
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

 
ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

 
Τµήµα Θεολογίας 
Τµήµα Κοινωνικής Θεολογίας 
Τµήµα Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας 
 
Σκοπός: 
Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι η κατάρτιση των φοιτητών σε θέµατα που 
αφορούν το περιεχόµενο της Αγίας Γραφής, την ιστορική πορεία της εκκλησίας και 
γενικότερα τη χριστιανική πίστη και παράδοση. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί Τµήµα 
• Θεολογίας στη Θεολογική Σχολή Αθήνας, Θεσσαλονίκης  
• Κοινωνικής Θεολογίας στη Θεολογική Σχολή Αθήνας. 
• Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης. 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
Τµήµα Θεολογίας Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 
• Τοµέας Ερµηνευτικός 
• Τοµέας Ιστορικός 
• Τοµέας Συστηµατικής Θεολογίας 
• Τοµέας Πατερικών Σπουδών, Ιστορίας Δογµάτων και Συµβολικής 
 
Τµήµα Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας 
• Τοµέας Αγίας Γραφής και Πατερικής Γραµµατείας. 
• Τοµέας Ιστορίας, Δόγµατος, Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων. 
• Τοµέας Λατρείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης. 
• Τοµέας Δικαίου, Οργανώσεως Ζωής και Διακονίας της Εκκλησίας. 
 
Τµήµα Κοινωνικής Θεολογίας 
• Τοµέας Κανονικού Δικαίου και Βυζαντινής Θεολογίας. 
• Τοµέας Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποίµανσης. 
• Τοµέας Βιβλικών Σπουδών και Πολιτιστικού Βίου της Μεσογείου. 
• Τοµέας Θρησκειολογίας, Φιλοσοφίας και κοινωνιολογίας. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν. 
• Ως εκπαιδευτικοί στην εκπαίδευση (Δευτεροβάθµια Εκκλησιαστική).. 
• Ως κληρικοί στον εφηµεριακό κλήρο στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 



• Να αναλάβουν εργασία σε κάθε θέση που έχει ως αντικείµενό της τον άνθρωπο 
και τα προβλήµατά του, την οικογένεια και την κοινωνία (Ερευνητικά κέντρα, 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, Συµβουλευτικοί Σταθµοί). 

 
Άλλες πληροφορίες: 
Κληρικοί και µοναχοί µπορούν να φοιτήσουν στη Θεολογική Σχολή. 
 
 
 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ  
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

 
Τµήµα Αρχειονοµίας και 
Βιβλιοθηκονοµίας 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα παρέχει στους σπουδαστές θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σε όλους 
τους τοµείς που σχετίζονται µε την αρχειοθέτηση, την τεκµηρίωση και την 
αξιοποίηση βιβλίων, πληροφοριών και εγγράφων µουσειακής αξίας. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο (Κέρκυρα). 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση θα διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν 
• Σε υπηρεσίες πληροφόρησης και αρχείων 
• Σε βιβλιοθήκες (δηµόσιες, ιδιωτικές, ακαδηµαϊκές, ειδικές, σχολικές κλπ) 
• Υπηρεσίες και κέντρα τεκµηρίωσης και πληροφόρησης 
• Ως ελεύθεροι επαγγελµατίες - σύµβουλοι σε θέµατα οργάνωσης βιβλιοθηκών και 
υπηρεσιών πληροφόρησης 

• Σε µουσεία, στην οργάνωση και παρουσίαση των συλλογών τους 
 
Πηγές πληροφόρησης: 
Οδηγός σπουδών του τµήµατος. 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ - ΣΛΑΒΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΊΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 
Σκοπός: 
Τα Τµήµατα αυτά καταρτίζουν τους σπουδαστές στη µελέτη της γλώσσας, της 
ιστορίας και του πολιτισµού των χωρών αυτού. Επίσης, αντικείµενο σπουδών των 



Τµηµάτων είναι η µελέτη της οικονοµίας, της πολιτικής και των δηµογραφικών 
εξελίξεων των λαών αυτών. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
• Το Τµήµα Βαλκανικών Σπουδών λειτουργεί στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 

(Φλώρινα). 
• Το Τµήµα Βαλκανικών - Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών λειτουργεί στο 
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. 

• Το Τµήµα Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισµού Παρευξείνιων χωρών λειτουργεί 
στο Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης (Κοµοτηνή). 

 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
Τµήµα Βαλκανικών - Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 
Πτυχίο µε κατεύθυνση 
• Βαλκανικών Σπουδών 
• Σλαβικών Σπουδών 
• Ανατολικών Σπουδών 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι των Τµηµάτων αυτών µπορούν να εργαστούν 
• Σε ερευνητικά ιδρύµατα που ασχολούνται µε τις Βαλκανικές, Σλαβικές και 
Ανατολικές Σπουδές. 

• Στην εκπαίδευση για τη διδασκαλία µαθηµάτων της ειδικότητά τους. 
• Σε Υπουργεία ως σύµβουλοι, µορφωτικοί ακόλουθοι, εµπειρογνώµονες 
Βαλκανικών θεµάτων, διπλωµατικοί ακόλουθοι. 

• Σε οργανισµούς και επιχειρήσεις που αναπτύσσουν επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες στις προαναφερόµενες χώρες. 

 
Πηγές πληροφόρησης: 
Οδηγοί Σπουδών Τµηµάτων. 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ 
 
Σκοπός: 
Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στην έρευνα και 
µελέτη της Ιστορίας όλων των περιόδων. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο (Κέρκυρα). 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν 
• Ως καθηγητές στην εκαπίδευση 



• Ως ερευνητές σε βιβλιοθήκες, οργανισµούς, κέντρα µελετών, µορφωτικά 
ιδρύµατα. 

 
Πηγές πληροφόρησης: 
Οδηγός Σπουδών του Τµήµατος. 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ  
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα εκπαιδεύει τους φοιτητές στη σφαιρική κατανόηση των ιστορικών 
φαινοµένων και στη µελέτη των υλικών καταλοίπων των ανθρώπων του 
παρελθόντος. Έτσι, ερευνώντας τα πολιτισµικά δείγµατα του παρελθόντος 
εµπλουτίζεται η ιστορική γνώση του παρόντος. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στις Φιλοσοφικές Σχολές των Πανεπιστηµίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης, 
Ιωαννίνων, Κρήτης (Ρέθυµνο). 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
Χορηγείται ενιαίο πτυχίο Ιστορίας - Αρχαιολογίας 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα (ειδικεύσεις) 
• Ιστορίας 
• Αρχαιολογίας 
 
Κρήτη 
• Αρχαία - Μεσαιωνική Ιστορία 
• Νεώτερη και Σύγχρονη Ιστορία 
• Αρχαιολογία 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν 
• Στη δηµόσια και ιδιωτική εκπαίδευση 
• Στην αρχαιολογική υπηρεσία, σε υπηρεσίες αρχείων, µουσεία, βιβλιοθήκες. 
 
Πηγές πληροφόρησης: 
Οδηγός Σπουδών του Τµήµατος. 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα διδάσκει στους σπουδαστές την ιστορική πορεία των λαών της 
ανθρωπότητας, τους τρόπους συγκρότησης σε οµάδες του ανθρώπινου είδους και τις 
εκδηλώσεις του πνευµατικού, κοινωνικού και ηθικού βίου των λαών. 



Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης στην Κοµοτηνή. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
Ειδικεύσεις 
• Ιστορίας 
• Εθνολογίας 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν 
• Στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση για τη διδασκαλία κυρίως των ιστορικών 

µαθηµάτων 
• Σε υπηρεσίες του δηµοσίου όσο και ιδιωτικού τοµέα, µε αρµοδιότητες που 
εµπίπτουν στα αντικείµενα που καλλιεργεί το Τµήµα 

• Σε ερευνητικά - επιστηµονικά ιδρύµατα ως ιστορικοί και εθνολόγοι 
• Σε προγράµµατα ανασκαφών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, για την 
προώθηση της Ιστορικής και Εθνολογικής έρευνας. 

 
Πηγές πληροφόρησης: 
• Οδηγός σπουδών του Τµήµατος 
• Σύλλογος Αρχαιολόγων, Τηλ. 210-3247618 - Fax: 210-3252212 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα καταρτίζει επιστήµονες στη µελέτη της ιστορικής πορείας των λαών της 
ανθρωπότητας και των υλικών κατάλοιπων του παρελθόντος. Έτσι οι σπουδαστές 
κατανοούν την κοινωνική, πολιτική και πολιτισµική δοµή της κοινωνίας. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Βόλο. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
Ενιαίο πτυχίο µε κατευθύνσεις 
Ιστορίας 
Αρχαιολογίας 
Λαογραφίας 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν 
• Ως καθηγητές στην εκπαίδευση 
• Σε ερευνητικά - επιστηµονικά ιδρύµατα ως ιστορικοί και εθνολόγοι 
• Σε προγράµµατα ανασκαφών για την προώθηση της ιστορικής έρευνας. 



Πηγές πληροφόρησης: 
• Οδηγός σπουδών του Τµήµατος 
• Σύλλογος Αρχαιολόγων, Τηλ. 210-3247618 - Fax: 210-3252212 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
 
Το Τµήµα αναπτύσσεται στο 2ο επιστηµονικό πεδίο, στις θετικές επιστύµες. 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
Σκοπός: 
Σκοπός του Τµήµατος είναι η εκπαίδευση επιστηµόνων στη µελέτη και έρευνα του 
πολιτισµού, της ιστορίας και των οικονοµικών και πολιτικών δοµών των χωρών της 
νότιας και νοτιοανατολικής Μεσογείου. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Πανεπιστήµιου Αιγαίου (Ρόδος). 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
Θεσσαλονίκη 
• Φιλοσοφίας 
• Παιδαγωγικής 
 
Αθήνα, Γιάννενα 
• Φιλοσοφίας 
• Παιδαγωγικής 
• Ψυχολογίας 
 
Κρήτη 
• Φιλοσοφία 
• Κοινωνιολογία 
• Ψυχολογία 
• Παιδαγωγικά 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι των τµηµάτων αυτών µπορούν να εργαστούν 
• Στη δηµόσια και ιδιωτική εκπαίδευση 
• Σε ιδρύµατα προστασίας της ψυχικής υγείας του παιδιού κλπ. 
 
Πηγές πληροφόρησης: 
Οδηγός σπουδών του Τµήµατος 
 
 



ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
 
Σκοπός: 
Σκοπός του Τµήµατος είναι η κατάρτιση επιστηµόνων στη διάδοση της γνώσης της 
φιλοσοφίας, την προβολή της ελληνικής φιλοσοφικής διανόησης και την αξιολόγηση 
των συνεπειών της επιστήµης αυτής για το άτοµο και το κοινωνικό σύνολο. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Πανεπιστήµιο της Πάτρας. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του τµήµατος αυτού µπορούν να απασχολούνται: 
• Ως εκπαιδευτές και επιµορφωτές στη διδασκαλία µαθηµάτων φιλοσοφίας και 
ηθικής πολιτικής 

• Ως σύµβουλοι για ηθικοπρακτικά ζητήµατα σε νοσηλευτικά ή ερευνητικά 
ιδρύµατα, επιχειρήσεις. 

 
 
ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
 
Σκοπός: 
Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να µεταδίδει στους φοιτητές του τις απαραίτητες 
γνώσεις για τη µελέτη της Ελληνικής γλώσσας, της λογοτεχνίας του πολιτισµού όπως 
εκφράζονται διαχρονικά µέσα από τα γραπτά µνηµεία. Ακόµη, το Τµήµα παρέχει 
παιδαγωγική κατάρτιση για την επιστηµονική και επαγγελµατική τους σταδιοδροµία. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στις Φιλοσοφικές Σχολές των Πανεπιστηµίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης, 
Πάτρας, Ιωαννίνων, Κρήτης (Ρέθυµνο) και Θράκης (Κοµοτηνή). 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
Πανεπιστήµια Αθήνας και Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων: 
Ενιαίο πτυχίο µε ειδικεύσεις: 
• Κλασσικής Φιλολογίας 
• Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας 
• Γλωσσολογίας 
 
Πανεπιστήµιο Πάτρας: 
Το Τµήµα προσφέρει πρόγραµµα σπουδών σε 3 ειδικούς τοµείς: 
• Κλασσικά (Αρχαία Ελληνικά και Λατινικά) 
• Μεσαιωνικές και Μοντέρνες Ελληνικές Μελέτες 
• Γλωσσολογία 
 



Κρήτη: 
• Τοµέας Κλασικών Σπουδών 
• Τοµέας Βυζαντινής και Μοντέρνας Ελληνικής Φιλολογίας 
• Τοµέας Γλωσσολογίας 
• Τοµέας Θεάτρου και Μουσικολογίας 
 
Πανεπιστήµιο Θράκης: 
• Κλασικής Φιλολογίας 
• Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν  
• Ως καθηγητές στη δηµόσια και ιδιωτική εκπαίδευση 
• Ως ερευνητές σε αρχεία, βιβλιοθήκες 
• Ως συγγραφείς και διορθωτές κειµένων σε εκδοτικούς οίκους, εφηµερίδες 
• Στα ΜΜΕ 
 
Πηγές πληροφόρησης: 
• Οδηγός σπουδών του Τµήµατος 
• Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, Τηλ. 210-5243434, Fax 210-5228231 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 
 
Σκοπός: 
Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστηµόνων στην κατανόηση, 
µελέτη, έρευνα, και ερµηνεία της συµπεριφοράς των ανθρώπων. 
 
Τόπος Λειτουργίας:  
Λειτουργεί ως ανεξάρτητο Πρόγραµµα στη Φιλοσοφική Αθήνας, ως ανεξάρτητο 
Τµήµα στη Φιλοσοφική Θεσσαλονίκης, στη Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών Ρεθύµνου 
Κρήτης και στο Πάντειο Πανεπιστήµιο. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
Πτυχίο Ψυχολογίας µε κατευθύνσεις 
• Εξελικτική ή Σχολική Ψυχολογία 
• Κοινωνική Ψυχολογία ή Οργανωτική Ψυχολογία 
• Ψυχολογία της προσωπικότητας ή Κλινική Ψυχολογία 
 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης  (ειδικεύσεις) 
• Πειραµατική και Γνωστική Ψυχολογία 
• Εξελικτική και Σχολική Ψυχολογία 
• Κοινωνική και Κλινική Ψυχολογία 
 
Πάντειο Πανεπιστήµιο 
• Τοµέας Κλινικής Ψυχολογίας 



• Τοµέας Κοινωνικής Ψυχολογίας 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν 
• Σε ερευνητικά κέντρα 
• Σε ψυχιατρικές κλινικές 
• Σε κέντρα αποκατάστασης αναπήρων 
• Σε θεραπευτικές κοινότητες 
• Σε σχολεία, οικοτροφεία 
• Σε βιοµηχανικές µονάδες και επιχειρήσεις 
• Ως ελεύθεροι επαγγελµατίες στο δικό τους γραφείο. 
 
Πηγές πληροφόρησης: 
• Οδηγός σπουδών του τµήµατος 
• Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων, τηλ. 210-7711449 
 
 

 
 
 
 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΕΣ 

 
ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
 
Σκοπός: 
Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να µεταδώσει στους φοιτητές τις απαραίτητες 
γνώσεις για να ασχοληθούν µε την Αγγλική Γλώσσα, Φιλολογία και Πολιτισµό, 
προκειµένου να καλύψουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης, αλλά και της έρευνας, της 
µετάφρασης και της επικοινωνίας. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στις Φιλοσοφικές Σχολές των Πανεπιστηµίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
Πανεπιστήµιο Αθηνών 
• Τοµέας Γλώσσας-Γλωσσολογίας 
• Τοµέας Λογοτεχνίας-Πολιτισµού 
 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
• Τοµέας Θεωρητικής και Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας 
• Τοµέας Αγγλικής Λογοτεχνίας και Πολιτισµού 
 
 



Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν 
• Στη δηµόσια, ιδιωτική και φροντιστηριακή εκπαίδευση 
• Ως µεταφραστές 
• Σε δηµόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε θέσεις όπου χρειάζονται 
ιδιαίτερες γνώσεις αγγλικής γλώσσας 

• Σε τράπεζες και Οργανισµούς 
 
Πηγές πληροφόρησης: 
Οδηγός σπουδών του τµήµατος 
 
Άλλες πληροφορίες: 
Ο υποψήφιος για το Τµήµα εξετάζεται επιπλέον στο µάθηµα της Αγγλικής Γλώσσας. 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
 
Σκοπός: 
Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να προσφέρει στους φοιτητές τις απαραίτητες 
γνώσεις για να ασχοληθούν µε τη γαλλική γλώσσα, φιλολογία και πολιτισµό για τις 
ανάγκες της εκπαίδευσης, της έρευνας και της επικοινωνίας. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στις Φιλοσοφικές Σχολές των Πανεπιστηµίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο 
• Τοµέας Γαλλικής Λογοτεχνίας 
• Τοµέας Γλωσσολογίας και Διδακτικής των Γλωσσών 
• Τοµέας Μετάφρασης 
 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
• Τοµέας Γαλλικής Λογοτεχνίας 
• Τοµέας Γλωσσολογίας και Διδακτικής των Γλωσσών 
• Τοµέας Μετάφρασης 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του τµήµατος µπορούν να σταδιοδροµήσουν επαγγελµατικά 
• Στη δηµόσια και Ιδιωτική Μέση Εκπαίδευση, και 
• έπειτα από µεταπτυχιακές σπουδές στην Ανώτατη Εκπαίδευση, στα Τ.Ε.Ι. και το 
Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών της Πανεπιστηµιακής Λέσχης για τη διδασκαλία 
της Γαλλικής Γλώσσας, 

• Στη Δηµόσια Διοίκηση, το Διπλωµατικό Σώµα, σε Οργανισµούς και το 
µεταφραστικό τµήµα του Υπουργείου Εξωτερικών, 

• Στις τράπεζες (ελληνικές και ξένες), στον Τουρισµό, στην Δηµοσιογραφία, στους 
Διεθνείς Οργανισµούς (Ο.Η.Ε., UNESCO, UNICEF) και στις διάφορες υπηρεσίες 
της ΕΕ. 



• Σε επιχειρήσεις. 
 
Πηγές πληροφόρησης: 
• Οδηγός σπουδών του Τµήµατος 
• Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας, Μάρνη 43, Αθήνα, Τηλ. και Fax: 

210-5245644 
 
Άλλες πληροφορίες: 
Ο υποψήφιος για το Τµήµα εξετάζεται επιπλέον στο µάθηµα της Γαλλικής Γλώσσας. 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
 
Σκοπός: 
Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να µεταδώσει στους φοιτητές του τις απαραίτητες 
γνώσεις, για να ασχοληθούν µε τη διδακτική της γερµανικής ως ξένης γλώσσας, 
καθώς και µε την έρευνα και τη µετάφραση. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στις Φιλοσοφικές Σχολές των Πανεπιστηµίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
• Γλωσσολογία 
• Λογοτεχνία 
• Πολιτισµός 
• Μεθοδική - Διδακτική και Μετάφραση 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του τµήµατος µπορούν να σταδιοδροµήσουν επαγγελµατικά 
• Στη Δηµόσια και Ιδιωτική Εκπαίδευση και έπειτα από µεταπτυχιακές σπουδές 
στην Ανώτατη Εκπαίδευση, στα Τ.Ε.Ι. και το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών της 
Πανεπιστηµιακής Λέσχης για τη διδασκαλία της Γερµανικής γλώσσας, 

• Στη Δηµόσια Διοίκηση, το Διπλωµατικό Σώµα, σε Οργανισµούς και το 
µεταφραστικό τµήµα του Υπουργείου Εξωτερικών, 

• Στις τράπεζες (ελληνικές και ξένες), στον Τουρισµό, στην Δηµοσιογραφία, στους 
Διεθνείς Οργανισµούς (Ο.Η.Ε., UNESCO, UNICEF) και στις διάφορες υπηρεσίες 
της ΕΕ. 

• Σε επιχειρήσεις. 
 
Πηγές πληροφόρησης: 
Οδηγός σπουδών του Τµήµατος 
 
Άλλες πληροφορίες: 
Ο υποψήφιος για ο Τµήµα εξετάζεται επιπλέον και στο µάθηµα της Γερµανικής 
Γλώσσας. 
 



ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΤΑΛΙΚΗΣ  
ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ) 
 
Σκοπός: 
Σκοπός του Τµήµατος είναι να µεταδώσει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις για 
να ασχοληθούν µε την ιταλική γλώσσα στον τοµέα της έρευνας και της µετάφρασης 
αλλά για να καλύψουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης σε καθηγητές αυτής της 
γλώσσας. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί 
Στο Πανεπιστήµιο Αθηνών στο Τµήµα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας (Κατεύθυνση Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας) 
Στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης στο Τµήµα Ιταλικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του τµήµατος µπορούν να σταδιοδροµήσουν επαγγελµατικά 
• Στη Δηµόσια και Ιδιωτική Εκπαίδευση και έπειτα από µεταπτυχιακές σπουδές 
στην Ανώτατη Εκπαίδευση, στα Τ.Ε.Ι. και το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών της 
Πανεπιστηµιακής Λέσχης για τη διδασκαλία της Γερµανικής γλώσσας, 

• Στη Δηµόσια Διοίκηση, το Διπλωµατικό Σώµα, σε Οργανισµούς και το 
µεταφραστικό τµήµα του Υπουργείου Εξωτερικών, 

• Στις τράπεζες (ελληνικές και ξένες), στον Τουρισµό, στην Δηµοσιογραφία, στους 
Διεθνείς Οργανισµούς (Ο.Η.Ε., UNESCO, UNICEF) και στις διάφορες υπηρεσίες 
της ΕΕ. 

• Σε επιχειρήσεις. 
 
Πηγές πληροφόρησης: 
Οδηγός σπουδών του Τµήµατος 
 
Άλλες πληροφορίες: 
Ο υποψήφιος για το Τµήµα εξετάζεται επιπλέον στο µάθηµα της Ιταλικής Γλώσσας. 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ) 
ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ - ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 
 



Σκοπός: 
Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι η καλλιέργεια και διάδοση της γλώσσας, της 
γλωσσολογίας, της λογοτεχνίας και του πολιτισµού της Ισπανίας. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Το Τµήµα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας λειτουργεί στο Πανεπιστήµιο Αθηνών 
και στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο (Κέρκυρα). 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του τµήµατος µπορούν να εργαστούν: 
• Ως εκπαιδευτές στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα 
• Ως εµπειρογνώµονες και σύµβουλοι σε διπλωµατικές αποστολές 
• Ως ειδικοί επιστήµονες σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύµατα 
• Ως µεταφραστές 
 
Άλλες πληροφορίες: 
Οι υποψήφιοι για τα Τµήµατα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας εξετάζονται στο 
µάθηµα της Ισπανικής γλώσσας. 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ - ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Η ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα αυτό έχει ως σκοπό την εκπαίδευση µεταφραστών και διερµηνέων για τους 
διεθνείς οργανισµούς και την εσωτερική αγορά. Ο διερµηνέας συνήθως µεταφράζει 
αυτό που ακούει µέσα από την κατάλληλα εξοπλισµένη καµπίνα. Έχει επίσης τη 
δυνατότητα να αποδίδει την πρωτότυπη οµιλία µετά τον οµιλητή µε τη βοήθεια 
σηµειώσεων. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο (Κέρκυρα). 
 
