχη για τη
δημόσια διοίκηση. Αποτελεί διάσπαση του τμήματος
Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών. Οι φοιτητές
μελετούν τους θεσμούς και τις διαδικασίες των πολιτικοοικονομικών συστημάτων. Η διάρκεια φοίτησης είναι
8 εξάμηνα και στο 5ο εξάμηνο επιλέγουν μία από τις
δύο κατευθύνσεις: α) Πολιτική Επιστήμη και β) Διεθνείς
Σπουδές. Οι πτυχιούχοι Πολιτικής Επιστήμης μπορούν
να εργαστούν σε κέντρα-ινστιτούτα πολιτικών ερευνών ή σε εταιρίες πολιτικών δημοσκοπήσεων. Οι πτυχιούχοι Διεθνών Σπουδών μπορούν να εργαστούν στο
Υπουργείο Εξωτερικών, σε διεθνείς οργανισμούς ή στο
διπλωματικό σώμα.
ΑΘΗΝΑ (ΠΑΝΤΕΙΟ)
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Το αντικείμενο σπουδών και η αγορά εργασίας για τους
αποφοίτους συμπίπτει με αυτά του τμήματος Πολιτικής
Επιστήμης.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΠΘ)
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
(και στο 4ο πεδίο)
Στοχεύει στην εκπαίδευση σε σχετικά θέματα τεχνολογίας και επικοινωνίας.
Οι απόφοιτοι μπορούν να ασχοληθούν με την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων κάθε μορφής.
ΜΥΤΙΛΗΝΗ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ)
ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μελετά και ερευνά τη γλώσσα, τη λογοτεχνία, την ιστορία και τον πολιτισμό των σλαβικών λαών.
ΑΘΗΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)

192

ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
(και στο 4ο πεδίο)
Το τμήμα ασχολείται με την καλλιέργεια και την προαγωγή της οπτικοακουστικής έκφρασης μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας των εφαρμογών της σύγχρονης
οπτικοακουστικής τεχνολογίας στο χώρο της τέχνης
και της μαζικής επικοινωνίας. Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι τα 10 εξάμηνα. Οι απόφοιτοι μπορούν να
εργαστούν στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση, σε εταιρίες
παραγωγής ηχητικού και οπτικοακουστικού υλικού, σε
εταιρίες ανάπτυξης οπτικοακουστικών συστημάτων
κ.λπ, σε σχετικούς τομείς της γενικής και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και ως ελεύθεροι επαγγελματίες
ΚΕΡΚΥΡΑ (ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ένα τμήμα αντίστοιχο με αυτό που λειτουργεί στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οι απόφοιτοι αποκτούν πτυχίο
Τουρκικής Φιλολογίας και μπορούν να διδάξουν την
τουρκική, να κάνουν μεταφράσεις ή να εργαστούν σε
εταιρίες που συναλλάσσονται με την Τουρκία.
ΑΘΗΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Σκοπός των τμημάτων της Φιλολογίας είναι να παρέχουν στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να
ασχοληθούν με την ελληνική γλώσσα, τη λογοτεχνία
και τον πολιτισμό της χώρας μας. Οι σπουδές διαρκούν
8 εξάμηνα και οι φοιτητές μπορούν να ακολουθήσουν
τις εξής εξειδικεύσεις: α) Κλασική Φιλολογίας, β) Μεσαιωνική και Νεότερη Ελληνική Φιλολογία και γ) Γλωσσολογία. Οι απόφοιτοι των τμημάτων της Φιλολογίας μπορούν να εργαστούν σε ιδιωτικούς εκδοτικούς οίκους,
σε εφημερίδες ως διορθωτές κειμένων, σε τυπογραφεία
και σε βιβλιοθήκες. Βασικός τομέας απασχόλησης παραμένει η δημόσια και ιδιωτική μέση εκπαίδευση όπου η
απασχόληση είναι ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση γιατί
υπάρχουν και πολλά τμήματα όπως αυτό της Ιστορίας,
της Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής
και Ψυχολογίας κ.ά. Έτσι υπάρχει πληθώρα πτυχιούχων
και μικρός αριθμός διαθέσιμων θέσεων εργασίας.
ΑΘΗΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΠΘ)
ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
ΡΕΘΥΜΝΟ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)
ΚΟΜΟΤΗΝΗ (ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ)
ΠΑΤΡΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)
ΚΑΛΑΜΑΤΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Είναι αντίστοιχο με το τμήμα Φιλοσοφίας των πανεπιστημίων Αθηνών, Ιωαννίνων, Κρήτης. Οι απόφοιτοι

ασχολούνται κυρίως με τη διδασκαλία φιλοσοφικών
μαθημάτων αλλά μπορούν να εργαστούν και σε κέντρα
ερευνών, εκδοτικούς οίκους και στα ΜΜΕ.
ΠΑΤΡΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάμηνα. Ισχύουν τα ίδια με το
τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΠΘ)
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Τα τμήματα Φ.Π.Ψ. ανήκουν στις φιλοσοφικές σχολές.
Οι σπουδές διαρκούν 8 εξάμηνα και οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν την κατεύθυνση της Φιλοσοφίας, της
Παιδαγωγικής ή της Ψυχολογίας. Η κατεύθυνση που
επιλέγεται αναγράφεται στο πτυχίο. Οι απόφοιτοι των
τμημάτων, όπως και των άλλων φιλοσοφικών τμημάτων μπορούν να εργαστούν στη δημόσια και ιδιωτική
μέση εκπαίδευση. Δεν μπορούν όμως να απαιτήσουν
την διδασκαλία μαθήματος σχετικό αποκλειστικά με
την ειδικότητά τους διότι κάτι τέτοιο δεν έχει κατοχυρωθεί νομοθετικά. Έτσι, εκτός από το μάθημα της
Ψυχολογίας, του Επαγγελματικού Προσανατολισμού
και τις ανάγκες του σχολείου στη σχολική συμβουλευτική ψυχοπαιδαγωγική καθοδήγηση, μπορεί να τους
ζητηθεί να διδάξουν οποιοδήποτε φιλοσοφικό μάθημα.
Ισχύει ο διορισμός στη δημόσια εκπαίδευση μέσω του
διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Ακόμη μπορούν να απασχοληθούν σε υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών ασφαλίσεων και του Υπουργείου Παιδείας.
ΑΘΗΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)
ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Στο τμήμα λειτουργούν 4 κατευθύνσεις: α) Φιλοσοφία,
β) Παιδαγωγικές Σπουδές, γ) Ψυχολογία και δ) Κοινωνιολογία. Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάμηνα και οι φοιτητές
καλούνται να επιλέξουν μια από τις τέσσερις κατευθύνσεις. Οι απόφοιτοι έχουν τις ίδιες δυνατότητες απασχόλησης με τους φιλολόγους και μπορούν επιπλέον να
εργαστούν ως σύμβουλοι αγωγής ή ως κοινωνιολόγοι.
ΡΕΘΥΜΝΟ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Οι φοιτητές εκπαιδεύονται στους τρόπους και τις μεθόδους μελέτης, ανάλυσης και ερμηνείας της ανθρώπινης συμπεριφοράς Οι ψυχολόγοι μελετούν τα κίνητρα
των πράξεων, την προσωπικότητα και την παθολογία
της ανθρώπινης συμπεριφοράς και δεν πρέπει να τους
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συγχέουμε με τους ψυχίατρους. Η φοίτηση διαρκεί 8
εξάμηνα. Οι απόφοιτοι απασχολούνται ως ψυχολόγοι
σε εταιρίες, σε ψυχιατρικές κλινικές, σε συμβουλευτικά
κέντρα. Μπορούν επίσης να ανοίξουν δικό τους γραφείο και να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Η
αγορά εργασίας είναι αρκετά ευοίωνη. Το επάγγελμα
του ψυχολόγου προσφέρει μεγάλες δυνατότητες, αφού
προσφέρει τις υπηρεσίες του σε άτομα με προβλήματα
που δυστυχώς πληθαίνουν συνεχώς στην κοινωνία μας.
Επίσης η παρεξηγημένη αντίληψη του παρελθόντος για
το ρόλο του ψυχολόγου έχει αρχίσει πια να υποχωρεί
σταθερά.
ΑΘΗΝΑ (ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΠΘ)
ΡΕΘΥΜΝΟ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)

ΤΕΙ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Οι σπουδαστές εκπαιδεύονται στους τρόπους οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας των βιβλιοθηκών. Η
φοίτηση διαρκεί 7 εξάμηνα εκ των οποίων το τελευταίο
αποτελεί πρακτική άσκηση. Οι απόφοιτοι εργάζονται
στις ιδιωτικές και δημόσιες βιβλιοθήκες και είναι υπεύθυνοι για την ταξινόμηση των βιβλίων και κάθε είδους
εντύπου που περιέχεται σε μια βιβλιοθήκη. Συντάσσουν καρτέλες και οδηγίες χρήσης της βιβλιοθήκης,
φροντίζουν για τη διαρκή ενημέρωση της και έχουν την
ευθύνη για την τήρηση των κανόνων λειτουργίας.
ΑΘΗΝΑ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ (και στο 2ο πεδίο)
Σκοπός της σχολής είναι να εκπαιδεύσει άτομα στην
αγωγή και φροντίδα βρεφών και νηπίων μέχρι να φτάσουν σε ηλικία εγγραφής στο δημοτικό σχολείο. Οι βρεφονηπιοκόμοι φροντίζουν για τη σωματική και ψυχική
υγεία του παιδιού καθώς και για την ομαλή ανάπτυξή
του. Ασχολούνται με την διατροφή, τη σωματική και
πνευματική άσκηση, καθώς και με την συμβουλευτική
γονέων σχετικά με θέματα ευθύνης και πραγματοποιούν μέτρα προληπτικής ιατρικής όπως εμβολιασμούς.
Η φοίτηση διαρκεί 7 εξάμηνα εκ των οποίων ένα διατίθεται σε πρακτική άσκηση και ένα στη συγγραφή
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διπλωματικής εργασίας. Οι βρεφονηπιοκόμοι μπορούν
να εργαστούν σε βρεφοκομεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς, ιδρύματα, υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης
και στα νοσοκομεία παίδων και να ανοίξουν ιδιωτικούς
βρεφονηπιακούς σταθμούς.
ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ)
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
(και στο 5ο πεδίο)
Περιγράφεται στο 5ο πεδίο.
ΚΑΣΤΟΡΙΑ (ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ (ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (και στο 5ο πεδίο)
Περιγράφεται στο 5ο πεδίο.
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (και στο 5ο πεδίο)
Περιγράφεται στο 5ο πεδίο.
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Στόχος του τμήματος είναι να καταρτίσει ικανά στελέχη που θα απασχοληθούν με την πρόληψη και αντιμετώπιση κοινωνικών, οικονομικών και ψυχολογικών
προβλημάτων. Η φοίτηση διαρκεί 7 εξάμηνα συμπεριλαμβανομένης και της πρακτικής άσκησης. Χρειάζεται
άδεια άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από το
Υπουργείο Υγείας. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν
στις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, σε ιδρύματα, σε
κοινότητες απεξάρτησης, σε σχολεία για παιδιά με ειδικές ανάγκες κ.ά.
ΑΘΗΝΑ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ)
ΠΑΤΡΑ (ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ)
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ)
ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
(και στο 2ο πεδίο)
Οι απόφοιτοι του τμήματος εκτός της ειδικής μουσικής κατάρτισης που κατέχουν, έχουν ειδικευτεί και στη
λαϊκή και παραδοσιακή μουσική. Μπορούν να εργαστούν σε ωδεία, σε κέντρα μουσικών και μουσικολογικών ερευνών, στο ραδιόφωνο και τα ΜΜΕ, σε δισκογραφικές εταιρίες, στο Υπουργείο Πολιτισμού καθώς
και στην εκπαίδευση.
ΑΡΤΑ (ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ)
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ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ - ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
Σκοπός του έχει τη δημιουργία επιστημόνων απαραίτητων για την λειτουργία των μουσείων και την ανάδειξη
της πολιτισμικής κληρονομιάς. Οι πτυχιούχοι μπορούν
να ανταποκριθούν στις ανάγκες ενός σύγχρονου μουσείου αντιλαμβανόμενοι τις ιδιαιτερότητές του, και
να εργαστούν στο χώρο του πολιτισμού καλύπτοντας
ανάγκες στον τομέα του σχεδιασμού εκθέσεων και
στην αντιμετώπιση μουσειολογικής υποστήριξης.
ΠΥΡΓΟΣ (ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (και στο 2ο πεδίο)
Οι φοιτητές σπουδάζουν θέματα πληροφορικής και
μέσων μαζικής ενημέρωσης. Οι απόφοιτοι είναι ικανοί να χρησιμοποιούν εφαρμογές πληροφορικής στην
παραγωγή ειδήσεων και υλικού για ΜΜΕ. Μπορούν να
εργαστούν σε οποιαδήποτε εταιρία ή οργανισμό ΜΜΕ.
ΠΥΡΓΟΣ (ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ)
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (και στο 2ο πεδίο)
Σκοπός του τμήματος είναι η θεωρητική και η πρακτική
κατάρτιση στελεχών εξειδικευμένων σε θέματα αγωγής
και φροντίδας βρεφών και νηπίων μέχρι την σχολική
ηλικία. Οι απόφοιτοί του μπορούν να απασχοληθούν
ως υπεύθυνοι για τη μελέτη, οργάνωση και λειτουργία
βρεφικών και παιδικών σταθμών, παιδαγωγοί και εκπαιδευτικοί παιδιών προσχολικής ηλικίας, εκπαιδευτικό
προσωπικό στη δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση, ερευνητές.
ΑΘΗΝΑ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ)

Ανώτατες
Στρατιωτικές Σχολές
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (Σ.Σ.Α.Σ.)
Το στρατολογικό ανήκει στην Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων. Η φοίτηση διαρκεί 4 χρόνια και οι
απόφοιτοι του τμήματος πρέπει να παραμείνουν στο
σώμα 12 χρόνια. Ονομάζονται, ανάλογα με το σώμα.
Ανθυπολοχαγοί, Σημαιοφόροι ή Ανθυπολοχαγοί. Στο
τμήμα γίνονται δεκτά και κορίτσια.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ
ΣΧΟΛΗ)
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Σ.Σ.Α.Σ.)
Ανάλογο περιεχόμενο σπουδών με το τμήμα Ψυχολογίας.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ανώτατη
Εκκλ/κή Ακαδημία
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάμηνα. Οι απόφοιτοι προσλαμβάνονται στις υπηρεσίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας της
Ελλάδας.
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ισχύει ότι και για τη Σχολή Εκκλησιαστικής Μουσικής
και Ψαλτικής.
ΑΘΗΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
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2ο επιστημονικό πεδίο
Από ποια κατεύθυνση
συμφέρει να πάω;

Θετικές
επιστήμες

Θετική
κατεύθυνση
Τεχνολογική Α'
τεχνολογική Β

Μαθήματα αυξημένης βαρύτητας
Θετικής ή τεχνολογικής
κατεύθυνσης

Γενικής παιδείας

α) Μαθηματικά (1,3)

α) Μαθηματικά και
Στοιχεία Στατιστικής (0,9)

β) Φυσική (0,7)

β) Φυσική- Βιολογία (0,4)

196

Ευρετήριο τμημάτων
AEΙ
• Αξιοποίησης φυσικών πόρων και γεωργικής μηχανικής
• Βιολογίας
• Γεωγραφίας
• Γεωλογίας
• Γεωπονίας
• Γεωπονίας φυτικής παραγωγής και αγροτικού
περιβάλλοντος
• Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και υδάτινου
περιβάλλοντος
• Γεωπονικής - Βιοτεχνολογίας
• Δασολογίας και φυσικού περιβάλλοντος
• Εκπαίδευσης και αγωγής στην προσχολική ηλικία
• Εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής
• Επιστήμης ζωικής παραγωγής
• Επιστήμης και τεχνολογίας επικοινωνιών
• Επιστήμης και τεχνολογίας υλικών
• Επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων
• Επιστήμης και τεχνολογίας υπολογιστών
• Επιστήμης των υλικών
• Επιστήμης υπολογιστών
• Επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού
• Επιστήμης φυτικής παραγωγής
• Επιστημών εκπαίδευσης και αγωγής στην προσχολική ηλικία
• Επιστημών εκπαίδευσης στην προσχολική ηλικία
• Επιστημών της προσχολικής αγωγής
και του εκπαιδευτικού σχεδιασμού
• Επιστημών προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης
• Επιστημών της θάλασσας
• Εφαρμοσμένης πληροφορικής
• Εφαρμοσμένων μαθηματικών
• Εφαρμοσμένων μαθηματικών και φυσικών
επιστημών
• Κινηματογράφου
• Κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής
• Μαθηματικών
• Μεθοδολογίας, ιστορίας και θεωρίας
της επιστήμης
• Μηχανικών πληροφοριακών και επικοινωνιακών
συστημάτων
• Μηχανικών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
• Μουσικής επιστήμης και τέχνης
• Μουσικών σπουδών

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Παιδαγωγικό δημοτικής εκπαίδευσης
Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών
Παιδαγωγικό προσχολικής εκπαίδευσης
Περιβάλλοντος
Πληροφορικής
Πληροφορικής και τηλεματικής
Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
Πληροφορικής με εφαρμογές στη βιοϊατρική
Στατιστικής
Στατιστικής και αναλογιστικής επιστήμης
Φυσικής
Χημείας
Ψηφιακών συστημάτων

ΤΕΙ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ανθοκομίας και αρχιτεκτονικής τοπίου
Βιολογικής γεωργίας
Βρεφονηπιοκομίας
Δασοπονίας και διαχείρισης φυσικού
περιβάλλοντος
Ζωικής παραγωγής
Θερμοκηπιακών καλλιεργειών και ανθοκομίας
Ιχθυοκομίας - Αλιείας
Λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής
Οικολογίας και περιβάλλοντος
Πληροφορικής και μέσων μαζικής ενημέρωσης
Προσχολικής αγωγής
Τεχνολογίας αλιείας και υδατοκαλλιεργειών
Φυτικής παραγωγής

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
•
•
•
•
•
•
•
•

Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε.) - Όπλα
Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε.) - Σώματα
Ικάρων (Σ.Ι.) - Ελεγκτές αεράμυνας
Ικάρων (Σ.Ι.) - Ιπτάμενοι
Ικάρων (Σ.Ι.) - Μηχανικοί (Σ.Μ.Α.)
Ιπτάμενων ραδιοναυτίλων
Ναυτικών δοκίμων (Σ.Ν.Δ.) - Μάχιμοι
Ναυτικών δοκίμων (Σ.Ν.Δ.) - Μηχανικοί

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
• Πλοιάρχων εμπορικού ναυτικού (Μηχανικών)
• Πλοιάρχων εμπορικού ναυτικού (Πλοιάρχων)

2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ - ΑΕΙ

ΑΕΙ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (και στο 4ο πεδίο)
Οι απόφοιτοι του τμήματος αυτού είναι ειδικοί επιστήμονες που απασχολούνται στον τομέα των εγγειοβελτιωτικών έργων και της γεωργικής μηχανικής. Η διάρκεια
φοίτησης είναι 10 εξάμηνα. Περιλαμβάνει πρακτικές
και εργαστηριακές ασκήσεις καθώς και επιστημονικές
εκδρομές. Οι γεωπόνοι μπορούν να εργαστούν στο
δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, σε τομείς όπως οι αρδεύσεις και οι αποστραγγίσεις, τα εδαφολογικά προβλήματα, η διαχείριση εγγειοβελτιωτικών έργων, η εκμηχάνιση της γεωργίας και οι αγροτικές κατασκευές.
Τέλος, μπορούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες να ιδρύσουν γραφείο μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων και
εδαφολογικών προβλημάτων ή να ασχοληθούν με το
εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων.
ΑΘΗΝΑ (ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (και στο 3ο πεδίο)
Οι βιολόγοι μελετούν, ό,τι αφορά τους ζωντανούς οργανισμούς, το πώς εμφανίζεται η ζωή, ποιοι νόμοι διέπουν
τη λειτουργία των ζώντων οργανισμών και τι την επηρεάζει. Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάμηνα και περιλαμβάνει εργαστηριακά μαθήματα, πρακτικές ασκήσεις και
εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
Οι βιολόγοι μπορούν να απασχοληθούν σε τομείς που
καλύπτουν το χώρο της εκπαίδευσης και της έρευνας.
όπως ιδρύματα ερευνών, νοσοκομεία, βιομηχανίες, σε
διάφορα ερευνητικά κέντρα (Δημόκριτος, Εθνικό Ερευνών), στο Υπουργείο Γεωργίας και στο ΥΠΕΧΩΔΕ.
Ο διορισμός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσω του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Η αγορά
εργασίας φαίνεται ευνοϊκή όσον αφορά τις ερευνητικές
θέσεις που διατίθενται όλο και περισσότερο καθώς ο
21ος αιώνας φαίνεται ότι θα είναι ο «αιώνας της Βιολογίας».
ΑΘΗΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΠΘ)
ΠΑΤΡΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
Το τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με
έδρα τη Μυτιλήνη, είναι ένα σχετικά νέο τμήμα που λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 199596, ενώ ιδρύθηκε και νέο τμήμα Γεωγραφίας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών το έτος 2000-2001.
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Στόχος του είναι η προετοιμασία επιστημόνων, ικανών
να ερμηνεύουν την συγκρότηση του χώρου και τις διαδικασίες που γίνονται σ’ αυτόν καθώς και το να μελετούν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να επέμβουν για να τις επηρεάσουν.
Η διάρκεια φοίτησης είναι 8 εξάμηνα και στο τρίτο έτος
οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν μία από τις τρεις
ακόλουθες κατευθύνσεις: α) Ευρωπαϊκές Σπουδές, β)
Μεσογειακές σπουδές, γ) Ανάλυση του χώρου και προγραμματισμό.
Οι πτυχιούχοι μπορούν να εργαστούν σε επαγγέλματα
διαχείρισης του χώρου (πολεοδομία, χωροταξία, περιφερειακή και αγροτική ανάπτυξη), σε επαγγέλματα
που σχετίζονται με τον προγραμματισμό και το σχεδιασμό έρευνας αγοράς, με την ανάλυση κοινωνικο-οικονομικών φαινομένων.
΄Οσον αφορά την αγορά εργασίας δεν έχει μεσολαβήσει σημαντικό χρονικό διάστημα από την αποφοίτηση των πρώτων πτυχιούχων. Μέχρι τώρα ο τομέας
των Γεωγράφων καλύπτονταν από πτυχιούχους άλλων
σχολών. Από τη μία αυτή η έλλειψη και από την άλλη η
πείρα από τον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο, δίνουν ευρύ
φάσμα δυνατοτήτων σταδιοδρομίας για τους πτυχιούχους Γεωγραφίας.
ΜΥΤΙΛΗΝΗ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ)
ΑΘΗΝΑ (ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ)
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Οι γεωλόγοι ασχολούνται με τη μελέτη των γεωλογικών φαινομένων στην επιφάνεια και στην εσωτερική
δομή της γης, με τη μελέτη πετρωμάτων, την έρευνα
για εντοπισμό κοιτασμάτων και την ανάλυση των γεωλογικών σχηματισμών. Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάμηνα
και προσφέρονται κάποιες άτυπες κατευθύνσεις. Οι
προοπτικές απασχόλησης των γεωλόγων δεν είναι
καλές λόγω της περιορισμένης ανάπτυξης του σχετικού τομέα και της συσσώρευσης ενός πλεονάσματος
αποφοίτων αυτού του κλάδου. Στο δημόσιο απορροφούνται ελάχιστα και ο διορισμός στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση γίνεται μέσω του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ.
Στον ιδιωτικό τομέα μπορούν να εργαστούν σε γραφεία
γεωλογικών και γεωφυσικών ερευνών, σε τεχνικές εταιρίες κ.ά. Κάποιες καλύτερες προοπτικές απασχόλησης
έχουν όσοι έχουν εξειδικευτεί σε κλάδους που έχουν να
κάνουν με την προστασία του περιβάλλοντος και την
σύνδεση της γεωλογίας με τη νέα τεχνολογία.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΠΘ)
ΠΑΤΡΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)
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ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ισχύει ότι και για το προηγούμενο τμήμα.
ΑΘΗΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (και στο 4ο πεδίο)
Οι γεωπόνοι ασχολούνται με τη μελέτη και το σχεδιασμό μεθόδων καλλιέργειας που βοηθούν την ανάπτυξη
και βελτίωση της φυτικής και ζωικής παραγωγής. Μελετούν το έδαφος κάθε περιοχής και προτείνουν αποτελεσματικές μεθόδους καλλιέργειας και λίπανσης του εδάφους, τις ασθένειες στα καλλιεργήσιμα φυτά και επεμβαίνουν στην καταπολέμησή τους. Δίνουν οδηγίες και
συμβουλές για την αποτελεσματικότερη εκτροφή και
εκμετάλλευση των παραγωγικών ζώων. Μελετούν τα
αίτια των ζημιών στις γεωργικές παραγωγές και συμμετέχουν σε επιτροπές αξιοποίησης των αγροτικών περιοχών και προστασίας του περιβάλλοντος. Η φοίτηση
διαρκεί 10 εξάμηνα και περιλαμβάνονται εργαστηριακές και πρακτικές ασκήσεις καθώς και επιστημονικές
εκδρομές. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν ως
ελεύθεροι επαγγελματίες έχοντας δικό τους γραφείο ή
ως υπάλληλοι στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Πρόκειται για επάγγελμα με αρκετές δυνατότητες απασχόλησης στη χώρα μας. Παρά την κρίση της γεωργικής παραγωγής και οικονομίας, οι θέσεις εργασίας στις
οποίες μπορεί να απασχοληθούν οι γεωπόνοι είναι πολλές και με ξεχωριστό ενδιαφέρον η καθεμία.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΠΘ)
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (και στο 4ο πεδίο)
Το τμήμα αυτό διαφέρει μόνο στον τίτλο από τα άλλα
αντίστοιχά του. Οι απόφοιτοι εξειδικεύονται στη ζωική
παραγωγή και στο υδάτινο περιβάλλον. Η διάρκεια φοίτησης είναι 10 εξάμηνα.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις αναλύσεις
των αντίστοιχων ανεξάρτητων τμημάτων.
ΒΟΛΟΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (και στο 4ο πεδίο)
Το τμήμα αυτό διαφέρει μόνο στον τίτλο από τα άλλα
αντίστοιχά του. Οι απόφοιτοι εξειδικεύονται στη φυτική
παραγωγή. Η διάρκεια φοίτησης είναι 10 εξάμηνα.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις αναλύσεις
των αντίστοιχων ανεξάρτητων τμημάτων.
ΒΟΛΟΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)
ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (και στο 4ο πεδίο)
Η ανάπτυξη της βιολογίας και της βιοτεχνολογίας βρίσκει εφαρμογές και στον τομέα της γεωργίας. Οι από-