Διάρκεια Σπουδών 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα από τα οποία το 7ο γίνεται υποχρεωτικά σε 
Πανεπιστήµιο του εξωτερικού. 
• Στη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών 
• Στο Δηµόσιο, σε Τράπεζες και Οργανισµούς 
• Στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης (εκδοτικού οίκους, τηλεόραση, ραδιόφωνο) 
• Ως ελεύθεροι επαγγελµατίες να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε συνέδρια, 
σεµινάρια κλπ. 

 
Πηγές πληροφόρησης: 
Πανελλήνιος Σύλλογος Διερµηνέων Συνεδρίων, κεφαλληνίας 2, 11361 Αθήνα, 
Τηλ: 210-8216789, 210-8235778, Fax: 210-8221945 



Άλλες πληροφορίες: 
Οι υποψήφιοι για το Τµήµα εξετάζονται επιπλέον σε δύο από τις ξένες γλώσσες: 
Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά. 
 
 
 

ΝΟΜΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα εφοδιάζει τους φοιτητές µε εξειδικευµένες γνώσεις στο τοµέα του 
Δηµόσιου, της Διοικητικής Επιστήµης και της Πολιτικής Οικονοµίας ώστε να 
αναδειχθούν ικανά στελέχη για την οργάνωση και λειτουργία του σύγχρονου 
κράτους. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Πάντειο Πανεπιστήµιο της Αθήνας. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
Πτυχίο Δηµόσιας Διοίκησης µε κατευθύνσεις: 
• Δηµόσιας Οικονοµικής 
• Δηµοσίων Θεσµών 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν 
• Σε υπηρεσίες και επιχειρήσεις του Δηµόσιου Τοµέα και της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης 

• Σε επιχειρήσεις, λογιστήρια, ασφαλιστικές εταιρείες 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος εγγράφονται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος. 
 
Πηγές πληροφόρησης: 
Οδηγός σπουδών του Τµήµατος. 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ  
ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ 
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
 
Σκοπός: 
Τα Τµήµατα παρέχουν στους σπουδαστές θεωρητική πρακτική γνώση στην επιστήµη 
της επικοινωνίας και στις τεχνικές της κλασικής και ηλεκτρονικής δηµοσιογραφίας. 
 



Τόπος Λειτουργίας: 
Το Τµήµα Δηµοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας λειτουργεί ως 
ανεξάρτητο τµήµα στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. 
Το Τµήµα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης λειτουργεί στο 
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο και στο Πάντειο Πανεπιστήµιο. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
Τµήµα Δηµοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας 
Πτυχίο Δηµοσιογραφίας και ΜΜΕ µε ειδικεύσεις 
• Δηµοσιογραφίας και 
• ΜΜΕ 
 
Τµήµα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης Πανεπιστήµιο Αθηνών 
• Τοµέας Πολιτισµού, Περιβάλλοντος, Επικοινωνιακών Εφαρµογών και 
Τεχνολογίας 

• Τοµέας Ψυχολογίας της Επικοινωνίας Επικοινωνιακών Πρακτικών και 
Σχεδιασµού 

• Τοµέας Κοινωνικής και Πολιτικής Ανάλυσης της Επικοινωνίας 
 
Πάντειο Πανεπιστήµιο 
Ενιαίο πτυχίο µε κατευθύνσεις 
• Μ.Μ.Ε. 
• Επικοινωνία - Πολιτισµός 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι των Τµηµάτων µπορούν να εργαστούν  
• Σε υπηρεσίες και οργανισµούς του δηµόσιου τοµέα και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης που δραστηριοποιούνται στο χώρο των πολιτιστικών εκδηλώσεων 

• Σε εταιρείες διαφήµισης και δηµοσίων σχέσεων 
• Σε δηµοσιογραφικούς οργανισµούς και ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς 
• Σε τµήµατα δηµοσίων σχέσεων στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα 
 
Πηγές πληροφόρησης: 
• Οδηγός σπουδών των Τµηµάτων 
• Πανελλήνια Ένωση Δηµοσιογράφων, Τηλ: 210-3632601, Fax: 210-3632608 
 
Άλλες πληροφορίες: 
Οι υποψήφιοι για τα Τµήµατα αυτά εξετάζονται επιπλέον σε µία από τις ξένες 
γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερµανική, Ιταλική. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
Σκοπός:  
Το Τµήµα εκπαιδεύει τους σπουδαστές του στη µελέτη και έρευνα 
κοινωνικοπολιτικών προβληµάτων, οικονοµικών και κοινωνικών σχηµατισµών, του 
Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Πάντειο Πανεπιστήµιο στην Αθήνα και στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
Πάντειο Πανεπιστήµιο 
• Τοµέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσµών 
• Τοµέας Διεθνών Σχέσεων 
• Τοµέας Διεθνούς Πολιτικής Οικονοµίας και Πολιτισµικών Σχέσεων 
 
Απασχόληση: 
Οι Πτυχιούχοι του Τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν 
• Ως στελέχη σε υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα που καλύπτουν τις ανάγκες της 
χώρας µας στον τοµέα των εξωτερικών σχέσεων και ιδιαίτερα της επικοινωνίας 
της χώρας µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

• Σε επιχειρήσεις και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των πολιτικών 
και νοµικών σχέσεων 

• Στο διπλωµατικό σώµα και σε Ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισµούς εντός και 
εκτός Ελλάδος 

• Σε επιστηµονικά ινστιτούτα και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του 
εξωτερικού 

 
Πηγές πληροφόρησης: 
Οδηγός σπουδών του Τµήµατος 
 
Άλλες πληροφορίες: 
Οι υποψήφιοι για το Τµήµα εξετάζονται επιπλέον σε µία από τις ξένες γλώσσες: 
Αγγλική, Γαλλική, Γερµανική, Ιταλική. 
 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα προάγει την έρευνα στην εκπαιδευτική και κοινωνική πολιτική και 
ιδιαίτερα στους τοµείς της συνεχούς εκπαίδευσης ενηλίκων ατόµων µε ειδικές 
ανάγκες. Επιπλέον, εκπαιδεύει τους φοιτητές στις τεχνολογίες ου χρησιµοποιούνται 



στην εκπαίδευση και στην αξιολόγησή της. Τέλος, συντελεί στη διαµόρφωση και 
ανάπτυξη του θεσµού της κοινωνικής πολιτικής. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη). 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
Πτυχίο µε ειδικεύσεις 
• Συνεχούς Εκπαίδευσης 
• Εκπαίδευση Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες 
 
Απασχόληση: 
Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Συνεχούς Εκπαίδευσης µπορούν να απασχοληθούν: 
• Σε οργανισµούς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα που ασχολούνται µε τον 
επαγγελµατικό προσανατολισµό καθώς και µε την οικονοµική (επαγγελµατική) 
και κοινωνική ενσωµάτωση µειονεκτούντων ατόµων 

• Σε προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων που ανήκουν στην οµάδα 
των λειτουργικά αναλφαβήτων 

• Σε εταιρείες που αναλαµβάνουν και εκπονούν επιχειρησιακά προγράµµατα για 
επαγγελµατική κατάρτιση µε τα δεδοµένα των νέων τεχνολογιών. 

• Σε προγράµµατα διάδοσης της ελληνικής γλώσσας σε ενήλικους άλλων χωρών 
 
Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Εκπαίδευση Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες µπορούν να 
εργαστούν: 
• Ως εξειδικευµένοι εκπαιδευτές στην ειδική αγωγή, σε κέντρα υγείας, ψυχικής 
υγιεινής και ψυχοεκπαιδευτικής υποστήριξης. 

 
Πηγές πληροφόρησης: 
Οδηγός σπουδών του Τµήµατος. 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ 
 
Σκοπός: 
Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η κατάρτιση επιστηµόνων σε κοινωνικά και 
πολιτισµικά φαινόµενα και η ανάλυση των γενικών και ειδικών αρχών που διέπουν 
τις πολιτισµικές διαφορές στις ανθρώπινες κοινωνίες. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου (Μυτιλήνη). 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
Το πρόγραµµα µαθηµάτων περιλαµβάνει τρεις (3) κατευθύνσεις σπουδών: 
• Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 



• Ιστορίας 
• Επικοινωνίας και Πολιτισµού 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν 
• Σε δηµόσια ή ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα 
• Σε ευρύτερους χώρους διαπολιτισµικής εκπαίδευσης (π.χ. µουσεία) 
• Στην εκπαίδευση και κατάρτιση 
• Στην τοπική αυτοδιοίκηση και σε δηµόσιους οργανισµούς και υπηρεσίες που 
εκπονούν, εφαρµόζουν και αξιολογούν προγράµµατα κοινωνικής πολιτικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης. 

• Στα ΜΜΕ 
• Σε εταιρείες διαφήµισης κα δηµοσκοπήσεων των ερευνών της αγοράς 
 
Πηγές πληροφόρησης: 
• Οδηγός σπουδών του Τµήµατος 
• Σύλλογος Γνωστικής Ανθρωπολογίας, Τηλ. και Fax: 210-9027483 
 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
Σκοπός: 
Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να καταρτίζει στελέχη ικανά να σχεδιάσουν 
προγράµµατα κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής εργασίας. Επίσης, εξειδικεύει 
επιστήµονες στη διεξαγωγή έρευνας σε ζητήµατα κοινωνικών αναγκών και 
κοινωνικής παρέµβασης. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο πανεπιστήµιο Θράκης (Κοµοτηνή). 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Κατευθύνσεις: 
• Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής 
• Κοινωνικής Εργασίας 
 
Απασχόληση: 
Οι απόφοιτοι του Τµήµατος µπορούν να εργαστούν: 
• Σε υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται στην κοινωνική ασφάλεια, την αγορά 
εργασίας, την καταπολέµηση της ανεργίας, τον κοινωνικό αποκλεισµό, την υγεία 
και την προστασία του περιβάλλοντος. 

• Σε επιτελικές θέσεις του δηµόσιου τοµέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης όπου 
σχεδιάζονται, συντονίζονται και αξιολογούνται προγράµµατα κοινωνικής 
παρέµβασης για οµάδες ή κοινότητες στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του 
κράτους. 

• Σε φορείς που εφαρµόζουν προγράµµατα κοινωνικής πολιτική σε θέµατα 
προστασίας του παιδιού, του εφήβου, των υπερηλίκων και άλλων ευπαθών ή 
κοινωνικά αποκλεισµένων ατόµων. 



• Σε κέντρα Ψυχικής Υγιεινής, Νοσοκοµεία, φυλακές, Κέντρα Αποτοξίνωσης 
Ναρκοµανών όπου εφαρµόζονται προγράµµατα προληπτικής θεραπευτικής 
εργασίας και επανένταξης ατόµων 

• Στην εκπαίδευση και κατάρτιση στον τοµέα της κοινωνικής εργασίας. 
• Σε ερευνητικά κέντρα τα οποία διεξάγουν µελέτες, στον τοµέα της Κοινωνικής 
Πολιτικής και διοίκησης. 

 
Πηγές πληροφόρησης: 
Οδηγός σπουδών του Τµήµατος. 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα µεταδίδει στους φοιτητές του τις γνώσεις, για να µελετούν τις δοµές της 
κοινωνίας και να καταγράφουν και αναλύουν στη συνέχεια, τα αίτια που 
διαµορφώνουν ή µεταβάλουν την κοινωνικής συµπεριφορά και τις κοινωνικές 
σχέσεις. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στην Αθήνα στο Πάντειο Πανεπιστήµιο, στο Πανεπιστήµιο Κρήτης 
(Ρέθυµνο) και στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
Πάντειο Πανεπιστήµιο 
• Τοµέας Γενικής Κοινωνιολογίας 
• Τοµέας Κοινωνικής Μορφολογίας 
• Τοµέας Νεοελληνικής Γλώσσας 
• Τοµέας Εγκληµατολογίας 
 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου 
• Τοµέας Κοινωνιολογικής Θεωρίας-Μακροκοινωνιολογίας, Παγκόσµιας 
Κοινωνίας 

• Τοµέας Συγκριτικής Κοινωνιολογίας 
• Τοµέας Κοινωνιολογίας της Εργασίας και της Τεχνολογίας 
• Τοµέας Κοινωνιολογίας των Πόλεων και Αγροτικής Κοινωνιολογίας 
• Τοµέας της Κοινωνιολογίας της Νεότητας του Αθλητισµού και της Αναψυχής 
• Τοµέας Μεθόδων και Τεχνικών της Κοινωνικής Έρευνας 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν: 
• Σε Ινστιτούτα ή Πανεπιστηµιακά Κέντρα 
• Σε Οργανισµούς, βιοµηχανίες 
• Ως καθηγητές στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση 
 
Πηγές πληροφόρησης: 
Οδηγός σπουδών του Τµήµατος 



ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ 
 
Σκοπός: 
Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να µεταδώσει στους φοιτητές του τις απαραίτητες 
γνώσεις για να ασχοληθούν µε τη µελέτη και ερµηνεία της νοµοθεσίας, την εφαρµογή 
και την υπεράσπιση του δικαίου. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στα Πανεπιστήµια Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Θράκης (Κοµοτηνή). 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
• Τοµέας Α Ιδιωτικού Δικαίου 
• Τοµέας Β Ιδιωτικού Δικαίου 
• Τοµέας Δηµοσίου Δικαίου 
• Τοµέας Ποινικών Επιστηµών 
• Τοµέας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου 
• Τοµέας Διεθνών Σπουδών 
 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
• Τοµέας Αστικού, Αστικού Δικονοµικού και Εργατικού Δικαίου 
• Τοµέας Δηµοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήµης 
• Τοµέας Διεθνών Σπουδών 
• Τοµέας Εµπορικού και Οικονοµικού Δικαίου 
• Τοµέας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου 
• Τοµέας Ποινικών και Εγκληµατολογικών Επιστηµών 
 
Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο 
• Τοµέας Διεθνών Σπουδών 
• Τοµέας Ιδιωτικού Δικαίου 
• Τοµέας Εµπορικού και Εργατικού Δικαίου 
• Τοµέας Ποινικού Δικαίου και Ποινικών Επιστηµών 
• Τοµέας Δηµόσιου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήµης 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν: 
• Ως ελεύθεροι επαγγελµατίες ασκώντας το δικηγορικό επάγγελµα 
Για την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλµατος είναι απαραίτητη η άδεια που οι 
πτυχιούχοι των Τµηµάτων Νοµικής µπορούν να πάρουν, αφού ασκηθούν 18 µήνες σε 
δικηγορικό γραφείο και περάσουν τις σχετικές εξετάσεις στον Άρειο Πάγο. 
• Ως υποθηκοφύλακες, συµβολαιογράφοι, δικαστικοί λειτουργοί 
Οι υποψήφιοι για ορισµένη θέση συµβολαιογράφου µετά την άσκηση δικηγορίας, 
συµµετέχουν σε σχετικό διαγωνισµό που προκηρύσσει κάθε χρόνο το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης. 
Προκειµένου να ακολουθήσει κάποιος καριέρα στο δικαστικό σώµα, υποχρεούται να 
φοιτήσει στην Εθνική Σχολή Δικαστών. 



Ο υποψήφιος για διπλωµατική καριέρα χρειάζεται να φοιτήσει στο σχολή του 
διπλωµατικού σώµατος. 
 
Πηγές πληροφόρησης: 
Δικηγορικός Σύλλογος, Τηλ: 210-3398205 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
 
Σκοπός: 
Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να µεταδίδει στους φοιτητές τις απαραίτητες 
γνώσεις για τη µελέτη και έρευνα θεµελιωδών κοινωνικών προβληµάτων, πολιτικών 
συστηµάτων, οικονοµικών και κοινωνικών σχηµατισµών. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Πάντειο Πανεπιστήµιο στην Αθήνα 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
Το πτυχίο είναι ενιαίο µε κατευθύνσεις: 
• Ελληνικών και Βαλκανικών Σπουδών 
• Ευρωπαϊκών Σπουδών 
• Κοινωνικής και Πολιτικής Θεωρίας 
• Νεότερης Ιστορίας 
• Πολιτικής Κοινωνιολογίας και Συγκριτικής Πολιτικής Ανάλυσης 
• Πολιτικών Συστηµάτων 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν 
• Στην εκπαίδευση µετά από πρόσθετη παιδαγωγική εκπαίδευση 
• Στο δηµόσιο τοµέα και τον τοπική αυτοδιοίκηση 
• Σε επιχειρήσεις και εταιρείες δηµόσιων σχέσεων 
 
Πηγές πληροφόρησης: 
Οδηγός σπουδών του Τµήµατος 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 
Σκοπός: 
Σκοπός του Τµήµατος είναι η κατάρτιση επιστηµόνων σε τοµείς που σχετίζονται µε 
τη λειτουργία των πολιτικών θεσµών. Ειδικότερα οι σπουδαστές εκπαιδεύονται στην 
έρευνα και ανάλυση και ανάλυση των προβληµάτων που συνδέονται µε την ανάπτυξη 
των σύγχρονων κοινωνιών, την εκλογική συµπεριφορά των πολιτών, τα σύγχρονα 
ιδεολογικά ρεύµατα. 



Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Πανεπιστήµιο Κρήτης (Ρέθυµνο) και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης (Πολιτικών Επιστηµών). 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
Πανεπιστήµιο Κρήτης 
Οι άξονες σπουδών του Τµήµατος είναι 
• Πολιτική θεωρία 
• Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση 
• Δηµόσια Διοίκηση-Δηµόσια Πολιτική 
• Διεθνείς Σχέσεις-Ευρωπαϊκή Ενοποίηση 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι µπορούν να εργαστούν: 
• Σε φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα 
• Στην τοπική αυτοδιοίκηση 
• Στα µέσα ενηµέρωσης 
• Σε εταιρείες δηµοσκόπησης 
• Σε εταιρείες και επιχειρήσεις δηµοσίων σχέσεων 
 
Πηγές πληροφόρησης: 
Οδηγός σπουδών του Τµήµατος 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα καταρτίζει επιστήµονες στο χώρο της Πολιτικής Επιστήµης, της Πολιτικής 
Ανάλυσης, των Διεθνών και Ευρωπαϊκών σπουδών και της Διοικητικής Επιστήµης. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών του 
Πανεπιστήµιου Αθηνών. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
Οι σπουδές στο Τµήµα περιλαµβάνουν τέσσερις κύκλους σπουδών 
• Σπουδών Πολιτικής Ανάλυσης 
• Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
• Σπουδών Διοικητικής Επιστήµης 
• Σπουδών Κοινωνιολογίας 
 
 
 



Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι µπορούν να εργαστούν: 
• Σε φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα 
• Στην τοπική αυτοδιοίκηση 
• Στα µέσα ενηµέρωσης 
• Σε εταιρείες δηµοσκόπησης 
• Σε εταιρείες και επιχειρήσεις δηµοσίων σχέσεων 
 
Πηγές πληροφόρησης: 
Οδηγός σπουδών του Τµήµατος 
 
 
 

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ 

 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα εκπαιδεύει τους σπουδαστές στις θεωρητικές και πρακτικές σπουδές των 
πλαστικών τεχνών, στις εφαρµοσµένες τέχνες, το σχέδιο (γκράφιτι, computer 
graffiti), το σκίτσο (κόµικς-κινούµενο σχέδιο), στην τρισδιάστατη κινούµενη εικόνα, 
τις Επιστήµες της Τέχνης (ιστορία των τεχνών, φιλοσοφία της τέχνης, την αισθητική 
κοινωνιολογία και ανθρωπολογία της τέχνης). Επιπλέον οι σπουδαστές καταρτίζονται 
σε πιο εξειδικευµένες σπουδές όπως οι πολιτισµικοί θεσµοί και η διαχείριση της 
πολιτισµικής κληρονοµιάς. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µπορούν να εργαστούν: 
• Ως ιστορικοί της τέχνης στα ΜΜΕ, τηλεοπτικούς σταθµούς, εκδοτικούς 
οργανισµούς 

• Ως στελέχη διοίκησης-διαχείρισης µουσείων και πολιτιστικών θεσµών 
• Ως σύµβουλοι σε γκαλερί έργων τέχνης. 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
Σκοπός: 
Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να παρέχει στους φοιτητές θεωρητική κατάρτιση 
στην ιστορία του θεάτρου και γενικότερα στην ανάλυση του θεατρικού φαινοµένου. 
Παράλληλα προσφέρεται στους φοιτητές η δυνατότητα ουσιαστικής επαφής µε τη 
θεατρική πράξη. 
 



Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στα Πανεπιστήµια Αθηνών και Πατρών. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν: 
• Ως θεατρολόγοι, κριτικοί και θεωρητικοί της τέχνης στον ηµερήσιο και περιοδικό 
τύπο και σε εκδοτικούς οίκους 

• Ως υπεύθυνοι για θεατρικά και καλλιτεχνικά προγράµµατα σε υπουργεία, 
οργανισµούς, τοπική αυτοδιοίκηση, µέσα µαζικής ενηµέρωσης (ραδιόφωνο-
τηλεόραση) 

• Ως καθηγητές σε δραµατικές σχολές, στα Πανεπιστηµιακά Τµήµατα θεατρικών 
Σπουδών. 

 
Πηγές πληροφόρησης: 
• Οδηγός σπουδών του τµήµατος 
• Σύλλογος Ηθοποιών Ελεύθερων Θεάτρου, Τηλ και Fax: 210-8645206 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ 
 
Σκοπός: 
Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η επιστηµονική µελέτη του θεατρικού φαινοµένου, 
η καλλιέργεια της θεατρικής τέχνης και η κατάρτιση επιστηµόνων µε καλλιτεχνική 
παιδεία και καλλιτεχνών µε θεωρητική υποδοµή. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 10 εξάµηνα 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
Ενιαίο πτυχίο µε κατευθύνσεις: 
• Θεατρολογία 
• Καλλιτεχνική 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µπορούν να εργαστούν: 
• Ως στελέχη σε κρατικούς θεατρικούς οργανισµούς 
• Ως θεατρικοί εµψυχωτές (animateurs) στον τοπική αυτοδιοίκηση, τη ραδιοφωνία, 
την τηλεόραση 

• Ως καθηγητές θεατρικής αγωγής στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και διάφορα 
θεραπευτικά κέντρα απεξάρτιησης 

• Ως ηθοποιοί, σκηνοθέτες, σκηνογράφοι. 
 
 
 



Πηγές πληροφόρησης: 
• Οδηγός σπουδών του Τµήµατος 
• Σύλλογος Ηθοποιών Ελεύθερου Θεάτρου, Τηλ. και Fax: 2108645206 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: 
 
Σκοπός: 
Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να µεταδώσει στους φοιτητές τις απαραίτητες 
γνώσεις µουσικολογίας και µουσικής παιδαγωγικής για να µπορέσουν να ασχοληθούν 
µε τη µουσικολογική έρευνα και να προωθήσουν τη µουσική εκπαίδευση στη χώρα 
µας. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στα Πανεπιστήµια Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Ιονίου (Κέρκυρα). 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 10 εξάµηνα. 
 
Τοµείς/ κατευθύνσεις: 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
Πτυχίο µουσικών σπουδών µε ειδικότητες Μουσικολογίας και Παιδαγωγικής 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν: 
• Ως µουσικολόγοι σε φορείς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα και στην τοπική 
αυτοδιοίκηση 

• Ως καθηγητές της µουσικής εκπαίδευσης 
• Ως σύµβουλοι σε µουσικού οργανισµούς 
• Ως µουσικοκριτικοί στα ΜΜΕ 
• Ως παραγωγοί µουσικών εκποµπών σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς 
• Σε δισκογραφικές εταιρείες και studios ήχου 
 
Άλλες πληροφορίες 
Για την εισαγωγή στο Τµήµα απαιτείται εξέταση στα ειδικά µαθήµατα της Αρµονίας  
και της Υπαγόρευσης Μουσικού Κειµένου (Dictee). 
 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ 
 
Σκοπός: 
Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η κατάρτιση επιστηµόνων στην επιστήµη της 
βυζαντινής µουσικής, της ελληνικής παραδοσιακής, της ευρωπαϊκής κλασσικής και 
της σύγχρονης. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. 
 
 



Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 10 εξάµηνα. 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
Πτυχίο Ενιαίο µε κατευθύνσεις: 
• Ευρωπαϊκής Κλασσικής Μουσικής 
• Βυζαντινής Μουσικής 
• Ελληνικής Παραδοσιακής (Δηµοτικής) Μουσικής 
• Σύγχρονης Μουσικής 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν: 
• Σε πολιτιστικούς φορείς, θέατρα, studio ήχου και εικόνας, σε µουσικού 
εκδοτικούς οίκους, µουσεία, εργαστήρια κατασκευής µουσικών οργάνων 

• Σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς ενηµέρωσης και επικοινωνίας 
• Σε συµφωνικές ορχήστρες, χορωδίες, Λυρική Σκηνή κλπ. 
• Ως καθηγητές της µουσικής εκπαίδευσης. 
 
Πηγές πληροφόρησης: 
• Οδηγός σπουδών 
• Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος, τηλ. 2103212826 
 
Άλλες πληροφορίες: 
Ο εισαγόµενος στο Τµήµα αυτό απαιτείται να διαθέτει υψηλό µουσικοθεωρητικό 
επίπεδο και καλλιτεχνικές δεξιότητες στο βιολί ή στο πιάνο ή στη φωνητική ή στη 
βυζαντινή µουσική. 
Για την εισαγωγή στο Τµήµα απαιτείται εξέταση στα ειδικά µαθήµατα της Αρµονίας 
και της Υπαγόρευσης Μουσικού Κειµένου (DICTEE). 
 
 
 

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ  
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ  
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 
 
Σκοπός: 
Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόµων που θα 
ασχοληθούν µε την εκπαίδευση και αγωγή των παιδιών της προσχολικής ηλικίας. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στα Πανεπιστήµια Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης (παράρτηµα 
Φλώρινας), Πάτρας, Ιωαννίνων, Θράκης (Αλεξανδρούπολη), Κρήτης (Ρέθυµνο), 
Αιδαίου (Ρόδος), Θεσσαλίας (Βόλος). 
 
 



Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
Πτυχίο Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία 
 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
Τα µαθήµατα διακρίνονται σε 
• Μαθήµατα Επιστηµών της Αγωγής 
• Μαθήµατα των οποίων τα αντικείµενα σχετίζονται µε τα περιεχόµενα των 
δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου 

• Μαθήµατα διδακτικής κατάρτισης 
 
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων 
• Τοµέας Παιδαγωγικών 
• Τοµέας Ψυχολογίας 
• Τοµέας Μαθηµατικών και Μεθοδολογίας Έρευνας 
• Τοµέας Γενικής Παιδείας 
• Τοµέας Αισθητικής Αγωγής 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µπορούν να εργαστούν ως νηπιαγωγοί: 
• Σε δηµόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία και σε παιδικούς σταθµούς 
• Σε νοσοκοµεία και σε ιδρύµατα φροντίδας για το παιδί 
• Σε χώρους ψυχαγωγίας για το παιδί 
• Ως παιδαγωγοί σε φορείς και οργανισµούς που ασχολούνται µε το παιδί αυτής της 
ηλικίας. 

 
Πηγές πληροφόρησης: 
• Οδηγός σπουδών του Τµήµατος 
• Σύλλογος Νηπιαγωγών, τηλ. 2105230683 
 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ  
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
 
Σκοπός: 
Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να καλλιεργεί και να προάγει την επιστήµη της 
Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισµού παράλληλα µε την εφαρµοσµένη διδασκαλία 
και την έρευνα. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στα Πανεπιστήµια Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Θράκης (Κοµοτηνή), 
Θεσσαλονίκης (Σέρρες), Θεσσαλίας (Τρίκαλα). 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 



Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 
• Προπονητική (Αγωνιστικός Αθλητισµός) 
• Σχολική-Προσαρµοσµένη Φυσική Αγωγή 
• Άσκηση και Υγεία 
 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο  
• Α΄ κύκλος: Επιστήµες της Αγωγής 
• Β΄ κύκλος: Ειδικές Επιστήµες και η Διδακτική τους 
 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Φλώρινα) 
Τα µαθήµατα διακρίνονται σε 
• Μαθήµατα Επιστηµών της Αγωγής 
• Μαθήµατα Ειδικών Επιστηµών 
• Μαθήµατα διδακτικής κατάρτισης 
 
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων 
• Νεοελληνική Γλώσσα 
• Μαθηµατικά 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µπορούν να εργαστούν σε δηµόσια και ιδιωτικά σχολεία 
της Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης αναλαµβάνοντας µια τάξη ή αναλαµβάνοντας κάποιο 
Τµήµα ενισχυτικής διδασκαλίας. 
• Οι εκπαιδευτικοί µε 5 χρόνια υπηρεσίας στη δηµόσια και ιδιωτική εκπαίδευση 
έχουν δικαίωµα να δώσουν εξετάσεις για διετή µετεκπαίδευση στη Γενική ή στην 
Ειδική Αγωγή στα διδασκαλεία που υπάρχουν στα Πανεπιστήµια Αθήνας, 
Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Πάτρας και Κρήτης. 

• Οι εκπαιδευτικοί µε µετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή µπορούν να διδάξουν σε 
Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ). Σε αυτές τις µονάδες µπορούν να 
διδάξουν και εκπαιδευτικοί χωρίς ανάλογη µετεκπαίδευση εάν ο αριθµός των 
µετεκπαιδευοµένων δεν επαρκεί για να καλυφθούν οι θέσεις. 

 
Πηγές πληροφόρησης: 
Διδασκαλική Οµοσπονδία Ελλάδος, Ξενοφώντος 15Α, Τηλ. 210-3236574, 210-
3221316, Fax: 210-3231977 
 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ 
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
 
Σκοπός: 
Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ειδικών επιστηµόνων ου 
θα ασχοληθούν µε την εκπαίδευση και αγωγή των ατόµων µε εκ «γενετής», 
επίκτητες, µόνιµες ή παροδικές σωµατικές αισθητήριες και ψυχοπνευµατικές 
αναπηρίες ή µαθησιακές δυσκολίες που δεν τους επιτρέπουν να ακολουθήσουν το 
ρυθµό και τον τρόπο της σχολικής εκπαίδευσης των άλλων παιδιών. 
 
 



Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (Βόλος). 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
Το πτυχίο είναι ενιαίο µε εξειδικεύσεις 
• Ειδικής Αγωγής Νηπιαγωγού 
• Ειδικής Αγωγής Δασκάλου 
 
Στις εξειδικεύσεις λειτουργούν κατευθύνσεις για 
• Τυφλά και αµβλύωπα παιδιά 
• Κωφά και βαρήκοα παιδιά 
• Σωµατικά ανάπηρα παιδιά 
• Νοητικά καθυστερηµένα παιδιά 
• Αυτιστικά παιδιά 
• Παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν 
• Σε νοσοκοµεία ειδικής αγωγής 
• Σε νοσοκοµεία και άλλα ιδρύµατα φροντίδας για το παιδί 
 
Πηγές πληροφόρησης: 
Οδηγός σπουδών του Τµήµατος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
 

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 
 
Σκοπός: 
Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να µεταδώσει στους φοιτητές του τις απαραίτητες 
γνώσεις για να ασχοληθούν µε τη µελέτη όλων των ζωντανών οργανισµών και των 
παραγόντων που προσδιορίζουν τη φύση της ζωής. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στα Πανεπιστήµια Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Κρήτης (Ηράκλειο). 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
• Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής 
• Τοµέας Βιοχηµείας & Μοριακής Βιολογίας 
• Τοµέας Βοτανικής 
• Τοµέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας 
• Τοµέας Ζωολογίας-Θαλάσσιας Βιολογίας 
• Τοµέας Οικολογίας & Ταξινοµικής 
• Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου 
 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
• Τοµέας Βοτανικής 
• Τοµέας Γενετικής, Ανάπτυξης & Μοριακής Βιολογίας 
• Τοµέας Ζωολογίας 
• Τοµέας Οικολογίας 
 
Πανεπιστήµιο Πατρών 
• Τοµέας Βιολογίας Ζώων 
• Τοµέας Βιολογίας Φυτών 
• Τοµέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης 
 
Πανεπιστήµιο Κρήτης 
• Τοµέας Μοριακής και Κυτταρικής Βιολογίας 
• Τοµέας Οργανισµικής και Πληθυσµιακής Βιολογίας 
• Τοµέας Βιοτεχνολογίας και Εφαρµοσµένης Βιολογίας 
 
Απασχόληση 
Οι Βιολόγοι µπορούν να εργαστούν: 
• Ως καθηγητές στην εκπαίδευση και κατάρτιση 
• Ως εργαστηριακοί επιστήµονες σε διάφορα νοσοκοµειακά εργαστήρια, βιοϊατρικά 
και διαγνωστικά κέντρα 

• Ως ιατρικοί επισκέπτες και διευθυντικά στελέχη στον τοµέα της διαφήµισης και 
προώθησης φαρµάκων 



• Στις βιοµηχανίες στα τµήµατα παραγωγής και ελέγχου ποιότητας τροφίµων 
φαρµάκων και καλλυντικών 

• Ως ελεύθεροι επαγγελµατίες σε µελέτες προστασίας και διαχείρισης του 
περιβάλλοντος 

• Ως ιχθυολόγοι σε διάφορες υδατοκαλλιέργειες ή ιχθυογεννητικούς σταθµούς και 
στη δηµιουργία υβριδίων (βελτιωµένα είδη φυτών και ζώων) 

• Στο Δηµόκριτο, το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, το Ινστιτούτο Pastuer, το Ινστιτούτο 
«Άγιος Σάββας», ΤΟ Θεαγένειο Θεσσαλονίκης, το Ινστιτούτο Μοριακής 
Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας Κρήτης, το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας κ.ά. 

 
Πηγές πληροφόρησης: 
• Οδηγός σπουδών του Πανεπιστήµιου 
• Πανελλήνια Ένωση Βιολόγων: Σωκράτους 79-81, 10432 Αθήνα, Τηλ. 210-

5224632 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 
 
Σκοπός: 
Το αυτό εκπαιδεύει τους σπουδαστές ώστε να κατανοούν τη γένεση και την εξέλιξη 
του πλανήτη µας. Επίσης, να εφαρµόζουν τις γνώσεις αυτές στον εντοπισµό και την 
εκµετάλλευση ορυκτών πρώτων υλών, υπογείων υδάτων αλλά και να µελετούν 
φαινόµενα όπως οι σεισµοί, οι κατολισθήσεις κλπ. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στα Πανεπιστήµια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πάτρας 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
• Τοµέας Γεωγραφίας-Κλιµατολογίας 
• Τοµέας Ιστορικής Γεωλογίας-Παλαιοντολογίας 
• Τοµέας Γεωφυσικής-Γεωθερµίας 
• Τοµέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας 
• Τοµέας Οικονοµικής Γεωλογίας-Γεωχηµείας 
• Τοµέας Δυναµικής Τεκτονικής-Εφαρµοσµένης Γεωλογίας 
 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
• Τοµέας Τεκτονικής Γεωλογίας και Στρωµατογραφίας 
• Τοµέας Εφαρµοσµένης Γεωλογίας 
• Τοµέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας 
• Τοµέας Κοιτασµατολογίας 
• Τοµέας Γεωφυσικής 
• Τοµέας Μετερεωλογίας-Κλιµατολογίας 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν: 
• Στο χώρο της Εκπαίδευσης µετά από παρακολούθηση παιδαγωγικών µαθηµάτων 



• Σε υπηρεσίες και οργανισµούς του δηµοσίου τοµέα και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης 

• Σε δηµόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες µελετούν γεωγραφικά, ιστορικά 
και πολιτισµικά περιοχές της Ελλάδος, των Βαλκανίων και της Ευρώπης 

• Στα ΜΜΕ και σε εκδοτικούς οίκους σε θέµατα εξειδικευµένα µε την επιστήµη 
τους 

• Στο Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, στη ΔΕΗ, στην 
Δηµόσια Επιχείρηση Πετρελαίου, στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών Αλιευτικών 
Ερευνών, στο Δηµόκριτο, στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στο Ινστιτούτο 
Τεχνικής Σεισµολογίας και Αντισεισµικών κατασκευών. 

 
Πηγές πληροφόρησης: 
• Σύλλογος Γεωτεχνικών Επιστηµόνων, τηλ. 210-3809473, Fax: 210-3809473 
• Οδηγός σπουδών Πανεπιστηµίων 
• Γεωγραφικό Ινστιτούτο Αθηνας, τηλ. 2103428042 
• Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, Τηλ. 231-278818 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ 
 
Σκοπός: 
Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να καταρτίζει επιστήµονες ικανούς να ερευνούν 
αλλά και να ερµηνεύουν φυσικά, κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά φαινόµενα που 
απορρέουν από την αλληλεπίδραση της ανθρώπινης δραστηριότητας µε το χώρο. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου (Μυτιλήνη) και στο Χαροκόπειο 
Πανεπιστήµιο Αθηνών. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
Οι σπουδές στο Τµήµα Γεωγραφίας προσανατολίζονται σε τρεις κατευθύνσεις: 
• Επαγγελµατική 
• Εκπαιδευτική 
• Ακαδηµαϊκή/ Ερευνητική 
 
Απασχόληση: 
Στον επαγγελµατικό τοµέα οι γεωγράφοι ασχολούνται µε θέµατα που σχετίζονται 
γενικά µε την ανάλυση και διαχείριση του χώρου. Ενδεικτικά αναφέρονται: 
χαρτογραφικές µελέτες, ανάπτυξη -διαχείριση και εφαρµογή γεωγραφικών βάσεων 
δεδοµένων, διαµόρφωση πολιτικής σε θέµατα περιβαλλοντολογικά - κοινωνικά - 
οικονοµικά, µελέτες τουριστικής ανάλυσης και ανάπτυξης, έρευνες αγοράς κλπ. 
 
Οι πτυχιούχοι του τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν: 
• σε φορείς του δηµόσιου τοµέα που ασχολούνται µε περιβαλλοντολογικές και 
πολιτισµικές µελέτες 

• Στην εκπαίδευση για τη διδασκαλία του µαθήµατος της Γεωγραφίας 



• Σε γραφεία πολεοδοµικών - χωροταξικών µελετών που ερευνούν την οικονοµική 
και τουριστική ανάπτυξη διαφόρων περιοχών 

• Ως σύµβουλοι υποστήριξης σε τοπικές αναπτυξιακές εταιρείες 
• Σε διεθνείς ερευνητικού φορείς και οργανισµούς (ΟΟΣΑ, ΟΗΕ, Ευρωπαϊκή 
Ένωση) 

• Σε κέντρα τεκµηρίωσης και στα ΜΜΕ. 
 
Πηγές πληροφόρησης: 
Οδηγός σπουδών του Τµήµατος 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 
Σκοπός: 
Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστηµόνων ικανών να αναλύσουν 
τα φαινόµενα της αναπαραγωγής και ανάπτυξης των παραγωγικών φυτών και ζώων, 
µε έµφαση στα αντικείµενα της βελτίωσης των φυτικών και ζωικών πληθυσµών και 
την εφαρµογή της σύγχρονης τεχνολογίας στη γεωργική παραγωγή, µε ταυτόχρονη 
διατήρηση του παραγωγικού οικοσυστήµατος και την προστασία του περιβάλλοντος 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 10 εξάµηνα. 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
Το πτυχίο είναι ενιαίο. Δίνεται όµως στους σπουδαστές η δυνατότητα να 
ακολουθήσουν τις παρακάτω κατευθύνσεις: 
• Φυτική παραγωγή 
• Ζωική παραγωγή 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν: 
• Σε υπηρεσίες και οργανισµούς του υπουργείου γεωργίας και άλλων υπουργείων 
• Στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος 
• Στον Οργανισµό Βάµβακος 
• Στον Εθνικό Οργανισµό Καπνού 
• Στον Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) 
• Σε Γεωργικού Συνεταιρισµούς 
• Σε γεωργικές επιχειρήσεις φυτικής ή ζωικής παραγωγής, σε βιοµηχανίες 
επεξεργασίας και µεταποίησης κτηνοτροφικών - γαλακτοκοµικών προϊόντων και 
τροφίµων, σε καταστήµατα γεωργικών και κτηνοτροφικών φαρµάκων - 
µηχανηµάτων, φυτώρια κλπ. 

• Σε σταθµούς και Ινστιτούτα Κτηνοτροφικής Έρευνας 
• Σε κέντρα Γενετικής Βελτίωσης Ζώων 
• Ως µελετητές σε έργα της αρµοδιότητάς των 
• Ως καθηγητές στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση µετά από παρακολούθηση 
παιδαγωγικών µαθηµάτων 



• Σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισµούς 
 
Πηγές Πληροφόρησης: 
• Οδηγός σπουδών του Τµήµατος 
• Οµοσπονδία Γεωργικών Συνεταιρισµών, Τηλ. 210-2402066 και Fax: 210-

2402064 
• Σύλλογος Πτυχιούχων Γεωπόνων, Τηλ. 210-3614580 
• Γεωπονικός Σύλλογος Μακεδονίας Θράκης, Τηλ. και Fax: 231-272036 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 
 
Σκοπός: 
Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστηµόνων στο σχεδιασµό, την 
κατάρτιση και την εφαρµογή για την αύ6ξηση της γεωργικής παραγωγής και την 
ποιοτική βελτίωσή της. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 10 εξάµηνα. 
 
Τοµείς/ Κατευθεύνσεις: 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
Το πτυχίο είναι ενιαίο. Δίνεται όµως η δυνατότητα στους σπουδαστές να επιλέξουν 
τις παρακάτω κατευθύνσεις: 
• Σε υπηρεσίες και οργανισµούς του δηµοσίου τοµέα και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης  

• Στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος 
• Σε Γεωργικούς Συνεταιρισµούς 
• Σε γεωργικές επιχειρήσεις φυτικής ή ζωικής παραγωγής, σε βιοµηχανίες 
γεωργικών φαρµάκων, σε βιοµηχανίες τροφίµων και γαλακτοκοµικών προϊόντων, 
σε καταστήµατα γεωργικών φαρµάκων - µηχανηµάτων, φυτώρια κλπ. 

• Ως µελετητές σε έργα της αρµοδιότητάς τους 
• Ως καθηγητές στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση µετά από παρακολούθηση 
παιδαγωγικών µαθηµάτων. 

• Σε Ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισµούς 
• Ως ελεύθεροι επαγγελµατίες (κατάστηµα γεωργικών φαρµάκων) 
 
Πηγές πληροφόρησης: 
• Οδηγός σπουδών Πανεπιστηµίου 
• Οµοσπονδία Γεωργικών Συνεταιρισµών, Τηλ. 2102402066, Fax: 210-2402064 
• Σύλλογος Πτυχιούχων Γεωπόνων, Τηλ. 210-3614580 
• Πανελλήνια Ένωση Τεχνολογικών Τροφίµων, Τηλ. 2105225841 
• Γεωπονικός σύλλογος Μακεδονίας Θράκης, Τηλ. 231-272036 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 



ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 
Σκοπός: 
Τα Τµήµατα αυτά εκπαιδεύουν επιστήµονες στο σχεδιασµό, την κατάρτιση και την 
εφαρµογή προγραµµάτων για την αύξηση της γεωργικής παραγωγής και την ποιοτική 
βελτίωσή της. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργούν στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 10 εξάµηνα. 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
Τµήµα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής 
Οι πτυχιούχοι παίρνουν πτυχίου Γεωπόνου µε ειδικεύσεις: 
• Γεωργικής Υδραυλικής 
• Εδαφολογίας 
• Γεωργικής Μηχανολογίας 
• Γεωργικών Κατασκευών 
 
Τµήµα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας 
Οι  πτυχιούχοι παίρνουν πτυχίο Γεωπόνου µε ειδικεύσεις: 
• Στα µηρυκαστικά 
• Πτηνοτροφία 
• Χοιροτροφία 
• Κονικλοτροφία και Γουνοφόρα Ζώα 
• Υδατοκαλλιέργειες 
 
Τµήµα Φυτικής Παραγωγής 
Οι πτυχιούχοι παίρνουν πτυχίο Γεωπόνου µε ειδικεύσεις: 
• Δενδροκοµίας και Αµπελουργίας 
• Κηπευτικών Καλλιεργειών 
• Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος 
• Ανθοκοµίας και Αρχιτεκτονικής κήπων 
• Γεωργίας και Βελτίωσης φυτών 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι των Τµηµάτων αυτών µπορούν ανάλογα να εργαστούν: 
• Στο δηµόσιο τοµέα: Σε υπηρεσίες και οργανισµούς του Υπουργείου ή άλλων 
υπουργείων 

• Στην αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος 
• Στον οργανισµό Βάµβακος 
• Στον οργανισµό Γεωγραφικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) 
• Σε γεωργικούς Συνεταιρισµούς 



• Σε γεωργικούς επιχειρήσεις φυτικής ή ζωικής παραγωγής, σε βιοµηχανίες 
τροφίµων και γαλακτοκοµικών προϊόντων, σε καταστήµατα γεωργικών 
φαρµάκων - µηχανηµάτων, φυτώρια κλπ. 

• Ως µελετητές σε έργα της αρµοδιότητάς τους. 
• Ως καθηγητές στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση µετά από παρακολούθηση 
παιδαγωγικών µαθηµάτων 

• Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε Διεθνείς Οργανισµούς. 
 