φοιτοι αυτού του τμήματος είναι σε θέση να αναπτύξουν τεχνολογίες, μεθόδους και νέες γεωργικές καλλιέργειες οι οποίες χρησιμοποιούνται στη προώθηση και
βελτίωση της γεωργικής παραγωγής. Η φοίτηση διαρκεί 10 εξάμηνα και περιλαμβάνει και εργαστηριακές
πρακτικές ασκήσεις.
Η αγορά εργασίας τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο
δημόσιο τομέα παρουσιάζεται ελπιδοφόρα μια και
γίνονται προσπάθειες για τον σωστό σχεδιασμό, προγραμματισμό και την ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής της χώρας μας.
ΑΘΗΝΑ (ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(και στο 4ο πεδίο)
Το τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
προετοιμάζει επιστήμονες ικανούς να διαχειριστούν το
δασικό πλούτο της χώρας μας και γενικότερα το φυσικό
περιβάλλον. Οι δασολόγοι ερευνούν και εφαρμόζουν
μεθόδους εκμετάλλευσης και προστασίας των δασικών
εκτάσεων, σχεδιάζουν και επιβλέπουν προγράμματα
αναδάσωσης και προσπαθούν να εξασφαλίσουν την
ισορροπία ανάμεσα στην εκμετάλλευση και την προστασία των δασών και της φύσης. Η διάρκεια φοίτησης
είναι 10 εξάμηνα και οι φοιτητές, εκτός από τα θεωρητικά μαθήματα, πρέπει να λάβουν μέρος σε πρακτικές
ασκήσεις που πραγματοποιούνται στα πανεπιστημιακά
δάση και στα δασαρχεία.
Οι πτυχιούχοι μπορούν να απασχοληθούν στο δημόσιο
τομέα, στο Υπουργείο Γεωργίας, στις διευθύνσεις δασών
των νομαρχιών και των υπηρεσιών τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και στην εκπαίδευση, αν πάρουν το πτυχίο
της ΣΕΛΕΤΕ. Στον ιδιωτικό τομέα μπορούν να απασχοληθούν σε συνεταιρισμούς, σε δασικές εκμεταλλεύσεις,
σε ιδιωτικά δάση κ.λπ.
Η αγορά εργασίας είναι πολύ ευνοϊκή, διότι τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί πού μεγάλη σημασία στη προστασία των δασών και στη διαφύλαξη του φυσικού
περιβάλλοντος.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (AΠΘ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
(και στο 1ο πεδίο)
Περιγράφεται στο 1ο πεδίο.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ
ΗΛΙΚΙΑ (και στο 1ο πεδίο)
Το τμήμα αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο 1ο επιστημονικό πεδίο.
ΑΘΗΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)

2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ - ΑΕΙ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
(και στο 4ο πεδίο)
Σκοπός του τμήματος είναι να καταρτίσει επιστήμονες
που μελετούν την εκτροφή και την εκμετάλλευση των
ζώων, συμβάλλουν στην ποιοτική και ποσοτική βελτίωση του γενετικού υλικού και διεξάγουν έρευνες για
την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και της τεχνολογίας
της ζωικής παραγωγής. Οι φοιτητές μπορούν να διαλέξουν ανάμεσα στις εξής κατευθύνσεις του τμήματος:
α) Μηρυκαστικά, β) Πτηνοτροφία, γ) Χοιροτροφία, δ)
Υδατοκαλλιέργειες. Οι γεωπόνοι ζωικής παραγωγής
μπορούν να εργαστούν σε υπηρεσίες του Υπουργείου
Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Φυτικής Παραγωγής, σε
παραγωγικές μονάδες προϊόντων κρέατος, σε βιομηχανίες μεταποίησης ζωικών προϊόντων, σε εμπορικές
επιχειρήσεις εισαγωγής και διάθεσης ζωοτροφών, ως
ελεύθεροι επαγγελματίες ανοίγοντας δικό τους γαλακτοκομικό εργαστήριο.
Η αγορά εργασίας θεωρείται ευοίωνη διότι κάθε επιχείρηση προϊόντων ζωικής παραγωγής χρειάζεται την
εξειδικευμένη επιστημονική γνώση για να ανταπεξέλθει στον ανταγωνισμό και τις σύγχρονες απαιτήσεις.
ΑΘΗΝΑ (ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
(και στο 4ο πεδίο)
Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να εργαστούν
στον κλάδο της βιομηχανικής επεξεργασίας και μεταποίησης της γεωργικής παραγωγής, καθώς και στον
κλάδο συντήρησης των προϊόντων. Η φοίτηση διαρκεί 10 εξάμηνα. Οι πτυχιούχοι εργάζονται κυρίως σε
βιομηχανίες με αντικείμενο τα γεωργικά προϊόντα. Ο
κλάδος σημειώνει άνοδο τα τελευταία χρόνια κυρίως
λόγω του ότι οι ελληνικές βιομηχανίες τροφίμων έχουν
αναβαθμιστεί και εκσυγχρονιστεί σε σημαντικό βαθμό
με συνέπεια να είναι διεθνώς ανταγωνιστικές.
ΑΘΗΝΑ (ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
(και στο 4ο πεδίο)
Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε εταιρίες και
ερευνητικούς οργανισμούς με αντικείμενο την εγκατάσταση, συντήρηση και κατασκευή συστημάτων τηλεπικοινωνιών.
ΤΡΙΠΟΛΗ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
(και στο 4ο πεδίο)
Οι φοιτητές σπουδάζουν τη φύση και την επεξεργασία
όλων των υλικών που χρησιμοποιούνται ή παράγονται
στη βιομηχανία. Μπορούν να εργαστούν σε κέντρα
ερευνών, σε βιομηχανίες, σε κρατικούς οργανισμούς.
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)
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ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
(και στο 4ο πεδίο)
Η φοίτηση στο τμήμα αυτό διαρκεί 8 εξάμηνα. Οι απόφοιτοι το συγκεκριμένου κλάδου έχουν σημαντικές
προοπτικές εύρεσης εργασίας σε εταιρίες σχεδίασης
και ανάπτυξης προϊόντων πληροφορικής (υλικού και
σχεδιασμού) σε μηχανογραφικές υπηρεσίες δημόσιων
οργανισμών, υπουργείων, τραπεζών, τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων,
στην ιδιωτική και δημόσια εκπαίδευση, σε εταιρίες
εμπορίας, προώθησης και υποστήριξης προϊόντων
υψηλής τεχνολογίας.
ΤΡΙΠΟΛΗ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (και στο 4ο πεδίο)
Έχει το ίδιο περιεχόμενο και προοπτικές με το τμήμα
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών.
ΠΑΤΡΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (και στο 4ο πεδίο)
Είναι όμοιο σε περιεχόμενο και προοπτικές απασχόλησης με το αντίστοιχο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. (και στο 1ο πεδίο)
Το τμήμα αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά στο 1ο επιστημονικό πεδίο.
ΑΘΗΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΠΘ)
ΣΕΡΡΕΣ (ΑΠΘ)
ΚΟΜΟΤΗΝΗ (ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ)
ΤΡΙΚΑΛΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ (και στο 4ο
πεδίο)
Το τμήμα Φυτικής Παραγωγής εκπαιδεύει επιστήμονες
υπεύθυνους για τον πολλαπλασιασμό και τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής καθώς και την οικονομική
εκμετάλλευση των φυτών. Συμβουλεύουν τους αγρότες, διενεργούν πραγματογνωμοσύνες και ελέγχουν
την καταλληλότητα των τροφίμων πριν διατεθούν στο
εμπόριο. Το τμήμα προσφέρει τις εξής κατευθύνσεις:
α) Γεωργία και βελτίωση φυτών, β) Δενδροκομία και
αμπελουργία, γ) Κηπευτικές καλλιέργειες, δ) Ανθοκομία και αρχιτεκτονική τοπίου, ε) Φυτοπροστασία και
περιβάλλον. Η διάρκεια φοίτησης είναι 10 εξάμηνα και
για τη λήψη του πτυχίου οι φοιτητές κάνουν διπλωματική εργασία. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε
υπηρεσίες των υπουργείων Γεωργίας, Περιβάλλοντος,
Φυτικής Παραγωγής, στον Εθνικό Οργανισμό Καπνού,
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στον Οργανισμό Βάμβακος και την Αγροτική Τράπεζα,
σε γεωργικούς συνεταιρισμούς, θερμοκήπια και αγροκτήματα, σε επιχειρήσεις μεταποίησης προϊόντων φυτικής παραγωγής, σε αντιπροσωπείες γεωργικών μηχανημάτων και ως ελεύθεροι επαγγελματίες ανοίγοντας
δικό τους κατάστημα γεωργικών μηχανημάτων
ΑΘΗΝΑ (ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (και στο 1ο πεδίο)
Το τμήμα αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο 1ο επιστημονικό πεδίο.
ΠΑΤΡΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ
ΗΛΙΚΙΑ (και στο 1ο πεδίο)
Το τμήμα αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά στο 1ο επιστημονικό πεδίο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ)
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (και στο 1ο πεδίο)
Το τμήμα αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά στο 1ο επιστημονικό πεδίο.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΠΘ)
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (και στο 1ο πεδίο)
Το τμήμα αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά στο 1ο επιστημονικό πεδίο.
ΡΟΔΟΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ)
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
Το τμήμα έχει ως αποστολή την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν και να κατανοούν τις φυσικές, χημικές, βιολογικές και γεωλογικές διεργασίες του
θαλάσσιου περιβάλλοντος. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται
με την εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν την
εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της
θάλασσας και εφοδιάζονται με γνώσεις της μηχανικής
και των κατασκευών που αφορούν το θαλάσσιο περιβάλλον (παράκτιες κατασκευές, πλωτά μέσα) καθώς
και με γνώσεις οικονομίας και νομοθεσίας των θαλάσσιων και παράκτιων δραστηριοτήτων. Οι πτυχιούχοι
έχουν ως κύρια ενασχόληση την εκπόνηση, επίβλεψη ή
έλεγχο οικολογικών και περιβαλλοντικών μελετών που
αφορούν το θαλάσσιο χώρο με έμφαση στις φυσικές,
χημικές, βιολογικές και γεωλογικές διεργασίες και των
μελετών υποδομής για θαλάσσιες και παράκτιες εγκαταστάσεις.
ΜΥΤΙΛΗΝΗ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ)

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(και στο 4ο πεδίο)
Στόχος του τμήματος είναι η προετοιμασία επιστημόνων πληροφορικής που θα υποστηρίξουν με επιτυχία την εισαγωγή της τεχνολογίας της πληροφορικής
σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής
δραστηριότητας. Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάμηνα και
συμπεριλαμβάνει πρακτική εξάσκηση στο κέντρο υπολογιστών του τμήματος και πτυχιακή εργασία. Οι πτυχιούχοι μπορούν να αναζητήσουν εργασία στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως καθηγητές. Οι προοπτικές του επαγγέλματος
είναι ευνοϊκές διότι η επιστήμη της πληροφορικής και
οι εφαρμογές της αποτελούν άμεσο ζητούμενο στην
αγορά εργασίας.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Το τμήμα έχει ως αποστολή την κατάρτιση επιστημόνων στην καλλιέργεια και προαγωγή των εφαρμοσμένων υπολογιστικών συστημάτων, την έρευνα των
μαθηματικών μεθόδων για μοντελοποίηση, ανάλυση
και αριθμητική προσομοίωση πολύπλοκων φαινομένων και συστημάτων. Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης για τη λήψη του πτυχίου είναι 8 εξάμηνα.
Οι πτυχιούχοι έχουν ως κύρια ενασχόληση τη μαθηματική ερμηνεία των φαινομένων στις εφαρμοσμένες επιστήμες, την ανάπτυξη μαθηματικών μεθόδων ανάλυσης, τους μαθηματικούς υπολογισμούς σε ευρύ φάσμα
εφαρμογών και τη χρήση βασικών επαγγελματικών
πακέτων εφαρμογών. Μπορούν να απασχοληθούν ως
στελέχη σε προηγμένες βιομηχανίες και επιχειρήσεις
καθώς και σε άλλους φορείς όπως τραπεζικά ιδρύματα,
ασφαλιστικές εταιρίες, χρηματοοικονομικά γραφεία,
εταιρίες περιβαλλοντικής διαχείρισης, εταιρίες διακίνησης προϊόντων, κ.λπ. Ακόμη μπορούν να απασχοληθούν ως εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια, μεταδευτεροβάθμια και την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση.
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (και στο 4ο πεδίο)
Το τμήμα έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και προαγωγή με την διδασκαλία, την έρευνα και τις εφαρμογές, των επιστημονικών αντικειμένων στις επιστήμες
των Μαθηματικών, της Φυσικής, της Μηχανικής και
των Ανθρωπιστικών Σπουδών. Αποτελεί μετεξέλιξη
του υφιστάμενου γενικού τμήματος του Ε.Μ.Π. Οι πτυχιούχοι έχουν ως κύρια ενασχόληση τη μαθηματική ή
φυσική ερμηνεία των εφαρμοσμένων επιστημών. Το
ενιαίο πτυχίο του τμήματος προσδιορίζεται από δύο
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κατευθύνσεις: α) των Μαθηματικών Εφαρμογών και
β) των Φυσικών Εφαρμογών. Οι πτυχιούχοι της κατεύθυνσης Μαθηματικών Εφαρμογών εξειδικεύονται
στους κλάδους των βιομηχανικών μαθηματικών, όπως
εφαρμοσμένη ανάλυση και υπολογιστικά μαθηματικά,
στατιστική και μαθηματικά εφαρμογών, θεωρητική και
υπολογιστική μηχανική. Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης είναι 10 εξάμηνα.
Οι πτυχιούχοι της κατεύθυνσης Φυσικών Εφαρμογών,
εξειδικεύονται στις σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής όπως
φυσικές και μηχανικές ιδιότητες των υλικών, οπτοηλεκτρονική - λέιζερ, βιοφυσική και ιατρική φυσική, ατομική και πυρηνική φυσική, στοιχειώδη σωματίδια και
εφαρμογές υπολογιστικών μεθόδων σε φυσικοτεχνικά
προβλήματα. Οι απόφοιτοι και των δύο κατευθύνσεων
είναι σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες για την οργάνωση της παραγωγής και της παροχής υπηρεσιών και
για τη λήψη αποφάσεων με την ανάλυση των δεδομένων της αγοράς. Απασχολούνται ως στελέχη σε προηγμένες βιομηχανίες και επιχειρήσεις και σε άλλους
φορείς όπως τραπεζικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρίες, χρηματοοικονομικά γραφεία, εταιρίες περιβαλλοντικής διαχείρισης, εταιρίες διακίνησης προϊόντων
κ.λπ. Ακόμη μπορούν να ασχοληθούν ως εκπαιδευτικοί
στη δευτεροβάθμια, μεταδευτεροβάθμια και ιδιαίτερα
στην τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση.
ΑΘΗΝΑ (ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ)
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (και στο 1ο πεδίο)
Περιγράφεται στο 1ο πεδίο.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΠΘ)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
(και στο 1ο πεδίο)
Περιγράφεται στο 1ο πεδίο.
ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Οι μαθηματικοί έχουν στόχο τη δημιουργία μαθηματικών μοντέλων για αντιμετώπιση θεωρητικών και
πρακτικών προβλήματων. Η διάρκεια φοίτησης είναι 8
εξάμηνα.
Για το διορισμό στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση απαιτούνται εξετάσεις στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Οι απόφοιτοι μπορούν να διοριστούν ως καθηγητές πληροφορικής ή να απασχοληθούν σε τομείς όπως η Στατιστική, η Μηχανοργάνωση, η Πληροφορική, όπου και
έχουν ελπίδες για επαγγελματική αποκατάσταση στον
ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Συχνά, απαιτούνται
μεταπτυχιακές σπουδές για να βελτιώσουν τις πιθανότητες εξεύρεσης εργασίας σε αυτούς τους κλάδους.
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Επίσης, υπάρχει αρκετή ζήτηση για μαθηματικούς στην
ιδιωτική εκπαίδευση (φροντιστήρια, ιδιαίτερα μαθήματα κ.λπ.).
ΑΘΗΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΠΘ)
ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ)
ΠΑΤΡΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (και στο 1ο πεδίο)
Το τμήμα αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά στο 1ο επιστημονικό πεδίο.
ΑΘΗΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (και στο 4ο πεδίο)
Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν στην εγκατάσταση, συντήρηση και κατασκευή υπολογιστών και
δικτύων καθώς και οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού
συστήματος. Είναι αντίστοιχο με τα ομότιτλα τμήμα
του Πανεπιστημίου Πατρών (από το 4ο πεδίο).
ΣΑΜΟΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ)
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (και στο 4ο πεδίο)
Το τμήμα δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2005-06. Το περιεχόμενο σπουδών και οι
προοπτικές απασχόλησης είναι παρόμοια με αυτά των
αντίστοιχων τμημάτων στο Βόλο και στη Σάμο.
ΚΟΖΑΝΗ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ
(και στο 1ο πεδίο)
Το τμήμα αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά στο 1ο επιστημονικό πεδίο.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (και στο 1ο πεδίο)
Το τμήμα αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά στο 1ο επιστημονικό πεδίο.
ΑΘΗΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΠΘ)
ΚΕΡΚΥΡΑ (ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(και στο 1ο πεδίο)
Το τμήμα αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά στο 1ο επιστημονικό πεδίο.
ΑΘΗΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ)
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ΒΟΛΟΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΠΘ)
ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
ΠΑΤΡΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)
ΡΕΘΥΜΝΟ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)
ΡΟΔΟΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ)
ΦΛΩΡΙΝΑ (ΠΑΝ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(και στο 1ο πεδίο)
Το τμήμα αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά στο 1ο επιστημονικό πεδίο.
ΒΟΛΟΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
(και στο 1ο πεδίο)
Το τμήμα αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά στο 1ο επιστημονικό πεδίο.
ΦΛΩΡΙΝΑ (ΠΑΝ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(και στο 1ο πεδίο)
Το τμήμα αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά στο 1ο επιστημονικό πεδίο.
ΒΟΛΟΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (και στο 4ο πεδίο)
Ο σκοπός του τμήματος είναι να καταρτίσει επιστήμονες που μελετούν τις σχέσεις φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος και τα προβλήματα που προκύπτουν από την επέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα
στη φύση. Οι σπουδές διαρκούν 8 εξάμηνα και εκτός
από τα θεωρητικά μαθήματα, εφαρμόζεται πειραματικό πρόγραμμα θερινής πρακτικής άσκησης σε
δήμους, νομαρχίες, υπουργεία και βιομηχανίες για
την εκπόνηση μελετών και προγραμμάτων υποδομής που αφορούν οικολογικά προβλήματα της περιοχής στην οποία οργανώνεται η εκάστοτε άσκηση.
Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε υπουργεία,
δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, στη νομαρχιακή
και τοπική αυτοδιοίκηση, ως μελετητές περιβαλλοντολογικών προβλημάτων, ως καθηγητές αφού αποφοιτήσουν πρώτα από τη ΣΕΛΕΤΕ, σε επιχειρήσεις και γραφεία μελετών περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων και
βιολογικού καθαρισμού.
Η αγορά εργασίας για τους αποφοίτους είναι ευνοϊκή,
διότι υπάρχει έντονη ανησυχία και ενδιαφέρον για τα
θέματα που αφορούν το περιβάλλον.
ΜΥΤΙΛΗΝΗ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (και στο 4ο πεδίο)
Τα τμήματα Πληροφορικής έχουν ως στόχο την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να συγκεντρώνουν, να ταξινομούν, να επεξεργάζονται και να μεταδίδουν πληροφορίες. Έχουν τομείς με διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα: ανάπτυξη και θεμελίωση μεθόδων πληροφορικής, συστήματα επικοινωνίας, δίκτυα τηλεπληροφορικής, ανάλυση - σύνθεση και εφαρμογές συστημάτων
υλικών και λογισμικού.
ΑΘΗΝΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΠΘ)
ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
ΚΕΡΚΥΡΑ (ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ
Έχει παρεμφερές αντικείμενο σπουδών με αυτό των
τμημάτων Πληροφορικής.
ΑΘΗΝΑ (ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
(και στο 4ο πεδίο)
Το περιεχόμενο σπουδών και οι επαγγελματικές προοπτικές είναι ουσιαστικά όμοια με αυτά του προηγούμενου τμήματος.
ΑΘΗΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟЇΑΤΡΙΚΗ
(και στο 4ο πεδίο)
Γνωστικό πεδίο του τμήματος αποτελεί η επιστήμη
της πληροφορικής και ειδικότερα τα πληροφοριακά
συστήματα στον χώρο της υγείας και οι εφαρμογές
στην ιατρική και βιοπληροφορική. Οι πτυχιούχοι έχουν
τη δυνατότητα απασχόλησης στους τομείς της ανάπτυξης λογισμικού, σχεδιασμού και υλοποίησης δικτύων,
εφαρμογών διαδικτύου, ανάπτυξης και διαχείρισης
πληροφοριακών συστημάτων αλλά και στελέχωσης
βιοϊατρικών μονάδων, διαχείρισης και συντήρησης
απεικονιστικών ιατρικών μηχανημάτων και βιοπληροφορικής.
ΛΑΜΙΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Το τμήμα προετοιμάζει στατιστικολόγους, επιστήμονες
που ασχολούνται με τη δημιουργία, ανάλυση και επεξεργασία στατιστικών δεδομένων. Η φοίτηση διαρκεί 8
εξάμηνα και οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν κάποια
κατεύθυνση που είναι μια συγκεκριμένη εφαρμογή της
στατιστικής σε κάποιο τομέα: Οικονομικά, Διοίκηση
Επιχειρήσεων, Πληροφορική, Αναλογιστική Επιστήμη.
Οι απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν στο δημόσιο
και τον ιδιωτικό τομέα.
ΑΘΗΝΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Είναι σχεδόν όμοιο σε περιεχόμενο και προοπτικές
απασχόλησης με το παραπάνω. Έχουν προστεθεί μαθήματα για θέματα αναλογισμού. Οι απόφοιτοι έχουν τις
ίδιες δυνατότητες απασχόλησης με εκείνους του τμήματος Στατιστικής.
ΣΑΜΟΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ)

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (και στο 4ο πεδίο)
Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να απασχοληθούν στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα στον κλάδο
της πληροφορικής. Μπορούν επίσης να εργαστούν ως
εκπαιδευτές στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ)