Πηγές πληροφόρησης: 
• Οδηγοί σπουδών Πανεπιστηµίου 
• Οµοσπονδία Γεωργικών Συνεταιρισµών, Τηλ. 210-2402066 Fax: 210-2402064 
• Σύλλογος Πτυχιούχων Γεωπόνων, Τηλ. 210-3614580 
• Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Τροφίµων Τηλ. 210-5245841 
• Γεωπονικός Σύλλογος Μακεδονίας Θράκης, Τηλ και Fax: 231-272036 
• Δασοπονικός Σύλλογος, Τηλ. 210-5235126 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα αυτό παρέχει γνώσεις και εκπαιδεύει τους σπουδαστές σε µεθόδους 
ανάπτυξης, προστασίας και καλύτερης εκµετάλλευσης των δασών, των δασικών 
εκτάσεων και του φυσικού περιβάλλοντος γενικά. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 10 εξάµηνα. 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
Το πτυχίο είναι ενιαίο. Δίνεται όµως στους σπουδαστές η δυνατότητα να επιλέξουν 
τις εξής κατευθύνσεις: 
• Συγκοµιδής και τεχνολογίας δασικών προϊόντων 
• Λιβαδοπονίας και Θηραµατοπονίας 
• Δασοτεχνικών και Υδρονοµικών έργων 
• Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης φυσικών πόρων 
• Δασικής παραγωγής και διαχείρισης 
• Προστασία δασών και φυσικού περιβάλλοντος. 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν: 
• Σε υπηρεσίες και οργανισµούς του δηµοσίου τοµέα, στο Υπουργείο Γεωργίας, 
Αγροτική Τράπεζα, σε συνεταιρισµούς, σε δασικές βιοµηχανίες κλπ. 

• Σε δική τους επιχείρηση διατηρώντας γραφείο µελετών για έργα δασικής 
οδοποιίας, διευθετήσεις χειµάρρων κλπ. 

• Στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και κατάρτιση ως καθηγητές αφού 
παρακολουθήσουν παιδαγωγικά µαθήµατα. 

 



Πηγές πληροφόρησης: 
• Οδηγός σπουδών του Τµήµατος 
• Δασοπονικός Σύλλογος, Τηλ. 210-5235126 
• Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, Τηλ. 231-278818, Fax: 231-236308 
 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα καταρτίζει τους σπουδαστές στις διεργασίες του θαλάσσιου περιβάλλοντος 
καθώς και στις παραγωγικές µεθόδους εκµετάλλευσής του (θαλάσσιες και παράκτιες 
δραστηριότητες) 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου (Μυτιλήνη). 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
Το Τµήµα οργανώνεται στους παρακάτω τοµείς:  
• Τοµέας Θαλασσίων Εργασιών 
• Τοµέας Θαλάσσίων Πόρων 
• Τοµέας Θαλάσσίων Εφαρµογών 
 
Απασχόληση 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µπορούν να απασχολούνται: 
• Σε φορείς και οργανισµούς του δηµοσίου τοµέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης 

(Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, Εµπορικής 
Ναυτιλίας) 

• Στο Γενικός Επιτελείο Ναυτικού (Υδρογραφική Υπηρεσία) 
• Σε ναυτιλιακά γραφεία και γραφεία µελετών (για παράκτια και θαλάσσια έργα) 
• Σε πανεπιστηµιακά και ερευνητικά ιδρύµατα (π.χ. Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων 
Ερευνών). 

 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 
 
Σκοπός: 
Σκοπός του Τµήµατος είναι η κατάρτιση επιστηµόνων ικανών να µελετούν, ερευνούν, 
σχεδιάζουν, επεξεργάζονται και παρασκευάζουν, παράγουν νέα υλικά όπως και να 
ελέγχουν τις τεχνολογικές τους εφαρµογές. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων και στο Πανεπιστήµιο Κρήτης (Ηράκλειο). 
 



Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 10 εξάµηνα. 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µπορούν να απασχολούνται: 
• Σε επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα κεραµικά, γυαλιά, χρώµατα, φάρµακα 
• Σε εταιρείες ελέγχου της ποιότητας των υλικών. 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα εκπαιδεύει τους σπουδαστές στην κατανόηση της δοµής της ύλης σε 
ατοµική και µοριακή κλίµακα. Από αυτή τη δοµή εξαρτώνται ο σχεδιασµός και η 
παραγωγή νέων ή και βελτιωµένων υλικών φιλικών προς το περιβάλλον. 
 
Τόπος Λειρουργίας: 
Λειτουργεί στο Πανεπιστήµιο Πάτρας. 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µπορούν να απασχολούνται: 
• Σε επιχειρήσεις βιοµηχανικής παραγωγής προηγµένων υλικών µε εφαρµογές στις 
τεχνολογίες της πληροφορικής, των επικοινωνιών, της βιοτεχνολογίας, ιατρικής, 
βιοµηχανικών εφαρµογών. 

• Σε επιχειρήσεις και εταιρείες εµπορίας νέων υλικών  
• Στην εκπαίδευση και κατάρτιση 
• Σε ερευνητικά ιδρύµατα και κέντρα µελετών. 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών στοχεύει στην εκπαίδευση υψηλής στάθµης και 
ποιότητας επιστηµόνων, σύµφωνα µε τις σύγχρονες αντιλήψεις για την επιστήµη και 
την τεχνολογία των υπολογιστών, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Πανεπιστήµιο Κρήτης στο Ηράκλειο. 
 
 Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
• Τοµέας Αρχιτεκτονικής Συστηµάτων 
• Τοµέας Εφαρµογών Πληροφορικής 
• Τοµέας Προγραµµατισµού 
• Τοµέας Θεωρίας Υπολογιστών και Υπολογισµών 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µπορούν να ανταποκριθούν µε την ίδια ευκολία στις 
απαιτήσεις όλου του φάσµατος επαγγελµατικής απασχόλησης, από τη βιοµηχανία, τις 
επιχειρήσεις και τους οργανισµούς, µέχρι την εκπαίδευση και την έρευνα. 
 



ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 
Σκοπός: 
Σκοπός των σπουδών στα Τµήµατα αυτά είναι η προετοιµασία επιστηµόνων 
Πληροφορικής µε ιδιαίτερα εφόδια που θα τους επιτρέπουν να υποστηρίζουν µε 
επιτυχία την εισαγωγή της τεχνολογίας της πληροφορικής σε όλους τους τοµείς της 
οικονοµικής και κοινωνικής δραστηριότητας. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Το Τµήµα Πληροφορικής λειτουργεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 
στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς, στο 
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. 
 
Το Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στο Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών: 
Το Τµήµα διαιρείται σε τρεις Τοµείς. Ο πρώτος Τοµέας ασχολείται µε τη Θεωρητική 
Πληροφορική και τα Γραφικά µε Υπολογιστές. Ο δεύτερος Τοµέας ασχολείται µε 
Υπολογιστικά Συστήµατα και Εφαρµογές. Ο τρίτος Τοµέας ασχολείται µε τις 
Τηλεπικοινωνίες και την Επεξεργασία Σήµατος. 
 
Πανεπιστήµιο Πειραιώς: 
Πτυχίο Πληροφορικής µε κύρια κατεύθυνση τον Προγραµµατισµό και την Ανάλυση 
Συστηµάτων. 
 
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών: 
Το πτυχίο είναι ενιαίο. Δίνεται όµως η δυνατότητα στους σπουδαστές να επιλέξουν 
µία από τις κατευθύνσεις που ακολουθούν 
• Επιστήµη των Υπολογιστών 
• Πληροφοριακά Συστήµατα και Διοίκηση 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µπορούν να αντιµετωπίσουν τις σύγχρονες ανάγκες της 
αγοράς εργασίας σε θέµατα Η/Υ και να εργαστούν: 
• Στην Εκπαίδευση (δηµόσια ή ιδιωτική), ως Καθηγητές. 
• Στο Δηµόσιο Τοµέα σε δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµούς, στη Στατιστική 
Υπηρεσία κλπ. 

• Στον Ιδιωτικό Τοµέα, σε οικονοµικές µονάδες και επιχειρήσεις. 
• Ως Οικονοµικοί Ερευνητές, Προγραµµατιστές, Αναλυτές. 
 
 
 



Χρήσιµες Πληροφορίες: 
• Οδηγός Σπουδών Πανεπιστηµίου 
• Πανελλήνια Οµοσπονδία Επιστηµονικών Συλλόγων Πληροφορικής (Π.Ο.Ε.Σ.Π), 
Τηλ. 210-3846126, Fax: 2103829283 

 
 
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
 
Σκοπός: 
Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να εκπαιδεύει επιστήµονες ικανούς να 
ασχολούνται µε την σύλληψη, το σχεδιασµό, την ανάπτυξη, την αξιολόγηση και 
εφαρµογή των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστηµάτων. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στη Σάµο. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
Στο Τµήµα λειτουργούν οι κατευθύνσεις: 
• Τεχνολογία Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων 
• Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων 
• Διαχείριση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων και Συστηµάτων 
Διοίκησης. 

 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν ως στελέχη στο δηµόσιο 
και ιδιωτικό τοµέα ειδικότερα σε εφαρµογές 
• Τηλεεργασίας 
• Εκπαίδευσης από απόσταση 
• Ελέγχου αεροµεταφορών 
• Διασύνδεσης πληροφοριακών συστηµάτων υγείας 
• Τηλεϊατρικής 
• Εµπορίου 
 
Χρήσιµες πληροφορίες: 
Οδηγός σπουδών του Τµήµατος. 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 
Σκοπός: 
Η αποστολή του Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής είναι η προαγωγή και η 
µετάδοση της γνώσης, µε τη διδασκαλία και την έρευνα, στο γνωστικό αντικείµενο 
της Επιστήµης της Πληροφορικής µε ιδιαίτερη έµφαση στην ανάπτυξη συστηµάτων 
για εφαρµογές σε Οικονοµικές, Διοικητικές και άλλες Κοινωνικές Επιστήµες. 



 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. 
 
Διάρκεια σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος εκπαιδεύονται ιδιαίτερα σε θέµατα Εφαρµογών µε την 
ανάπτυξη λογισµικού σχετικού µε Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονοµίας και 
Χρηµατοοικονοµικής, επίσης εκπαιδεύονται στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και 
Οικονοµία. Οι γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν, τους δηµιουργούν τη 
δυνατότητα να εργάζονται σε επιχειρήσεις, οργανισµούς, υπουργεία, σε θέσεις που 
χρειάζονται άτοµα ικανά να αντιµετωπίσουν θέµατα Η/Υ και εφαρµογών τους. 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα έχει ως σκοπό την καλλιέργεια και προαγωγή των επιστηµονικών 
αντικειµένων που εµπίπτουν στις επιστήµες των Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών, της 
Φυσικής, της Μηχανικής και των Ανθρωπιστικών Σπουδών. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Το τµήµα λειτουργεί στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 10 εξάµηνα. 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
• Μαθηµατικός εφαρµογών µε ειδικές γνώσεις στα υπολογιστικά µαθηµατικά, τη 
στατιστική και τα µαθηµατικά εφαρµογών 

• Φυσικός εφαρµογών µε ειδικές γνώσεις στις φυσικές και µηχανικές ιδιότητες των 
υλικών λέιζερ, βιοφυσική και ιατρική φυσική, ατοµική και πυρηνική φυσική. 

 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µπορούν να εργαστούν: 
• Ως στελέχη σε προηγµένες βιοµηχανίες και επιχειρήσεις 
• Σε τραπεζικά ιδρύµατα, ασφαλιστικές εταιρείες 
• Σε χρηµατοοικονοµικά γραφεία 
• Σε εταιρείες περιβαλλοντολογικής διαχείρισης, εταιρείες διακίνησης προϊόντων 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα εκπαιδεύει επιστήµονες ικανούς να αναπτύσσουν κλασσικές και σύγχρονες 
µαθηµατικές; µεθόδους ανάλυσης στις εφαρµοσµένες επιστήµες. Επίσης, οι 



σπουδαστές καταρτίζονται σε µαθηµατικούς υπολογισµούς σε ευρύ φάσµα 
εφαρµοσµένων και υπολογιστικών συστηµάτων. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Πανεπιστήµιο Κρήτης (Ηράκλειο). 
 
Τοµείς. Κατευθύνσεις: 
Οι απόφοιτοι του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών θα αποκτούν ενιαίο 
πτυχίο του Τµήµατος µε δυνατότητα επιλογής κατευθύνσεων στα 
• Μαθηµατικά Τεχνολογικών Επιστηµών 
• Μαθηµατικά Φυσικών Επιστηµών 
• Επιχειρησιακά Μαθηµατικά 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση θα διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι µπορούν να εργαστούν ως στελέχη σε θέσεις εργασίας όπου 
συνεκτιµώνται η ευρύτητα γνώσεων σε συγγενικά αντικείµενα, ο αναλυτικός τρόπος 
σκέψης, η µεγάλη εµπειρία σε αριθµητικές µεθόδους και στην ανάπτυξη λογισµικού, 
και συνεπώς η αυξηµένη δυνατότητα προσαρµογής στα νέα δεδοµένα της 
τεχνολογίας και της αγοράς. Ειδικότερα µπορούν να εργαστούν: 
• Σε προηγµένες βιοµηχανίες, επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα 
• Σε τραπεζικά ιδρύµατα, ασφαλιστικές εταιρείες, χρηµατοοικονοµικά γραφεία, 
εταιρείες περιβαλλοντικής διαχείρισης, εταιρείες διακίνησης προϊόντων. 

• Στην εκπαίδευση και κατάρτιση 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα εκπαιδεύει τους φοιτητές στην ανάπτυξη της µαθηµατικής σκέψης και 
παράλληλα στην αναζήτηση και επεξεργασία θεωρητικών µοντέλων για την ερµηνεία 
πρακτικών και θεωρητικών προβληµάτων. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στα Πανεπιστήµια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ιωαννίνων, Κρήτης 
(Ηράκλειο) και Αιγαίου (Σάµος). 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
• Τοµέας Μαθηµατικής Ανάλυσης 
• Τοµέας Άλγεβρας και Γεωµετρίας 
• Τοµέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας 
• Τοµέας Διδακτικής των Μαθηµατικών 
 
 



Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
Το πτυχίο είναι ενιαίο. Δίνεται όµως στους σπουδαστές η δυνατότητα να επιλέξουν 
µία από τις κατευθύνσεις που ακολουθούν: 
• Καθαρά Μαθηµατικά 
• Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά 
 
Πανεπιστήµιο Πατρών 
• Τοµέας Θεωρητικών Μαθηµατικών 
• Τοµέας Εφαρµοσµένης Ανάλυσης 
• Τοµέας Στατιστικής, Θεωρίας Πιθανοτήτων και Επιχειρησιακής Έρευνας 
• Τοµέας Πληροφορικής και Υπολογιστικών Μαθηµατικών 
• Τοµέας Παιδαγωγικών, Ιστορίας της Φιλοσοφίας των Μαθηµατικών 
 
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων 
• Τοµέας Μαθηµατικής Ανάλυσης 
• Τοµέας Άλγεβρας και Γεωµετρίας 
• Τοµέας Πιθανοτήτων, Στατιστικής, Επιχειρησιακής Έρευνας 
• Τοµέας Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών, Πληροφορικής 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν: 
• Σε επιχειρήσεις και οργανισµούς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα 
• Ως καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση  
• Σε ασφαλιστικές εταιρείες, τράπεζες 
 
Πηγές πληροφόρησης: 
Οδηγοί Σπουδών των Πανεπιστήµιων 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα αυτό εκπαιδεύει τους σπουδαστές στη κατανόηση και ερµηνεία των 
τεχνολογικών, κοινωνικών, ηθικών και διαχειριστικών προβληµάτων του φυσικού και 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 
 
Τόπος Περιβάλλοντος: 
Λειτουργεί στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου στη Μυτιλήνη. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 10 εξάµηνα. 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν στο δηµόσιο και τον 
ιδιωτικό τοµέα σε θέσεις που σχετίζονται µε θέµατα: 
• Περιβαλλοντολογικής τεχνολογίας των χερσαίων και υδάτινων οικοσυστηµάτων 
• Οικολογίας των έµβιων οργανισµών και ειδικότερα του ανθρώπου 
• Εφαρµογής και ελέγχου της περιβαλλοντολογικής πολιτικής της πολιτείας 
• Κατάρτιση και εφαρµογής εκπαιδευτικών προγραµµάτων περιβαλλοντικής 
αγωγής σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης 



• Διαχείρισης και διοίκησης οργανισµών και υπηρεσιών που ασχολούνται µε το 
συγκεκριµένο αντικείµενο 

• Ως καθηγητές στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση αφού παρακολουθήσουν 
παιδαγωγικά µαθήµατα. 

 
Πηγές πληροφόρησης: 
• Οδηγός σπουδών του Τµήµατος 
• Γεωπονικός Σύλλογος Μακεδονίας Θράκης, Τηλ. και Fax: 231-272036 
 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα έχει ως αποστολή την καλλιέργεια, προαγωγή και µετάδοση της γνώσης, 
µε τη διδασκαλία και έρευνα, στο γνωστικό πεδίο της στατιστικής και της αναλογικής 
επιστήµης. Το Τµήµα καταρτίζει επιστήµονες οι οποίοι χρησιµοποιώντας σύνθετες 
µαθηµατικές µεθόδους, ιδίως της θεωρίας των πιθανοτήτων, µπορούν να εκτιµήσουν 
επιχειρηµατικούς κινδύνους ή να πάρουν αποφάσεις για την τιµολόγηση αγαθών και 
υπηρεσιών ή να καταρτίσουν ασφαλιστικά, χρηµατοδοτικά ή συνταξιοδοτικά σχέδια 
ή να προτείνουν επενδυτικές στρατηγικές µε στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία του 
κοινωνικοοικονοµικού συστήµατος 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Το Τµήµα λειτουργεί στο Πανεπιστήµιο του Αιγαίου 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µπορούν να εργαστούν: 
• Ως στελέχη ερευνητές ή οικονοµικοί σύµβουλοι σε φορείς του δηµοσίου και 
ιδιωτικού τοµέα 

• Σε εταιρείες πληροφορικής για τη δηµιουργία λογισµικού σε αναλογιστικές 
µελέτες 

• Ως ελεύθεροι επαγγελµατίες για παροχή υπηρεσιών εφόσον αποκτήσουν άδεια 
άσκησης του επαγγέλµατος 

 
 
ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 
 
Σκοπός: 
Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η εκπαίδευση των φοιτητών σε θέµατα του 
γνωστικού πεδίου της στατιστικής επιστήµης, της οικονοµετρίας και των συναφών 
θεωρητικών και εφαρµοσµένων αντικειµένων. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 



Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
Το πτυχίο είναι ενιαίο. Δίνεται όµως η δυνατότητα στους σπουδαστές να επιλέξουν 
µία από τις κατευθύνσεις που ακολουθούν: 
• Θεωρητική και Εφαρµοσµένη Στατιστική 
• Στατιστική µε εφαρµογές στα Οικονοµικά 
• Στατιστική µε εφαρµογές στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων και το Μάρκετιγκ 
• Στατιστική µε εφαρµογές στην Πληροφορική 
• Αναλογική Στατιστική 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µπορούν να εργαστούν: 
• Σε δηµόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις, οργανισµούς και τράπεζες, στην Εθνική 
Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, ως αναλυτές στατιστικών στοιχείων, αναλυτές 
επενδύσεων, στελέχη διοίκησης κλπ. 

• Στην εκπαίδευση (δηµόσια ή ιδιωτική), ως καθηγητές 
• Σε βιοµηχανίες, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες δηµοσκοπήσεων, σε µεγάλες 
οικονοµικές µονάδες ως ανώτεροι υπάλληλοι, ερευνητικά κέντρα κλπ. 

 
Πηγές πληροφόρησης: 
Οδηγός σπουδών του Τµήµατος 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα αυτό εκπαιδεύει τους φοιτητές στη µελέτη και έρευνα των φυσικών 
φαινοµένων και των νόµων που τα διέπουν. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Πανεπιστήµιο Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ιωαννίνων και 
Κρήτης (Ηράκλειο). 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών: 
Κατευθύνσεις: 
• Αστροφυσική, Αστρονοµία, Μηχανική 
• Ηλεκτρονική/ Υπολογιστές - Τηλεπικοινωνίες/ Αυτοµατισµός 
• Φυσική Περιβάλλοντος - Μετεωρολογία 
• Πυρηνική Φυσική και Στοιχειώδη Σωµατίδια 
• Φυσική Στερεάς Κατάστασης και Επιστήµη Υλικών 
• Εκπαίδευση 
• Γενικός Κύκλος 
 
 



Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τοµείς 
• Αστροφυσική, Αστρονοµία, Μηχανική 
• Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωµατιδίων 
• Φυσική Στερεάς Κατάστασης 
• Ηλεκτρονική και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 
• Εφαρµογές Φυσική και Φυσική Περιβάλλοντος 
 
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Τοµείς 
• Αστρογεωφυσική 
• Θεωρητική Φυσική 
• Ατοµική Μοριακή Φυσική, Πυρηνική Φυσική και Φυσική Υψηλών Ενεργειών 
• Φυσική Στερεάς Κατάστασης και Φυσική Υλικών Επιφανειών 
 
Πανεπιστήµιο Πατρών, Τοµείς 
• Εφαρµοσµένη Φυσική 
• Θεωρητική και Μαθηµατική Φυσική και Φιλοσοφία της Επιστήµης 
• Φυσική της Συµπυκνωµένης Ύλης 
 
Πανεπιστήµιο Κρήτης 
Ειδικεύσεις (δεν αναγράφονται στο πτυχίο αλλά εµφανίζονται στο ξεχωριστό 
δίπλωµα της σχολής θετικών επιστηµών ή του τµήµατος φυσικής): 
• Εφαρµοσµένη Υπολογιστική Επιστήµη 
• Ατοµική - Μοριακή Φυσική, Laser, Οπτοηλεκτρονική 
• Μικροηλεκτρονική 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι Φυσικής µπορούν να εργαστούν 
• Ως µηχανικοί, µετά από µεταπτυχιακές σπουδές, σε καίριους τοµείς όπως είναι οι 
τηλεπικοινωνίες, η ηλεκτρονική, τα νέα υλικά, οι ήπιες µορφές ενέργειας, το 
περιβάλλον, η ιατρική τεχνολογία, η µετεωρολογία 

• Σε τοµείς φαινοµενικά άσχετους µε τη Φυσική, όπως είναι η επιστηµονική και 
τεχνική δηµοσιογραφία, η ανάλυση οικονοµικών φαινοµένων, η επίλυση 
περίπλοκων υπολογιστικών θεµάτων 

• Ως καθηγητές στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση 
• Ως ερευνητές σε Πανεπιστήµια ή Ερευνητικά Κέντρα έπειτα από µεταπτυχιακές 
Σπουδές. 

 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 
 
Σκοπός: 
Το τµήµα αυτό εκπαιδεύει τους φοιτητές στη µελέτη και έρευνα της δοµής, της 
σύνθεσης και τους µετασχηµατισµούς της οργανικής και ανόργανης ύλης. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στα Πανεπιστήµια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ιωαννίνων και 
Κρήτης (Ηράκλειο). 
 
 



Διάρκεια Σουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
Εθνικό και Καποδιστριακό Αθηνών 
Τοµείς: 
• Θεωρητική Χηµεία - Φυσικοχηµεία - Ανόργανη Ανάλυση - Ενόργανη Ανάλυση - 
Οργανολογία - Χηµική Μηχανική (Εφαρµοσµένη Φυσικοχηµεία) 

• Οργανική Χηµεία - Οργανική Χηµική Τεχνολογία - Χηµεία Τροφίµων - 
Βιοχηµεία - Κλινική Χηµεία 

• Ανόργανη Χηµεία - Ανόργανη Χηµική Τεχνολογία 
 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
Τοµείς: 
• Γενικής και Ανόργανης Χηµείας 
• Οργανικής Χηµείας και Βιοχηµείας 
• Φυσικής Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χηµείας 
• Χηµικής Τεχνολογίας και Βιοµηχανικής Χηµείας 
 
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων 
Τοµείς: 
• Ανόργανη και Αναλυτική Χηµεία 
• Οργανική Χηµεία και Βιοχηµεία 
• Φυσική Χηµεία 
• Βιοµηχανική και Χηµεία Τροφίµων 
 
Πανεπιστήµιο Πατρών 
Τοµείς: 
• Οργανική Χηµεία 
• Φυσικοχηµεία, Ανόργανη και Πυρηνική Χηµεία 
• Χηµικές Εφαρµογές, Χηµική Ανάλυση και Περιβαλλοντολογική Χηµεία 
 
Πανεπιστήµιο Κρήτης 
Τοµείς: 
• Ανόργανη Χηµεία 
• Οργανική Χηµεία 
• Φυσική Χηµεία 
• Περιβαλλοντολογική Αναλυτική Χηµεία 
• Βιοχηµεία 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν: 
• Στη βιοµηχανία, σε εργοστάσια παραγωγής τροφίµων, ποτών, φαρµακευτικών 
προϊόντων, καλλυντικών, πλαστικών, λιπασµάτων κλπ. 

• Σε ερευνητικά ιδρύµατα 
• Σε εργαστήρια νοσοκοµείων, κλινικών 
• Στο γενικό χηµείο του κράτους και σε υπουργεία µε ανάλογης επιστηµονικής 
ενασχόλησης αντικείµενο 

• Ως καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. 
 



ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα έχει ως αποστολή την ανάπτυξη γνωστικών αντικειµένων προτεραιότητας 
και αιχµής που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες εξελίξεις της επιστήµης και της 
τεχνολογίας. Το Τµήµα στοχεύει στο να διαµορφώσει τεχνολογικά µορφωµένους 
εκπαιδευτικούς, ικανούς να αναλύουν και να συνθέτουν πληροφόρηση και να 
δηµιουργούν νέα γνώση που εξασφαλίζει την πρόοδο στη σύγχρονη τεχνολογική 
κοινωνία της πληροφόρησης. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Το Τµήµα λειτουργεί στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης έχουν το δικαίωµα 
συµµετοχής στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ προκειµένου να διοριστούν ως καθηγητές 
µαθηµάτων τεχνολογίας στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 
Επιπλέον οι πτυχιούχοι έχουν τη δυνατότητα να συµµετέχουν σε διαδικασίες 
πρόσβασης σε σχετικά νοµοθετικά κατοχυρωµένα επαγγέλµατα στην αγορά εργασίας 
και να απορροφούνται ως στελέχη επιχειρήσεων, στις πωλήσεις τεχνολογικών 
προϊόντων, στην παραγωγή, στην εκπαίδευση προσωπικού, στον ποιοτικό έλεγχο, 
στις προµήθειες, στη βιοµηχανία σχεδιασµού και κατασκευής εκπαιδευτικού υλικού 
κ.α. 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
 
Σκοπός: 
Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η µελέτη της επιστήµης από όλες τις δυνατές της 
πλευρές: από τη µεθοδολογική - εσωτερική της πλευρά, από τη διαχρονική - ιστορική 
της διάσταση και από την πλευρά της σχέσης της µε άλλα πολιτιστικά και κοινωνικά 
φαινόµενα. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
• Φιλοσοφίας και Ιστορίας Φυσικών Επιστηµών 
• Φιλοσοφίας και Ιστορίας των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστηµών 
 
 
 



Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος αυτού εκτός από την επίδοση στην επιστηµονική έρευνα 
που οδηγεί στην ακαδηµαϊκή και ερευνητική σταδιοδροµία, µπορούν να εργαστούν. 
• Στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα ως εµπειρογνώµονες και τεχνικοί σύµβουλοι. 
• Ως ανώτερα διοικητικά στελέχη Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων 
• Ως συντάκτες επιστηµονικού ρεπορτάζ και σύµβουλοι εκδοτικών οίκων, 
επιστηµονικών περιοδικών και των µέσων µαζικής ενηµέρωσης 

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

 
Πηγές πληροφόρησης: 
Οδηγός σπουδών του Τµήµατος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα Βιολογικών Εφαρµογών και Τεχνολογικών έχει ως αποστολή την 
καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήµης της Βιολογίας, τη θεραπεία γενικότερα των 
επιστηµών ζωής στο περιγραφικό, κυτταρικό και µοριακό επίπεδο, παρέχοντας γνώση 
και καλλιεργώντας τη βασική εφαρµοσµένη και τεχνολογική έρευνα. Οι φοιτητές 
εκπαιδεύονται ώστε να έχουν τη δυνατότητα να αντιλαµβάνονται µηχανισµούς 
λειτουργίας έµβιων συστηµάτων, να κατανοούν λειτουργικές ανωµαλίες, ασθένειες, 
ιώσεις, βιοδιεργασίες οικοσυστηµάτων και να προωθούν σύγχρονα βιολογικά 
επιτεύγµατα. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 10 εξάµηνα. 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις 
Το Τµήµα οργανώνεται στους εξής τοµείς: 
• Βιολογίας και Τεχνολογίας Φυτών 
• Βιολογίας και Τεχνολογίας Ζώων 
• Βιοµηχανικών Εφαρµογών 
• Μοριακών Βιοεπιστηµών 
• Εφαρµοσµένης Γενετικής 
• Βιοτεχνολογίας 
• Βιοποικιλότητας και Οικολογίας 
Οι Τοµείς αυτοί υποστηρίζονται από τις βασικές επιστήµες της Φυσικής, της Χηµείας 
και των Μαθηµατικών. 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε παραγωγικού 
φορείς, οι οποίοι αναζητούν στελέχη µε γνώση στις εφαρµοσµένες βιολογικές 
επιστήµες, µε στόχο να αναπτύξουν: 
• Εφαρµογές πολύπλοκων συστηµάτων και διατάξεων για αποτελεσµατικότερους 
βιολογικούς καθαρισµούς 

• Προσιτές και ακριβείς διαγνωστικές µεθόδους 
• Αποδοτικές διατάξεις παραγωγής προϊόντων µε βιοτεχνολογικές εφαρµογές 
• Την βιοτεχνολογική βιοµηχανία στην Ελλάδα 
• Γεωργικές εκµεταλλεύσεις µε ελαχιστοποιηµένη την χρήση φυτοφαρµάκων 
• Την τυποποίηση των παραδοσιακών ζυµώσεων 
• Νέες µορφές χερσαίων και υδάτινων καλλιεργειών 
 
 
 
 



ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήµης της 
βιοχηµείας και της βιοτεχνολογίας, µε ιδιαίτερη έµφαση στους τοµείς που αφορούν 
τον χηµισµό των ζωντανών συστηµάτων, τον µεταβολισµό των συστατικών και 
τροφών των ζωντανών οργανισµών, τον µεταβολισµό της ενέργειας, την ανάλυση 
των συστατικών των ζωντανών συστηµάτων, την τεχνολογία του ανασυνδυαζόµενου 
DNA ήτοι της ενσωµάτωσης γονιδίων ενός οργανισµού στο γονιδίωµα ενός άλλου. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο πανεπιστήµιο Θεσσαλίας στη Λάρισσα 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος έχουν την επιστηµονική κατάρτιση ενός γενικού 
βιοχηµικού-βιοτεχνολόγου. Θα µπορούσαν να εργαστούν: 
• Ως βιοχηµικοί, σε δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, σε ερευνητικά ή διαγνωστικά 
εργαστήρια, σε φαρµακευτικές εταιρίες, οργανισµούς ή εκπαιδευτικά ιδρύµατα. 

• Ως βιοτεχνολόγοι, σε βιοτεχνολογικές βιοτεχνίες/ βιοµηχανίες και αν χρειαστεί, 
εύκολα µπορούν να εξειδικευτούν περαιτέρω στη γεωργική/ φαρµακευτική/ 
βιοµηχανική κλπ βιοτεχνολογία, είτε µε επιτόπια πρακτική άσκηση στο χώρο της 
εργασίας, είτε σε ένα µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών. 

 
 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα παρέχει στους σπουδαστές ειδικές γνώσεις για τη διατροφική αξία των 
τροφίµων και το ρόλο τους στην υγεία του ανθρώπου. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Το Τµήµα λειτουργεί στην Αθήνα - Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η διάρκεια των σπουδών είναι 8 εξάµηνα µε επιπλέον εξάµηνη πρακτική άσκηση σε 
Νοσοκοµεία Ε.Σ.Υ 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µπορούν να εργαστούν ως διαιτολόγοι αυτοτελώς ή σε 
συνεργασία µε άλλους επιστήµονες 
• Σε νοσηλευτικά ιδρύµατα του Δηµοσίου ή Ιδιωτικού Τοµέα 
• Σε διαγνωστικά Κέντρα, σε Κέντρα Υγείας, Γηροκοµεία, φοιτητικές εστίες, 
παιδικούς σταθµούς 



• Σε συµβουλευτικά Κέντρα Διατροφής, διαιτολογικά γραφεία και σε µονάδες 
αδυνατίσµατος 

• Σε ερευνητικές οµάδες, επιδηµιολογικές µελέτες 
• Στην βιοµηχανία τροφίµων και σε βιοµηχανίες προϊόντων κλινικής διατροφής 
 
Πηγές Πληροφόρησης: 
• Οδηγός Σπουδών του Τµήµατος 
• Πανελλήνιος Σύλλογος Διαιτολόγων, Ερυθρού Σταυρού 8-10, 11526 Αθήνα Τηλ., 

Fax: 210-6484400 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα παρέχει στους σπουδαστές βαθιά γνώση της δοµής, λειτουργίας και 
ανάπτυξης του ανθρώπινου οργανισµού. Παράλληλα, οι σπουδαστές εκπαιδεύονται 
στους µηχανισµούς πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας των ασθενειών του 
ανθρώπου. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Στα Πανεπιστήµια Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Κρήτης (Ηράκλειο), Ιωαννίνων, 
Θράκης (Αλεξανδρούπολης) και Θεσσαλίας (Λάρισα) 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση στο Τµήµα Ιατρικής διαρκεί 12 εξάµηνα. 
Οι πτυχιούχοι της Ιατρικής είναι υποχρεωµένοι να υπηρετήσουν για ένα χρόνο σε 
αγροτικό ιατρείο. Στη συνέχεια υποχρεούνται να διαλέξουν µια ειδικότητα. Ο χρόνος 
της µετεκπαίδευσης για την απόκτηση της ειδικότητας κυµαίνεται από 2-7 χρόνια. 
 
Ειδικότητες: 
Υπάρχουν 37 επίσηµα αναγνωρισµένες ειδικότητες, που χωρίζονται σε τρεις τοµείς: 
α) της παθολογίας, β) της χειρουργικής και γ) της κλινοεργαστηριακής και 
εργαστηριακής ιατρικής. 
• Αγγειοχειρουργική: Ανήκει στις ειδικότητες Χειρουργικής. Έχει αντικείµενο την 
αντιµετώπιση των παθήσεων των αγγείων 

• Αιµατολογία: Ανήκει στις ειδικότητες της Παθολογίας. Ασχολείται µε τις 
κληρονοµικές και επίκτητες παθήσεις του αίµατος και, κυρίως, των έµµορφων 
συστατικών του (ερυθρών αιµοσφαιρίων, λευκοκυττάρων και αιµοπεταλίων). 

• Ακτινοδιαγνωστική: Σε συνεργασία µε τον κλινικό ιατρό, ο Ακτινοδιαγνώστης 
επιλέγει την καλύτερη µέθοδο απεικόνισης των οργάνων και των λειτουργιών 
τους, έτσι ώστε να αναδειχθεί η φυσιολογική ή µη λειτουργία του υπό εξέταση 
οργάνου και οι παθήσεις που πιθανόν υποκρύπτονται σ’ αυτό. 

• Ακτινοθεραπευτική-Ογκολογία: Είναι η µόνη αναγνωρισµένη ειδικότητα, στην 
οποία αναφέρεται ο όρος «Ογκολογία». Ασχολείται, κυρίως, µε την αντιµετώπιση 
του καρκίνου (θεραπευτική ή συντηρητική - παρηγορητική θεραπεία). 

• Αλλεργιολογία: Ασχολείται µε τον εντοπισµό του αιτίου που προκαλεί την 
αλλεργία, χρησιµοποιώντας προς τούτο ενδοδερµικά τεστ και προσπαθεί να την 
θεραπεύσει µε απευαισθητοποίηση ή µε φαρµακευτική αγωγή. 

• Αναισθησιολογία: Προετοιµάζει τον ασθενή πριν από την είσοδό του στο 
χειρουργείο και του χορηγεί αναισθησία. Βρίσκεται κοντά του σε όλη τη διάρκεια 



της επέµβασης, παρακολουθεί δε την πορεία του µετά το τέλος της, κατά την 
ανάληψη. 

• Γαστρεντερολογία: Αποτελεί ειδικότητα της Παθολογίας. Ασχολείται µε τις 
παθήσεις του γαστρεντερικού σωλήνα. Ο ρόλος του ειδικευµένου 
Γαστρεντερολόγου είναι τόσο διαγνωστικός όσο και θεραπευτικός. 

• Γενική Ιατρική: Πρόκειται για τον ιατρό που αντιµετωπίζει πρωταρχικά το 
πρόβληµα του ασθενούς, βοηθώντας τον ο ίδιος αποκλειστικά ή παραπέµποντας 
τον στον ιατρό της αντίστοιχης ειδικότητας, εφόσον έχει ειδικό πρόβληµα. Είναι 
επίσης εκείνος που ασκεί το ρόλο του οικογενειακού ιατρού. 

• Δερµατολογία-Αφροδισιολογία: Ασχολείται µε τις παθήσεις του δέρµατος και µε 
τα αφροδίσια νοσήµατα. Εντοπίζει µε ειδικές εξετάσεις το αίτιο που προκάλεσε 
τη νόσο, κάνει τη διάγνωση και προτείνει την ανάλογη θεραπεία 

• Ενδοκρινολογία: Ασχολείται µε τις παθήσεις των ενδοκρινών αδένων, δηλαδή 
των αδένων των οποίων το έκκριµα διοχετεύεται άµεσα στο αίµα. 

• Ιατροδικαστική: Ο Ιατροδικαστικής καλείται να γνωµατεύσει για τα αίτια και τις 
συνθήκες κάθε είδους εγκληµατικών ενεργειών 

• Ιατρική Εργασίας: Κύριο αντικείµενο της Ιατρικής Εργασίας είναι η πρόληψη και 
καταπολέµηση των επαγγελµατικών ασθενειών, καθώς και η διαπίστωση και 
τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας 

• Καρδιολογία: Πρόκειται για ειδικότητα που ασχολείται µε τις εκ γενετής 
(συγγενείς) ή επίκτητες παθήσεις της καρδιάς 

• Κοινωνική Ιατρική: Εργάζεται κατ’ εξοχήν στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας 
και ασχολείται γενικά µε την πρόληψη και τη δηµόσια υγεία και γενικότερα µε 
την επίδραση που ασκεί η δηµόσια υγεία στο περιβάλλον. 

• Κυτταρολογία: Πρόκειται για εργαστηριακή ειδικότητα µε αντικείµενο την 
φυσιολογία των κυττάρων. Παρέχει σηµαντική βοήθεια στον ειδικό γιατρό για τη 
διάγνωση της νόσου 

• Μαιευτική-Γυναικολογία: Αντιµετωπίζει τις παθήσεις των γυναικείων γεννητικών 
οργάνων και βοηθά τις επίτοκες τόσο κατά την διάρκεια της κύησης όσο και κατά 
τον τοκετό 

• Μικροβιολογία (Ιατρική Βιοπαθολογία): Πρόκειται για εργαστηριακή ειδικότητα 
που ασχολείται µε τον προσδιορισµό της σύνθεσης και τον εντοπισµό µικροβίων, 
άλλων µικροοργανισµών και ουσιών στο αίµα, τα ούρα και άλλες εκκρίσεις του 
ανθρώπινου οργανισµού 

• Νευρολογία: Είναι η ειδικότητα που ασχολείται µε τις παθήσεις του νευρικού 
συστήµατος. (Δεν έχει σχέση µε την Ψυχιατρική), όπως συχνά πιστεύεται, καθώς 
έχει ως αντικείµενο τη παθολογία του νευρικού συστήµατος και όχι τις 
διαταραχές των ψυχικών λειτουργιών. Συχνά βεβαίως υπάρχει συνεργασία µεταξύ 
των δύο ειδικοτήτων). 

• Νευροχειρουργική: Η Νευροχειρουργική είναι εξειδίκευση της Χειρουργικής µε 
αντικείµενο το νευρικό σύστηµα. Παρεµβαίνει σε περιοχές του εγκεφάλου όπου 
µέχρι πριν από µερικά χρόνια η χειρουργική επέµβαση ήταν αδύνατη, ή να 
πραγµατοποιεί επεµβάσεις ιδιαίτερα λεπτές, όπως η επανασυγκόλληση 
ακρωτηριασµένων µελών 

• Νεφρολογία: Πρόκειται για ειδικότητα της Παθολογίας που ασχολείται µε τις 
παθήσεις των νεφρών 

• Ορθοπεδική: Αντικείµενό της είναι οι παθήσεις, συγγενείς και επίκτητες, του 
στηρικτικού συστήµατος του ανθρώπινου οργανισµού (κατάγµατα, 
διαστρέµµατα, παθήσεις της σπονδυλικής στήλης κλπ.) 



• Ουρολογία: Ασχολείται µε τις παθήσεις του ουροποιητικού συστήµατος (γι’ αυτό 
και συχνά συγχέεται µε τον Νεφρολόγο). Στο πεδίο των αρµοδιοτήτων του 
Ουρολόγου ανήκουν και τα, πολύ συχνά στους άνδρες και πολλαπλά, 
προβλήµατα του προστάτη. 

• Οφθαλµολογία: Πρόκειται για ειδικότητα της Χειρουργικής. Έχει αντικείµενο τη 
συντηρητική ή χειρουργική αντιµετώπιση των προβληµάτων και παθήσεων των 
οφθαλµών 

• Παθολογία: Η Παθολογία ασχολείται µε τη γενική φυσιολογία του ανθρώπινου 
οργανισµού και αντιµετωπίζει προβλήµατα που το αφορούν 

• Παθολογοανατοµία: Είναι εργαστηριακή ιδιότητα, υποστηρικτική της 
Χειρουργικής. Εξετάζει χειρουργικά παρασκευάσµατα, µελετά τη µορφολογία 
των κυττάρων, διαπιστώνει την ενδεχόµενη παρουσία µη φυσιολογικών, τα οποία 
και τυποποιεί. 

• Παιδιατρική: Ασχολείται µε τις παθήσεις, αλλά και την παρακολούθηση της 
φυσιολογικής ανάπτυξης του παιδιού µέχρι της ηλικίας των 15 χρονών. 
Αναλαµβάνει το παιδί από τη στιγµή της γέννησή του, στο µαιευτήριο, και το 
παρακολουθεί έως την εφηβεία του. 

• Παιδοψυχιατρική: Ασχολείται αποκλειστικά µε παιδιά, εντοπίζει το ψυχικό 
πρόβληµα και τα αίτια που το προκαλούν και προσπαθεί να παρέµβει. 

• Πλαστική-Επανορθωτική Χειρουργική: Πρόκειται για ειδικότητα της 
Χειρουργικής. Ασχολείται µε την αποκατάσταση, δια της χειρουργικής οδού, 
βλαβών σε ιστούς ή όργανα, που υπάρχουν εκ γενετής ή είναι επίκτητες. 

• Πνευµονολογία-Φυµατιολογία: Η ειδικότητα έχει ως αντικείµενό της τις παθήσεις 
των πνευµόνων. 

• Πυρηνική Ιατρική: Πρόκειται για εργαστηριακή ειδικότητα που ασχολείται µε την 
εφαρµογή στην Ιατρική, για διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς λόγους, διαφόρων 
µεθόδων, τεχνικών και επιτευγµάτων της Φυσικής. 

• Ρευµατολογία: Πρόκειται για ειδικότητα της Παθολογίας που ασχολείται µε τις 
ρευµατικές παθήσεις. 

• Φυσική Ιατρική - Αποκατάσταση: Πρόκειται για ειδικότητα της Παθολογίας, που 
ασχολείται µε την αντιµετώπιση ατόµων µε ειδικές ανάγκες. 

• Χειρουργική Θώρακος: Πρόκειται για ειδικότητα της χειρουργικής, µε 
εξειδικευµένο αντικείµενο τις επεµβάσεις θώρακος. 

• Χειρουργική παίδων: Είναι ειδικότητα της χειρουργικής µε εξειδικευµένο 
αντικείµενο τα παιδιά έως 15 ετών. 

• Χειρουργική: Αντιµετωπίζει µε χειρουργική επέµβαση παθήσεις και βλάβες που 
δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν µε συντηρητική, φαρµακευτική αγωγή. Είναι 
κλινική ειδικότητα κυρίως. Ο Χειρουργός πρέπει να διαθέτει, πέραν της 
θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης, ιδιαίτερη δεξιότητα στις κινήσεις των 
χεριών, ώστε να πραγµατοποιεί µε επιτυχία τις επεµβάσεις, ορισµένες από τις 
οποίες είναι ιδιαίτερα λεπτές. 

• Ψυχιατρική: Ασχολείται µε την αποκατάσταση της ψυχικής υγείας του ανθρώπου. 
Ο Ψυχίατρος συζητά µε τον ασθενή, αποκαθιστά προσωπική επαφή και 
επικοινωνία µαζί του, διερευνά τον ψυχισµό του, εντοπίζει αίτια των διαταραχών 
που παρουσιάζει και προσπαθεί να βοηθήσει µε φαρµακευτική αγωγή ή άλλες 
µεθόδους. 

• Ωτορινολαρυγγολογία: Είναι ειδικότητα της Χειρουργικής, που ασχολείται µε τις 
παθήσεις των αυτιών, της µύτης και του λάρυγγα. 

 
 



Απασχόληση: 
Οι ιατροί αφού αποκτήσουν την ειδικότητά τους µπορούν να εργαστούν: 
• Ως νοσοκοµειακοί ιατροί, µε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση σε 
Νοσοκοµείο ή σε Κέντρα Υγείας 

• Ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, παρέχοντας τις υπηρεσίες τους στο ιατρείο τους, 
στις ιδιωτικές κλινικές, στο σπίτι των ασθενών 

• Ως έµµισθοι γιατροί οι οποίοι παράλληλα µε το ιατρείο του κατέχουν και µια 
έµµισθη θέση, στον ευρύτερο τοµέα του δηµοσίου, στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε 
κοινωφελή ιδρύµατα, τράπεζες, ασφαλιστικούς οργανισµούς (Ι.Κ.Α., Τ.Ε.Β.Ε., 
κλπ.) 