ΦΥΣΙΚΗΣ
Οι απόφοιτοι του τμήματος είναι καταρτισμένοι επιστήμονες που προσπαθούν να ερμηνεύσουν τα φυσικά
φαινόμενα και τους νόμους που τα διέπουν. Η φοίτηση
διαρκεί 8 εξάμηνα και όπως και για τα άλλα τμήματα
της Σχολής Θετικών Επιστημών, οι υποψήφιοι για τον
διορισμό στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση πρέπει να
δώσουν εξετάσεις στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Αποτέλεσμα της δυσκολίας διορισμού στη δημόσια εκπαίδευση
είναι ότι πολλοί Φυσικοί στρέφονται σε άλλους τομείς,
όπως στην μετεωρολογία, αφού πάρουν μεταπτυχιακή
ειδίκευση ή στην πληροφορική στην προσπάθεια να
διοριστούν ως καθηγητές πληροφορικής όπου φαίνεται ότι ο ανταγωνισμός είναι, προς το παρόν, μικρότερος. Εκτός αυτού, μπορούν να εργαστούν στον ιδιωτικό
τομέα σε βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις.
ΑΘΗΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΠΘ)
ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
ΠΑΤΡΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)

ΤΕΙ

ΧΗΜΕΙΑΣ
Τα τμήματα Χημείας, προετοιμάζουν ειδικούς επιστήμονες που μελετούν την σύνθεση, τη δομή και τους
μετασχηματισμούς της ύλης, οργανικής και ανόργανης.
Η διάρκεια φοίτησης είναι 8 εξάμηνα και περιλαμβάνει
θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα. Για τη λήψη του
πτυχίου χρειάζεται η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
Οι χημικοί μπορούν να εργαστούν στο δημόσιο και τον
ιδιωτικό τομέα, σε εργαστήρια, ερευνητικά κέντρα και
νοσοκομεία και στη βιομηχανία. Όσον αφορά το διορισμό στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου σε αντίθεση
με άλλους τομείς φαίνεται να υπάρχει λιγότερη ζήτηση
στην αγορά εργασίας, οι ενδιαφερόμενοι δίνουν εξετάσεις στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.
ΑΘΗΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΠΘ)
ΠΑΤΡΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)
ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)

ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
(και στο 4ο πεδίο)
Είναι το μοναδικό τμήμα που συνδυάζει αυτά τα δύο
πεδία γνώσης στη διαμόρφωση εξωτερικών χώρων. Οι
απόφοιτοι συμβάλλουν στο σχεδιασμό και τη διαμόρφωση πάρκων, σχολείων, πεζοδρόμων, νοσοκομείων,
πολεοδομικών συγκροτημάτων, οικολογικών πάρκων,
βοτανικών κήπων, ιδιωτικών κήπων, χώρων εργασίας,
εθνικών οδών.
ΑΡΤΑ (ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ)
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (και στο 4ο πεδίο)
Αποστολή του τμήματος είναι η προσφορά επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης καθώς και η πρακτική
εμπειρία στην καλλιέργεια φυτών, την εκτροφή ζώων
και την παραγωγή αγαθών αποκλειστικά με βιολογικές
μεθόδους, φιλικές προς το περιβάλλον και την υγεία. Οι
πτυχιούχοι μπορούν να στελεχώσουν δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμούς
που πιστοποιούν βιολογικά προϊόντα ή να έχουν και
άλλες αρμοδιότητες σχετικά με τη βιολογική γεωργία.
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ (ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ (και στο 1ο πεδίο)
Περιγράφεται στο 1ο επιστημονικό πεδίο.
ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (και στο 4ο πεδίο)
Οι Τεχνολόγοι Δασοπόνοι είναι άμεσοι συνεργάτες των
Δασολόγων. Έργο τους είναι η μελέτη και επεξεργασία
μεθόδων προστασίας, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης
του δασικού πλούτου. Επιστατούν στις υλοτομικές
εργασίες, φροντίζουν για τις αναδασώσεις, μελετούν
προγράμματα προστασίας θηραμάτων και χαράσσουν
δασικές ζώνες τουριστικής εκμετάλλευσης. Η διάρκεια
φοίτησης είναι τα 7 εξάμηνα και οι απόφοιτοι μπορούν
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να εργαστούν σε δασαρχεία, υπηρεσίες του Υπουργείου
Γεωργίας και δασικές βιομηχανίες.
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ (ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ)
ΚΑΡΔΙΤΣΑ (ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ)
ΔΡΑΜΑ (ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ)
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (και στο 3ο πεδίο)
Οι τεχνολόγοι ζωικής παραγωγής ασχολούνται με ό,τι
αφορά την παραγωγή και εκμετάλλευση της κτηνοτροφίας. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε κτηνοτροφικές επιχειρήσεις, σφαγεία, συνεταιρισμούς κ.λπ.,
να ασχοληθούν με εμβολιασμούς, τρόπους επιλογής,
διατροφής και φροντίδας των ζώων καθώς και με τρόπους σφαγής και διάθεσης κρεάτων.
ΑΡΤΑ (ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΛΑΡΙΣΑ (ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ)
ΦΛΩΡΙΝΑ (ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ (και στο 4ο πεδίο)
Οι σπουδαστές του τμήματος ειδικεύονται σε όλα τα
θέματα σχεδιασμού, λειτουργίας, εξοπλισμού και καλλιεργειών σε θερμοκήπια. Οι απόφοιτοι μπορούν να
εργαστούν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις θερμοκηπιακών
καλλιεργειών, συνεταιρισμούς, εταιρίες κατασκευής
και εξοπλισμού θερμοκηπίων. Τέλος, μπορούν να διοριστούν και στο δημόσιο στο Υπουργείο Γεωργίας.
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ)
ΚΑΛΑΜΑΤΑ (ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)
ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ (και στο 4ο πεδίο)
Οι σπουδαστές εκπαιδεύονται σε μεθόδους και τεχνικές
για την αύξηση, προστασία και ισορροπημένη εκμετάλλευση του υδρόβιου πλούτου. Μπορούν να απασχοληθούν σε μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, σε εκτροφεία,
σε αλιευτικές επιχειρήσεις κ.λπ., τομείς με μελλοντική
ανάπτυξη.
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ)
ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
(και στο 1ο πεδίο)
ΟΙ φοιτητές διδάσκονται θέματα λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής που στις ημέρες μας γνωρίζει μια νέα
άνθηση.
ΑΡΤΑ (ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ)
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Το τμήμα έχει ως αποστολή να μεταδώσει και να ανα-

πτύξει τις αναγκαίες γνώσης για την τεχνολογία και τη
διαχείριση του περιβάλλοντος. Με την ολοκλήρωση
των σπουδών ο πτυχιούχος έχει τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις ώστε να μπορεί
να διεκπεραιώνει εκτίμηση και έλεγχο της ποιότητας
του περιβάλλοντος, μετρήσεις ποιότητας εδάφους,
αέρα, υδάτων και αποβλήτων, σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης των
ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον, εκτίμηση, έλεγχο και πρόληψη της ρύπανσης, εκπόνηση
μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.ά.
ΖΑΚΥΝΘΟΣ (ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (και στο 1ο πεδίο)
Παρουσιάζεται αναλυτικά στο 1ο επιστημονικό πεδίο.
ΠΥΡΓΟΣ (ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ)
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (και στο 1ο πεδίο)
Παρουσιάζεται στο 1ο επιστημονικό πεδίο.
ΑΘΗΝΑ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
(και στο 2ο πεδίο)
Παρουσιάζεται στο 2ο επιστημονικό πεδίο.
ΜΟΥΔΑΝΙΑ (ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ (και στο 4ο πεδίο)
Οι Τεχνολόγοι Φυτικής Παραγωγής συνεργάζονται με
τους γεωπόνους σε οποιοδήποτε θέμα αφορά τις καλλιέργειες και εργάζονται σε κάθε τομέα της γεωργίας.
ΑΡΤΑ (ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ)
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΚΑΛΑΜΑΤΑ (ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
ΛΑΡΙΣΑ (ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ)
ΦΛΩΡΙΝΑ (ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Ανώτατες
Στρατιωτικές Σχολές
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (Σ.Σ.Ε.) - ΟΠΛΑ (και στο 4ο πεδίο)
Η φοίτηση στο τμήμα αυτό διαρκεί 4 χρόνια και υπάρχουν οι εξής κατευθύνσεις: α) Πεζικό, β) Ιππικό - τεθωρακισμένα, γ) Πυροβολικό, δ) Διαβιβάσεις, ε) Μηχανικό.
Τα τρία πρώτα χρόνια η φοίτηση είναι κοινή για όλους
τους Ευέλπιδες (΄Οπλα-Σώματα) και μόνο στο τελευταίο
έτος κατατάσσονται σε κάποιο συγκεκριμένο όπλο.

2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ - ΤΕΙ

Μετά την αποφοίτησή τους ονομάζονται Ανθυπολοχαγοί και σταδιοδρομούν ως μόνιμοι αξιωματικοί του
στρατού, όπου υποχρεούνται να παραμείνουν για 12
χρόνια.
ΑΘΗΝΑ
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (Σ.Σ.Ε.) - ΣΩΜΑΤΑ (και στο 4ο πεδίο)
Η φοίτηση στο τμήμα αυτό διαρκεί 4 χρόνια και έχει
τρεις κατευθύνσεις, στις οποίες και κατατάσσονται οι
Ευέλπιδες στο τελευταίο έτος της φοίτησής τους.
Αυτές είναι: α) Τεχνικό, β) Εφοδιασμού-Μεταφορών, γ)
Υλικών Πολέμου. Μετά την αποφοίτηση τους οι Ευέλπιδες ονομάζονται Ανθυπολοχαγοί και σταδιοδρομούν
ως μόνιμοι αξιωματικοί του στρατού, όπου και υποχρεούνται να παραμείνουν για 12 χρόνια. Η σχολή αυτή
δέχεται και γυναίκες.
ΑΘΗΝΑ
ΙΚΑΡΩΝ - ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ
(και στο 4ο πεδίο)
Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σαν ελεγκτές
εναερίου κυκλοφορίας στους πύργους ελέγχου της
πολεμικής αεροπορίας, ή να παρακολουθούν τον εναέριο χώρο της Ελλάδας, χρησιμοποιώντας ραντάρ της
πολεμικής αεροπορίας, για να διαπιστώσουν τυχούσα
εισβολή.
ΑΘΗΝΑ
ΙΚΑΡΩΝ (Σ.Ι) - ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ (και στο 4ο πεδίο)
Η φοίτηση σε αυτό το τμήμα είναι τετραετής. Οι απόφοιτοι ονομάζονται Ανθυποσμηναγοί και σταδιοδρομούν
ως μόνιμοι αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας. Τα
χρόνια του Ιπτάμενου λογαριάζονται στο διπλάσιο και
επομένως μπορούν να αποστρατευτούν όταν συμπληρώσουν 18 χρόνια υπηρεσίας. Όταν αποστρατευτούν
είναι δυνατόν να προσληφθούν στην πολιτική αεροπορία, εφόσον υπάρχουν θέσεις.
ΑΘΗΝΑ
ΙΚΑΡΩΝ (Σ.Ι.) - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Σ.Μ.Α.)
(και στο 4ο πεδίο)
Η φοίτηση διαρκεί 4 εξάμηνα και η σχολή δέχεται και
γυναίκες. Οι απόφοιτοι ονομάζονται Ανθυποσμηναγοί
και σταδιοδρομούν ως μόνιμοι αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας. Μετά την αποστράτευση είναι δυνατόν να εργαστούν στην πολιτική αεροπορία, εφόσον
υπάρχουν θέσεις.
ΑΘΗΝΑ
ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ (και στο 4ο πεδίο)
Το τμήμα παρουσιάζεται σε αφιέρωμα προηγούμενων
σελίδων. Δεν περιλαμβάνεται κάθε έτος στο μηχανογραφικό.
ΑΘΗΝΑ
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ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (Σ.Ν.Δ.) - ΜΑΧΙΜΟΙ
(και στο 4ο πεδίο)
Η φοίτηση είναι τετραετής. Οι απόφοιτοι του τμήματος
ονομάζονται Σημαιοφόροι και σταδιοδρομούν ως μόνιμοι αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού. Δεν μπορούν
να παραιτηθούν πριν περάσουν 12 χρόνια.
ΑΘΗΝΑ
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (Σ.Ν.Δ.) - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
(και στο 4ο πεδίο)
Οι απόφοιτοι του τμήματος παίρνουν το βαθμό του
Σημαιοφόρου και σταδιοδρομούν ως μόνιμοι αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού, όπου και θα πρέπει να
παραμείνουν για 12 χρόνια τουλάχιστον. Η φοίτηση
διαρκεί 4 χρόνια.
ΑΘΗΝΑ

Ακαδημίες
Εμπορικού Ναυτικού
ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
Το περιεχόμενο σπουδών και οι προοπτικές απασχόλησης περιλαμβάνονται σε ειδικό αφιέρωμα στις προηγούμενες σελίδες.
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ)
Το περιεχόμενο σπουδών και οι προοπτικές απασχόλησης περιλαμβάνονται σε ειδικό αφιέρωμα στις προηγούμενες σελίδες.
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
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3ο επιστημονικό πεδίο
Από ποια κατεύθυνση
συμφέρει να πάω;

Επιστήμες
υγείας

Θετική
κατεύθυνση

Μαθήματα αυξημένης βαρύτητας
Θετικής κατεύθυνσης

Γενικής παιδείας

α) Βιολογία (1,3)

α) Βιολογία (0,9)

β) Χημεία (0,7)

β) Νεοελληνική γλώσσα
(0,4)
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Ευρετήριο τμημάτων
ΑΕΙ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Βιολογία
Βιολογικών εφαρμογών και τεχνολογιών
Βιοχημείας και βιοτεχνολογίας
Επιστήμης διαιτολογίας και διατροφής
Ιατρικής
Κτηνιατρικής
Μοριακής βιολογίας και γενετικής
Νοσηλευτικής
Οδοντιατρικής
Φαρμακευτικής

ΤΕΙ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αισθητικής και Κοσμητολογίας
Δημόσιας υγιεινής
Διατροφής και Διαιτολογίας
Επισκεπτών και επισκεπτριών υγείας
Εργοθεραπείας
Ζωικής παραγωγής
Ιατρικών εργαστηρίων
Λογοθεραπείας
Μαιευτικής
Νοσηλευτικής
Οδοντοτεχνικής τεχνολογίας
Οπτικής και Οπτομετρίας
Ραδιολογίας - Ακτινολογίας
Φυσικοθεραπείας

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
•
•
•
•
•

Αξιωματικών νοσηλευτικής (Σ.Α.Ν.)
Ιατρικό (Σ.Σ.Α.Σ.)
Κτηνιατρικό (Σ.Σ.Α.Σ.)
Οδοντιατρικό (Σ.Σ.Α.Σ.)
Φαρμακευτικό (Σ.Σ.Α.Σ.)

AEI
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (και στο 2ο πεδίο)
Το τμήμα αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά στο 2ο επιστημονικό πεδίο.
ΑΘΗΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΠΘ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)
ΠΑΤΡΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
(και στο 4ο πεδίο)
΄Εχει το ίδιο ουσιαστικά περιεχόμενο με τα τμήματα βιολογικής τεχνολογίας (βιοτεχνολογίας), η οποία σήμερα
είναι σε άνθηση σε όλο τον κόσμο. Περιγράφεται αναλυτικά στο 4ο πεδίο.
ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
(και στο 4ο πεδίο)
Έχει ανάλογο περιεχόμενο σπουδών και προοπτικές με
απασχόλησης με το παραπάνω τμήμα. Εκπαιδεύει επιστήμονες στη βιοχημεία και τη βιοτεχνολογία ώστε να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που επιβάλλουν οι νέες
αυτές τεχνολογίες.
ΛΑΡΙΣΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Το τμήμα αυτό προετοιμάζει επιστήμονες που ασχολούνται με τη διαιτολογία, με ό,τι έχει να κάνει με τη
σωστή και ισορροπημένη διατροφή του ανθρώπου. Η
φοίτηση διαρκεί 8 εξάμηνα.
Οι διαιτολόγοι μπορούν να εργαστούν σε νοσοκομεία,
κλινικές και γενικότερα όπου υπάρχουν κέντρα ομαδικής σίτισης όπως ξενοδοχεία, παιδικοί σταθμοί κ.ά.
Μπορούν επίσης να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες δίνοντας συμβουλές σε ασθενείς και μη σχετικά
με το διαιτολόγιό τους.
ΑΘΗΝΑ (ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ)
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Η φοίτηση στα τμήματα της Ιατρικής διαρκεί 12 εξάμηνα. Οι πτυχιούχοι υποχρεούνται να υπηρετήσουν για
ένα χρόνο σε κάποιο αγροτικό ιατρείο ως γενικοί γιατροί οπότε και παίρνουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το Υπουργείο Υγείας. Στη συνέχεια θα πρέπει
να εργαστούν σε κάποιο νοσοκομείο όπου και ειδικεύονται στην ειδικότητα που επιθυμούν.
Ο χρόνος ειδίκευσης ποικίλλει ανάλογα με την ειδικότητα που έχει ο κάθε ενδιαφερόμενος. Το μεγαλύτερο
μέρος των ειδικοτήτων κυμαίνεται από 3 έως 7 χρόνια.
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Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι οι σπουδές ιατρικής
είναι οι πιο μακροχρόνιες. Οι γιατροί μπορούν να ενταχθούν στο Ε.Σ.Υ. ή να δουλέψουν ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Τα τελευταία χρόνια σημειώνεται υπερπροσφορά εργασίας, γεγονός που οδηγεί τελικά σε υψηλά
ποσοστά ανεργίας στον κλάδο.
ΑΘΗΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ)
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΠΘ)
ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
ΛΑΡΙΣΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)
ΠΑΤΡΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Οι σπουδαστές διδάσκονται παθολογία και εκτροφή
των παραγωγικών ζώων και ζώων συντροφιάς, καθώς
και υγιεινή και τεχνολογία τροφίμων ζωικής προέλευσης. Η φοίτηση διαρκεί 10 εξάμηνα. Οι κτηνίατροι μπορούν είτε να ανοίξουν δικό τους ιατρείο είτε να εργαστούν σε γεωργικούς και κτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς, σε φαρμακευτικές βιομηχανίες, παρασκευής
ζωικών τροφών κ.ά.
ΚΑΡΔΙΤΣΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΠΘ)
ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
Αντικείμενο μελέτης του τμήματος αποτελούν τα βιολογικά συστήματα και οι λειτουργίες τους όπως π.χ.
ηλεκτρικές και μηχανικές ιδιότητες των κυττάρων
και των ιστών, οι μέθοδοι ανταλλαγής ενέργειας ενός
οργανισμού με το περιβάλλον κ.λπ. και οι τρόποι με
τους οποίους οι οργανισμοί αποκτούν και μεταδίδουν
τα χαρακτηριστικά τους από τη μια γενιά στην άλλη. Η
διάρκεια φοίτησης είναι 8 εξάμηνα.
Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να απασχοληθούν
σε νοσοκομεία, εργαστήρια, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστημιακά ιδρύματα ή να εργαστούν στην ιδιωτική
εκπαίδευση ως καθηγητές.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ)
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Η φοίτηση σε αυτό το τμήμα διαρκεί 8 εξάμηνα και
χωρίζεται σε τέσσερις τομείς: α) Βασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, β) Παθολογικό Νοσηλευτικό, γ)
Χειρουργικό - Νοσηλευτικό, δ) Κοινωνικής Ιατρικής. Οι
απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε νοσοκομεία κ.λπ.,
αφού βέβαια αποκτήσουν άδεια άσκησης επαγγέλματος από το Υπουργείο Υγείας.
ΑΘΗΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)
ΣΠΑΡΤΗ (ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
Οι φοιτητές της Οδοντιατρικής ειδικεύονται στην πρόληψη και αντιμετώπιση των παθολογικών καταστάσεων
όχι μόνο στην οδοντοστοιχία αλλά γενικότερα στη στοματική κοιλότητα. Η φοίτηση διαρκεί 10 εξάμηνα. Για
την άσκηση του επαγγέλματος χορηγείται άδεια από το
Υπουργείο Υγείας.
Ο οδοντίατρος μπορεί να ανοίξει δικό του οδοντιατρείο
ή να ενταχθεί στο Ε.Σ.Υ. Για την αγορά εργασίας ισχύει
η ίδια κατάσταση όπως και για τους γιατρούς, δηλαδή
υπερκορεσμός λόγω υψηλής προσφοράς εργασίας.
ΑΘΗΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΠΘ)
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
Οι φοιτητές μαθαίνουν οτιδήποτε αφορά τις φαρμακευτικές ουσίες. Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάμηνα. Για τη λήψη
άδειας άσκησης του επαγγέλματος από το Υπουργείο
Υγείας απαιτεί εξάσκηση ενός έτους σε φαρμακείο
καθώς επίσης και μεταπτυχιακή εξάσκηση διάρκειας 3
μηνών. Μετά την απόκτηση της άδειας οι φαρμακοποιοί
μπορούν να εργαστούν σε φαρμακεία, φαρμακευτικές
εταιρίες, ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία κ.λπ. ή να
ανοίξουν δικό τους φαρμακείο.
ΑΘΗΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΠΘ)
ΠΑΤΡΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)

ΤΕΙ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ
Οι αισθητικοί ασχολούνται με την εμφάνιση και την
φροντίδα του δέρματος, του προσώπου και του σώματος και προσδιορίζουν την αγωγή που απαιτείται σε
κάθε περίπτωση κάποιου προβλήματος και με το μακιγιάζ, επαγγελματικό και μη. Η φοίτηση διαρκεί 7 εξάμηνα και υπάρχει και πρακτική άσκηση. Εργάζονται σε
ινστιτούτα αισθητικής ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
ΑΘΗΝΑ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Το τμήμα αυτό προετοιμάζει επόπτες Δημόσιας Υγείας.
οι οποίοι ασκούν υγειονομικούς ελέγχους σε ιδιωτικούς
και δημόσιους επαγγελματικούς χώρους, συνοδεύουν
εισαγγελικές αρχές σε ελέγχους καταστημάτων ειδών
διατροφής, επιθεωρούν βιομηχανίες τροφίμων, δίκτυα
ύδρευσης και αποχέτευσης και οτιδήποτε έχει σχέση
με τη Δημόσια Υγιεινή. Η φοίτηση γίνεται όπως και στα
άλλα τμήματα των Τ.Ε.Ι. και οι απόφοιτοι μπορούν να