• Ως µόνιµοι στρατιωτικοί ιατροί σε στρατιωτικές µονάδες 
• Σε διεθνείς µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς (Unicef, γιατροί χωρίς σύνορα κλπ.) 
 
Πηγές πληροφόρησης: 
• Οδηγός σπουδών του Πανεπιστηµίου 
• Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Πλουτάρχου 3, Κολωνάκι. Τηλ. 210-7258660, 

210-7295030 
• Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, Θεµιστοκλέους 34, Αθήνα 10678 Τηλ. 210-3615404, 

210-3617141 
• Γιατροί χωρίς σύνορα 
• Οι γιατροί του κόσµου 
 
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα αυτό εκπαιδεύει τους σπουδαστές στην προστασία της υγείας των ζώων, 
στους τρόπους βελτίωσης της ζωικής παραγωγής και στη διενέργεια υγειονοµικών 
ελέγχων στα ζώα και τα τρόφιµα ζωικής προέλευσης µε σκοπό την προστασία της 
δηµόσιας υγείας. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στη Σχολή Γεωτεχνικών Επιστηµών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (Καρδίτσα) 
 
Διάρκεια Σπουδών:  
Η φοίτηση διαρκεί 10 εξάµηνα 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης: 
• Τοµέας Δοµής και Λειτουργίας Ζωικών Οργανισµών 
• Τοµέας Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυολογίας, Οικολογίας και Προστασίας 
Περιβάλλοντος 

• Τοµέας Λοιµωδών και Παρασιτικών Νοσηµάτων, Παθολογίας Πτηνών και 
Παθολογικής ανατοµικής 

• Τοµέας Υγιεινής και Τεχνολογίας Τροφίµων Ζωικής Προέλευσης 
• Τοµέας Κλινικών 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν ως κτηνίατροι: 



• Στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα και την τοπική αυτοδιοίκηση, στο Υπουργεί 
Γεωργίας, στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης, την Αγροτική Τράπεζα 

• Σε διάφορους γεωργικούς και κτηνοτροφικούς συνεταιρισµούς και ενώσεις 
• Σε βιοµηχανίες παραγωγής τροφίµων 
• Σε επιστηµονικά ιδρύµατα έρευνας 
• Ως ελεύθεροι επαγγελµατίες σε δικό τους ιατρείο. 
 
Πηγές Πληροφόρησης: 
Οδηγός σπουδών του Τµήµατος 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα έχει ως αποστολή: 
• την καλλιέργεια και προαγωγή των βιοεπισηµών 
• την κατάρτιση επιστηµόνων ικανών να παρέχουν βασική έρευνα στις 
βιοεπιστήµες, να εφαρµόζουν τις γνώσεις και την εµπειρία τους στην Ιατρική 
Έρευνα, να συµµετέχουν στην οργάνωση της βιοτεχνολογίας και να διδάσκουν τις 
βιοεπιστήµες στην εκπαίδευση 

 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, στην Αλεξανδρούπολη 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µπορούν να απορροφηθούν σε θέσεις εργασίας στους 
εξής τοµείς: 
• Φαρµακοβιοµηχανίες (η Μοριακή Βιολογία έχει αναγνωριστεί ως πρωτοποριακός 
κλάδος στη βιοµηχανία φαρµάκων) 

• Διαγνωστικά Εργαστήρια 
• Βιοτεχνολογικές Εταιρίες 
• Νοσηλευτικά Ιδρύµατα 
• Πανεπιστηµιακά και Ερευνητικά Κέντρα (οι απόφοιτοι θα στελεχώσουν θέσεις 
στη δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση). 

 
 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα αυτό παρέχει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση και γνώσεις για τη 
διοίκηση και οργάνωση υπηρεσιών υγείας, για την έρευνα και την εκπαίδευση 
επιστηµόνων νοσηλευτών που θα ασχοληθούν µε τη φροντίδα της υγείας του ατόµου, 
της οικογένειας και της κοινότητας. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Στο Πανεπιστήµιο Αθήνας 
 



Ειδικότητες: 
Το Τµήµα Νοσηλευτικής διαιρείται σε τέσσερις ειδικότητες: 
• Ειδικότητα Βασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών 
• Ειδικότητα Παθολογίας-νοσηλευτικής 
• Ειδικότητα Χειρουργικής-Νοσηλευτικής 
• Ειδικότητα Κοινωνικής Ιατρικής 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Νοσηλευτικής έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν: 
• Σε υπηρεσίες υγείας του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα 
• Στον σχεδιασµό της πολιτικής για την υγεία 
• Στην τριτοβάθµια εκπαίδευση (διδασκαλία και έρευνα) 
• Ως στελέχη της νοσηλευτικής υπηρεσίας στην πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια 
φροντίδα υγείας στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα 

• Ως εκπαιδευτές σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης 
• Ως στελέχη σε δηµόσιες υπηρεσίες Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ στο σχεδιασµό της 
πολιτικής για την υγεία  

• Σε όλες τις χώρες της ΕΕ και τους διεθνείς οργανισµούς 
• Ως νοσηλευτές ελεύθεροι επαγγελµατίες 
 
Πηγές Πληροφόρησης: 
• Οδηγός σπουδών Πανεπιστηµίου 
• Σύλλογος Διπλωµατούχων Νοσηλευτών, Αχα�ας 30, Αµπελόκηποι, Τηλ. 210-

6438784, Fax: 210-6998784 
• Σύλλογος Διπλωµατούχων Νοσηλευτριών/ των Χειρουργείου, Βελεστίνου 30 και 
Αχα�ας, Τηλ. 210-6438784, Fax: 210-6998784 

 
 
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα εκπαιδεύει επιστήµονες στην προληπτική και θεραπευτική αγωγή και 
αποκατάσταση των δοντιών, των ιστών που θα περιβάλλουν, ολόκληρης της 
στοµατικής κοιλότητας και του στοµατογναθικού συστήµατος του ανθρώπου. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Στα Πανεπιστήµια της Αθήνας και Θεσσαλονίκης 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 10 εξάµηνα. 
 
Ειδικότητες: 
Δια νόµου αναγνωρίζονται δύο ειδικότητες: 
• Ορθοδοντικής και της  
• Γναθοχειρουργικής 
αλλά ταυτόχρονα υφίστανται οι Εξειδικεύσεις µε τίτλους σπουδών αλλοδαπής και 
ηµεδαπής της Προσθετολογίας, Ενδοδοντίας, Περιοδοντολογίας, Οδοντιατρικών 
βιουλικών, Παιδοδοντίας, Στοµατολογίας, Ακτινολογίας και άλλες. 
 



 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µπορούν να εργαστούν: 
• Ως ελεύθεροι επαγγελµατίες σε δικό τους οδοντιατρείο 
• Σε δηµόσια ή ιδιωτικά νοσοκοµεία, κλινικές, κέντρα υγείας, δηµόσιες υπηρεσίες 
υγιεινής, ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία επιχειρήσεων, σχολεία, 
ιδρύµατα κλπ. µε υπαλληλική σχέση, ή και µε σχέση σύµβασης εργασίας ή 
συνεργασίας 

 
Πηγές πληροφόρησης: 
• Οδηγός σπουδών τµήµατος 
• Πανελλήνιος Οδοντιατρικός Σύλλογος, Θεµιστοκλέους 38, Εξάρχεια 10678, Τηλ. 

210-3803816, Fx: 210-3834385 
• Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής, Νικηταρά 8-10, Τηλ. 210-3821109,              

210-3806668, Fax: 210-3833788 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα αυτό εκπαιδεύει τους φοιτητές του τις απαραίτητες γνώσεις, στη σύνθεση, 
τις ιδιότητες, τις  επιδράσεις και τη χρήση των φαρµακευτικών ουσιών και άλλων 
χηµικών παρασκευασµάτων 
 
Τόπος Λετουργίας: 
Λειτουργεί στη Σχολή Επιστηµών Υγείας των Πανεπιστηµίων Αθήνας, 
Θεσσαλονίκης και Πάτρας. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 10 εξάµηνα. 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
• Τοµέας Φαρµακευτικής Χηµείας 
• Τοµέας Φαρµακευτικής Τεχνολογίας 
• Τοµέας Φαρµακογνωσίας 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µπορούν να εργαστούν: 
• Ως αντιπρόσωποι σε ελληνικές και ξένες φαρµακευτικές εταιρίες 
• Ως επιστηµονικό προσωπικό στους τοµείς έρευνας και παραγωγής σε ελληνικές 
Φαρµακοβιοµηχανίες  

• Στον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων 
• Σε κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας 
• Σε ασφαλιστικά Ταµεία και Οργανισµούς(ΙΚΑ-ΟΓΑ κ.ά.) 
• Στο φαρµακευτικό τµήµα των κρατικών και ιδιωτικών νοσοκοµείων 
• Ως ελεύθεροι επαγγελµατίες να ανοίξουν δικό τους φαρµακείο. Για το σκοπό 
αυτό απαιτείται ειδική άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας από την αρµόδια 
νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση. Η χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρµακείου από 1-1-
1997 τελεί υπό ορισµένους πληθυσµιακούς περιορισµούς (αρθ.2 ν.1963/91) 



Ο πτυχιούχος της Φαρµακευτικής Σχολής για να ασκήσει το επάγγελµα του 
φαρµακοποιού χρειάζεται να κάνει τρίµηνη πρακτική εξάσκηση σε φαρµακείο και 
στη συνέχεια να δώσει εξετάσεις στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. 
 
Πηγές Πληροφόρησης: 
• Οδηγός σπουδών του Τµήµατος 
• Πανελλήνιος Φαρµακευτικός Σύλλογος, Χαλκοκονδύλη 1, Αθήνα 10677, Τηλ. 

210-3816720, 210-3820006, Fax: 210-3814361 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
 
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 
Σκοπός: 
Σκοπός του Τµήµατος είναι η κατάρτιση επιστηµόνων στη µελέτη και εκτέλεση 
τοπογραφικών, κτηµατογραφικών, χαρτογραφικών εργασιών, καθώς και στη µελέτη 
συγκοινωνιακών και υδραυλικών έργων. 
 
Τόπος Λεοτυργίας: 
Λειτουργεί στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην Αθήνα και στην Πολυτεχνική 
Σχολή Θεσσαλονίκης 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 10 εξάµηνα 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
• Τοµέας Τοπογραφίας 
• Τοµέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασµού 
• Τοµέας Έργων Υποδοµής και Αγροτικής Ανάπτυξης 
 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
• Τοµέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας 
• Τοµέας Κτηµατολογίου Φωτογραµµετρίας και Χαρτογραφίας 
• Τοµέας Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων (ΣΥΕ) 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν: 
• Ως καθηγητές στην εκπαίδευση και κατάρτιση αφού φοιτήσουν στην ΠΑΤΕΣ/ 
ΣΕΛΕΤΕ (Παιδαγωγική Τεχνική Σχολή - Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών 
Επαγγελµατικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης) 

• Σε υπηρεσίες και οργανισµούς του δηµοσίου τοµέα που δραστηριοποιούνται στο 
χώρο των κατασκευών, των αναπτυξιακών έργων και της συντήρησης µνηµείων 

• Σε ιδιωτικές κατασκευαστικές τεχνικές εταιρίες 
• Ως ελεύθεροι επαγγελµατίες (τεχνικό γραφείο). Για την άσκηση του 
επαγγέλµατος είναι απαραίτητη η άδεια, που χορηγείται από το Τεχνικό 
Επιµελητήριο Ελλάδας 

 
Πηγές Πληροφόρησης: 
• Οδηγοί Σπουδών Πανεπιστηµίων 
• Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, Τηλ. 210-3285500, Fax: 210-3285511 
• Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας) Τηλ. 231-

278123, 234566, 235470, Fax: 231-235487 
 
 
 
 



ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα καταρτίζει επιστήµονες στον αστικό σχεδιασµό (πολεοδοµία-χωροταξία), 
το σχεδιασµό µεµονωµένων κτιρίων ή κτιριακών συγκροτηµάτων και σε σύγχρονες 
και παραδοσιακές τεχνικές κατασκευής και συµπεριφοράς υλικών. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην Αθήνα και στην Πολυτεχνική 
Σχολή του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, στο Πανεπιστήµιο Πάτρας, στο 
Πανεπιστήµιο Θράκης (Ξάνθη) και στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (Βόλος). 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 10 εξάµηνα. 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
• Τοµέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασµού 
• Τοµέας Πολεοδοµίας και Χωροταξίας 
• Τοµέας Αρχιτεκτονικής Γλώσσας, Επικοινωνίας και Σχεδιασµού 
• Τοµέας Συνθέσεων Τεχνολογικής Αιχµής 
 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
• Τοµέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασµού και Εικαστικών Τεχνών 
• Τοµέας Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασµού 
• Τοµέας Πολεοδοµίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
• Τοµέας Ιστορίας Αρχιτεκτονικής, Ιστορίας Τέχνης, Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας 
και Αναστήλωσης 

• Τοµέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασµού και Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας 
 
Πανεπιστήµιο Πατρών 
• Τοµέας Οικοδοµικής Τεχνολογίας και Αναστηλώσεων 
• Τοµέας Πολεοδοµικού και Χωροταξικού Σχεδιασµού 
• Τοµέας Εσωτερικών χώρων και Εφαρµοσµένου Σχεδίου 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν: 
• Στο δηµόσιο Τοµέα, σε υπουργεία, οργανισµούς, τράπεζες κλπ. και στη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση ως καθηγητές µετά τη φοίτηση στην ΠΑΤΕΣ/ 
ΣΕΛΕΤΕ (Παιδαγωγική Τεχνική Σχολή-Σχολή Εκπαιδευτικών λειτουργών 
Επαγγελµατικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης) 

• Στο ιδιωτικό τοµέα, σε τεχνικές εταιρίες, στη βιοµηχανία κλπ. 
• Ως ελεύθεροι επαγγελµατίες σε δικό τους τεχνικό γραφείο. Για την άσκηση του 
επαγγέλµατος είναι απαραίτητη η άδεια, που χορηγείται από το Τεχνικό 
Επιµελητήριο Ελλάδος. 

 
Πηγές Πληροφόρησης: 
• Οδηγοί Σπουδών Πανεπιστηµίων 
• Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Διπλωµατούχων Ανωτάτων Σχολών-Πανελλήνια Ένωση 
Αρχιτεκτόνων (Σ.Α.Δ.Α.Σ.-Π.Ε.Α.), Τηλ. 210-3215146, Fax: 210-3215147 



• Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, Τηλ.: 210-3285500, Fax: 210-3285511 
• Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας) Τηλ. 231-

278123, 234566, 235470, Fax: 231-235487 
 
Άλλες πληροφορίες: 
Οι υποψήφιοι για το Τµήµα εξετάζονται στο ειδικό µάθηµα Ελεύθερο και Γραµµικό 
Σχέδιο 
 
  
 
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ 
ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα καταρτίζει τους σπουδαστές του στη σχεδίαση προϊόντων και συστηµάτων 
µε χρήση τεχνών, επιστηµών και νέων τεχνολογιών. Ειδικότερα, οι σπουδαστές 
εκπαιδεύονται να παρεµβαίνουν δηµιουργικά σε όλες τις φάσεις του «κύκλου ζωής» 
ενός προϊόντος ώστε αυτό να είναι κατάλληλο ως προς τη µορφή, το περιεχόµενο και 
τη χρήση του από όλους τους χρήστες ανεξαρτήτως ηλικίας και δυνατοτήτων. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Σύρος-Ερµούπολη. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι µπορούν να εργαστούν: 
• Στην παραγωγική βιοµηχανία 
• Σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εµπορίου 
• Σε διαφηµιστικούς οργανισµούς και σε εταιρίες παραγωγής και διάθεσης 
προϊόντων νέων τεχνολογιών και ιδιαίτερα ηλεκτρικών υπολογιστών και 
επικοινωνιακού υλικού 

 
Άλλες πληροφορίες: 
Οι υποψήφιοι για το Τµήµα εξετάζονται στο ειδικό µάθηµα Ελεύθερο και Γραµµικό 
Σχέδιο. 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα καταρτίζει επιστήµονες στην έρευνα και την εφαρµογή νέων µεθόδων για 
την ανάπτυξη, προστασία, βελτίωση, αξιοποίηση και διαχείριση των δασών και του 
φυσικού περιβάλλοντος. 
 
Τόπος Λετουργίας: 
Λειτουργεί στο Πανεπιστήµιο Θράκης (Ορεστιάδα) 



Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 10 εξάµηνα 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι µπορούν να εργαστούν: 
• Σε υπηρεσίες και Οργανισµούς του δηµοσίου τοµέα (Υπουργείο Γεωργίας, 
Αγροτική Τράπεζα κ.α) 

• Σε δασικούς συνεταιρισµούς 
• Σε δασικές βιοµηχανίες 
• Στην εκπαίδευση και κατάρτιση αφού παρακολουθήσουν παιδαγωγικά µαθήµατα 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα αυτό εκπαιδεύει του φοιτητές στη µελέτη της επιστήµης του 
περιβάλλοντος, τη διαχείριση των χρήσεων της γης και στην αξιοποίηση των 
φυσικών πόρων για την αντιµετώπιση περιβαλλοντικών προβληµάτων. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων (Αγρίνιο) 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 10 εξάµηνα 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν στο δηµόσιο και στον 
ιδιωτικό τοµέα σε θέσεις που σχετίζονται µε θέµατα: 
• περιβαλλοντικής τεχνολογίας των χερσαίων και υδάτινων οικοσυστηµάτων 
• Εφαρµογής και ελέγχου της περιβαλλοντικής πολιτικής της πολιτείας 
• Κατάρτισης και εφαρµογής εκπαιδευτικών προγραµµάτων περιβαλλοντικής 
αγωγής σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης 

• Ως καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση αφού παρακολουθήσουν 
παιδαγωγικά µαθήµατα 

 
Πηγές πληροφόρησης: 
• Οδηγός σπουδών του Τµήµατος 
• Γεωπονικός Σύλλογος Μακεδονίας Θράκης, Τηλ και Fax: 231-272036 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
 
Σκοπός: 
Σκοπός του προγράµµατος είναι η δηµιουργία στελεχών µε βασικές γνώσεις 
διοικητικής επιστήµης πλαισιωµένες µε γνώσεις και ικανότητες διαχείρισης και 
χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών αλλά και µε τις απαραίτητες διοικητικές και 
ηγετικές ικανότητες. 



Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
Το πρόγραµµα σπουδών είναι εξειδικευµένο στις ακόλουθες κατευθύνσεις: 
• Διοικητικές Επιστήµες µε Έµφαση στη Λήψη Αποφάσεων 
• Ηλεκτρονικές Επιχειρηµατικές Δραστηριότητες και Ηλεκτρονικό Εµπόριο 
• Επιχειρηµατική Στρατηγική 
• Οργανωτικός Μετασχηµατισµός και Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων 
• Ψηφιακή Οικονοµία, κοινωνική Ανάπτυξη και Διαχείριση Καινοτοµίας 
• Internet και Νέα Ψηφιακά Κανάλια Διανοµών και Πωλήσεων 
• Διοίκηση Πληροφοριακών και Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος λόγω του ολοκληρωµένου τεχνολογικού και διοικητικού 
υποβάθρου τους θα είναι ανταγωνιστικοί ως στελέχη και ως σύµβουλοι σε όλες τις 
παραδοσιακές ειδικότητες της Διοίκησης Επιχειρήσεων (π.χ. Μάρκετιγκ, Διοίκηση 
Παραγωγής, Χρηµατοοικονοµικά, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, κλπ.) καθώς και σε 
ειδικότητες αιχµής όπως είναι: 
• Ηλεκτρονικό Εµπόριο και Ηλεκτρονικές Επιχειρηµατικές Δραστηριότητες 
• Εφοδιαστική Αλυσίδα, Διοίκηση Ποιότητας 
• Σχεδιασµός και Ανάλυση Διαδικασιών 
• Διοίκηση Καινοτοµιών, Διοίκηση Γνώσης 
• Διοίκηση Τεχνολογίας, Διοίκηση Ψηφιακών Καναλιών κλπ. 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
 
Σκοπός: 
Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η κατάρτιση επιστηµόνων µηχανικών, στη µελέτη 
και την κατασκευή δικτύων και συστηµάτων ηλεκτρικής ενέργειας, 
τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρονικών συσκευών και συστηµάτων, συστηµάτων 
αυτόµατου ελέγχου, καθώς επίσης και υπολογιστικών συστηµάτων για αποθήκευση 
και επεξεργασία πληροφορίας. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στην Αθήνα (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο) και στις Πολυτεχνικές 
Σχολές των Πανεπιστηµίων Θεσσαλονίκης, Θράκης και Πάτρας (Τµήµα 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών) 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 10 εξάµηνα. 
 



Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
Το πτυχίο είναι ενιαίο. Δίνεται όµως στους σπουδαστές η δυνατότητα να επιλέξουν 
τις κατευθύνσεις που ακολουθούν: 
• Ροή - Υπολογιστικά Συστήµατα 
• Ροή - Λογισµικό Η/Υ 
• Ροή - Ηλεκτρονική - Κυκλώµατα - Υλικά 
• Ροή - Επικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών 
• Ροή - Κύµατα και Τηλεπικοινωνίες 
• Ροή - Σήµατα - Έλεγχος και Ροµποτική 
• Ροή - Ηλεκτροµηχανική µετατροπή ενέργειας, υψηλές τάσεις και εγκαταστάσεις 
• Ροή - Συστήµατα ηλεκτρικής ενέργειας 
• Ροή - Διοίκηση και Απόφαση 
• Ροή - Βιοϊατρική Μηχανική 
• Ροή - Μαθηµατικά 
• Μη εντασσόµενα στις ροές 
 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
• Τοµέας Ηλεκτρικής Ενέργειας 
• Τοµέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών 
• Τοµέας Τηλεπικοινωνιών 
 
Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 
• Τοµέας Ενεργειακών Συστηµάτων 
• Τοµέας Ηλεκτρονικής και Τεχνολογίας Συστηµάτων Πληροφορικής 
• Τοµέας Τηλεπικοινωνιών και Διαστηµικής 
• Τοµέας Φυσικής και Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών 
 
Πανεπιστήµιο Πατρών 
• Τοµέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας 
• Τοµέας Συστηµάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας 
• Τοµέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών 
• Τοµέας Συστηµάτων και Αυτοµάτου Ελέγχου 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν: 
• Σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες και οργανισµούς του δηµοσίου τοµέα, στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση σε ερευνητικά κέντρα 

• Στον ιδιωτικό τοµέα, σε τεχνικές εταιρίες, και σε βιοµηχανίες Ηλεκτρονικών 
Κατασκευών, Τηλεπικοινωνιών, υπολογιστικών Συστηµάτων 

• Ως καθηγητές στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση αφού φοιτήσουν στην 
ΠΑΤΕΣ/ ΣΕΛΕΤΕ (Παιδαγωγική Τεχνική Σχολή-Σχολή Εκπαιδευτικών 
Λειτουργών Επαγγελµατικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης) 

• Ως ελεύθεροι επαγγελµατίες σε δικό τους τεχνικό γραφείο 
 
Πηγές πληροφόρησης: 
• Οδηγοί σπουδών των Πανεπιστηµίων 
• Σύλλογος Πτυχιούχων Η/Υ, Τηλ. 2108223344, Fax: 210-8839271 
• Σύλλογος Διπλωµατούχων Μηχανικών - Ηλεκτρολόγων, Τηλ. 210-9218209, Fax: 

2109217928 



• Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, Τηλ. 210-3285500, Fax: 210-3285511 
 
Άλλες πληροφορίες 
Για την άσκηση του επαγγέλµατος είναι απαραίτητη η άδεια, που χορηγείται από το 
Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος. 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα αυτό καταρτίζει τους φοιτητές στους τοµείς της πληροφορικής, της 
ηλεκτρονικής, των τηλεπικοινωνιών, της ροµποτικής, του αυτοµατισµού 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Πολυτεχνείο Κρήτης στα Χανιά 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 10 εξάµηνα 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
• Τοµέας Ηλεκτρονικής 
• Τοµέας Πληροφορικής 
• Τοµέας Συστηµάτων 
• Τοµέας Τηλεπικοινωνιών 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν: 
• Σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες και οργανισµούς του δηµοσίου τοµέα όπου 
λειτουργούν συστήµατα Η/Υ 

• Στον ιδιωτικό τοµέα, σε τεχνικές εταιρίες, βιοµηχανίες και εργαστήρια 
ηλεκτρονικών συσκευών, σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς 

• Ως καθηγητές στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση αφού φοιτήσουν στην 
ΠΑΤΕΣ/ ΣΕΛΕΤΕ (Παιδαγωγική Τεχνική Σχολή-Σχολή Εκπαιδευτικών 
Λειτουργών Επαγγελµατικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης) 

• Ως ελεύθεροι επαγγελµατίες σε δικό τους τεχνικό γραφείο 
 
Πηγές πληροφόρησης: 
• Οδηγός σπουδών Πανεπιστήµιου 
• Σύλλογος πτυχιούχων Η/Υ, Τηλ. 210-8223344, Fax: 210-8839271 
• Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, Τηλ. 210-3285500, Fax: 210-3285511 
 
Άλλες πληροφορίες: 
Για την άσκηση του επαγγέλµατος είναι απαραίτητη η άδεια, που χορηγείται από το 
Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος. 
 
 
 
 



ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 
 
Σκοπός: 
Στόχος του Τµήµατος είναι η προετοιµασία Μηχανικών µε ιδιαίτερα εφόδια που θα 
τους επιτρέπουν να υποστηρίζουν µε επιτυχία την εισαγωγή της τεχνολογίας των Η/Υ 
και της Πληροφορικής στους τοµείς των τηλεπικοινωνιών και δικτύων καθώς και 
στην ανάπτυξη ασφαλών συστηµάτων Η/Υ και ηλεκτρονικού εµπορίου. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας στο Βόλο 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 10 εξάµηνα 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
Το Τµήµα καλύπτει τις ειδικότητες: 
• Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Υπολογιστών 
• Μηχανικών Η/Υ 
• Ηλεκτρονικού Εµπορίου 
• Διοίκησης Επιχειρήσεων Πληροφορικής 
 
Απασχόληση: 
Οι απόφοιτοι του Τµήµατος µπορούν να εργαστούν σε ένα ευρύ φάσµα επιχειρήσεων 
που σχετίζονται µε την πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες. Αυτές περιλαµβάνουν 
τόσο τις παραδοσιακές εταιρίες απασχόλησης Ηλεκτρολόγων Υπολογιστών και 
Πληροφορικής, όσο και νέες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των 
επικοινωνιών διαδικτύου και του ηλεκτρονικού εµπορίου 
Στη συνέχεια αναφέρονται ενδεικτικά  πιθανοί κλάδοι απασχόλησης των αποφοίτων 
του Τµήµατος: 
• Εταιρίες όπως ΟΤΕ, PANAFON, TELESTET, COSMOTE 
• Εταιρίες παραγωγής τηλεπικοινωνιακού υλικού και λογισµικού 
• Εταιρίες λογισµικού 
• Εταιρίες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου 
• Επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εµπορίου 
• Εταιρίες κατασκευής ή και εισαγωγής, εγκατάστασης και υποστήριξης 
υπολογιστικών συστηµάτων 

• Επιχειρήσεις που επιθυµούν να διατηρήσουν παρουσία στο διαδίκτυο µέσω 
ιστοσελίδων µε σκοπό την άµεση επαφή µε τους τελικούς καταναλωτές ή µε 
άλλες εταιρίες που συναλλάσσονται 

 
 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα καταρτίζει τους σπουδαστές στον τοµέα των Ενεργειακών Πόρων. 
Ειδικότερα οι σπουδαστές µελετούν την παραγωγή, µετατροπή και αποθήκευση 
µορφών ενέργειας. Επίσης, οι σπουδαστές εκπαιδεύονται στις περιβαλλοντικές 



επιπτώσεις της ενέργειας σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο αλλά και τη 
χάραξη ενεργειακής πολιτικής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Το Τµήµα έχει έδρα την Κοζάνη και ανήκει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 10 εξάµηνα 
 
Απασχόληση: 
Οι απόφοιτοι του τµήµατος µπορούν να εργαστούν ως ενεργειακοί διαχειριστές 
• Σε επιχειρήσεις ή εταιρίες παραγωγής και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και 
πετρελαιοειδών προϊόντων (ΔΕΗ, Δηµόσια Επιχείρηση Πετρελαίου, Δηµόσια 
Επιχείρηση Φωταερίου) 

• Σε θέσεις σχεδιασµού και διαχείρισης ενεργειακών πόρων 
• Στην εκπαίδευση και την κατάρτιση αφού φοιτήσουν στην ΠΑΤΕΣ/ ΣΕΛΕΤΕ  
 
 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 
 
Σκοπός: 
Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να εκπαιδεύσει µηχανικούς στην έρευνα και την 
αξιοποίηση των ορυκτών και ενεργειακών πρώτων υλών. Επίσης, οι σπουδαστές 
καταρτίζονται στην εκµετάλλευση µεταλλείων, ορυχείων και λατοµείων, στην 
κατασκευή γεωτεχνικών έργων. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στην Αθήνα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 10 εξάµηνα. 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
Το πτυχίο είναι ενιαίο µε ειδικεύσεις Μηχανικού Μεταλλείων και Μεταλλουργού 
Μηχανικού 
• Τοµέας Γεωλογικών επιστηµών 
• Τοµέας Μεταλλευτικής 
• Τοµέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν: 
• Σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες, οργανισµούς του δηµοσίου τοµέα που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο παραγωγής και εκµετάλλευσης ενεργειακών πόρων 

• Ως καθηγητές στην εκπαίδευση και κατάρτιση αφού φοιτήσουν στην ΠΑΤΕΣ/ 
ΣΕΛΕΤΕ (Παιδαγωγική Τεχνική Σχολή-Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών 
Επαγγελµατικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης) 

• Σε εταιρίες και βιοµηχανικές µονάδες που ασχολούνται µε την εκµετάλλευση του 
ορυκτού πλούτου 



• Ως ελεύθεροι επαγγελµατίες σε δικό τους τεχνικό γραφείο. 
 
Πηγές πληροφόρησης: 
• Οδηγός σπουδών Πανεπιστήµιου 
• Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, Τηλ. 210-3285500, Fax: 210-3285511 
 
Άλλες πληροφορίες: 
Για την άσκηση του επαγγέλµατος είναι απαραίτητη η άδεια, που χορηγείται από το 
Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος. 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 
Σκοπός: 
Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η εκπαίδευση µηχανικών στην ανίχνευση, τον 
εντοπισµό και την εκµετάλλευση των ορυκτών πρώτων υλών καθώς και στην 
περιβαλλοντική γεωτεχνολογία. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Πολυτεχνείο Κρήτης στα Χανιά. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 10 εξάµηνα. 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
• Τοµέας Ανίχνευσης και Εντοπισµού Ορυκτών 
• Τοµέας Μεταλλευτικής Τεχνολογίας 
• Τοµέας Εκµετάλλευσης Ορυκτών 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν: 
• Στο δηµόσιο τοµέα, σε υπηρεσίες και οργανισµούς που ασχολούνται µε την 
έρευνα και εκµετάλλευση του ορυκτού πλούτου της χώρας 

• Ως καθηγητές στην εκπαίδευση και κατάρτιση αφού φοιτήσουν στην ΠΑΤΕΣ/ 
ΣΕΛΕΤΕ (Παιδαγωγική Τεχνική Σχολή-Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών 
Επαγγελµατικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης) 

• Στον ιδιωτικό τοµέα, σε τεχνικές εταιρίες µελέτης και επίβλεψης γεωτεχνικών 
έργων, σε λατοµεία, τσιµεντοβιοµηχανίες, υδρογεωτεχνικές επιχειρήσεις, τη 
βιοµηχανία πετρελαίου κλπ. 

• Ως ελεύθεροι επαγγελµατίες σε τεχνικό γραφείο 
• Ως επιβλέποντες µηχανικοί σε γεωτεχνικά έργα 
 
Πηγές πληροφόρησης: 
• Οδηγός σπουδών Πανεπιστήµιου 
• Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, Τηλ. 210-3285500, Fax: 210-3285511 
• Ένωση µεταλλωρύχων Τηλ. 2105224337 
 
Άλλες πληροφορίες: 
Για την άσκηση του επαγγέλµατος είναι απαραίτητη η άδεια, που χορηγείται από το 
Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος. 



ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές στην έρευνα και την 
εφαρµογή συστηµατικών τρόπων για την βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας 
ενός οργανισµού ή µιας επιχείρησης. Επίσης οι σπουδαστές εξειδικεύονται στο να 
µελετούν και να κατανοούν σφαιρικά όλες τις επιχειρηµατικές διαδικασίες και τη 
µεταξύ τους αλληλεπίδραση 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου στη Χίο. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 10 εξάµηνα. 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι έχουν ως κύριο αντικείµενο ενασχόλησης το σχεδιασµό της δοµής, της 
διαχείρισης και της λειτουργίας σύγχρονων τεχνολογικών και διοικητικών 
συστηµάτων και την εκπόνηση ποικίλων µελετών για την οργάνωση επιχειρήσεων 
Οι πτυχιούχοι µπορούν να απασχολούνται:  
• Ως στελέχη σε επιχειρήσεις και οργανισµούς οργάνωσης και διοίκησης 
υπηρεσιών 

• Ως σύµβουλοι σε εταιρίες προγραµµατισµού και σχεδιασµού υπηρεσιών 
• Σε επιχειρήσεις και φορείς του δηµοσίου τοµέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης 
που δραστηριοποιούνται στον χρηµατοοικονοµικό τοµέα 

 
 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα αυτό εκπαιδεύει µηχανικού στο σχεδιασµό συστηµάτων παραγωγής 
προϊόντων και υπηρεσιών ώστε να εξασφαλίζονται αύξηση της ποσότητας και 
ποιότητας της παραγωγής προϊόντων µε ταυτόχρονη µείωση των διατιθέµενων πόρων 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά) και στο Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο 
(Ξάνθη). 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 10 εξάµηνα. 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
Πολυτεχνείο Κρήτης 
• Τοµέας Συστηµάτων Παραγωγής 
• Τοµέας Επιστήµης Αποφάσεων 
• Τοµέας Οργάνωσης και Διοίκησης 
 



Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν: 
• Ως διοικητικά στελέχη και σύµβουλοι σε θέµατα ανάπτυξης στο δηµόσιο τοµέα, 
σε Οργανισµούς, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, τράπεζες 

• Σε βιοµηχανικές µονάδες και σε εταιρίες παροχής υπηρεσιών στους τοµείς του 
προγραµµατισµού και ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας (logistics) 

• Ως καθηγητές στην εκπαίδευση και κατάρτιση αφού φοιτήσουν στην ΠΑΤΕΣ/ 
ΣΕΛΕΤΕ (Παιδαγωγική Τεχνική Σχολή-Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών 
Επαγγελµατικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης) 

• Ως ελεύθεροι επαγγελµατίες σε µελέτες που αφορούν την οργάνωση 
επιχειρήσεων, την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων, τη συµπεριφορά των 
καταναλωτών 

 
Πηγές πληροφόρησης: 
• Οδηγός σπουδών Πανεπιστήµιου 
• Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, Τηλ. 210-3285500, Fax: 210-3285511 
 
Άλλες πληροφορίες: 
Για την άσκηση του επαγγέλµατος είναι απαραίτητη η άδεια, που χορηγείται από το 
Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος. 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα εκπαιδεύει τους σπουδαστές στη διαχείριση και προστασία του φυσικού 
και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος αλλά και στο σχεδιασµό, τη διοίκηση και τη 
διαχείριση προγραµµάτων, έργων και πολιτικών σε θέµατα περιβάλλοντος κλπ 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στην Ξάνθη στο Πανεπιστήµιο Θράκης, και στο Πολυτεχνείο Κρήτης στα 
Χανιά. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 10 εξάµηνα 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
Πολυτεχνείο Κρήτης 
• Τοµέας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
• Τοµέας Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Περιβαλλοντικών Διεργασιών 
• Τοµέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι τους Τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν: 
• Σε υπηρεσίες, οργανισµούς τους δηµοσίου τοµέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης 
που δραστηριοποιούνται σε θέµατα προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος 

• Ως καθηγητές στην εκπαίδευση και κατάρτιση αφού φοιτήσουν στην ΠΑΤΕΣ/ 
ΣΕΛΕΤΕ (Παιδαγωγική Τεχνική Σχολή-Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών 
Επαγγελµατικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης) 



• Σε ιδιωτικές τεχνικές εταιρίες, σε βιοµηχανικές µονάδες στον τοµέα 
περιβαλλοντικών µελετών  

• Ως ελεύθεροι επαγγελµατίες σε τεχνικό γραφείο 
 
Πηγές πληροφόρησης: 
• Οδηγός σπουδών Πανεπιστήµιου 
• Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, Τηλ. 210-3285500, Fax: 210-3285511 
 
Άλλες πληροφορίες: 
Για την άσκηση του επαγγέλµατος είναι απαραίτητη η άδεια, που χορηγείται από το 
Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος. 
 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα εκπαιδεύει τους σπουδαστές στην οργάνωση και µορφή του χώρου σε 
περιβαλλοντικά θέµα και στην ανάλυση και ερµηνεία των χωρικών φαινοµένων. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας στο Βόλο. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 10 εξάµηνα 
 
Απασχόληση: 
Οι απόφοιτοι του τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν: 
• Στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα ως Μηχανικοί, Χωροτάκτες, Πολεοδόµοι 
• Ως καθηγητές στην εκπαίδευση και κατάρτιση αφού φοιτήσουν στην ΠΑΤΕΣ/ 
ΣΕΛΕΤΕ (Παιδαγωγική Τεχνική Σχολή-Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών 
Επαγγελµατικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης) 

• Στον ιδιωτικό τοµέα, σε τεχνικές εταιρίες, στη βιοµηχανία κλπ. 
• Ως ελεύθεροι επαγγελµατίες σε τεχνικό γραφείο 
 
Πηγές πληροφόρησης: 
• Οδηγός σπουδών Πανεπιστήµιου 
• Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, Τηλ. 210-3285500, Fax: 210-3285511 
 
Άλλες πληροφορίες: 
Για την άσκηση του επαγγέλµατος είναι απαραίτητη η άδεια, που χορηγείται από το 
Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος. 
 
 
 
 
 
 



ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
 
Σκοπός: 
Σκοπός του Τµήµατος είναι η κατάρτιση τεχνικών επιστηµόνων στη µελέτη, 
εγκατάσταση και επίβλεψη µηχανολογικού εξοπλισµού σε οικοδοµές, βιοµηχανίες. 
Επίσης οι σπουδαστές εκπαιδεύονται στην ενεργειακή µηχανολογία και την 
αεροναυπηγική. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στην Αθήνα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στην Πολυτεχνική 
Σχολή του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Το Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών 
Βιοµηχανίας λειτουργεί στη Σχολή Τεχνολογικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλίας. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 10 εξάµηνα. 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
• Τοµέας Βιοµηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας 
• Τοµέας Θερµότητας 
• Τοµέας Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτοµάτου Ελέγχου 
• Τοµέας Πυρηνικής Τεχνολογίας 
• Τοµέας Ρευστών 
• Τοµέας Τεχνολογίας των Κατεργασιών 
 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
• Τοµέας Ενεργειακός 
• Τοµέας Κατασκευαστικός 
• Τοµέας Βιοµηχανικής Διοίκησης 
 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας 
• Τοµέας Ενέργειας, Βιοµηχανικών Διεργασιών & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος 
• Τοµέας Μηχανικής, Υλικών & Κατεργασιών 
• Τοµέας Οργάνωσης Παραγωγής & Βιοµηχανικής Διοίκησης 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν: 
• Σε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, βιοµηχανίες, τεχνικές εταιρίες 
• Ως καθηγητές στην εκπαίδευση και κατάρτιση αφού φοιτήσουν στην ΠΑΤΕΣ/ 
ΣΕΛΕΤΕ (Παιδαγωγική Τεχνική Σχολή-Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών 
Επαγγελµατικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης) 

• Ως ελεύθεροι επαγγελµατίες σε δικό τους τεχνικό γραφείο, στους τοµείς της 
έρευνας, µελέτης και αξιοποίησης της τεχνολογίας στους τοµείς της βιοµηχανικής 
διοίκησης, επιχειρησιακής έρευνας, µηχανολογικών κατασκευών, 
αυτοµατοποίησης συστηµάτων, πυρηνικής τεχνολογίας. 

 
Πηγές πληροφόρησης: 
• Οδηγός σπουδών Πανεπιστήµιου 



• Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, Τηλ. 210-3285500, Fax: 210-3285511 
 
Άλλες πληροφορίες: 
Για την άσκηση του επαγγέλµατος είναι απαραίτητη η άδεια, που χορηγείται από το 
Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος. 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ  
ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα προσφέρει εκτεταµένες σπουδές στη Μηχανική συµπεριλαµβάνοντας τις 
διάφορες περιοχές που σχετίζονται µε σύγχρονες και µελλοντικές ανάγκες και 
αναπτύξεις στη Μηχανολογία και στη Μηχανική. Το πρόγραµµα Αεροναυπηγικής 
είναι το µόνο αναγνωρισµένο πρόγραµµα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια. Το Τµήµα 
έχει επίσης διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες στον τοµέα σχεδιασµού και 
κατασκευών µε τη βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών, στη διαχείριση 
παραγωγής και στην έρευνα λειτουργίας. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Πανεπιστήµιο Πατρών. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 10 εξάµηνα. 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
• Τοµέας Εφαρµοσµένης Μηχανικής 
• Τοµέας Κατασκευαστικός 
• Τοµέας Ενεργειακός 
• Τοµέας Διοίκησης 
 
Απασχόληση: 
Οι απόφοιτοι του Τµήµατος µπορούν να εργαστούν: 
• Στη βιοµηχανία 
• Στο δηµόσιο τοµέα 
• Στην εκπαίδευση 
• Σε έρευνα στο εξωτερικό και στην Ελλάδα 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα εκπαιδεύει του σπουδαστές στη µελέτη, το σχεδιασµό και την κατασκευή 
πλωτών µέσων, τη µελέτη µηχανολογικών εγκαταστάσεων, τις συναφείς 
εφαρµοσµένες Η/Υ και την ναυτιλιακή οικονοµία. Επίσης αντικείµενο σπουδών του 
τµήµατος είναι οι εφαρµογές των Η/Υ στη µηχανολογία και γενικότερα η ναυτιλιακή 
οιωνοµία. 
 



Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στην Αθήνα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
• Τοµέας Μελέτης Πλοίου και Θαλασσίων Μεταφορών 
• Τοµέας Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναµικής 
• Τοµέας Ναυτικής Μηχανολογίας 
• Τοµέας Θαλασσίων Κατασκευών 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν: 
• Σε Ναυτιλιακές εταιρίες ως αρχιµηχανικοί, µελετητές και επιβλέποντες σε 
κατασκευές και επισκευές πλοίων, διεκδικήσεις (claims), εκτιµήσεις πλωτών 
µέσων. 

• Σε υπηρεσίες και φορείς του δηµοσίου τοµέα που δραστηριοποιούνται στο χώρο 
της Εµπορικής Ναυτιλίας και του Πολεµικού Ναυτικού 

• Σε ναυτιλιακά γραφεία και ασφαλιστικές εταιρίες ως νηογνώµονες 
• Στην εκπαίδευση και κατάρτιση ως καθηγητές 
• Ως ελεύθεροι επαγγελµατίες σε τεχνικό γραφείο µε αντικείµενο τις επιβλέψεις και 
εκτιµήσεις κατασκευών και επισκευών πλοίων. 

 
Πηγές πληροφόρησης: 
• Οδηγός σπουδών Πανεπιστήµιου 
• Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, Τηλ. 210-3285500, Fax: 210-3285511 
• Πανελλήνιος Σύνδεσµος Διπλωµατούχων Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων 

(ΠΣΔΜΗ), Τηλ. 2103602958 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα καταρτίζει επιστήµονες στον προγραµµατισµό, τη µελέτη, την επίβλεψη 
και την κατασκευή δοµικών, υδραυλικών συγκοινωνιακών έργων και έργων 
προστασίας περιβάλλοντος. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στην Αθήνα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και στις 
Πολυτεχνικές Σχολές των Πανεπιστηµίων Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Θράκης και 
Θεσσαλίας. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 10 εξάµηνα. 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
• Τοµέας Δοµοστατικής 
• Τοµέας Υδάτινων Πόρων, Υδραυλικών και Θαλασσίων Έργων 
• Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής 
• Τοµέας Γεωτεχνικής 
• Τοµέας Προγραµµατισµού και Διαχείρισης Τεχνικών Έργων 



Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
• Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας των Κατασκευών 
• Τοµέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος 
• Τοµέας Γεωτεχνικής Μηχανικής 
• Τοµέας Συγκοινωνιών και Οργάνωσης 
 
Πανεπιστήµιο Πατρών 
• Τοµέας Κατασκευών 
• Τοµέας Γεωτεχνικής Μηχανικής και Υδραυλικής Μηχανικής 
• Τοµέας Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος και Συγκοινωνιών 
 
Πανεπιστήµιο Θράκης 
• Τοµέας Συγκοινωνιακών έργων 
• Τοµέας Υδραυλικών Έργων 
 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 
• Τοµέας Συγκοινωνιακός 
• Τοµέας Γεωτεχνικός 
• Τοµέας Υδραυλικός 
• Τοµέας Δοµοστατικός 
 
Απασχόληση: 
Οι απόφοιτοι του Τµήµατος µπορούν να εργαστούν: 
• Σε υπηρεσίες και οργανισµούς του δηµοσίου τοµέα και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης που δραστηριοποιούνται σε δηµόσια έργα, οικοδοµικές 
κατασκευές, προγράµµατα προστασίας περιβάλλοντος, συγκοινωνιακά έργα αλλά 
και έργα συντήρησης και αποκατάστασης ιστορικών µνηµείων 

• Σε ιδιωτικές τεχνικές εταιρίες που αναλαµβάνουν µελέτες, επιβλέψεις, εκτιµήσεις 
και κατασκευές δοµικών, συγκοινωνιακών, και υδραυλικών έργων τεχνικής 
περιβάλλοντος 

• Ως καθηγητές στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση µετά τη φοίτηση στην 
ΠΑΤΕΣ/ ΣΕΛΕΤΕ (Παιδαγωγική Τεχνική Σχολή-Σχολή Εκπαιδευτικών 
Λειτουργιών Επαγγελµατικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης) 

• Ως ελεύθεροι επαγγελµατίες σε τεχνικό γραφείο µε δραστηριότητες σχετικές µε 
αυτές που προαναφέρθηκαν 

 
Πηγές πληροφόρησης: 
• Οδηγοί σπουδών Πανεπιστηµίων 
• Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών, Τηλ. 210-9238170, Fax: 2109235959 
• Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), Τηλ. 210-3285500, Fax: 210-3285511 
 
Άλλες πληροφορίες: 
Για την άσκηση του επαγγέλµατος είναι απαραίτητη η άδεια, που χορηγείται από το 
Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος. 
 