3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ - ΤΕΙ

εργαστούν σε υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε οργανισμούς κοινής
ωφελείας.
ΑΘΗΝΑ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ)
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
Οι σπουδαστές εκπαιδεύονται σε όλα τα θέματα που
αφορούν τη διατροφή και τη διαιτητική του ανθρώπου
σε κλινικές και σε φυσιολογικές συνθήκες. Μαθαίνουν
ό,τι αφορά τα τρόφιμα, τη συντήρηση, τα θρεπτικά
συστατικά, τη νομοθεσία που διέπει το χώρο κ.ά. Η φοίτηση διαρκεί 7 εξάμηνα και περιέχει πρακτική άσκηση
και πτυχιακή εργασία.
ΟΙ απόφοιτοι το τμήματος μπορούν να εργαστούν ως
σύμβουλοι διατροφής, σε υπηρεσίες ελέγχου τροφίμων, οργανισμούς μεταφορών τροφίμων, ξενοδοχεία,
κατασκηνώσεις, ινστιτούτα αδυνατίσματος κ.ά.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΣΗΤΕΙΑ (ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ)
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Το τμήμα καταρτίζει τους σπουδαστές του στον τομέα
της προληπτικής ιατρικής και στην περίθαλψη ασθενών
που βρίσκονται σε χρόνιες παθολογικές καταστάσεις
και είναι άποροι ή ανήμποροι.
Η διάρκεια φοίτησης είναι 7 εξάμηνα εκ των οποίων
ένα είναι πρακτική άσκηση. Για την άσκηση του επαγγέλματος απαιτείται άδεια από το Υπουργείο Υγείας. Οι
απόφοιτοι του τμήματος απασχολούνται σε μονάδες
πρωτοβάθμιας φροντίδας της υγείας.
ΑΘΗΝΑ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ)
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Οι εργοθεραπευτές φροντίζουν για την αποκατάσταση
της κινητικότητας ασθενών που έχουν ανάγκη από κινητική αγωγή. Μέρος της δουλειάς τους είναι η θεραπεία
διανοητικώς καθυστερημένων ατόμων διδάσκοντας
δραστηριότητες που μπορούν να συμβάλλουν στη διανοητική τους ανάπτυξη και στην επαγγελματική τους
αποκατάσταση. Για τη φοίτηση ισχύει ότι και στα άλλα
τμήματα των ΤΕΙ. Μπορούν να εργαστούν σε νοσοκομεία, κλινικές, ιδρύματα, κέντρα ψυχικής υγείας, σχολεία ειδικής αγωγής ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
ΑΘΗΝΑ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ)
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (και στο 2ο πεδίο)
Παρουσιάζεται στο 2ο επιστημονικό πεδίο)
ΦΛΩΡΙΝΑ (ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΛΑΡΙΣΑ (ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ)
ΑΡΤΑ (ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ)
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ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Οι Τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων διενεργούν
μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις και γενικά βοηθούν τους μικροβιολόγους, τους παθολογοανατόμους
και τους βιοχημικούς γιατρούς. Η φοίτηση διαρκεί 7
εξάμηνα εκ των οποίων ένα διατίθεται για πρακτική
άσκηση. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε οποιοδήποτε ιατρικό εργαστήριο, ιδιωτικό ή κρατικό.
ΑΘΗΝΑ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΛΑΡΙΣΑ (ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ)
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Οι απόφοιτοι ασχολούνται με την θεραπεία των διαταραχών της ομιλίας και της έκφρασης που προέρχονται
από βιολογικά ή από ψυχικά αίτια. Οι προοπτικές εργασίας είναι πολύ καλές, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο κενό
στον συγκεκριμένο χώρο εργασίας.
ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ)
ΠΑΤΡΑ (ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ)
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
Το τμήμα στοχεύει στη κατάρτιση μαιών. Αν και θεωρείτο κατ’ εξοχήν ειδικότητα για κορίτσια, τα τελευταία
χρόνια το δηλώνουν και πολλά αγόρια. Η φοίτηση διαρκεί 7 εξάμηνα και περιλαμβάνει και 1 εξάμηνο φαρμακευτικής άσκησης. ΟΙ απόφοιτοι εργάζονται σε μαιευτήρια, κλινικές, γυναικολογικά ιατρεία κ.λπ.
ΑΘΗΝΑ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Το τμήμα αυτό στοχεύει στη δημιουργία καταρτισμένων νοσηλευτών. Η διάρκεια φοίτησης είναι 7 εξάμηνα
και περιλαμβάνει και ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης.
Για την άσκηση του επαγγέλματος χρειάζεται άδεια
από το Υπουργείο Υγείας. Οι νοσηλευτές εργάζονται
σε νοσοκομεία, ιδρύματα, άσυλα, γηροκομεία, κέντρα
υγείας κ.λπ.
ΑΘΗΝΑ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ)
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ (ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ)
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
ΛΑΜΙΑ (ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ)
ΛΑΡΙΣΑ (ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ)
ΠΑΤΡΑ (ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ)
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Οι οδοντοτεχνίτες ασχολούνται με την προσθετική
δοντιών, κατασκευάζουν τεχνητά οδοντικά τμήματα
και οδοντοστοιχίες καθώς και μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν τη σωστή οδοντοφυΐα.
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Συνεργάζονται στενά με τους οδοντίατρους. Μπορούν
να εργαστούν σε νοσοκομεία και κλινικές ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
ΑΘΗΝΑ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ)

Εξελίσσονται μέχρι το βαθμό του Συνταγματάρχη.
Μετά την αποστράτευσή τους μπορούν να εργαστούν
στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.
ΑΘΗΝΑ

ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ
Οι τεχνολόγοι οπτικοί ασχολούνται με την κατασκευή,
ρύθμιση, εφαρμογή και επισκευή γυαλιών και φακών
επαφής. Παίρνουν τα προσωπομετρικά στοιχεία του
πελάτη και φροντίζουν για την ακριβή εκτέλεση της
συνταγής του οφθαλμιάτρου. Η απασχόλησή τους στον
ιδιωτικό τομέα πραγματοποιείται κυρίως σε καταστήματα οπτικών ή σε βιομηχανίες οπτικών ειδών.
ΑΘΗΝΑ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ)
ΑΙΓΙΟ (ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ)

ΙΑΤΡΙΚΟ (Σ.Σ.Α.Σ.)
Η φοίτηση στο Ιατρικό τμήμα διαρκεί 6 χρόνια. Στους
σπουδαστές, αγόρια και κορίτσι, παρέχεται διπλή εκπαίδευση: ακαδημαϊκή που πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στρατιωτική που πραγματοποιείται στη Σχολή. Ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο
κατανέμονται, οι απόφοιτοι ονομάζονται Ανθυπολοχαγοί, Σημαιοφόροι ή Ανθυποσμηναγοί. Υποχρεούνται να
παραμείνουν στο στράτευμα 18 χρόνια.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
Οι τεχνολόγοι Ραδιολόγοι - Ακτινολόγοι συνεργάζονται
με τους ακτινολόγους γιατρούς. Φροντίζουν για την
καλή κατάσταση των μηχανημάτων, προετοιμάζουν
τους ασθενείς και ρυθμίζουν τις παραμέτρους της ακτινοβολίας. Μπορούν να εργαστούν σε νοσοκομεία, κλινικές, ακτινολογικά εργαστήρια και εξωτερικά ιατρεία
ασφαλιστικών ταμείων.
ΑΘΗΝΑ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ)

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (Σ.Σ.Α.Σ.)
Η φοίτηση στο τμήμα αυτό διαρκεί 5 χρόνια και χωρίζεται σε δύο επίπεδα: το ακαδημαϊκό που πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και το στρατιωτικό που πραγματοποιείται στη Σχολή. Οι απόφοιτοι,
ανάλογα με το Σώμα στο οποίο κατανέμονται, ονομάζονται Ανθυπολοχαγοί, Σημαιοφόροι ή Ανθυποσμηναγοί.
Είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν στο στράτευμα 15
χρόνια.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Οι φυσικοθεραπευτές με κατάλληλες ασκήσεις και
τεχνικά μέσα φροντίζουν για τη φυσιολογική κινητική
λειτουργία του ανθρώπινου σώματος. Μπορούν να
εκπαιδευτούν και σε εναλλακτικές θεραπείες. Η διάρκεια φοίτησης είναι ίδια με τα άλλα τμήματα των Τ.Ε.Ι.
Μπορούν να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες
ή σε νοσοκομεία, κλινικές και ιατρεία ασφαλιστικών
ταμείων. Ένας σημαντικός χώρος απασχόλησης τους
είναι ο χώρος του αθλητισμού.
ΑΘΗΝΑ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ)
ΑΙΓΙΟ (ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΛΑΜΙΑ (ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ)

Ανώτατες
Στρατιωτικές Σχολές
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Σ.Α.Ν.)
Η σχολή αυτή δέχεται πλέον αγόρια και κορίτσια.
Η διάρκεια φοίτησης είναι τέσσερα χρόνια και η σχολή
εδρεύει στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Ανάλογα με το Σώμα, οι απόφοιτοι ονομάζονται Ανθυπολοχαγοί, Σημαιοφόροι ή Ανθυποσμηναγοί και τοποθετούνται σε Γενικά Νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (Σ.Σ.Α.Σ.)
Στο τμήμα αυτό γίνονται δεκτά αγόρια και κορίτσια. Η
φοίτηση χωρίζεται σε δύο επίπεδα: ακαδημαϊκή που
πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και
στρατιωτική που πραγματοποιείται στη Σχολή. Η διάρκεια φοίτησης είναι 5 χρόνια. Οι απόφοιτοι ανάλογα με
το Σώμα στο οποίο κατανέμονται, ονομάζονται Ανθυπολοχαγοί, Σημαιοφόροι ή Ανθυποσμηναγοί. Υποχρεούνται να παραμείνουν στο στράτευμα 15 χρόνια.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (Σ.Σ.Α.Σ.)
Η φοίτηση στο τμήμα αυτό διαρκεί 4 χρόνια και πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οι απόφοιτοι, ανάλογα με το Σώμα, ονομάζονται Ανθυπολοχαγοί, Σημαιοφόροι ή Ανθυποσμηναγοί και πρέπει να
παραμείνουν στο στράτευμα για 12 χρόνια.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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4ο επιστημονικό πεδίο

Από ποια κατεύθυνση
συμφέρει να πάω;

Τεχνολογικές
επιστήμες

Μαθήματα αυξημένης βαρύτητας
Θετικής κατεύθυνσης

Γενικής παιδείας

α) Μαθηματικά (1.3)

α) Μαθηματικά και Στοιχεία
Στατιστικής (0.9)

Φυσική (0.7)

β) Νεοελληνική γλώσσα
(0.4)

Θετική
Τεχνολογική Α’
Τεχνολογική Β’
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Ευρετήριο τμημάτων
ΑΕΙ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αγρονόμων τοπογράφων μηχανικών
Αγροτικής ανάπτυξης
Αγροτικής οικονομίας και ανάπτυξης
Αξιοποίησης φυσικών πόρων και γεωργικής
μηχανικής
Αρχιτεκτόνων μηχανικών
Βιολογικών εφαρμογών και τεχνολογιών
Βιομηχανικής διοίκησης και τεχνολογίας
Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Γεωπονίας
Γεωπονίας φυτικής παραγωγής και αγροτικού
περιβάλλοντος
Γεωπονίας, ιχθυολογίας και υδάτινου
περιβάλλοντος
Γεωπονικής βιοτεχνολογίας
Δασολογίας και διαχείρισης περιβάλλοντος
και φυσικών πόρων
Δασολογίας και φυσικού περιβάλλοντος
Διοίκησης τεχνολογιών
Διαχείρισης περιβάλλοντος και φυσικών πόρων
Διαχείρισης πολιτισμικού περιβάλλοντος
και νέων τεχνολογιών
Διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας
Επιστήμης ζωικής παραγωγής
Επιστήμης φυτικής παραγωγής
Επιστήμης και τεχνολογίας επικοινωνιών
Επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων
Επιστήμης και τεχνολογίας υλικών
Επιστήμης και τεχνολογίας υπολογιστών
Επιστήμης των υλικών
Επιστήμης υπολογιστών
Επιστήμης φυτικής παραγωγής
Εφαρμοσμένης πληροφορικής
Εφαρμοσμένων μαθηματικών και φυσικών
επιστημών
Ηλεκτρολόγων μηχανικών και Μηχανικών
υπολογιστών
Ηλεκτρολόγων μηχανικών και τεχνολογίας
υπολογιστών
Ηλεκτρονικών μηχανικών και μηχανικών
υπολογιστών
Μηχανικών μεταλλείων - μεταλλουργών
Μηχανικών διαχείρισης ενεργειακών πόρων

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μηχανικών η/υ και πληροφορικής
Μηχανικών η/υ τηλεπικοινωνιών και δικτύων
Μηχανικών οικονομίας και διοίκησης
Μηχανικών ορυκτών πόρων
Μηχανικών παραγωγής και διοίκησης
Μηχανικών περιβάλλοντος
Μηχανικών πληροφοριακών και επικοινωνιακών
συστημάτων
Μηχανικών σχεδίασης προϊόντων και
συστημάτων
Μηχανικών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
Μηχανικών χωροταξίας και ανάπτυξης
Μηχανικών χωροταξίας πολεοδομίας και
περιφερειακής ανάπτυξης
Μηχανολόγων και αεροναυπηγών μηχανικών
Μηχανολόγων μηχανικών βιομηχανίας
Μηχανολόγων μηχανικών
Ναυπηγών μηχανολόγων μηχανικών
Περιβάλλοντος
Πλαστικών τεχνών και επιστημών της τέχνης
Πληροφορικής με εφαρμογές στη βιοїατρική
Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
Πληροφορικής
Πληροφορικής και τηλεματικής
Πολιτικών μηχανικών
Πολιτισμικής τεχνολογίας και επικοινωνίας
Τεχνών ήχου και εικόνας
Χημικών μηχανικών
Ψηφιακών συστημάτων

ΤΕΙ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων
Ανθοκομίας και αρχιτεκτονικής τοπίου
Αρχιτεκτονικής τοπίου
Αυτοματισμού
Βιολογικής γεωργίας
Βιομηχανικής πληροφορικής
Βιομηχανικού σχεδιασμού
Γεωπληροφορικής και τοπογραφίας
Γεωργικής μηχανολογίας και υδάτινων πόρων
Γεωτεχνολογίας και περιβάλλοντος
Γραφιστικής
Δασοπονίας και διαχείρισης φυσικού
περιβάλλοντος
• Διαχείρισης πληροφοριών

4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ - ΑΕΙ

• Διοίκησης συστημάτων εφοδιασμού
• Εσωτερικής αρχιτεκτονικής διακόσμησης
και σχεδιασμού αντικειμένων
• Εκπαιδευτικών ηλεκτρολογίας
• Εκπαιδευτικών ηλεκτρονικής
• Εκπαιδευτικών μηχανολογίας
• Εκπαιδευτικών πολιτικών δομικών έργων
• Εκπαιδευτικών πολιτικών έργων υποδομής
• Εμπορίας και ποιοτικού ελέγχου αγροτικών
προϊόντων
• Ενεργειακής τεχνολογίας
• Εφαρμογών πληροφορικής στη διοίκηση και στην
οικονομία
• Εφαρμοσμένης πληροφορικής και πολυμέσων
• Ηλεκτρολογίας
• Ηλεκτρονικής
• Ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων
• Θερμοκηπιακών καλλιεργειών και ανθοκομίας
• Ιχθυοκομίας - αλιείας
• Κλωστοϋφαντουργίας
• Μηχανικών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
• Μηχανολογίας
• Μουσικής τεχνολογίας και ακουστικής
• Ναυπηγικής
• Οικολογίας και περιβάλλοντος
• Οινολογίας και τεχνολογίας ποτών
• Οχημάτων
• Πληροφορικής
• Πληροφορικής και επικοινωνιών
• Πληροφορικής και τεχνολογίας υπολογιστών
• Πολιτικών δομικών έργων
• Πολιτικών έργων υποδομής
• Συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης
• Σχεδιασμού και παραγωγής ενδυμάτων
• Σχεδιασμού και τεχνολογίας ξύλου και επίπλου
• Τεχνολογίας αεροσκαφών
• Τεχνολογίας αλιείας - υδατοκαλλιεργειών
• Τεχνολογίας γεωργικών προϊόντων
• Τεχνολογίας γραφικών τεχνών
• Τεχνολογίας ιατρικών οργάνων
• Τεχνολογίας ήχου και μουσικών οργάνων
• Τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου
• Τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
• Τεχνολογίας τροφίμων
• Τεχνολογιων αντιρρύπανσης
• Τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων
• Τηλεπληροφορικής και διοίκησης
• Τοπογραφίας

•
•
•
•

Τυποποίηση και διακίνηση προϊόντων
Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος
Φυτικής παραγωγής
Φωτογραφίας και οπτικοακουστικών τεχνών

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
•
•
•
•
•
•
•
•

Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε.) - Όπλα
Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε.) - Σώματα
Ικάρων (Σ.Ι.) - Ελεγκτών αεράμυνας
Ικάρων (Σ.Ι.) - Ιπτάμενοι
Ικάρων (Σ.Ι.) - Μηχανικοί
Ιπτάμενων ραδιοναυτίλων
Ναυτικών δοκίμων (Σ.Ν.Δ.) - Mάχιμοι
Ναυτικών δοκίμων (Σ.Ν.Δ.) - Μηχανικοί

ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
• Μονίμων υπαξιωματικών ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.)
• Μονίμων υπαξιωματικών στρατού (Σ.Μ.Υ.) - Όπλα
• Μονίμων υπαξιωματικών στρατού (Σ.Μ.Υ.) Σώματα
• Τεχνικών υπαξιωματικών αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α.)

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
• Σχολή πλοιάρχων
• Σχολή μηχανικών

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
• Πρόγραμμα διαχείρισης εκκλησιαστικών
κειμηλίων
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ΑΕΙ
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Σκοπός του τμήματος είναι να καταρτίσει επιστήμονες
ικανούς να συλλέγουν και να επεξεργάζονται στοιχεία
του περιβάλλοντος, να αποτυπώνουν εκτάσεις, να χαρτογραφούν περιοχές, να αναλύουν και να οργανώνουν
το χώρο. Οι σπουδές διαρκούν 10 εξάμηνα και περιλαμβάνουν και 4 μεγάλες ασκήσεις που πραγματοποιούνται στις διακοπές του καλοκαιριού μετά το 4ο, 6ο, 8ο
και 10ο εξάμηνο. Οι 3 πρώτες ασκήσεις είναι ασκήσεις
Γεωδαισίας και η τελευταία είναι η διπλωματική εργασία.
Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν (αφού πρώτα
αποκτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το
Τ.Ε.Ε. κατόπιν εξετάσεων) στο ΥΠΕΧΩΔΕ, σε νομαρχίες,
δήμους και κοινότητες, ως μελετητές δημοσίων έργων
(αφού πρώτα αποκτήσουν μελετητικό πτυχίο, 4 χρόνια
μετά την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος),
στη Μέση εκπαίδευση ως καθηγητές (αφού αποκτήσουν πτυχίο από τη Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.Ε.), σε γραφεία μελετών
έργων και σε τεχνικές κατασκευαστικές εταιρίες, ως
ελεύθεροι επαγγελματίες ανοίγοντας μελετητικό γραφείο ή ιδρύοντας εργοληπτική εταιρεία. Η αγορά εργασίας δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή γιατί υπάρχει σημαντικό ποσοστό υποαπασχόλησης, ετεροαπασχόλησης
και ανεργίας.
ΑΘΗΝΑ (ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΠΘ)
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (και στο 5ο πεδίο)
Το τμήμα αυτό ασχολείται με τη γεωπονική επιστήμη
έχοντας ως προσανατολισμό την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του αγροτικού χώρου. Οι πτυχιούχοι
ασχολούνται με τη μελέτη, ανάπτυξη και εφαρμογή της
γεωπονικής επιστήμης στους τομείς των νέων τεχνολογιών και της αγροτικής οικονομίας για την αξιοποίηση
των αγροτικών πόρων, αναπτύσσουν δραστηριότητες
και παρέχουν υπηρεσίες οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης, λειτουργίας συντονισμού και επίβλεψης αγροτοβιομηχανικών επιχειρήσεων και συνεταιριστικών εκμεταλλεύσεων. Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης για τη λήψη του πτυχίου είναι 10 εξάμηνα.
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ (ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ)

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(και στο 5ο πεδίο)
Το τμήμα Γεωργικής Οικονομίας προετοιμάζει αποφοίτους που αναλαμβάνουν καθαρά διοικητικούς ρόλους
και ασχολούνται με την οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Οι πτυχιούχοι
απορροφούνται κυρίως από επιχειρήσεις εισαγωγών
και εξαγωγών γεωργικών προϊόντων. Μπορούν επίσης να απασχοληθούν σε συνεταιρισμούς, σε μονάδες
γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή να προσληφθούν σε
υπηρεσίες και οργανισμούς του δημοσίου.
ΑΘΗΝΑ (ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (και στο 2ο πεδίο)
Το τμήμα αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά στο 2ο επιστημονικό πεδίο.
ΑΘΗΝΑ (ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Η σχολή της Αρχιτεκτονικής εκπαιδεύει τους φοιτητές
να μελετούν, να σχεδιάζουν, να καθοδηγούν και να
επιβλέπουν τη δημιουργία κτιρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων. Πεδία απασχόλησης μπορούν να αποτελέσουν ο σχεδιασμός και η διευθέτηση δημοσίων χώρων,
η ανάπλαση και η ένταξη παλαιών κτιρίων και ιστορικών περιοχών στο σύγχρονο περιβάλλον της πόλης και
η διακόσμηση εσωτερικών χώρων.
Οι σπουδές διαρκούν 10 εξάμηνα κατά τη διάρκεια των
οποίων τα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά και
προαιρετικά. Στο τελευταίο εξάμηνο γίνεται η διπλωματική εργασία. Προκειμένου να πάρουν άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος πρέπει να εγγραφούν στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
Οι αρχιτέκτονες έχουν προοπτικές απασχόλησης ως
ελεύθεροι επαγγελματίες, ανοίγοντας δικό τους τεχνικό
γραφείο μελετών, στον ιδιωτικό τομέα, σε τεχνικές κατασκευαστικές εταιρίες, στον δημόσιο τομέα, στην
μέση εκπαίδευση (με πτυχίο από την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) Για
την ανάλυση, εκπόνηση και υπογραφή μελετών δημοσίων έργων, ο αρχιτέκτονας πρέπει να αποκτήσει μελετητικό πτυχίο από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων
Έργων, 4 χρόνια μετά την απόκτηση άδειας ασκήσεως
επαγγέλματος. Η αγορά εργασίας ιδιαίτερα στην περιοχή Αττικής ήταν κορεσμένη, εξαιτίας της ύφεσης στην
οικοδομική και κατασκευαστική δραστηριότητα. Πρόσφατα η κατάσταση άρχισε και μεταστρέφεται κυρίως
λόγω των δημοσίων έργων που επιδοτούνται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και την ανάληψη των Ολυ-
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μπιακών Αγώνων του 2004. Η κατάσταση διαγράφεται
διαφορετική για τις παραθαλάσσιες και τουριστικές
περιοχές όπου προβλέπεται αύξηση της οικοδομικής
δραστηριότητας.
ΑΘΗΝΑ (ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ)
ΒΟΛΟΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΠΘ)
ΞΑΝΘΗ (ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ)
ΠΑΤΡΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)
ΧΑΝΙΑ (ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
(και στο 3ο πεδίο)
Πρόκειται για νέο τμήμα που δέχτηκε τους πρώτους
εισακτέους για το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001. Αντικείμενο του αποτελούν οι εφαρμογές της βιολογίας στις
σύγχρονες εφαρμοσμένες επιστήμες και τεχνολογίες
όπως η Ιατρική, η Γεωπονική, η Περιβαλλοντική επιστήμη, κ.ά. Η επιστήμη της βιολογίας με τις χιλιάδες
πλέον εφαρμογές και ανακαλύψεις σε χώρους όπως
το περιβάλλον, η υγεία, η πρωτογενής παραγωγή, η
βιομηχανία και η βιοτεχνολογία αποτελεί το κλειδί της
προόδου και καλείται να παίξει ουσιαστικό ρόλο στην
εξέλιξη των επιστημών. Οι απόφοιτοι του τμήματος
μπορούν να εργαστούν σε ερευνητικά κέντρα, βιομηχανικές μονάδες, νοσοκομειακά εργαστήρια, πανεπιστήμια κ.ά.
ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
(και στο 5ο πεδίο)
Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να εργαστούν σε
θέσεις οργάνωσης και διοίκησης βιομηχανικών μονάδων.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
(και στο 3ο πεδίο)
Το τμήμα λειτουργεί από το 2000-2001. Το περιεχόμενο
σπουδών και οι προοπτικές απασχόλησης είναι όμοιες
με εκείνες του παραπάνω τμήματος.
ΛΑΡΙΣΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (και στο 2ο πεδίο)
Το τμήμα αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά στο 2ο επιστημονικό πεδίο.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΠΘ)

215

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (και στο 2ο πεδίο)
Το τμήμα αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά στο 2ο επιστημονικό πεδίο.
ΒΟΛΟΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (και στο 2ο πεδίο)
Το τμήμα αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά στο 2ο επιστημονικό πεδίο
ΒΟΛΟΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)
ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
(και στο 2ο πεδίο)
Το τμήμα αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά στο 2ο επιστημονικό πεδίο.
ΑΘΗΝΑ (ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Το τμήμα έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και προαγωγή της δασολογικής επιστήμης και της επιστήμης του
περιβάλλοντος, ιδίως στην κατεύθυνση της διαχείρισης
των φυσικών πόρων, και την κατάρτιση επιστημόνων οι
οποίοι μελετούν, ερευνούν, κατανοούν και εφαρμόζουν
σύγχρονες μεθόδους για την ανάπτυξη, προστασία,
βελτίωση, αξιοποίηση και διαχείριση των δασών, των
δασικών εκτάσεων και του φυσικού πλούτου. Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση
πτυχίου είναι 10 εξάμηνα.
Οι πτυχιούχοι έχουν ως κύρια ενασχόληση την προστασία, αναγέννηση και επέκταση του φυσικού τοπίου και
των δασικών εκτάσεων, τη δασική οικολογία και την
οικολογία των υγροβιότοπων. Έχουν τη δυνατότητα,
εφαρμόζοντας την σύγχρονη τεχνολογία, να παρέχουν
υπηρεσίες για ορθολογική διαχείριση του δάσους και
για διαχείριση - αξιοποίηση των φυσικών πόρων που
αφορούν το δασικό πλούτο. Μπορούν να απασχοληθούν σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, σε
δασικούς συνεταιρισμούς, βιομηχανίες και σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση που δραστηριοποιείται στα επιστημονικά αντικείμενα που αναφέρονται
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ (ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ)
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(και στο 2ο πεδίο)
Το τμήμα αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά στο 2ο επιστημονικό πεδίο.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΠΘ)
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ (και στο 5ο πεδίο)
Σκοπός του είναι η εκπαίδευση επιστημόνων οι οποίοι
καταγράφουν ό,τι συμβαίνει στη φύση και στη διαχείριση οικοσυστημάτων. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε δημόσιες υπηρεσίες, υπουργεία, νομαρχίες,
δήμους, κοινότητες, ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε έργα
βιολογικού καθαρισμού, σε μελέτες περιβαλλοντικών
επιπτώσεων κ.ά.
ΑΓΡΙΝΙΟ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (και στο 1ο πεδίο)
Παρουσιάζεται στο 1ο επιστημονικό πεδίο.
ΑΓΡΙΝΙΟ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ)
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (και στο 5ο πεδίο)
Αποστολή του τμήματος είναι η καλλιέργεια της γνώσης στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων σε συνδυασμό με την τεχνολογία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται
στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και των ψηφιακών
συστημάτων. Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι τα 8
εξάμηνα.
ΝΑΟΥΣΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε θέσεις οργάνωσης και διοίκησης βιομηχανικών μονάδων. Είναι
ανάλογο τμήμα με τα αντίστοιχα του Πανεπιστημίου
Πειραιά και Αιγαίου.
ΑΘΗΝΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
(και στο 2ο πεδίο)
Το τμήμα αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά στο 2ο επιστημονικό πεδίο.
ΑΘΗΝΑ (ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
(και στο 2ο πεδίο)
Οι φοιτητές του τμήματος ασχολούνται με τη μελέτη
των διαφόρων ιδιοτήτων των υλικών και των τεχνικών
επεξεργασίας, με σκοπό την κατανόηση της σχέσης
δομής-επεξεργασίας-ιδιοτήτων τελικού προϊόντος. Η
ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης για τη λήψη
του πτυχίου είναι 10 εξάμηνα. Οι πτυχιούχοι ασχολούνται με τη μελέτη, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την
παραγωγή, την υποστήριξη, τον έλεγχο και την έρευνα
νέων ή και προηγμένων υλικών και κατασκευών και τις
τεχνολογίες ελέγχου ποιότητας ασφάλειας και καλής
χρήσης. Μπορούν να απασχοληθούν σε πλήθος επι-

χειρήσεων που παράγουν προϊόντα στους τομείς των
πολυμέσων, των κεραμικών, των γυαλιών, των ηλεκτρονικών, των κολλοειδών (χρώματα, φάρμακα), των
μετάλλων και των βιοϋλικών. Ακόμη μπορούν να εκπονούν μελέτες συναφείς με το αντικείμενό τους και να
συμμετέχουν σε επιτροπές ελέγχου ποιότητας υλικών
για διάφορους τύπους κατασκευών.
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (και στο 2ο πεδίο)
Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να προσληφθούν
από εταιρίες, οργανισμούς και στο δημόσιο και να
εργαστούν σε οποιοδήποτε αντικείμενο σχετικό με τις
τηλεπικοινωνίες.
ΤΡΙΠΟΛΗ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
(και στο 2ο πεδίο)
Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να σχεδιάζουν, να
εγκαθιστούν και να συντηρούν ολοκληρωμένα συστήματα υπολογιστών (προγράμματα και μηχανήματα).
ΤΡΙΠΟΛΗ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (και στο 2ο πεδίο)
Ισχύει ότι και για το παραπάνω τμήμα.
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (και στο 2ο πεδίο)
Ισχύει ότι και στο τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας των
Υλικών.
ΠΑΤΡΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ)
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (και στο 2ο
πεδίο)
Το τμήμα αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά στο 2ο επιστημονικό πεδίο.
ΑΘΗΝΑ (ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Το περιεχόμενο σπουδών και οι προοπτικές απασχόλησης είναι όμοιες με εκείνες των τμημάτων Πληροφορικής ή Επιστημών Πληροφορικής ή Υπολογιστών, που
περιγράφονται παρακάτω στο 2ο επιστημονικό πεδίο.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (και στο 2ο πεδίο)
Το τμήμα αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά στο 2ο επιστημονικό πεδίο.
ΑΘΗΝΑ (ΕΜΠ)
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ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (και στο 2ο πεδίο)
Το τμήμα αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά στο 2ο επιστημονικό πεδίο.
ΑΘΗΝΑ (ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)

αποφοίτων προϋποθέτουν κατοχύρωση από το Τ.Ε.Ε..
Πάντως η ζήτηση στην αγορά εργασίας είναι δεδομένη
για επιστήμονες αυτής της ειδικότητας.
ΧΑΝΙΑ (ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Τα τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών μετεξελίχθηκαν και εμπλουτίζοντας τα προγράμματά τους με την
ειδικότητα των Μηχανικών Η/Υ. Οι φοιτητές επιλέγουν
μία από τις δύο ειδικότητες. Η διάρκεια σπουδών είναι
10 εξάμηνα και απαιτείται διπλωματική εργασία για τη
λήψη του πτυχίου και άδεια άσκησης επαγγέλματος, η
οποία χορηγείται από το Τ.Ε.Ε.
Οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί ασχολούνται με τη μελέτη,
ανάπτυξη και κατασκευή δικτύων και συστημάτων
ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής
και αυτοματισμού και αν διαθέτουν πτυχίο μελετητή
μπορούν να υπογράφουν μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές μελέτες. Μπορούν να εργαστούν στον ιδιωτικό
τομέα, στη βιομηχανία, σε οικοδομές, στο δημόσιο και
ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
Οι μηχανικοί Η/Υ ασχολούνται με την αρχιτεκτονική
σχεδίαση και το υλικό των Η/Υ καθώς και με τη σχεδίαση του λογισμικού και τα συστήματα οργάνωσης.
Έχουν πολύ καλές προοπτικές απασχόλησης λόγω της
εξέλιξης της τεχνολογίας και της χρήσης των υπολογιστών.
ΑΘΗΝΑ (ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΠΘ)
ΞΑΝΘΗ (ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ)

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Το αντικείμενο σπουδών είναι ανάλογο με αυτό του
τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας υλικών.
ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Το τμήμα και την ειδικότητα Τεχνολογίας Υπολογιστών.
Η διάρκεια φοίτησης είναι 10 εξάμηνα.
Το 10ο εξάμηνο δίνεται για την εκπόνηση διπλωματικής
εργασίας. Για την άσκηση του επαγγέλματος χρειάζεται άδεια από το Τ.Ε.Ε. και για την υπογραφή μελετών
και την ανάληψη δημοσίων έργων χρειάζεται πτυχίο
μελετητή και εργολήπτη. Οι απόφοιτοι μπορούν να
εργαστούν όπου και οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και οι
Μηχανικοί Η/Υ των άλλων τμημάτων.
ΠΑΤΡΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Η φοίτηση στο τμήμα διαρκεί 10 εξάμηνα και για τη
λήψη του πτυχίου απαιτείται εκπόνηση διπλωματικής
εργασίας. Παρ' ότι το επιστημονικό αντικείμενο του
τμήματος είναι μοναδικό, τα εργασιακά δικαιώματα των
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ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Το τμήμα ασχολείται με την παραγωγή, μετατροπή,
αποθήκευση και χρήση συμβατικών και ανανεώσιμων
ενεργειακών πόρων, τη διαχείριση ενεργειακών πόρων,
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ενέργειας και την
παροχή τεκμηριωμένων πληροφοριών και στοιχείων
στο σχεδιασμό ενεργειακής πολιτικής, σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο. Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης για τη λήψη του πτυχίου είναι 10 εξάμηνα σπουδών. Οι πτυχιούχοι έχουν, ως κύρια δραστηριότητα,
την ενασχόληση με θέματα ενεργειακής διαχείρισης
(παραγωγή, διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και πετρελαιοειδών προϊόντων). Οι διπλωματούχοι ενεργειακοί
μηχανικοί απασχολούνται σε θέσεις ενεργειακού διαχειριστή, σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα
όπως βιομηχανίες, επιχειρήσεις, εταιρίες παραγωγής
και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και πετρελαιοειδών
προϊόντων κ.λπ ή στον τομέα σχεδιασμού και λειτουργίας κτιρίων, για αποτελεσματική διαχείριση ενεργειακών πόρων ή σε θέσεις εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας και τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης. Οι
πτυχιούχοι εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο για
απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, στο
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, στο Μητρώο
Εμπειρίας Κατασκευαστών και στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Μελετών, για έργα αντίστοιχης ειδικότητας.
ΚΟΖΑΝΗ (ΠΑΝ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Οι φοιτητές του τμήματος ασχολούνται με συστήματα
και αρχιτεκτονική σχεδίαση Η/Υ, θέματα σχεδίασης
λογισμικού, εφαρμοσμένα πληροφορικά συστήματα
κ.λπ. Οι απόφοιτοι έχουν όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών Η/Υ, αλλά όχι και των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Μπορούν να εργαστούν, ως
αναλυτές προγραμματιστές συστημάτων, σύμβουλοι
πληροφορικής και επικοινωνιών, εισηγητές σε σεμινάρια πληροφορικής, τραπεζικοί υπάλληλοι, καθηγητές,
ερευνητές σε προγράμματα της ευρωπαϊκής ένωσης,
σε υπηρεσίες υπουργείων και οργανισμών, ως διευθυ-

218

ντικά στελέχη σε εταιρίες η/υ, σε τεχνικά γραφεία, σε
επιχειρήσεις και βιομηχανίες.
Η αγορά εργασίας, με την κοινοτική χρηματοδότηση,
έχει βελτιωθεί αρκετά στο δημόσιο τομέα, σε ερευνητικά προγράμματα, στους τομείς της επικοινωνίας και
της εκπαίδευσης. Ο ανταγωνισμός, όμως, είναι μεγάλος
λόγω της αποφοίτησης ειδικών Η/Υ από πολλά τμήματα.
ΠΑΤΡΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΚΤΥΩΝ
Στο τμήμα εκπαιδεύονται ειδικοί μηχανικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών με επιπλέον εξειδίκευση στα δίκτυα
και τις τηλεπικοινωνίες. Πρόκειται για νέο τμήμα και
ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων και το αν θα απαιτείται η άδεια
άσκησης επαγγέλματος από το ΤΕΕ. Παρ’ όλα αυτά η
αγορά εργασίας διαγράφεται ευοίωνη επειδή σήμερα
τα δίκτυα και οι τηλεπικοινωνίες βρίσκονται σε έντονη
ανάπτυξη.
ΒΟΛΟΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
Το τμήμα αυτό έχει δύο ειδικεύσεις, τις οποίες επιλέγουν οι φοιτητές από το Γ’ εξάμηνο. Η φοίτηση διαρκεί 10 εξάμηνα και είναι απαραίτητη η άδεια άσκησης
επαγγέλματος από το Τεχνικό Επιμελητήριο.
Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν στο Υπουργείο
Εθνικής Οικονομίας, στο ΥΠΕΧΩΔΕ, στο Υπουργείο
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, στη Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου, σε εταιρίες μελετών και εκμετάλλευσης ορυκτών, σε λατομεία, ορυχεία και μεταλλεία,
στην εκπαίδευση (αφού πρώτα αποφοιτήσουν από την
ΑΣ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και ως ελεύθεροι επαγγελματίες έχοντας
αποκτήσει μελετητικό πτυχίο 4 χρόνια μετά την άδεια
ασκήσεως επαγγέλματος. Όσον αφορά την αγορά
εργασίας και οι δύο ειδικότητες, του μεταλλειολόγου
και του μεταλλουργού, αντιμετωπίζουν σοβαρή κρίση.
Δεν προβλέπεται ούτε στο μέλλον να καλυτερεύσουν
τα πράγματα αφού οι θέσεις εργασίας στη χώρα μας
είναι εκ των πραγμάτων ελάχιστες και η λειτουργία των
μεγάλων μονάδων επεξεργασίας ορυκτών προβληματική.
ΑΘΗΝΑ (ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ)
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Το τμήμα προετοιμάζει Μηχανικούς με γνώσεις Οικονομίας και Διοίκησης. Είναι τμήμα ειδίκευσης των κλασικών τμημάτων Μηχανικών, του ΕΜΠ και άλλων πανεπιστημίων.
ΧΙΟΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ)

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
Το τμήμα αυτό εκπαιδεύει επιστήμονες που ασχολούνται με την ανίχνευση, τον εντοπισμό και την εκμετάλλευση των ορυκτών πόρων. Η διάρκεια φοίτησης είναι
10 εξάμηνα και χρειάζεται άδεια άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από το Τ.Ε.Ε. Οι πτυχιούχοι μπορούν
να απασχοληθούν στη ΔΕΗ, στη Δημόσια Επιχείρηση
Πετρελαίου, στο Ινστιτούτο Γεωτεχνικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, σε επιχειρήσεις πετρελαίου κ.λπ. Η
αγορά εργασίας είναι ανάλογη με αυτή του τμήματος
Μεταλλειολόγων Μηχανικών, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα επαγγελματικής αποκατάστασης, μια και οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας είναι ελάχιστες.
ΧΑΝΙΑ (ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Οι μηχανικοί παραγωγής και διοίκησης μελετούν τα
προβλήματα που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση τόσο
στους τομείς της παραγωγής και της διοίκησης και προτείνουν μέτρα και μεθόδους για της αύξηση της παραγωγικότητας της ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης.
Η φοίτηση διαρκεί 10 εξάμηνα και για την άσκηση του
επαγγέλματος χρειάζεται άδεια από το Τ.Ε.Ε. Πρόκειται
για νέα ειδικότητα στη χώρα μας και έτσι δεν έχει φανεί
ακόμα η θέση της στην αγορά εργασίας. Πιστεύεται ότι
θα δημιουργηθεί αρκετή ζήτηση μια και ο ανταγωνισμός διαρκώς αυξάνεται και χρειάζονται ειδικοί που να
συμβάλλουν στη βιωσιμότητα κάθε επιχείρησης.
ΞΑΝΘΗ (ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ)
ΧΑΝΙΑ (ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Το τμήμα αυτό καλύπτει μια επιστημονική περιοχή που
στη χώρα μας έμενε αναξιοποίητη. Παρ’ ότι το αντικείμενο εργασίας των αποφοίτων δεν είναι νομοθετημένο,
οι προοπτικές φαίνονται ιδιαίτερα αξιόλογες αφού η
μελέτη διαχείρισης του περιβάλλοντος επιβάλλεται να
υπάρχει πλέον πριν από κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα.
ΞΑΝΘΗ (ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ)
ΧΑΝΙΑ (ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (και στο 2ο πεδίο)
Παρουσιάζεται στο 2ο επιστημονικό πεδίο.
ΚΟΖΑΝΗ (ΠΑΝ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Το περιεχόμενο σπουδών και οι προοπτικές απασχόλη-

4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ - ΑΕΙ
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σης για αυτό το τμήμα, είναι παρόμοιες με εκείνες των
τμημάτων Μηχανικών η/υ Τηλεπικοινωνιών Δικτύων.
ΣΑΜΟΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ)

γής. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργασθούν γενικά ως
Μηχανολόγοι και ως Αεροναυπηγοί.
ΠΑΤΡΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ)

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟЇΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Αντικείμενο του τμήματος αποτελεί η ολοκληρωμένη
σχεδίαση προϊόντων και συστημάτων με τη δημιουργική χρήση γνώσης και ιδεών από ένα ευρύ φάσμα
τεχνών και επιστημών και τη χρήση νέων τεχνολογιών.
Οι απόφοιτοι του τμήματος είναι σε θέση να αντιληφθούν ένα σχεδιαστικό πρόβλημα και να δημιουργήσουν το αντίστοιχο σύστημα, εξασφαλίζοντας την
αισθητική και την ευχρηστία του.
ΣΥΡΟΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ)

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Το τμήμα αυτό είναι ισότιμο με τα τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών άλλων Πανεπιστημίων. Η μόνη
διαφορά με τα «καθαρόαιμα» τμήματα Μηχανολόγων
Μηχανικών είναι ότι διδάσκονται περισσότερα μαθήματα οικονομικής φύσης.
Λειτουργεί μόνο στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, στο
Βόλο, και οι απόφοιτοί του εξειδικεύονται από την αρχή
σε θέματα βιομηχανίας. Η φοίτηση διαρκεί 10 εξάμηνα
και απαιτείται διπλωματική εργασία για την απόκτηση
πτυχίου. Υπάρχει σημαντική ερευνητική δραστηριότητα σε τομείς όπως η μηχανολογική και χημική βιομηχανία και οι τεχνικές οργάνωσης και διοίκησης της
μεταποίησης. Οι απόφοιτοι του τμήματος απασχολούνται αποκλειστικά στο χώρο της βιομηχανίας.
ΒΟΛΟΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Σκοπός του τμήματος είναι η δημιουργία επιστημόνων
με υψηλή τεχνική κατάρτιση που θα ασχολούνται με
την επίλυση συγκεκριμένων χωροταξικών προβλημάτων, με την ανάπτυξη της περιφέρειας, με τη διαχείριση
του περιβάλλοντος και τις επενδύσεις. Το πρόγραμμα
σπουδών είναι σύγχρονο και περιλαμβάνει μαθήματα
χωροταξίας, πολεοδομίας, γεωγραφίας, περιβάλλοντος, οικονομικών επιστημών και επιστημών διοίκησης και διαχείρισης. Η διάρκεια είναι 10 εξάμηνα, εκ
των οποίων το τελευταίο διατίθεται για την εκπόνηση
διπλωματικής εργασίας. Οι απόφοιτοι μπορούν να
εργαστούν σε οργανισμούς πολεοδομικής ανασυγκρότησης, σε φορείς αυτοδιοίκησης, σε νομαρχίες, επιχειρήσεις, βιομηχανίες, γραφεία μελετών και ερευνών
χωροταξικού χαρακτήρα, ως ελεύθεροι επαγγελματίες με δικό τους γραφείο μελετών. Η αγορά εργασίας
χαρακτηρίζεται ευοίωνη λόγω των προγραμμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΒΕΡΟΙΑ (ΑΠΘ)
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ισχύει ότι και για το προηγούμενο τμήμα.
ΒΟΛΟΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Το τμήμα δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές το έτος
1996-97 παρ’ ότι ως τμήμα Μηχανολόγων λειτουργεί
πολλά χρόνια. Η φοίτηση διαρκεί 10 εξάμηνα και απαιτείται εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Είναι το πρώτο
τμήμα που προσφέρει ειδικότητα Αεροναυπηγού για
όσους φοιτητές το επιθυμήσουν αφού περάσουν κατά
τη διάρκεια των σπουδών τους από διαδικασία επιλο-

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Σκοπός του τμήματος είναι η κατάρτιση τεχνικών επιστημόνων που ασχολούνται με τη μελέτη, εγκατάσταση
και επίβλεψη μηχανολογικού εξοπλισμού σε οικοδομές
και βιομηχανίες. Οι σπουδές διαρκούν 10 εξάμηνα. Από
το 5ο εξάμηνο οι φοιτητές επιλέγουν έναν από τους
εξής κύκλους σπουδών: α) Ενεργειακού Μηχανολόγου
Μηχανικού, β) Κατασκευαστικού Μηχανολόγου Μηχανικού, γ) Μηχανικού Παραγωγής.
Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν αφού πρώτα αποκτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το Τ.Ε.Ε.
δίνοντας εξετάσεις. Από το Τ.Ε.Ε. μπορούν να πάρουν 2
ειδικότητες: του Μηχανολόγου Μηχανικού & του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και να εργαστούν
σε εταιρίες και επιχειρήσεις μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και υλικού, σε εταιρίες και
καταστήματα εμπορίου μηχανολογικού εξοπλισμού,
στο ΥΠΕΧΩΔΕ, σε οργανισμούς, νομαρχίες, δήμους,
κοινότητες, ως ελεύθεροι επαγγελματίες ανοίγοντας
δικό τους τεχνικό γραφείο (αφού λάβουν μελετητικό
πτυχίο, 4 χρόνια μετά την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος) ή ιδρύοντας δική τους εργοληπτική εταιρεία μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Η αγορά εργασίας δεν είναι
πολύ καλή. Επηρεάζεται αρνητικά από την κρίση στον
τομέα των βιομηχανικών και οικοδομικών κατασκευών
με αποτέλεσμα να παρατηρείται μεγάλη ανεργία και
ετεροαπασχόληση.
ΑΘΗΝΑ (ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΠΘ)
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ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Σκοπός του τμήματος είναι η κατάρτιση τεχνικών επιστημόνων που θα ασχοληθούν με τη μελέτη, το σχεδιασμό και την κατασκευή πλωτών μέσων. Οι σπουδές
διαρκούν 10 εξάμηνα, όπου το τελευταίο αφιερώνεται
στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Οι απόφοιτοι έχουν δικαίωμα να υπογράφουν μελέτες πλωτών
έργων, εγκαταστάσεων ναυπηγείων και ναυπηγικών
εργασιών, αφού πρώτα αποκτήσουν άδεια από το Τ.Ε.Ε..
Μπορούν να εργαστούν σε υπηρεσίες του Υπουργείου
Ναυτιλίας, Εμπορίου, Μεταφορών και Βιομηχανίας, σε
οργανισμούς λιμένων και ναυπηγεία, σε γραφεία ναυπηγικών μελετών και κατασκευών, ως σύμβουλοι και
εμπειρογνώμονες σε ναυτιλιακά γραφεία. Η αγορά
εργασίας δεν είναι πολύ καλή, διότι στον τομέα των
ναυπηγικών δραστηριοτήτων παρατηρείται κρίση με
αποτέλεσμα τον περιορισμό των ναυπηγικών εργασιών. Έτσι η ανεργία ή η υποαπασχόληση έχει στρέψει
πολλούς Ναυπηγούς Μηχανολόγους σε μηχανολογικές
και ηλεκτρολογικές μελέτες και έργα.
ΑΘΗΝΑ (ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (και στο 2ο πεδίο)
Το τμήμα αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά στο 2ο επιστημονικό πεδίο.
ΜΥΤΙΛΗΝΗ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ)
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Αντικείμενο μελέτης του τμήματος αποτελούν οι τέχνες
(μουσική, θέατρο, ζωγραφική, λογοτεχνία κ.λπ) και οι
επιστήμες που ασχολούνται με διάφορους τομείς της
τέχνης όπως π.χ. ιστορία, κριτική, κοινωνιολογία, ανάλυση, πολιτιστικά, τεχνολογία κ.λπ. Οι υποψήφιοι εξετάζονται και στο ειδικό μάθημα του Ελεύθερου Σχεδίου.
ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (και στο 2ο πεδίο)
Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε εταιρίες, οργανισμούς και στο δημόσιο σε αντικείμενα ανάπτυξης,
εγκατάστασης και συντήρησης προγραμμάτων υπολογιστών. Περισσότερες πληροφορίες για το ίδιο τμήμα
θα βρείτε και στο 2ο επιστημονικό πεδίο.
ΑΘΗΝΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΠΘ)
ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
ΚΕΡΚΥΡΑ (ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ
Ξεκίνησε να λειτουργεί το 2007-2008. Ισχύει ότι και

για τα τμήματα Πληροφορικής και Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών.
ΑΘΗΝΑ (ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Η ειδικότητα συνδυάζει γνώσεις πληροφορικής και
τηλεπικοινωνιών και έτσι αντιστοιχεί στις σημερινές
ανάγκες των επιχειρήσεων, των οργανισμών και του
δημοσίου, για ανάπτυξη, εγκατάσταση και συντήρηση
συστημάτων, στα οποία η πληροφορική και οι επικοινωνίες διασυνδέονται.
ΑΘΗΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟЇΑΤΡΙΚΗ
(και στο 2ο πεδίο)
Παρουσιάζεται στο 2ο πεδίο.
ΛΑΜΙΑ (ΠΑΝ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Σκοπός των τμημάτων των Πολιτικών Μηχανικών είναι
η κατάρτιση επιστημόνων που θα ασχοληθούν με τον
προγραμματισμό, τη μελέτη, την επίβλεψη και την
κατασκευή δομικών έργων. Η φοίτηση διαρκεί 10 εξάμηνα. Οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν κάποια κατεύθυνση σπουδών για να πάρουν ειδίκευση. Μερικές από
αυτές είναι του Δομοστατικού, του Υδραυλικού, του
Συγκοινωνιολόγου και του Γεωτεχνικού Μηχανικού. Για
την απόκτηση του πτυχίου χρειάζεται να γίνει διπλωματική εργασία. Για την άσκηση του επαγγέλματος του
Πολιτικού Μηχανικού απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο.
Οι Πολιτικοί Μηχανικοί έχουν προοπτικές απασχόλησης ως ελεύθεροι επαγγελματίες ανοίγοντας δικό
τους τεχνικό γραφείο, στον ιδιωτικό τομέα ως στελέχη
τεχνικών εταιρειών, στο δημόσιο τομέα σε υπουργεία,
οργανισμούς και τράπεζες, ως καθηγητές αφού πρώτα
αποφοιτήσουν από την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.. Η ανεργία στο
χώρο είναι σχετικά χαμηλή, αλλά υπάρχουν και κάποια
σοβαρά προβλήματα όπως αυτό της υποαπασχόλησης,
διότι υπάρχει κρίση στην οικοδομική δραστηριότητα.
Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν ευοίωνες προοπτικές με την
χρηματοδότηση των δημοσίων έργων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΑΘΗΝΑ (ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ)
ΒΟΛΟΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΠΘ)
ΞΑΝΘΗ (ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ)
ΠΑΤΡΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ)

4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ - ΤΕΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
(και στο 1ο πεδίο)
Παρουσιάζεται αναλυτικά στο 1ο επιστημονικό πεδίο.
ΜΥΤΙΛΗΝΗ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ)
ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (και στο 1ο πεδίο)
Πληροφορίες στο 1ο πεδίο.
ΚΕΡΚΥΡΑ (ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Σκοπός του τμήματος είναι η έρευνα, ανάπτυξη και
βελτίωση προϊόντων, μεθόδων και εγκαταστάσεων, η
μελέτη, η κατασκευή, η λειτουργία και η τεχνική εξυπηρέτηση χημικών εγκαταστάσεων, καθώς και ο σχεδιασμός, η παραγωγή, ο έλεγχος, η διάθεση και οι εφαρμογές των παραγόμενων προϊόντων και υλικών. Οι σπουδές διαρκούν 10 εξάμηνα. Απαιτείται άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος από το ΤΕΕ.
Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε υπηρεσίες του
Υπουργείου Εμπορίας, Βιομηχανίας, Γεωργίας, Ενέργειας
και Τεχνολογίας, στο Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ, στο Εθνικό
Χημείο του Κράτους και στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών,
σε ιδιωτικές επιχειρήσεις επεξεργασίας και παραγωγής
χημικών προϊόντων, σε εργοστάσια παραγωγής τροφίμων, ποτών, καλλυντικών, πλαστικών και λιπασμάτων,
σε εταιρίες προώθησης, δημιουργίας και ανάπτυξης
χημικών προϊόντων, ως ελεύθεροι επαγγελματίες ιδρύοντας γραφείο χημικοτεχνικών ερευνών, (αφού πρώτα
λάβουν μελετητικό πτυχίο 4 χρόνια μετά την άδεια
άσκησης επαγγέλματος) ή συστήνοντας εταιρεία βιολογικού καθαρισμού, επεξεργασίας και συντήρησης
τροφίμων (αφού πρώτα λάβουν εργοληπτικό πτυχίο,
3 χρόνια μετά την άδεια άσκησης επαγγέλματος). Η
αγορά εργασίας είναι ευνοϊκή. Υπάρχουν νέα πεδία
απασχόλησης, όπως η προστασία του περιβάλλοντος,
ο έλεγχος και η βιολογική επεξεργασία των αποβλήτων,
η οικολογική τεχνολογία κ.ά.
ΑΘΗΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΠΘ)
ΠΑΤΡΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ)
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (και στο 2ο πεδίο)
Παρουσιάζεται στο 2ο επιστημονικό πεδίο.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ)

ΤΕΙ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
Αντικείμενο μελέτης του τμήματος αποτελεί η μελέτη,
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σχεδίαση και επίβλεψη της διαδικασίας ανακαίνισης
και αποκατάστασης κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες
από διάφορες αιτίες. Οι υποψήφιοι εξετάζονται και στα
ειδικά μαθήματα του Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου.
ΠΑΤΡΑ (ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ)
ΤΡΙΚΑΛΑ (ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ)
ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
(και στο 2ο πεδίο)
Το τμήμα παρουσιάζεται αναλυτικά στο 2ο επιστημονικό πεδίο.
ΑΡΤΑ (ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ
Πρόκειται για μια καινούρια ειδικότητα και είναι αντίστοιχη με αυτή του Διακοσμητή Εσωτερικών Χώρων. Οι
απόφοιτοι αναλαμβάνουν εργασίες διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων όπως κήπων, αλσών, αυλών, πλατειών
κ.λπ. Μπορούν να εργαστούν σε εταιρίες, σε δήμους,
στο δημόσιο ή να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα.
ΔΡΑΜΑ (ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ)
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
Οι σπουδαστές αυτού του τμήματος εκπαιδεύονται
στην εγκατάσταση, τον προγραμματισμό, τη λειτουργία και συντήρηση συστημάτων αυτόματου ελέγχου.
Η φοίτηση είναι 7 εξάμηνα και οι χώροι απασχόλησης
ευρύτατοι αφού ο αυτοματισμός εισέρχεται δυναμικά
παντού.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΧΑΛΚΙΔΑ (ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ)
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (και στο 2ο πεδίο)
Το τμήμα αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά στο 2ο επιστημονικό πεδίο.
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ (ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος Βιομηχανικής
Πληροφορικής καλύπτει την εφαρμογή της επιστήμης
και της τεχνολογίας στους τομείς της ανάπτυξης, εγκατάστασης, ελέγχου και επιτήρησης λογισμικού και υλικού πληροφοριακών συστημάτων βιομηχανικών παραγωγικών μονάδων. Τεχνικές της πληροφορικής εφαρμοσμένου χαρακτήρα αξιοποιούνται σε όλο το εύρος
του προγράμματος σπουδών για την αντιμετώπιση
προβλημάτων σχεδιασμού των διατάξεων και αυτό-
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ματου χειρισμού των εγκαταστάσεων. Ακόμη περιλαμβάνει βασικές γνώσεις από τους χώρους της Ηλεκτρομηχανολογίας, των Ηλεκτρονικών και της Διοίκησης
Επιχειρήσεων. Οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν
να απασχοληθούν στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
αυτοδύναμα, ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες.
Ειδικότερα αναλύουν τις πληροφοριακές ανάγκες βιομηχανικών μονάδων, μελετούν τις βέλτιστες λύσεις και
σχεδιάζουν το πληροφοριακό σύστημα, προδιαγράφουν, επιλέγουν, ελέγχουν και εγκαθιστούν λογισμικό
και υλικό απαραίτητο για την εύρυθμη και αποδοτική
λειτουργία όλων των τομέων της παραγωγής, επιβλέπουν τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος
και να μεριμνούν για τη συντήρηση και την ανάπτυξή
του, σχεδιάζουν και υλοποιούν τμήματα λογισμικού
και υλικού για πληροφοριακά συστήματα παραγωγής,
παρέχουν συμβουλές και συντάσσουν μελέτες σχετικά
με ανάγκες πληροφοριακών συστημάτων βιομηχανικών μονάδων.
ΚΑΒΑΛΑ (ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ)
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Το τμήμα είναι μοναδικό στην Ελλάδα και οι σπουδές
αφορούν όλα τα στάδια της σχεδίασης προϊόντων που
παράγονται βιομηχανικά. Ο κλάδος στο εξωτερικό είναι
πολύ ανεπτυγμένος. Οι προοπτικές του στην Ελλάδα
θα εξαρτηθούν από την ανάπτυξη της βιομηχανικής
παραγωγής.
ΚΟΖΑΝΗ (ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
Το τμήμα δέχτηκε τους πρώτους σπουδαστές το έτος
2000-2001. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν στη
σχεδίαση και χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών γεωγραφικών συστημάτων τα οποία χρειάζονται σε πολλές
εφαρμογές, μεταξύ των οποίων και αυτές του Εθνικού
Κτηματολογίου.
ΣΕΡΡΕΣ (ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ)
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ
Στο τμήμα αυτό σπουδάζουν τεχνολόγοι που ασχολούνται με την εκμηχάνιση και τον εξηλεκτρισμό της γεωργίας, με την εκτέλεση και επίβλεψη εγγειοβελτιωτικών
και αρδευτικών έργων. Για τη φοίτηση ισχύει ότι και
στα υπόλοιπα τμήματα και οι απόφοιτοι μπορούν να
απασχοληθούν σε οποιονδήποτε τομέα σχετικό με τη
γεωργία ως υπάλληλοι ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
ΛΑΡΙΣΑ (ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ)

ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Πρόκειται για την μετεξέλιξη του τμήματος Γεωργικών
Μηχανών και Αρδεύσεων με παρεμφερές αντικείμενο
σπουδών με το παραπάνω τμήμα.
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΛΟΓΙΟΥ) 			

ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος Γεωτεχνολογίας
του ΤΕΙ Κοζάνης –μετονομασία του τμήματος Ορυχείων– αναφέρεται στις σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους των εφαρμοσμένων γεωεπιστημών και της γεωτεχνολογίας και ειδικότερα στην ορθολογική έρευνα,
αναζήτηση, εντοπισμό, επεξεργασία και εκμετάλλευση
του ορυκτού πλούτου, στην τεχνική υποστήριξη των
έργων υποδομής και των γεωτεχνικών έργων, στην
αξιοποίηση των φυσικών πόρων, στη διαχείριση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος
και τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό. Οι πτυχιούχοι του
τμήματος έχουν την ικανότητα να απασχοληθούν σαν
στελέχη σε μεταλλευτικές επιχειρήσεις, ορυχεία και
λατομεία, σε οργανισμούς του δημοσίου και ιδιωτικού
φορέα και στην τοπική αυτοδιοίκηση σε τομείς σχετικούς με την ειδικότητά τους. Μπορούν ακόμη να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε γεωτεχνικά και
μεταλλευτικά έργα και σε έργα διαχείρισης και προστασίας περιβάλλοντος.
ΚΟΖΑΝΗ (ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
Δουλειά του γραφίστα είναι να δημιουργεί μακέτεςπρότυπα εικαστικών έργων που προορίζονται για εκτύπωση και αναπαραγωγή στο χώρο της προβολής προϊόντων και υπηρεσιών μέσω εντύπων. Οι υποψήφιοι γι’
αυτό το τμήμα εξετάζονται στο Ελεύθερο και το Γραμμικό Σχέδιο. Η διάρκεια φοίτησης είναι 7 εξάμηνα και
περιλαμβάνει πρακτική άσκηση.
Οι γραφίστες μπορούν να εργαστούν στη διαφήμιση
και στις εκδόσεις αναλαμβάνοντας τη δημιουργία και
την εικαστική επιμέλεια εντύπων. Το επάγγελμα αυτό
βρίσκεται σε δυναμική ανάπτυξη καθώς τα έντυπα
πολλαπλασιάζονται, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και το μέλλον για
τους δημιουργούς διαγράφεται αισιόδοξο. Τα ικανά
στελέχη όχι μόνο δεν συναντούν προβλήματα επαγγελματικής αποκατάστασης αλλά μπορούν να φτάσουν
και σε αρκετά υψηλές αμοιβές ανάλογα βέβαια με την
εργασία και το ταλέντο τους.
ΑΘΗΝΑ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ)

4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ - ΤΕΙ

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (και στο 2ο πεδίο)
Το τμήμα αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο 2ο επιστημονικό πεδίο.
ΔΡΑΜΑ (ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ)
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ (ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ)
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (και στο 5ο πεδίο)
Το τμήμα αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο 5ο επιστημονικό πεδίο.
ΚΑΒΑΛΑ (ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Αντικείμενο της σχολής είναι ό,τι αφορά τη διακόσμηση
και τη διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
Η διάρκεια φοίτησης είναι 7 εξάμηνα με πρακτική
άσκηση ενός εξαμήνου. Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα
ειδικά μαθήματα Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου. Οι
απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί στη διακόσμηση επαγγελματικών
χώρων ή κατοικιών. Άλλος χώρος απασχόλησης είναι η
διαφήμιση, η τηλεόραση και γενικότερα ο χώρος του
θεάματος.
ΑΘΗΝΑ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ)
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (και στο 5ο πεδίο)
Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος περιλαμβάνει
μαθήματα γενικής παιδείας, βασικά μαθήματα γεωπονίας και αγροτικής οικονομίας, παραγωγής, εμπορίας
και ποιοτικού ελέγχου αγροτικών προϊόντων. Οι πτυχιούχοι αποκτούν γνώσεις ικανές να τους εξασφαλίζουν
απασχόληση σε ένα ευρύ φάσμα γεωργικών και ζωοτεχνικών επιχειρήσεων και να απασχοληθούν με την
εμπορία, οργάνωση και διοίκησης αγροτικών επιχειρήσεων, την πληροφόρηση της αγοράς των αγροτικών
προϊόντων και τροφίμων και σε συνεργασία με άλλους
επιστήμονες σε όλο το φάσμα του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της γεωργίας.
ΦΛΩΡΙΝΑ (ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
Ισχύει και γι’ αυτό το τμήμα ότι ισχύει και για τα άλλα
τμήματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
ΑΘΗΝΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να εργαστούν
στους ίδιους χώρους με τους Ηλεκτρονικούς και στην
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τεχνική εκπαίδευση. Για τη φοίτηση ισχύει ότι και για τα
άλλα τμήματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
ΑΘΗΝΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Το τμήμα αυτό ανήκει στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Στόχο έχει να
δημιουργήσει τεχνικούς επιστήμονες ικανούς να διδάξουν Μηχανολογία. Η φοίτηση διαρκεί 4 χρόνια και το
τελευταίο εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και στην πρακτική άσκηση που είναι
διδασκαλία σε δημόσιο σχολείο. Το πτυχίο της Α.Σ.ΠΑΙ.
Τ.Ε. αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επαγγελματική αποκατάσταση στην τεχνική επαγγελματική
εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι, πέρα από τη δυνατότητα
διορισμού στην εκπαίδευση, διατηρούν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους απόφοιτους του τμήματος Μηχανολογίας.
ΑΘΗΝΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Το τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών αποτελεί τμήμα της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και ισχύει γι’ αυτό ό,τι και για τους άλλους
εκπαιδευτικούς τεχνολόγους.
ΑΘΗΝΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Το τμήμα αποτελεί τμήμα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και ισχύει γι’
αυτό ό,τι και για τους άλλους εκπαιδευτικούς τεχνολόγους.
ΑΘΗΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Οι σπουδαστές αυτού του τμήματος εκπαιδεύονται στο
σχεδιασμό, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση, επισκευή και εποπτεία του μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού μέρους της παραγωγής, μεταφοράς και διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας. Η φοίτηση διαρκεί 7 εξάμηνα και
χώροι εργασίας είναι η ΔΕΗ, το ΥΠΕΧΩΔΕ, το Υπουργείο
Βιομηχανίας, εργοληπτικές εταιρίες κατασκευής και
συντήρησης ηλεκτρικών δικτύων κ.λπ.
ΑΘΗΝΑ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ)
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (και στο 5ο πεδίο)
Το τμήμα αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο 5ο επιστημονικό πεδίο.
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)
ΑΜΑΛΙΑΔΑ (ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ)
ΛΕΥΚΑΔΑ (ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)
ΓΡΕΒΕΝΑ (ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
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ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
Τ ο τμήμα αυτό συνδυάζει τεχνολογίες εφαρμοσμένης
πληροφορικής, τηλεπληροφορικής και επικοινωνιών
ώστε να εκπαιδεύσει αποφοίτους που να έχουν σφαιρική παιδεία γύρω από τις νέες τεχνολογίες και την
απαιτούμενη εξειδίκευση ώστε να καλύψουν άμεσα τις
ανάγκες της αγοράς εργασίας. Οι πτυχιούχοι έχουν τις
απαραίτητες γνώσεις για την πλήρη ανάπτυξη πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων καθώς
επίσης και για την ανάλυση των μηχανογραφικών
αναγκών μιας επιχείρησης και την κατασκευή λογισμικού. Απασχολούνται ως αναλυτές τηλεπικοινωνιακών
συστημάτων, ως τεχνολόγοι μηχανικοί στην τηλεπικοινωνιακή βιομηχανία και ως ειδικοί ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού και πολυμέσων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ)
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
Η φοίτηση στο τμήμα Ηλεκτρολογίας διαρκεί 7 εξάμηνα
και υπάρχει και ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης. Για το
πτυχίο χρειάζεται και πτυχιακή εργασία. Οι απόφοιτοι
έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα ενός Ηλεκτρολόγου Υπομηχανικού. Ασχολούνται με τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη και συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων περιορισμένης ισχύος και μπορούν να εργαστούν
ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή να προσληφθούν σε
δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, σε βιομηχανίες,
σε τεχνικά γραφεία και εταιρίες.
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ)
ΚΑΒΑΛΑ (ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ)
ΚΟΖΑΝΗ (ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΛΑΜΙΑ (ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ)
ΛΑΡΙΣΑ (ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ)
ΠΑΤΡΑ (ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ)
ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΧΑΛΚΙΔΑ (ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
Οι σπουδαστές μαθαίνουν ό,τι αφορά τις ηλεκτρονικές
συσκευές κάθε είδους. Η φοίτηση διαρκεί 7 εξάμηνα
και οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν ως υπάλληλοι ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες στο χώρο της κατασκευής, συναρμολόγησης, εγκατάστασης, ρύθμισης,
επισκευής και συντήρησης ηλεκτρονικών συσκευών.
ΑΘΗΝΑ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

ΛΑΜΙΑ (ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ)
ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΧΑΝΙΑ (ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ)
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Οι σπουδαστές εκπαιδεύονται στη μελέτη κατασκευής,
την επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των μικροϋπολογιστικών συστημάτων. Για
τη φοίτηση ισχύει ότι και για τα άλλα τμήματα. Η αγορά
εργασίας προσφέρει αρκετές προοπτικές.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ (και στο 2ο πεδίο)
Το τμήμα αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά στο 2ο επιστημονικό πεδίο.
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ)
ΚΑΛΑΜΑΤΑ (ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)
ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ (και στο 2ο πεδίο)
Το τμήμα αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά στο 2ο επιστημονικό πεδίο.
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ)			
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
Το τμήμα λειτουργεί με κατευθύνσεις α) Κλωστική, β)
Πλεκτική, γ) Υφαντική και δ) Βαφική. Οι σπουδαστές
επιλέγουν κατεύθυνση και ειδικεύονται σε ό,τι αφορά
την επιλογή τους. Απασχόληση μπορούν να βρουν σε
κλωστοϋφαντουργεία ή και ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή να διοριστούν στο δημόσιο. Ο κλάδος αυτός
αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα απασχόλησης.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Οι απόφοιτοι του τμήματος γίνονται Μηχανολόγοι Υπομηχανικοί. Μπορούν να συντάσσουν μελέτες μηχανολογικών εγκαταστάσεων περιορισμένης ισχύος και να
επιβλέπουν την εκτέλεση και λειτουργία τους καθώς
και να τις συντηρούν. Η διάρκεια φοίτησης είναι 7 εξάμηνα εκ των οποίων το ένα είναι για πρακτική άσκηση.
Οι απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν σε τεχνικές
υπηρεσίες του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε τεχνικές εταιρίες, βιομηχανικές μονάδες ή ως
εργολάβοι δημοσίων έργων αν έχουν πάρει εργοληπτικό πτυχίο.
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ)

4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ - ΤΕΙ

ΚΑΒΑΛΑ (ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ)
ΚΟΖΑΝΗ (ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΛΑΡΙΣΑ (ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ)
ΠΑΤΡΑ (ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ)
ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ)			
ΣΕΡΡΕΣ (ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ)		
ΧΑΛΚΙΔΑ (ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ)
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ
Το αντικείμενο σπουδών είναι η εφαρμογή της σύγχρονης ηλεκτρονικής τεχνολογίας στη σύνθεση, παραγωγή
και διαχείριση του μουσικού ήχου καθώς και η τεχνολογία των μουσικών οργάνων και των χώρων παραγωγής
της μουσικής. Οι πτυχιούχοι έχουν αποκτήσει γνώσεις
και δεξιότητες ώστε είναι σε θέση να απασχοληθούν
αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της σύγχρονης
τεχνολογίας στη μουσική.
ΡΕΘΥΜΝΟ (ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ)
ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ
Οι απόφοιτοι αυτού του τμήματος κάνουν ό,τι ακριβώς και οι ναυπηγοί των ΑΕΙ, μόνο που υπάρχει όριο
στο μήκος των πλοίων που μπορούν να σχεδιάσουν.
Η φοίτηση είναι 7 εξάμηνα και ο χώρος γνωρίζει πολύ
σοβαρή κρίση.
ΑΘΗΝΑ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ)
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (και στο 2ο
πεδίο)
Αποτελεί μία νέα επαγγελματική κατεύθυνση. Οι φοιτητές σπουδάζουν θέματα σχετικά με τα οικοσυστήματα,
τους κινδύνους αποσταθεροποίησης, των ισορροπιών
του περιβάλλοντος και τις μεθόδους επαναφοράς σε
κανονική κατάσταση. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε δημοτικούς, δημόσιους ή και ιδιωτικούς
φορείς που ασχολούνται με το περιβάλλον.
ΖΑΚΥΝΘΟΣ (ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)
ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ
Αντικείμενο του τμήματος είναι να δημιουργήσει ικανούς επιστήμονες για την παραγωγή ποτών, γεωργικής
πάντα προέλευσης, που μπορούν να υποστούν αλκοολική ζύμωση καθώς και για τα προϊόντα απόσταξης των
ζυμώσεων αυτών.Η διάρκεια φοίτησης είναι 7 εξάμηνα
και υπάρχει τόσο πρακτική άσκηση όσο και πτυχιακή
εργασία. Οι απόφοιτοι μπορούν να ανοίξουν δικό τους
οικολογικό εργαστήριο ή να εργαστούν τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.
ΑΘΗΝΑ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ)
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ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Οι σπουδαστές αυτού του τμήματος εκπαιδεύονται
στην κατασκευή και επισκευή του μηχανολογικού και
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού των οχημάτων. Οι απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν σε οποιοδήποτε χώρο
δημόσιο ή ιδιωτικό που έχει να κάνει με οχήματα, ως
υπάλληλοι ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε να ασχοληθούν με την εφαρμογή συστημάτων πληροφορικής, την ανάλυση, τον προγραμματισμό
ηλεκτρονικών υπολογιστών, τη μελέτη και την εφαρμογή νέων συστημάτων πληροφορικής και τις τεχνικές
βελτίωσης αυτών που ήδη υπάρχουν. Η διάρκεια φοίτησης είναι 7 εξάμηνα και υπάρχει πρακτική άσκηση και
πτυχιακή εργασία. Οι χώροι απασχόλησης είναι αυτοί
στους οποίους χρησιμοποιούνται τράπεζες, κέντρα
πληροφορικής, εταιρίες υπολογιστών, αντιπροσωπείες
κ.ά. Προς το παρόν οι συγκεκριμένες ειδικότητες δεν
αντιμετωπίζουν πρόβλημα απασχόλησης.
ΑΘΗΝΑ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος πληροφορικής
και επικοινωνιών είναι η μελέτη, ο σχεδιασμός εγκατάστασης, ο προγραμματισμός, η εποπτεία, η επέκταση,
η συντήρηση και αξιολόγηση των βάσεων δεδομένων, ψηφιακών και αναλογικών, δικτύων κάθε μορφής,
πολυμέσων κ.λπ.
Η διάρκεια φοίτησης είναι 7 εξάμηνα και περιλαμβάνει
πρακτική άσκηση και πτυχιακή εργασία.
ΣΕΡΡΕΣ (ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Οι σπουδαστές του τμήματος ειδικεύονται στη μελέτη
και εφαρμογή νέων συστημάτων πληροφορικής και
στις τεχνικές βελτίωσης αυτών που ήδη υπάρχουν. Η
διάρκεια φοίτησης είναι 7 εξάμηνα με πρακτική άσκηση
ενός εξαμήνου. Η αγορά εργασίας είναι ευρεία σε αυτή
την ειδικότητας, στο μέλλον όμως προβλέπεται να προκύψει κορεσμός λόγω της αύξησης του αριθμού αποφοίτων σε κλάδους της Πληροφορικής.
ΚΑΣΤΟΡΙΑ (ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΛΑΜΙΑ (ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ)
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Η μελέτη, ο σχεδιασμός, η επίβλεψη, η κατασκευή και η
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συντήρηση δομικών έργων είναι το αντικείμενο αυτού
του τμήματος. Η διάρκεια φοίτησης είναι 7 εξάμηνα
και χρειάζεται πρακτική άσκηση και πτυχιακή εργασία.
Οι απόφοιτοι, μπορούν να απασχοληθούν σε τεχνικές εταιρίες ή αν αποκτήσουν εργοληπτικό πτυχίο, να
γίνουν εργολάβοι δημοσίων έργων.
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ)
ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΣΕΡΡΕΣ (ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ)
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Ισχύουν τα ίδια με την ειδικότητα Πολιτικών Δομικών
Έργων.Η διάρκεια φοίτησης είναι 7 εξάμηνα και χρειάζεται πρακτική άσκηση και πτυχιακή εργασία.
ΑΘΗΝΑ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΛΑΡΙΣΑ (ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ)
ΠΑΤΡΑ (ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ)
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
Οι σπουδαστές διδάσκονται τεχνικές οι οποίες σταματούν ή επιβραδύνουν τη φθορά των έργων τέχνης,
αρχαιοτήτων και αντικειμένων ιστορικής αξίας. Οι υποψήφιοι για το τμήμα αυτό εξετάζονται στο Ελεύθερο
και Γραμμικό σχέδιο.
Η διάρκεια φοίτησης είναι 7 εξάμηνα και απαιτείται 1
εξάμηνο πρακτικής άσκησης. Οι απόφοιτοι μπορούν να
εργαστούν σε υπηρεσίες του Υποργείου Πολιτισμού, σε
πινακοθήκες, μουσεία, εργαστήρια συντήρησης έργων
τέχνης, αρχαιολογικούς χώρους ή ιδιωτικές συλλογές.
ΑΘΗΝΑ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ)
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
Πρόκειται για νέο τμήμα του παραρτήματος Κιλκίς του
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Το περιεχόμενο σπουδών περιλαμβάνει γνώσεις σχετικές με τη δημιουργία προϊόντων, τις
πηγές μόδας, τη διοίκηση παραγωγής, τα υλικά και τον
τεχνολογικό εξοπλισμό. Επίσης, παρέχονται γνώσεις
οργάνωσης και διοίκησης μονάδων κατασκευής ενδυμάτων, marketing, χρηματοοικονομικής διοίκησης και
τη διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Οι πτυχιούχοι
απασχολούνται ως τεχνολόγοι ενδυμάτων, αυτοαπασχολούμενοι ή ως στελέχη σε επιχειρήσεις του κλάδου
ενδυμάτων.
ΚΙΛΚΙΣ (ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ
ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ
Πρόκειται για νέο τμήμα του Παραρτήματος Καρδίτσας
του Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος αναφέρεται στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την

τεχνολογία της βιομηχανικής παραγωγής κατασκευών
από ξύλο όπως έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού
χώρου, ξυλουργικές κατασκευές και δομικές κατασκευές. Οι πτυχιούχοι σχεδιάζουν έπιπλα, συστήματα
επίπλων και κατασκευές και να προβαίνουν στην κατασκευή τους, οργανώνουν την παραγωγή σε βιομηχανική κλίμακα, εφαρμόζουν τις αρχές και τους κανόνες
ποιοτικού ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας, προωθούν τη διακίνηση και την εμπορία των προϊόντων με
πρώτη ύλη το ξύλο.
ΚΑΡΔΙΤΣΑ (ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
Αποστολή του τμήματος, που ξεκίνησε τη λειτουργία
του το 2004, είναι η παροχή σύγχρονων επιστημονικών
και τεχνολογικών γνώσεων αλλά και η ανάπτυξη δεξιοτήτων του επαγγέλματος του Τεχνολόγου Μηχανικού
Αεροσκαφών. Πρόκειται για το μοναδικό τμήμα τεχνολογικού ιδρύματος με αυτό το αντικείμενο σπουδών
πέρα από τη σχολή Μηχανικών Αεροπορίας που αποτελεί στρατιωτική σχολή. Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάμηνα.
ΧΑΛΚΙΔΑ (ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
(και στο 2ο πεδίο)
Το τμήμα δέχτηκε τους πρώτους εισακτέους το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε επιχειρήσεις αλιείας και υδατοκαλλιεργειών.
ΜΟΥΔΑΝΙΑ (ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Το τμήμα δέχτηκε τους πρώτους υποψήφιους το έτος
2000-2001. Οι απόφοιτοι ασχολούνται με την έρευνα,
παραγωγή και επεξεργασία των γεωργικών προϊόντων.
Παρά την κρίση της γεωργικής παραγωγής και οικονομίας, η αγορά εργασίας είναι ευοίωνη και παρουσιάζει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
ΚΑΛΑΜΑΤΑ (ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Οι σπουδαστές μαθαίνουν όλους τους κλάδους της
Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών όπως αναπαραγωγή,
στοιχειοθεσία, τεχνολογία εκτύπωσης, βιβλιοδεσία
κ.λπ. Οι υποψήφιοι πρέπει να εξεταστούν και στα ειδικά
μαθήματα του Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου. Η
διάρκεια φοίτησης είναι 7 εξάμηνα και ένα εξάμηνο
είναι η πρακτική άσκηση. Χώρος εργασίας είναι οι
εκδοτικοί οίκοι, τα εργαστήρια εκτυπώσεων και γραφικών τεχνών, τα τυπογραφεία κ.λπ.
ΑΘΗΝΑ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ)

4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ - ΤΕΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Οι σπουδαστές εκπαιδεύονται στο σχεδιασμό, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και επισκευή των ιατρικών οργάνων και συσκευών διάγνωσης και θεραπείας.
Η φοίτηση διαρκεί 7 εξάμηνα και υπάρχει ένα εξάμηνο
πρακτικής εξάσκησης.
Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε νοσοκομεία
και κλινικές. Επειδή η εξ ολοκλήρου κατασκευή ιατρικών οργάνων είναι πολύ περιορισμένη στη χώρα μας, η
δουλειά τους συνίσταται κυρίως στη συναρμολόγηση,
λειτουργία, συντήρηση και επισκευή τους.
ΑΘΗΝΑ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Το τμήμα δέχτηκε τους πρώτους εισακτέους το έτος
2000-2001. Οι απόφοιτοι ασχολούνται με την έρευνα,
επεξεργασία και παραγωγή μουσικών οργάνων και με
τη βελτίωση των σύγχρονων τεχνολογιών κατασκευής
τους.
ΛΗΞΟΥΡΙ (ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Οι απόφοιτοι ασχολούνται με την έρευνα, παραγωγή
και επεξεργασία του πετρελαίου και των λοιπών υδρογονανθράκων. Οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας, στη
χώρα μας, στον τομέα αυτό είναι ελάχιστες, γι’ αυτό και
οι προοπτικές απασχόλησης δεν είναι καθόλου ευοίωνες.
ΚΑΒΑΛΑ (ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Σκοπός του τμήματος είναι η παραγωγή επιστημονικών
στελεχών για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς σε
εξειδικευμένο προσωπικό που έχει την επιστημονική
κατάρτιση να εφαρμόσει, να διαχειριστεί και να αξιοποιήσει την τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών και της
πληροφορικής. Οι πτυχιούχοι απασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, ως αναλυτές δικτύων, τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, πληροφορικών συστημάτων κ.λπ.
ΛΑΡΙΣΑ (ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ)
ΣΠΑΡΤΗ (ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Οι σπουδαστές εκπαιδεύονται σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα
όπως επεξεργασία, ανάλυση, ποιοτικό έλεγχο, τυποποίηση, αποθήκευση, μεταφορά και διακίνηση καθώς
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και με τη μελέτη και το σχεδιασμό βιοτεχνικών και βιομηχανικών τροφίμων. Η φοίτηση διαρκεί 7 εξάμηνα. Οι
απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν σε οποιοδήποτε
τομέα αφορά τα τρόφιμα, από την αγορανομία ως τη
διακίνηση των προϊόντων και τους συνεταιρισμούς.
ΑΘΗΝΑ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΚΑΡΔΙΤΣΑ (ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ
Λειτούργησε για πρώτη φορά το έτος 2000-2001. Αντικείμενο μελέτης του τμήματος αποτελεί η έρευνα,
ο σχεδιασμός, η επεξεργασία και η υλοποίηση νέων
τεχνολογιών αντιρρύπανσης. Οι απόφοιτοι μπορούν
να απασχοληθούν σε διάφορες βιομηχανικές μονάδες,
ερευνητικά κέντρα, σε υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες,
οργανισμούς κ.λπ.
ΚΟΖΑΝΗ (ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Αποστολή του τμήματος είναι η καλλιέργεια της επιστήμης της πληροφορικής στο χώρο των τηλεπικοινωνιών. Υπάρχουν δύο κατευθύνσεις: α) δικτύων επικοινωνίας, υπηρεσιών και εφαρμογών και β) τεχνολογίας
συστημάτων επικοινωνιών. Οι απόφοιτοι έχουν καλές
επαγγελματικές προοπτικές αφού οι τηλεπικοινωνίες
αποτελούν δραστηριότητα σε φάση ανάπτυξης.
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ (ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)
ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
(και στο 5ο πεδίο)
Παρουσιάζεται αναλυτικά στο 5ο πεδίο.
ΑΡΤΑ (ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ)
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟЇΟΝΤΩΝ
(και στο 5ο πεδίο)
Το τμήμα ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2007 με αντικείμενο τη σύγχρονη τεχνολογία στον τομέα της εφοδιαστικής. Οι βασικοί στόχοι της εφοδιαστικής είναι η βελτιστοποίηση της μεταφοράς, αποθήκευσης των πρώτων υλών, των ημιέτοιμων προϊόντων, των προϊόντων
και των αποβλήτων με παράλληλη ελαχιστοποίηση του
κόστους μεταφοράς και αποθήκευσης.
ΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος καλύπτει την
εφαρμογή της επιστήμης της ηλεκτρονικής και της
πληροφορικής σε τομείς που σχετίζονται κύρια με την
ανάπτυξη των συστημάτων διαχείρισης των ήπιων
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μορφών ενέργειας, του περιβάλλοντος, των υδάτινων
πόρων και του αγροτικού περιβάλλοντος. Οι απόφοιτοι σχεδιάζουν, αναπτύσσουν, μεταποιούν, ελέγχουν
κα επισκευάζουν τα τεχνολογικά συστήματα που χρησιμοποιούνται στη διαχείριση των φυσικών πόρων και
παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες μελετητές, κατασκευαστές, συντηρητές των συστημάτων αυτών ή ως εξειδικευμένοι τεχνολόγοι μηχανικοί
σε οργανισμούς, επιχειρήσεις του ευρύτερου δημοσίου
τομέα, σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, στην
νομαρχιακή και τοπική αυτοδιοίκηση, σε περιβαλλοντικούς φορείς και στις οικολογικές και περιβαλλοντικές
οργανώσεις.
ΧΑΝΙΑ (ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ)

Ανώτατες
Στρατιωτικές Σχολές

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
Οι σπουδαστές του τμήματος εκπαιδεύονται στη
μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση τοπογραφικών εργασιών περιορισμένης έκτασης όπως ο καθορισμός ορίων
ιδιοκτησιών ή οι τοπογραφικές αποτυπώσεις οικοπέδων. Η διάρκεια φοίτησης είναι 7 εξάμηνα με πτυχιακή
εργασία και πρακτική άσκηση. Οι απόφοιτοι μπορούν
να απασχοληθούν σε τεχνικές υπηρεσίες του δημοσίου,
της τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε τεχνικές εταιρίες. Μπορούν ακόμη να γίνουν εργολάβοι δημοσίων έργων αν
αποκτήσουν εργοληπτικό πτυχίο.
ΑΘΗΝΑ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ)

ΙΚΑΡΩΝ (Σ.Ι.) - ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ (και στο 2ο
πεδίο)
Το τμήμα παρουσιάζεται αναλυτικά στο 2ο επιστημονικό πεδίο.
ΑΘΗΝΑ

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (και στο 2ο πεδίο)
Το τμήμα αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά στο 2ο επιστημονικό πεδίο.
ΑΡΤΑ (ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ)
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΚΑΛΑΜΑΤΑ (ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
ΛΑΡΙΣΑ (ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ)
ΦΛΩΡΙΝΑ (ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Οι σπουδαστές μαθαίνουν την τέχνη της επιστημονικής, βιομηχανικής και καλλιτεχνικής φωτογραφίας και
τις εφαρμογές της στην ειδησεογραφία και τη διαφήμιση. Οι υποψήφιοι εξετάζονται στο Ελεύθερο και Γραμμικό σχέδιο. Η διάρκεια φοίτησης είναι 7 εξάμηνα και
οι σπουδαστές υποχρεούνται να κάνουν και πρακτική
άσκηση. Μπορούν να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή να απασχοληθούν στο χώρο της μόδας, της
διαφήμισης, στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο κ.ά.
ΑΘΗΝΑ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ)

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (Σ.Σ.Ε.) - ΟΠΛΑ (και στο 2ο πεδίο)
Το τμήμα παρουσιάζεται αναλυτικά στο 2ο επιστημονικό πεδίο.
ΑΘΗΝΑ
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (Σ.Σ.Ε.) - ΣΩΜΑΤΑ (και στο 2ο πεδίο)
Το τμήμα παρουσιάζεται αναλυτικά στο 2ο επιστημονικό πεδίο.
ΑΘΗΝΑ

ΙΚΑΡΩΝ (Σ.Ι.) - ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ (και στο 2ο πεδίο)
Το τμήμα παρουσιάζεται αναλυτικά στο 2ο επιστημονικό πεδίο.
ΑΘΗΝΑ
ΙΚΑΡΩΝ (Σ.Ι.) - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Σ.Μ.Α.)
(και στο 2ο πεδίο)
Το τμήμα παρουσιάζεται αναλυτικά στο 2ο επιστημονικό πεδίο.
ΑΘΗΝΑ
ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ (και στο 2ο πεδίο)
Το τμήμα παρουσιάζεται σε αφιέρωμα των προηγούμενων σελίδων. Δεν περιλαμβάνεται πάντα στο μηχανογραφικό.
ΑΘΗΝΑ
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (Σ.Ν.Δ.) - ΜΑΧΙΜΟΙ
(και στο 2ο πεδίο)
Το τμήμα παρουσιάζεται αναλυτικά στο 2ο επιστημονικό πεδίο.
ΑΘΗΝΑ
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (Σ.Ν.Δ.) - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
(και στο 2ο πεδίο)
Το τμήμα παρουσιάζεται αναλυτικά στο 2ο επιστημονικό πεδίο.
ΑΘΗΝΑ

4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
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Ανώτερες
Ακαδημίες
Στρατιωτικές Σχολές Εμπορικού Ναυτικού
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)
(και στο 5ο πεδίο)
Η φοίτηση διαρκεί 2 χρόνια. Οι απόφοιτοι ονομάζονται
Κελευστές και αναλαμβάνουν την υποχρέωση παραμονής στο Ναυτικό για 9 χρόνια. Έχουν τις ίδιες δυνατότητες σταδιοδρομίας με τους απόφοιτους της Σ.Μ.Υ.
ΑΘΗΝΑ
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) ΟΠΛΑ (και στο 5ο πεδίο)
Η φοίτηση διαρκεί 2 χρόνια και οι απόφοιτοι ονομάζονται Μόνιμοι Λοχίες. Έχουν το δικαίωμα να λάβουν
μέρος στις εισαγωγικές εξετάσεις για τη Σχολή Ευελπίδων, με επιπλέον ποσοστό εισαγωγής από τον αριθμό
εισαγομένων. Μετά από 9-12 χρόνια γίνονται Ανθυπασπιστές και από εκεί προάγονται στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού, από όπου και συνεχίζουν την καριέρα τους
όπως οι Αξιωματικοί.
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.) ΣΩΜΑΤΑ (και στο 5ο πεδίο)
Η φοίτηση διαρκεί 2 χρόνια. Οι απόφοιτοι παίρνουν το
βαθμό του Μόνιμου Λοχία και έχουν το δικαίωμα να
λάβουν μέρος στις εισαγωγικές εξετάσεις της Σχολής
Ευελπίδων, όπου εισάγονται σε ποσοστό 20% επιπλέον
του αριθμού εισαγομένων. Μετά από 9-12 χρόνια προάγονται στο βαθμό του Ανθυπασπιστή, Οι Ανθυπασπιστές προάγονται στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και
εξελίσσονται στη συνέχεια όπως οι Αξιωματικοί.
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
(Σ.Τ.Υ.Α.)
Οι απόφοιτοι του τμήματος παίρνουν το βαθμό του
Σμηνία και σταδιοδρομούν ως μόνιμοι Υπαξιωματικοί
της Πολεμικής Αεροπορίας. Η διάρκεια φοίτησης είναι
2 χρόνια. Μετά από την προαγωγή τους στο βαθμό του
Ανθυποσμηναγού ακολουθούν την καριέρα και την
εξέλιξη των αξιωματικών. Μετά από 35 χρόνια υπηρεσίας φθάνουν μέχρι το βαθμό του Σμηνάρχου.
ΑΘΗΝΑ

ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
Παρουσιάζεται στο αφιέρωμα, που υπάρχει στις προηγούμενες σελίδες.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΚΕΡΚΥΡΑ
ΚΥΜΗ
ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ
ΟΙΝΟΥΣΕΣ
ΠΡΕΒΕΖΑ
ΣΥΡΟΣ
ΥΔΡΑ
ΧΑΝΙΑ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Παρουσιάζεται σε αφιέρωμα που υπάρχει στις προηγούμενες σελίδες.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ
ΧΑΝΙΑ
ΧΙΟΣ

Ανώτατη
Εκκλ/κή Ακαδημία
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ
Οι απόφοιτοι προσλαμβάνονται αποκλειστικά στις
υπηρεσίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα.
ΑΘΗΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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5ο επιστημονικό πεδίο
Από ποια κατεύθυνση
συμφέρει να πάω;

Επιστήμες
οικονομίας
και διοίκησης

Θεωρητική
Θετική κατεύθυνση
Τεχνολογική Α'
τεχνολογική Β

Μαθήματα αυξημένης βαρύτητας
Μαθήματα επιλογής

Γενικής παιδείας

Αρχές Οικονομικής
Θεωρίας (1,3)

Μαθηματικά και
Στοιχεία Στατιστικής (0,7)
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Ευρετήριο τμημάτων
ΑΕΙ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αγροτικής ανάπτυξης
Αγροτικής οικονομίας και ανάπτυξης
Βαλκανικών, σλαβικών και ανατολικών σπουδών
Βιομηχανικής διοίκησης και τεχνολογίας
Δημόσιας διοίκησης
Διαχείρισης περιβάλλοντος και φυσικών πόρων
Διεθνών οικονομικών σχέσεων και ανάπτυξης
Διεθνών και ευρωπαϊκών οικονομικών σπουδών
Διεθνών και ευρωπαϊκών οικονομικών
και πολιτικών σπουδών
Διοίκησης επιχειρήσεων
Διοίκησης επιχειρήσεων αγροτικών προϊόντων
και τροφίμων
Διοίκησης τεχνολογιών
Διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας
Λογιστικής και χρηματοοικονομικής
Μάρκετινγκ και διοίκησης λειτουργιών
Μάρκετινγκ και επικοινωνίας
Ναυτιλιακών σπουδών
Ναυτιλίας και επιχειρηματικών υπηρεσιών
Οικιακής οικονομίας και οικολογίας
Οικονομικής επιστήμης
Οικονομικής & περιφερειακής ανάπτυξης
Οικονομικών επιστημών
Οργάνωσης και διαχείρισης αγροτικών
εκμεταλλεύσεων
Οργάνωσης και διαχείρισης αθλητισμού
Οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων
Περιφερειακής και οικονομικής ανάπτυξης
Στατιστικής και ασφαλιστικής επιστήμης
Χρηματοοικονομικής και τραπεζικής διοίκησης

ΤΕΙ
•
•
•
•
•
•

Δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας
Διαχείρισης πληροφοριών
Διεθνούς εμπορίου
Διοίκησης γεωργικών εκμεταλλεύσεων
Διοίκησης επιχειρήσεων
Διοίκησης και διαχείρισης έργων

• Διοίκησης κοινωνικών - συνεταιριστικών
επιχειρήσεων και οργανώσεων
• Διοίκησης μονάδων υγείας και πρόνοιας
• Διοίκησης συστημάτων εφοδιασμού
• Εμπορίας και διαφήμισης
• Εμπορίας και ποιοτικού ελέγχου αγροτικών προϊόντων
• Επιχειρηματικού σχεδιασμού και πληροφοριακών
συστημάτων
• Εφαρμογών πληροφορικής στη διοίκηση
και την οικονομία
• Εφαρμογή ξένων γλωσσών στη διοίκηση
και το εμπόριο
• Λογιστικής
• Τηλεπληροφορικής και διοίκησης
• Τοπικής αυτοδιοίκησης
• Τουριστικών επαγγελμάτων
• Τουριστικών επιχειρήσεων
• Τυποποίησης και διακίνησης προϊόντων
• Χρηματοοικονομικής και ασφαλιστικής
• Χρηματοοικονομικής και ελεγκτικής
• Χρηματοοικονομικών εφαρμογών

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
• Αξιωματικών ελληνικής αστυνομίας
• Οικονομικό (Σ.Σ.Α.Σ.)

ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
• Αστυφυλάκων
• Υπαξιωματικών διοικητικών αεροπορίας

ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
• Ανθυποπυραγών
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Α.Ε.Ι.
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (και στο 4ο πεδίο)
Παρουσιάζεται αναλυτικά στο 4ο επιστημονικό πεδίο.
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ (ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ)
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(και στο 4ο πεδίο)
Το τμήμα αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά στο 4ο επιστημονικό πεδίο.
ΑΘΗΝΑ (ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(και στο 1ο πεδίο)
Οι φοιτητές σπουδάζουν θέματα που αφορούν την
κοινωνία, την οικονομία και την ιστορία των γειτονικών μας λαών. Μπορούν να εργαστούν σε δημόσιους
οργανισμούς αλλά και σε εταιρίες που συνεργάζονται
με αυτές τις χώρες.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
(και στο 4ο πεδίο)
Παρουσιάζεται στο 4ο επιστημονικό πεδίο.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Πρόκειται για τμήμα του Πάντειου Πανεπιστημίου που
στόχο έχει τη δημιουργία ικανών στελεχών που πλαισιώσουν το Δημόσιο τομέα σε όλο το φάσμα των σημερινών αναγκών του. Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάμηνα και έχει
δύο κατευθύνσεις: α) Οικονομικό και β) Δημόσιο Δίκαιο.
Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε οποιαδήποτε
υπηρεσία του δημοσίου.
Η αγορά εργασίας δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική
αφού μόνο το δημόσιο μπορεί να απορροφήσει τους
αποφοίτους αυτού του τμήματος. Γι’ αυτό το λόγο συνιστάται η συνέχιση των σπουδών των αποφοίτων σε
μεταπτυχιακό επίπεδο ή απόκτηση και δεύτερου πτυχίου.
ΑΘΗΝΑ (ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (και στο 4ο πεδίο)
Το τμήμα αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά στο 4ο επιστημονικό πεδίο.
ΑΓΡΙΝΙΟ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ)

ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Το τμήμα έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και ανάπτυξη της οικονομικής επιστήμης με προσανατολισμό
τη μελέτη, διδασκαλία και έρευνα των διεθνών οικονομικών σχέσεων, των οικονομικών της Ευρώπης, των
βαλκανικών και των παρευξείνιων χωρών και της διεθνούς επιχειρηματικότητας. Η ελάχιστη υποχρεωτική
διάρκεια φοίτησης είναι 8 εξάμηνα. Εγγράφονται στο
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και αποκτούν την
άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, η οποία τους παρέχει
το δικαίωμα να ασκούν δραστηριότητες που αναλυτικά προσδιορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις (π.δ.
475/1991 - ΦΕΚ Α΄ 176). Οι πτυχιούχοι απασχολούνται σε
τομείς της διεθνούς οικονομικής δραστηριότητας.
ΚΟΜΟΤΗΝΗ (ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ)
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ
Σκοπός του τμήματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων
στις πολύμορφες οικονομικές σχέσεις της Ελλάδας με
άλλα κράτη και οργανισμούς και η ανάπτυξη επιστημονικού πεδίου που αφορά τις οικονομικές σχέσεις
μεταξύ κρατών με έμφαση στα οικονομικά θέματα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι σπουδές διαρκούν 8 εξάμηνα.
Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε υπηρεσίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολούνται με οικονομικά
θέματα και του ελληνικού δημοσίου που αφορούν τις
οικονομικές σχέσεις Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης,
σε Τράπεζες, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, αντιπροσωπείες και εταιρίες.
Όσον αφορά την αγορά εργασίας είναι αρκετά ευνοϊκή
καθώς το τμήμα αυτό δημιουργήθηκε για να καλύψει
τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες διαχείρισης των
οικονομικών σχέσεων της χώρας μας με την Ευρωπαϊκή
Ένωση και τις υπόλοιπες χώρες γενικότερα.
ΑΘΗΝΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Η διαφοροποίηση αυτού του τμήματος με το αντίστοιχο της Αθήνας είναι η έμφαση στις διεθνείς πολιτικές σπουδές. Οι σπουδές διαρκούν 8 εξάμηνα. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε υπηρεσίες και φορείς
των ευρωπαϊκών και διεθνών σχέσεων της χώρας μας,
ως επιστημονικά στελέχη με οικονομική και πολιτική
εξειδίκευση, σε υπηρεσίες πολιτικού και διπλωματικού αντικειμένου ή να ακολουθήσουν διπλωματική

5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ - ΑΕΙ
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καριέρα. Η αγορά εργασίας είναι ευοίωνη. Ιδιαίτερο
δυναμισμό παρουσιάζει η ειδικότητα του διεθνολόγου
τόσο στον πολιτικό όσο και στον οικονομικό τομέα.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

γωγών, της έρευνας αγοράς, της διοίκησης παραγωγής,
των δικτύων διανομής, του προγραμματισμού παραγωγής, των προβλέψεων ζήτησης κ.ά.
ΕΔΕΣΣΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Σκοπός του τμήματος είναι να εκπαιδεύει επιστήμονες
στη λειτουργία, οργάνωση και διοίκηση οικονομικών
μονάδων. Επιπλέον παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις
στους τομείς της ναυτιλίας, τουρισμού, συνεταιρισμών,
δημοτικών επιχειρήσεων, επιχειρησιακής έρευνας. Η
διάρκεια σπουδών είναι 8 εξάμηνα. Το τμήμα του πανεπιστημίου Αιγαίου χορηγεί πτυχίο με δύο ειδικεύσεις: α)
Διοίκησης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και β) Διοίκησης
Τουριστικών Επιχειρήσεων.
Οι πτυχιούχοι μπορούν να εργαστούν σε δημόσιες και
ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε ναυτιλιακές & τουριστικές
επιχειρήσεις, σε συνεταιριστικές μονάδες.
ΧΙΟΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ)
ΠΑΤΡΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ)

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Πρόκειται για σύγχρονη ειδικότητα με καλές προοπτικές απασχόλησης. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν
σε οποιαδήποτε εμπορική, βιομηχανική ή διαφημιστική
εταιρεία..
ΑΘΗΝΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΠΡΟЇΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Το τμήμα αυτό λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος
1997-98 ως τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
ΑΓΡΙΝΙΟ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ δυτ. ελλαδασ)
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (και στο 4ο πεδίο)
Περιγράφεται αναλυτικά στο 4ο επιστημονικό πεδίο.
ΝΑΟΥΣΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
(και στο 4ο πεδίο)
Σκοπός του τμήματος είναι να εκπαιδεύσει επιστήμονες
στη λειτουργία, οργάνωση και διοίκηση των σύγχρονων τεχνολογικών μονάδων. Η διάρκεια φοίτησης είναι
8 εξάμηνα.
ΑΘΗΝΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Το τμήμα αυτό στοχεύει στη δημιουργία στελεχών εξειδικευμένων στα λογιστικά και την χρηματοοικονομία. Η
διάρκεια φοίτησης είναι 8 εξάμηνα. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε τράπεζες, στο χρηματιστήριο,
σε ερευνητικά κέντρα και σε επιχειρήσεις.
ΑΘΗΝΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
Το τμήμα αυτό καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα του
μάρκετινγκ, των πωλήσεων, της διαφήμισης, των εξα-

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Το τμήμα αυτό στοχεύει στην εκπαίδευση και έρευνα
σε θέματα ναυτιλίας, όπως θαλάσσιες μεταφορές,
εμπόριο, χρηματοδότηση, ασφάλεια των εργαζομένων,
προστασία του περιβάλλοντος κ.ά. Η φοίτηση διαρκεί
8 εξάμηνα και επιλέγεται ένας από τους εξής τομείς: α)
Ναυτιλιακή Οικονομική Πολιτική και β) Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων. Το τμήμα Ναυτιλιακών σπουδών
έχει ως ειδικό μάθημα τα Αγγλικά. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε ναυτιλιακές και ασφαλιστικές
εταιρίες. Τα τελευταία χρόνια ο χώρος της ναυτιλίας
περνάει σοβαρή κρίση.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το τμήμα αυτό λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 1998.
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάμηνα και οι απόφοιτοι μπορούν
να εργαστούν σε επιχειρήσεις και ναυτιλιακές εταιρίες.
ΧΙΟΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ)
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
Το τμήμα της Οικιακής Οικονομίας ασχολείται με θέματα
που αφορούν την κατοικία, τη διατροφή και γενικότερα
τον άνθρωπο και το περιβάλλον του. Η διάρκεια φοίτησης είναι 8 εξάμηνα και υπάρχουν δύο κατευθύνσεις: α)
Αγροτική Οικιακή Οικονομία και β) Παιδαγωγική Οικιακή Οικονομία.Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν
στο δημόσιο ως καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (μέσω του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ) ή ως επιστημονικοί σύμβουλοι σε θέματα αντικειμένου τους στον
ιδιωτικό τομέα, σε συνεταιρισμούς, ιδρύματα, μονάδες
περίθαλψης και αλλού.
ΑΘΗΝΑ (ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Το περιεχόμενο σπουδών και η αγορά εργασίας είναι
ίδια με των τμημάτων Οικονομικών Επιστημών.
ΑΘΗΝΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Οι απόφοιτοι είναι Οικονομολόγοι με ειδικές γνώσεις
σε θέματα οικονομική και περιφερειακής ανάπτυξης.
Μπορούν να εργαστούν σε εταιρίες μελετών, σε δημοτικές και περιφερειακές αρχές και στο δημόσιο.
ΑΘΗΝΑ (ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Το τμήμα αυτό αποβλέπει στη δημιουργία οικονομολόγων. Στα πλαίσια μιας επιχείρησης, ο οικονομολόγος
ασχολείται με όλα τα προβλήματα που αφορούν την
οργάνωση και οικονομική διαχείρισή της, την αύξηση
της παραγωγικότητας καθώς και τις νέες επενδύσεις,
με συγκεκριμένα προβλήματα της παραγωγής, της
απασχόλησης και του καταμερισμού εργασίας, της
πολιτικής τιμών και αμοιβών, του πληθωρισμού και του
φορολογικού συστήματος. Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάμηνα και οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ως φοροτεχνικοί σύμβουλοι σε
επιχειρήσεις, βιομηχανίες ή, αν το επιθυμούν, να γίνουν
Ελεγκτές. Γι’ αυτό χρειάζεται να ενταχθούν στο Σώμα
Ορκωτών Λογιστών, αφού εργαστούν σε μεγάλη οικονομική μονάδα για 2 χρόνια. Η αγορά εργασίας και οι
προοπτικές είναι άμεσα συνδεόμενες με την πορεία και
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Γι' αυτό το λόγο
και οι μεταπτυχιακές σπουδές κρίνονται επιθυμητές. Οι
περισσότεροι απόφοιτοι απασχολούνται σε θέσεις του
ευρύτερου δημόσιου τομέα, ή ως λογιστές και φοροτεχνικοί. Το επάγγελμα του φοροτεχνικού, ειδικότερα,
είναι δημοφιλές τα τελευταία χρόνια λόγω των συνεχών τροποποιήσεων του φορολογικού καθεστώτος της
χώρας μας.
ΑΘΗΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)
ΒΟΛΟΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΠΘ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
ΠΑΤΡΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ)
ΡΕΘΥΜΝΟ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)
ΤΡΙΠΟΛΗ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε αθλητικές
ομάδες, αθλητικούς συλλόγους και σε οποιονδήποτε
σχετικό δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και να συμβάλλουν
στην καλή οργάνωση, διοίκηση και οικονομική διαχείριση.
ΣΠΑΡΤΗ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ο σκοπός του τμήματος αυτού είναι να καταρτίσει
επιστήμονες που προορίζονται για ανώτερα και ανώ-

τατα διοικητικά στελέχη, τα οποία ασχολούνται με την
παραγωγή και ανάλυση δεδομένων για την εκπόνηση
προγραμμάτων που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων. Οι σπουδές διαρκούν 8 εξάμηνα. Οι απόφοιτοι μπορούν να
εργαστούν σε υπηρεσίες υπουργείων, δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού
τομέα, όπως ναυτιλιακές, τουριστικές, βιομηχανικές και
εμπορικές επιχειρήσεις, ως σύμβουλοι επιχειρήσεων με
πολύ ικανοποιητικές αμοιβές και προοπτικές εξέλιξης,
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (αφού πρώτα αποκτήσουν πτυχίο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε). Η ζήτηση στην αγορά
εργασίας είναι μεγάλη αλλά ο ανταγωνισμός έντονος,
γι' αυτό απαιτείται συνεχής ενημέρωση, εξειδίκευση
και κατάρτιση.
ΑΘΗΝΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Το τμήμα αυτό ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2005.
Ισχύει ότι και για το τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης.
ΛΙΒΑΔΕΙΑ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Το τμήμα αυτό καταρτίζει επιστήμονες που μπορούν να
σχεδιάζουν, να αναλύουν και να επεξεργάζονται στατιστικές καθώς και να δημιουργούν προγράμματα και
θεωρητικά μοντέλα για την υποστήριξη κάθε δραστηριότητας στατιστικής και ασφάλισης. Η φοίτηση διαρκεί
8 εξάμηνα. Οι απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν
σε ασφαλιστικές εταιρίες, στη στατιστική υπηρεσία,
σε γραφεία δημοσκοπήσεως, σε εταιρίες στατιστικών
αναλύσεων, σε κέντρα ερευνών ή να διοριστούν στο
Δημόσιο. Η αγορά εργασίας παρουσιάζεται ελπιδοφόρα καθώς οι ανάγκες της αγοράς για τέτοιου είδους
εξειδικευμένους επιστήμονες ολοένα αυξάνονται.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
Σκοπός του τμήματος είναι η κατάρτιση στελεχών ικανών εργαστούν ως διαχειριστές των οικονομικών πόρων
μιας επιχείρησης. Οι σπουδές διαρκούν 8 εξάμηνα.
Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν στο Χρηματιστήριο, σε δημόσιους οργανισμούς, σε τράπεζες ως διευθυντικά στελέχη και υπάλληλοι δανείων, ως υπεύθυνοι
επενδύσεων και επενδυτικοί σύμβουλοι, σε ασφαλιστικούς φορείς.
Η αγορά εργασίας τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί
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πολύ καλά καθώς η τραπεζική αγορά έχει διευρυνθεί
με την εισαγωγή νέων παροχών υπηρεσιών προς το
κοινό και ξένες τράπεζες και επενδυτικοί οργανισμοί
εισβάλλουν στην ελληνική αγορά. Η απορρόφηση των
πτυχιούχων θεωρείται ικανοποιητική και η προοπτική
για το μέλλον εξελίσσεται καλά.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ)

Τ.Ε.Ι.
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (και στο
1ο πεδίο)
Το τμήμα αυτό καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα των
δημοσίων σχέσεων, της επικοινωνιακής πολιτικής
(Μ.Μ.Ε. και σχέση της επιχείρησης με την κοινωνία) και
πολιτικής επικοινωνίας (Marketing planning). Οι πτυχιούχοι μπορούν να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις που
έχουν τμήματα δημοσίων σχέσεων όπως επιχειρήσεις
του δευτερογενούς τομέα όλων των κλάδων, εξαγωγικές μονάδες, επιχειρήσεις ειδικών ενδιαφερόντων του
τριτογενούς τομέα και υλοποίησης κοινοτικών δράσεων, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, σε διεθνείς ευρωπαϊκούς οργανισμούς και μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Επίσης μπορούν να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες παροχής εξειδικευμένων γνώσεων.
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ (ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)
ΚΑΣΤΟΡΙΑ (ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (και στο 4ο πεδίο)
Δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές το έτος 2000-2001.
Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν στο δημόσιο, σε
εταιρίες κάθε μορφής, σε Μ.Μ.Ε., με αντικείμενο την
συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία πληροφοριών.
ΚΑΒΑΛΑ (ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ)
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Το τμήμα ξεκίνησε να λειτουργεί το έτος 1997-98. Η
φοίτηση διαρκεί 7 εξάμηνα εκ των οποίων το τελευταίο
αποτελεί πρακτική άσκηση. Οι απόφοιτοι μπορούν να
εργαστούν σε εταιρίες και οργανισμούς που ασχολούνται με εξαγωγές και εισαγωγές.
ΚΑΣΤΟΡΙΑ (ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
Η διοίκηση και η διαχείριση μονάδων γεωργικών εκμεταλλεύσεων χρειάζεται εξειδικευμένα στελέχη τα οποία
βγαίνουν από αυτό το τμήμα. Η φοίτηση διαρκεί 7 εξά-
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μηνα και περιλαμβάνει πτυχιακή εργασία και πρακτική
άσκηση.Χώρος απασχόλησης είναι τόσο το δημόσιο
όσο και ο ιδιωτικός τομέας και η εκπαίδευση (με πτυχίο
από το μονοετές τμήμα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Οι σπουδαστές εκπαιδεύονται στη γενική οργάνωση
και διοίκηση μιας επιχείρησης, στη λογιστική και χρηματοοικονομική της κατάσταση και το μάρκετινγκ. Οι
απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν ως στελέχη επιχείρησης.
ΑΘΗΝΑ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ)				
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ)
ΚΑΒΑΛΑ (ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ)
ΚΟΖΑΝΗ (ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)		
ΛΑΡΙΣΑ (ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ)
ΛΗΞΟΥΡΙ (ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)
ΠΑΤΡΑ (ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ)				
ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΣΕΡΡΕΣ (ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ)
ΧΑΛΚΙΔΑΣ (ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ)
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Πρόκειται για τμήμα του ΤΕΙ Λάρισας που δέχτηκε τους
πρώτους εισακτέους για το ακαδημαϊκό έτος 20002001.
ΛΑΡΙΣΑ (ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ)
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ - ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (και στο 1ο
πεδίο)
Οι σπουδαστές αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις
ώστε να ασκούν την οικονομική και διοικητική διαχείριση των συνεταιριστικών οργανώσεων τηρώντας τα
σχετικά βιβλία, φροντίζουν για την παραλαβή και αποθήκευση των αγροτικών προϊόντων και επιμελούνται
τη διανομή εργαλείων, φαρμάκων και άλλων υλικών
στους αγρότες. Η διάρκεια φοίτησης είναι 7 εξάμηνα
και υπάρχει πτυχιακή εργασία και πρακτική άσκηση. Ο
χώρος απασχόλησης είναι ο συνεταιριστικός.
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Το τμήμα αυτό στοχεύει στην κατάρτιση διοικητικών
στελεχών που μπορούν να ασχοληθούν με θέματα λειτουργίας, οργάνωσης και ανάπτυξης νοσοκομειακών
μονάδων και γενικότερα υπηρεσιών υγείας. Η φοίτηση,
μαζί με το εξάμηνο της πρακτικής άσκησης, διαρκεί
7 εξάμηνα. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε
νοσοκομεία και υπηρεσίες υγείας.
ΑΘΗΝΑ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ)
ΚΑΛΑΜΑΤΑ (ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

236

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
Στις δραστηριότητες του τμήματος ανήκουν η αποθήκευση και η διακίνηση των προϊόντων, η ροή των πληροφοριών της εφοδιαστικής αλυσίδας, η συνεργασία
με τα τμήματα της επιχείρησης, τους πελάτες και τους
προμηθευτές, η ικανοποίηση της ζήτησης σε συνδυασμό με τη μείωση του κόστους. Οι απόφοιτοι μπορούν
να καταλάβουν θέσεις σε σύγχρονες επιχειρήσεις που
εφαρμόζουν σύστημα logistics ή σε επιχειρήσεις που
θέλουν να εκσυγχρονιστούν και να αναπτυχθούν.
ΘΗΒΑ (ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ)
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Οι σπουδαστές εκπαιδεύονται στην προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών σε καταναλωτές ή άλλες επιχειρήσεις. Η διάρκεια φοίτησης είναι 7 εξάμηνα εκ των
οποίων το τελευταίο είναι για την πρακτική άσκηση.
Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε επιχειρήσεις,
οργανισμούς, διαφημιστικές εταιρίες, μεγάλα καταστήματα.
ΑΘΗΝΑ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ)
ΑΜΦΙΣΣΑ (ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ)
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (και στο 4ο πεδίο)
Περιγράφεται στο 4ο πεδίο.
ΦΛΩΡΙΝΑ (ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Αντικείμενα του τμήματος είναι η οικονομική διοίκηση,
το μάρκετινγκ, η χρηματοοικονομική διοίκηση, λογιστική, ποσοτικές μέθοδοι, ειδικά μαθήματα προγραμματισμού, Η/Υ και πληροφοριακά συστήματα και λοιπά
μαθήματα επιλογής. Οι πτυχιούχοι ασχολούνται με
κρίση και αξιολόγηση πληροφοριών και την οργάνωση
και αποθήκευση τους, στην αρχική επεξεργασία των
πληροφοριών και τη δημιουργία καναλιών διανομής
στην παραγωγή, μάρκετινγκ και πωλήσεις, στη χρηματοοικονομική διοίκηση και την ανάπτυξη ανθρωπίνων
πόρων, στη δεύτερη επεξεργασία τους που τα αποτελέσματά της χρησιμοποιούνται ως εισροή στα συστήματα στήριξης αποφάσεων.
ΠΑΤΡΑ (ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ)
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Στόχος του τμήματος είναι να εκπαιδεύσει γλωσσομαθείς όχι για την εκπαίδευση αλλά για την ελληνική

επιχείρηση. Πέρα από την εκπαίδευση σε 1-2 γλώσσες
παρέχονται ταυτόχρονα και μαθήματα οικονομίας,
εμπορικού και διεθνούς δικαίου, τουρισμού, επικοινωνιακής πολιτικής, χρήσης προγραμματισμού η/υ. Η
εκμάθηση των γλωσσών δεν έχει λογοτεχνική διάσταση
αλλά καθαρά εφαρμοσμένο χαρακτήρα με σκοπό την
ένταξη των πτυχιούχων στον κόσμο των επιχειρήσεων.
Το πεδίο απασχόλησής τους διαφοροποιείται σαφώς και
δεν επικαλύπτει καθόλου το αντίστοιχο των τμημάτων
Ξένων Φιλολογιών και του τμήματος Μετάφρασης και
Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Οι πτυχιούχοι
μπορούν να απασχοληθούν σε παραγωγικές μονάδες
που δραστηριοποιούνται στον τομέα των εξαγωγών, σε
μεταποιητικές ή εμπορικές εξαγωγικές-εισαγωγικές επιχειρήσεις, ταξιδιωτικά γραφεία, τουριστικές μονάδες,
μεταφορικές εταιρίες, εμπορευματικούς σταθμούς,
γραφεία εξειδικευμένης μετάφρασης, ανταλλακτήρια
συναλλάγματος.
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ)
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (και στο 4ο πεδίο)
Τα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος καλύπτουν την
πληροφορική αλλά και την διοίκηση επιχειρήσεων, την
οικονομική και διοικητική επιστήμη. Οι πτυχιούχοι απασχολούνται στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα στην
εισαγωγή, συντήρηση ή επέκταση της τεχνολογίας
της πληροφορικής. Επίσης μπορούν να εργαστούν ως
ελεύθεροι επαγγελματίες, σε οποιοδήποτε στάδιο των
πληροφοριακών συστημάτων στην διοίκηση και στην
οικονομία.
ΑΜΑΛΙΑΔΑ (ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ)
ΓΡΕΒΕΝΑ (ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΛΕΥΚΑΔΑ (ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Το τμήμα αυτό αποβλέπει στην κατάρτιση ικανών
λογιστών. Η φοίτηση διαρκεί 7 εξάμηνα και χρειάζεται
πρακτική άσκηση και πτυχιακή εργασία. Οι απόφοιτοι
μπορούν να εργαστούν ως μισθωτοί λογιστές μιας επιχείρησης και ως ελεύθεροι επαγγελματίες τηρώντας
λογιστικά βιβλία.
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)		
ΚΑΒΑΛΑ (ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ)
ΚΟΖΑΝΗ (ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΛΑΡΙΣΑ (ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ)
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)
ΠΑΤΡΑ (ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ)			
ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ)
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ΠΡΕΒΕΖΑ (ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ)
ΣΕΡΡΕΣ (ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ)
ΧΑΛΚΙΔΑ (ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ)
ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (και στο 4ο
πεδίο)
Το τμήμα αυτό λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του
1998. Ως σκοπό του έχει να προσφέρει θεωρητική και
πρακτική εκπαίδευση για τη δημιουργία στελεχών που
μπορούν να ασχοληθούν με σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήματα.
ΑΡΤΑ (ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ)
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Το τμήμα είναι νέο. Οι εργασιακές προοπτικές των αποφοίτων φαίνονται πολύ καλές αφού οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης επεκτείνουν συνεχώς τις δραστηριότητές τους.
ΚΑΛΑΜΑΤΑ (ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Λειτουργούν δύο τμήματα, στη Ρόδο και την Κρήτη. Η
φοίτηση είναι τριετής και περιλαμβάνει δύο κύκλους
σπουδών ανά έτος. Από τον Οκτώβριο μέχρι το Μάιο
γίνεται θεωρητική διδασκαλία και από τον Ιούνιο μέχρι
τον Σεπτέμβριο γίνεται πρακτική άσκηση. Οι απόφοιτοι
στελεχώνουν ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ταξιδιωτικά
πρακτορεία, εστιατόρια, κέντρα αναψυχής και αεροπορικές εταιρίες. Θα πρέπει για την εισαγωγή τους να
εξεταστούν και σε μια ξένη γλώσσα.
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΣΤΕ ΚΡΗΤΗΣ)
ΡΟΔΟΣ (ΑΣΤΕ ΡΟΔΟΥ)
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν ως στελέχη ξενοδοχειακών ή τουριστικών επιχειρήσεων. Η φοίτηση
διαρκεί 7 εξάμηνα εκ των οποίων το τελευταίο αφιερώνεται στην πρακτική άσκηση. Για την εισαγωγή απαιτείται εξέταση σε ξένη γλώσσα.
ΑΘΗΝΑ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ)
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ)
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
ΛΑΡΙΣΑ (ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ)
ΠΑΤΡΑ (ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ)
ΣΠΕΤΣΕΣ (ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ)
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟЇΟΝΤΩΝ
(και στο 4ο πεδίο)
Το τμήμα παρουσιάζεται αναλυτικά στο 4ο επιστημονικό πεδίο.
ΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να εργαστούν
όπου και αυτοί των χρηματοοικονομικών εφαρμογών
και σε ασφαλιστικές εταιρίες.
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ)
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ
Το τμήμα αποσκοπεί στην εκπαίδευση εξειδικευμένων στελεχών στον τομέα διοίκησης και διαχείρισης
ελεγκτικών και ασφαλιστικών εργασιών. Οι σπουδές
στο τμήμα επικεντρώνονται στη χρηματοοικονομική
διοίκηση, την ελεγκτική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, τον προγραμματισμό δράσης ασφαλιστικών επιχειρήσεων, το ασφαλιστικό δίκαιο. Παρέχει θεωρητική
και πρακτική εκπαίδευση και οι απόφοιτοί του μπορούν
να απασχοληθούν στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό
τομέα, σε τμήματα ελέγχου Α.Ε. και Ε.Π.Ε., νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σε ελέγχους διαχείρισης και
λειτουργίας οικονομικών οργανισμών, ασφαλιστικά
ταμεία κ.λπ.
ΚΑΛΑΜΑΤΑ (ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
ΠΡΕΒΕΖΑ (ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ)
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να εργαστούν σε
τράπεζες, χρηματιστηριακές εταιρίες και σε οποιαδήποτε άλλο οργανισμό που έχει συνεργασία με τράπεζες
και χρηματιστήριο.
ΚΟΖΑΝΗ (ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Ανώτατες
Στρατιωτικές
& Αστυνομικές
Σχολές
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Το τμήμα αυτό στοχεύει στη δημιουργία αξιωματικών
ικανών να στελεχώσουν την Ελληνική Αστυνομία. Θεωρείται ισοδύναμο με τα τμήματα ΑΕΙ και η διάρκεια φοίτησης είναι 4 έτη. Γίνονται δεκτοί τόσο άνδρες όσο και
γυναίκες .
ΑΘΗΝΑ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (Σ.Σ.Α.Σ.)
Στους σπουδαστές παρέχεται διπλή εκπαίδευση, στρατιωτική στη σχολή και ακαδημαϊκή στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης. Η φοίτηση διαρκεί 4 χρόνια. Ανάλογα
με το σώμα τοποθέτησης, οι απόφοιτοι ονομάζονται
Ανθυπολοχαγοί, Σημαιοφόροι ή Ανθυποσμηναγοί.
Υποχρεούνται να παραμείνουν στο σώμα 12 χρόνια.
Γίνονται δεκτές και γυναίκες.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ανώτερες
Στρατιωτικές
& Αστυνομικές
Σχολές
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
Η Σχολή Αστυφυλάκων λειτουργεί με παραρτήματα
σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και είναι το Σώμα που
αποφασίζει σε ποια πόλη θα φοιτήσουν οι επιτυχόντες.
Γίνονται δεκτές και γυναίκες. Η διάρκεια φοίτησης είναι
6 εξάμηνα και θεωρείται ισότιμη με των ΤΕΙ.
ΑΘΗΝΑ
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
(Σ.Υ.Δ.)
Η φοίτηση είναι διετής. Και γι' αυτούς ισχύουν ότι και
για τους αποφοίτους της Σ.Τ.Υ.Α. με μόνη διαφορά το
αντικείμενο εργασίας.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σχολές
Πυροσβεστικής
Ακαδημίας
Ανθυποπυραγων
Το τμήμα παρουσιάζεται αναλυτικά στο αφιέρωμα
«Ένστολα επαγγέλματα»
ΑΘΗΝΑ