 
 
 
 



ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα έχει ως σκοπό την καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης για τον 
πολιτισµό και την πολιτισµική κληρονοµιά, την αξιοποίηση των τεχνολογικών 
πληροφορικής σε θέµατα πολιτισµού και πολιτισµικής διαχείρισης και την κατάρτιση 
επιστηµόνων ειδικευµένων στις σύγχρονες µεθόδους σχεδιασµού, παραγωγής, 
διάδοσης και διαχείρισης πολιτισµικών προϊόντων και δράσεων µε τη χρήση των 
νέων τεχνολογιών. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου, στη Μυτιλήνη 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι µπορούν να απασχολούνται σε τοµείς του πολιτισµού στους οποίους 
χρησιµοποιούνται οι νέες τεχνολογίες της πληροφορικής και της επικοινωνίας καθώς 
επίσης και σε όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται µε την παραγωγή, δηµιουργία, 
διακίνηση πολιτισµικών αγαθών και υπηρεσιών. 
Ειδικότερα µπορούν να ασχοληθούν: 
• Σε επιχειρήσεις παραγωγής πολυµέσων µε έµφαση στον πολιτισµό 
• Στις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού που ασχολούνται µε τη διαχείριση, 
οργάνωση και ανάδειξη πολιτιστικών εκδηλώσεων και την προβολή πολιτιστικών 
δεδοµένων 

• Στις βιβλιοθήκες και κέντρα αρχειοθέτησης και τεκµηρίωσης 
• Σε εκδοτικούς οίκους και σε υπηρεσίες που σχετίζονται µε τον έντυπο και κυρίως 
τον ηλεκτρονικό τύπο 

 
 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 
Σκοπός: 
Στόχος του Τµήµατος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές µε τη γνώση της 
επιστηµονικής µεθοδολογίας που απαιτείται για την ανάλυση, το σχεδιασµό, την 
υλοποίηση και την οργάνωση κατάλληλων συστηµάτων,. µε σκοπό την 
αποτελεσµατική αντιµετώπιση των πολύπλοκων προβληµάτων τα οποία ανακύπτουν 
από τις αλληλεξαρτήσεις ανθρώπινου παράγοντα, πρώτων υλών ή υλικών, µέσων 
παραγωγής και σύγχρονης τεχνολογίας, στη λειτουργία παραγωγής. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 



Απασχόληση: 
Οι απόφοιτοι του Τµήµατος µπορούν να αναδειχθούν σε στελέχη ιδιωτικών και 
δηµοσίων παραγωγικών µονάδων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους 
τοµείς της παραγωγής προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών. 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα εκπαιδεύει τους σπουδαστές στην έρευνα, την ανάπτυξη και βελτίωση των 
µεθόδων παραγωγής των βιοµηχανικών προϊόντων. Επιπλέον, οι σπουδαστές 
καταρτίζονται στη µελέτη, την κατασκευή, τη λειτουργία και την τεχνική 
εξυπηρέτηση διαφόρων χηµικών εγκαταστάσεων. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στην Αθήνα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στις Πολυτεχνικές 
Σχολές της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 10 εξάµηνα. 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
• Τοµέας Χηµικών Διεργασιών 
• Τοµέας Ανάλυσης Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστηµάτων 
• Τοµέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιοµηχανικών Διεργασιών 
• Τοµέας Επιστήµης και Τεχνικών Υλικών 
 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
• Τοµέας Χηµείας 
• Τοµέας Τεχνικής των Φυσικών Διεργασιών και Εφαρµοσµένης Θερµοδυναµικής 
• Τοµέας Ανάλυσης, Σχεδιασµού και Ρύθµισης Χηµικών Διεργασιών και 
Εγκαταστάσεων 

• Τοµέας Τεχνολογιών 
 
Πανεπιστήµιο Πατρών 
• Τοµέας Βασικών Επιστηµών 
• Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών 
• Τοµέας Χηµικών και Βιοµηχανικών Διεργασιών 
• Τοµέας Διεργασιών και Περιβάλλοντος 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν: 
• Σε υπηρεσίες και οργανισµούς του δηµοσίου τοµέα που δραστηριοποιούνται στο 
χώρο της χηµικής επιστήµης και κατάρτισης 

• Στην εκπαίδευση και κατάρτιση ως καθηγητές αφού φοιτήσουν στην ΠΑΤΕΣ/ 
ΣΕΛΕΤΕ (Παιδαγωγική Τεχνική Σχολή-Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών 
Επαγγελµατικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης) 

• Σε µονάδες παραγωγής και εταιρίες ως σύµβουλοι τεχνικής υποστήριξης και 
αντιπρόσωποι προϊόντων 



• Ως ελεύθεροι επαγγελµατίες (τεχνικό γραφείο). Για την άσκηση του 
επαγγέλµατος είναι απαραίτητη η άδεια, που χορηγείται από το Τεχνικό 
Επιµελητήριο Ελλάδας. 

 
Χρήσιµες πληροφορίες: 
• Οδηγοί σπουδών των Πανεπιστήµιων 
• Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, Τηλ. 210-3285500, Fax: 210-3285511 
• Πανελλήνιος Σύλλογος Χηµικών Μηχανικών (Π.Σ.Χ.Μ.), Τηλ. 210-8235877, 

210-8235654, Fax: 210-8216242 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα αυτό εκπαιδεύει επιστήµονες στο σχεδιασµό, την κατάρτιση και την 
εφαρµογή προγραµµάτων για τον έλεγχο και την ποιοτική βελτίωση της παραγωγής 
τροφίµων. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 10 εξάµηνα. 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
Οι πτυχιούχοι παίρνουν πτυχίο Γεωπόνου µε ειδικεύσεις: 
• Γεωργικές Βιοµηχανίες 
• Γαλακτοκοµία 
• Οινολογία 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν: 
• Στο δηµόσιο τοµέα: σε υπηρεσίες και οργανισµούς του Υπουργείου Γεωργίας ή 
άλλων υπουργείων 

• Σε βιοµηχανίες τροφίµων και γαλακτοκοµικών προϊόντων 
• Ως µελετητές σε έργα της αρµοδιότητάς τους 
• Ως καθηγητές στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση µετά από παρακολούθηση 
παιδαγωγικών µαθηµάτων 

• Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε Διεθνείς Οργανισµούς 
 
Πηγές πληροφόρησης: 
• Οδηγοί Σπουδών Πανεπιστηµίου 
• Οµοσπονδία Γεωργικών Συνεταιρισµών, Τηλ. 210-2402066, Fax: 210-2402064 
• Σύλλογος Πτυχιούχων Γεωπόνων, Τηλ. 210-3614580 
• Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Τροφίµων, Τηλ. 210-5245841 
• Γεωπονικός Σύλλογος Μακεδονίας Θράκης, Τηλ. και Fax: 231-272036 
 
 
 



ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
Σκοπός: 
Σκοπός του Τµήµατος είναι να καταρτίσει τους σπουδαστές στους τοµείς των νέων 
τεχνολογιών και της αγροτικής οικονοµίας για την αξιοποίηση του αγροτικού χώρου 
και ιδιαίτερα των αγροτικών περιοχών. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Πανεπιστήµιο Θράκης (Ορεστιάδα). 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 10 εξάµηνα. 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι µπορούν να απασχολούνται σε δραστηριότητες οργάνωσης, διοίκησης, 
διαχείρισης: 
• Αγροτοβιοµηχανικών επιχειρήσεων 
• Σενεταιριστικών εκµεταλλεύσεων 
• Επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης στους τοµείς της αγροτικής οικονοµίας 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
Σκοπός: 
Σκοπός του Τµήµατος είναι η µετεκπαίδευση επιστηµόνων που θα ασχοληθούν µε το 
σχεδιασµό, κατάρτιση και εφαρµογή προγραµµάτων γεωργικής-ζωικής ανάπτυξης 
που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργούν στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 10 εξάµηνα. 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
Οι πτυχιούχοι παίρνουν πτυχίο Γεωπόνου µε ειδικεύσεις: 
• Γεωργικής Οικονοµίας 
• Αγροτικής Ανάπτυξης 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µπορούν να εργαστούν: 
• Στο δηµόσιο τοµέα: σε υπηρεσίες και οργανισµούς 
• Στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος 
• Στον Οργανισµό Βάµβακος 



• Στον Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) 
• Σε Γεωργικού Συνεταιρισµού 
• Ως µελετητές έργων της αρµοδιότητάς των 
• Ως καθηγητές στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση 
• Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε Διεθνείς Οργανισµούς 
 
Πηγές πληροφόρησης: 
• Οδηγοί σπουδών Πανεπιστηµίου 
• Οµοσπονδία Γεωργικών Συνεταιρισµών, Τηλ. 210-2402066, Fax: 210-2401064 
• Σύλλογος Πτυχιούχων Γεωπόνων, Τηλ. 210-3614580 
• Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Τροφίµων, Τηλ. 210-5245841 
• Γεωπονικός Σύλλογος Μακεδονίας Θράκης, Τηλ. και Fax: 231-272036 
• Δασοπονικός Σύλλογος, Τηλ. 210-5235126 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα καταρτίζει τους σπουδαστές στη συστηµατική οργάνωση και διοίκηση 
επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διάθεση αγαθών και 
υπηρεσιών. Επιπλέον το Τµήµα παρέχει εξειδικευµένες γνώσεις για τη διοίκηση 
ναυτιλιακών, τουριστικών, συνεταιριστικών και δηµοτικών επιχειρήσεων. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου στη Χίο και στο Πανεπιστήµιο της Πάτρας. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Τοµείς. Κατευθύνσεις: 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου 
Προσφέρονται 6 κατευθύνσεις σπουδών που οδηγούν σε σχετική εξειδίκευση του 
φοιτητή 
• Marketing 
• Λογιστική-Χρηµατοοικονοµική 
• Διοίκηση Επιχειρήσεων και Νέες Τεχνολογίες 
• Διοίκηση Τουρισµού 
• Επιχειρηµατική Οικονοµική 
• Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις και Μεταφορές 
 
Πανεπιστήµιο Πάτρας 
• Το Πανεπιστήµιο δίνει ενιαίο πτυχίο. 
• Τοµέας Οργάνωσης, Διοίκησης, Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Marketing 
• Τοµέας Διαχείρισης Τεχνολογίας και Πληροφοριακών Συστηµάτων Διοίκησης 
• Τοµέας Διοίκησης Υπηρεσιών µε κατευθύνσεις 
Τουριστική, Διοίκηση, Αθλητική Διοίκηση, Διοίκηση Υγείας, Διοίκηση 
Πολιτισµικών Δραστηριοτήτων και Φορέων 

 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν: 



• Σε υπηρεσίες, οργανισµούς και επιχειρήσεις δηµοσίου τοµέα και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, στους τοµείς ναυτιλίας και τουρισµού 

 
 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
Σκοπός: 
Σκοπός των Τµηµάτων είναι η κατάρτιση των φοιτητών σε θέµατα που αφορούν τις 
διεθνείς και ευρωπαϊκές οικονοµικές σχέσεις, ώστε να διευκολύνονται οι εξωτερικές 
συναλλαγές της χώρας. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Το Τµήµα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών λειτουργεί στο 
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και το Τµήµα Διεθνών Ευρωπαϊκών, 
Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
Πτυχίο µε κατευθύνσεις: 
• Διεθνής Οικονοµική και Χρηµατοδοτική 
• Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σχέσεις 
 
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
Πτυχίο µε κατευθύνσεις: 
• Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών 
• Πολιτικών Σπουδών και Διπλωµατίας 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µπορούν να εργαστούν: 
• Στο διπλωµατικό σώµα σε υπηρεσίες και οργανισµούς του δηµοσίου τοµέα, που 
ασχολούνται µε τις διεθνείς και ευρωπαϊκές σχέσεις της χώρας. 

• Στην εκπαίδευση και κατάρτιση, ως καθηγητές αφού φοιτήσουν πρώτα στην 
Παιδαγωγική Τεχνική Σχολή ΠΑ.ΤΕ.Σ της ΣΕΛΕΤΕ 

• Στο ιδιωτικό τοµέα σε επιχειρήσεις και εξειδικευµένους διεθνείς οργανισµού 
 
Πηγές πληροφόρησης: 
• Οδηγός σπουδών του Πανεπιστηµίου 
• Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Δικαίου, Τηλ. 231-473403, 231-

473425, Fax: 231-434100 
 
Άλλες πληροφορίες 
Για το Τµήµα Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών απαιτείται 
εξέταση σε µία ξένη γλώσσα. 



ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
Σκοπός: 
Σκοπός του Τµήµατος είναι η κατάρτιση των σπουδαστών στη µελέτη και την έρευνα 
των διεθνών οικονοµικών σχέσεων και της διεθνούς επιχειρηµατικότητας. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Πανεπιστήµιο Θράκης (Κοµοτηνή). 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι οικονοµολόγοι µπορούν να εργαστούν: 
• Σε οργανισµούς και τράπεζες του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα που 
δραστηριοποιούνται στον τοµέα του εµπορίου και των οικονοµικών συναλλαγών 

• Σε επιχειρήσεις και συνεταιρισµούς που αναπτύσσουν οικονοµικές 
δραστηριότητες στη διεθνή αγορά 

 
 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ MARKETING 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα καταρτίζει τους σπουδαστές στη σωστή χρήση των πόρων µιας 
επιχείρησης ώστε να βελτιώνεται η παραγωγικότητά τους. Αντικείµενο των σπουδών 
του τµήµατος είναι ο εντοπισµός των προϊόντων, η πρόβλεψη, η µέτρηση της 
ζήτησης και οι µέθοδοι λήψης αποφάσεων σχετικά µε την επιλογή, δηµιουργία, 
τιµολόγηση, διάθεση και προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθήνας. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
Το πτυχίο είναι ενιαίο. Δίνεται όµως η δυνατότητα στους σπουδαστές να επιλέξουν 
από το 3ο έτος µία από τις ειδικεύσεις που ακολουθούν. 
• Διοικητική Επιστήµη 
• Μάρκετιγκ 
• Επικοινωνία και Δηµόσιες Σχέσεις 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µπορούν να εργαστούν: 
• Ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισµών ιδιαίτερα στους τοµείς Μάρκετιγκ, 
Πωλήσεων, Εξαγωγών, Διαφήµισης, Έρευνας Αγοράς, Δηµοσίων Σχέσεων, 



Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, Διοίκησης Προµηθειών και Υλικών, Ανάλυσης 
Συστηµάτων και Ανάπτυξης Μηχανογραφικών Συστηµάτων 

• Ως Οικονοµικοί Σύµβουλοι Επιχειρήσεων 
 
Πηγές πληροφόρησης: 
Οδηγοί Σπουδών Πανεπιστηµίου 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ  
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα εκπαιδεύει τους σπουδαστές στο γνωστικό αντικείµενο της Λογιστικής και 
Χρηµατοοικονοµικής για τις ανάγκες των επιχειρήσεων και των Οργανισµών του 
Ιδιωτικού και του Δηµόσιου Τοµέα. Ακόµη, µε τη διδασκαλία νοµικών µαθηµάτων 
παρέχονται οι απαιτούµενες γνώσεις του νοµικού πλαισίου των επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο της Αθήνας και στο Πανεπιστήµιο 
Μακεδονίας 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, κατευθύνσεις: 
• Λογιστικής 
• Χρηµατοοικονοµικής 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µπορούν να εργαστούν: 
• Σε δηµόσιες υπηρεσίες, οργανισµούς, τράπεζες, χρηµατιστήρια, στον ελεγκτικό 
τοµέα και ευρύτερα στις συναλλαγές 

• Στην εκπαίδευση και κατάρτιση ως καθηγητές 
• Σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες, ναυτιλιακές επιχειρήσεις σε τοµείς 
αντίστοιχους µε το αντικείµενο εκπαίδευσής τους 

• Ως στελέχη σε κάθε µεγέθους επιχειρήσεις και οργανισµούς τοπικού, εθνικού ή 
πολυεθνικού χαρακτήρα 

 
Πηγές πληροφόρησης: 
Οδηγός σπουδών Πανεπιστήµιου 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα αυτό καταρτίζει τους σπουδαστές στη λειτουργία των ναυτιλιακών 
επιχειρήσεων καθώς και των επιχειρήσεων της ναυτιλιακής υποδοµής. Ταυτόχρονα 



το τµήµα παρέχει θεωρητικές γνώσεις απαραίτητες για την κατανόηση του 
οικονοµικού, κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος της ναυτιλιακής επιχείρησης. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Πανεπιστήµιο Πειραιά. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µπορούν να εργαστούν: 
• Σε δηµόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, οικονοµικούς και ερευνητικούς φορείς, που 
δραστηριοποιούνται ιδιαίτερα στο χώρο της ναυτιλίας. 

• Στην εκπαίδευση και κατάρτιση ως καθηγητές 
• Σε Ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες, ναυτιλιακές επιχειρήσεις 
 
Πηγές πληροφόρησης: 
Οδηγός σπουδών του Τµήµατος 
 
Άλλες πληροφορίες: 
Ο υποψήφιος για το Τµήµα εξετάζεται και στο ειδικό µάθηµα της Αγγλικής Γλώσσας 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα αυτό καταρτίζει τους σπουδαστές στην οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία 
των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών στους κλάδους 
της ναυτιλίας, των µεταφορών και του εµπορίου 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου στη Χίο. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
Το πτυχίο είναι ενιαίο. Δίνεται όµως η δυνατότητα στους σπουδαστές να επιλέξουν 
µαθήµατα διεύρυνσης γνώσεων στα ακόλουθα αντικείµενα: 
• Ναυτιλία 
• Μεταφορές 
• Διεθνές Εµπόριο 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µπορούν να εργαστούν ως στελέχη ναυτιλιακών 
επιχειρήσεων ή επιχειρησιακής ναυτιλιακής υποδοµής του δηµοσίου και ιδιωτικού 
τοµέα στα τµήµατα ναυλώσεων, το λογιστήριο, τη µηχανοργάνωση, των δηµοσίων 
σχέσεων, το νοµικό τµήµα και το τµήµα ασφαλίσεων 
 



Πηγές πληροφόρησης: 
Οδηγός σπουδών του τµήµατος 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ 
 
Σκοπός: 
Σκοπός του Τµήµατος είναι η κατάρτιση των σπουδαστών στο αντικείµενο της 
οικιακής οικονοµίας, για τις σύγχρονες απαιτήσεις της εκπαίδευσης, καθώς και για 
την ανάγκη οργάνωσης και διοίκησης της οικογένειας. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Χαροκόπειο Α.Ε.Ι. Οικιακής Οικονοµίας στην Αθήνα (Καλλιθέα). 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Κατευθύνσεις: 
• Παιδαγωγικής Οικιακής Οικονοµίας 
• Ανθρωποοικολογίας 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν: 
• Ως καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση 
• Σε δηµόσιες υπηρεσίες και συνεταιριστικούς οργανισµούς 
• Σε αγροτουριστικές επιχειρήσεις 
• Σε αναπτυξιακές επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης 
 
Πηγές πληροφόρησης: 
Οδηγός σπουδών του Τµήµατος 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
Σκοπός: 
Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να καταρτίζει στελέχη για τις κρατικές υπηρεσίες, 
τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τις αστικές και περιφερειακές 
υπηρεσίες προγραµµατισµού 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Πάνειο Πανεπιστήµιο στην Αθήνα 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
• Τοµέας Περιφερειακής Επιστήµης 



• Τοµέας Πολιτικής Οικονοµίας 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µπορούν να εργαστούν: 
• Στο δηµόσιο Τοµέα, σε κρατικές υπηρεσίες, οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, 
υπηρεσίες προγραµµατισµού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, ινστιτούτα έρευνας 
κλπ. 

• Στον Ιδιωτικό τοµέα σε απασχόληση σχετική µε το αντικείµενο των σπουδών 
τους. 

 
Πηγές πληροφόρησης: 
Οδηγοί Σπουδών Πανεπιστηµίου 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα καταρτίζει τους φοιτητές στη µελέτη και εφαρµογή οικονοµικών θεωριών 
για την ανάπτυξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων, τον καταµερισµό της εργασίας 
και γενικά για την έρευνα και την πρόβλεψη των οικονοµικών φαινοµένων. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Πανεπιστήµιο Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Κρήτης (Ρέθυµνο), στο 
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, στο Πανεπιστήµιο Πειραιά, στο Πανεπιστήµιο 
Πάτρας, στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, στο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (Βόλος). 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Τοµείς/ Κατευθύνσεις: 
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
Πτυχίο ενιαίο µε κατευθύνσεις 
• Οικονοµικής Ανάλυσης 
• Εφαρµοσµένων Οικονοµικών 
• Χρηµατοοικονοµικών και Επιχειρηµατικών Οικονοµικών 
• Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών 
 
Πανεπιστήµιο Πειραιά 
Ενιαίο πτυχίο µε κατευθύνσεις 
• Οικονοµικής Ανάλυσης 
• Βιοµηχανικών Θεµάτων 
• Ευρωπαϊκών Θεµάτων 
 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 
Ενιαίο πτυχίο µε κατευθύνσεις 
• Διεθνής Τραπεζική και Χρηµατοοικονοµική 
• Οικονοµικά των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων 
• Οικονοµικά της Ανάπτυξης 
• Οικονοµική Ανάλυση των Θεσµών 



Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν: 
• Στο δηµόσιο τοµέα σε υπηρεσίες που έχουν ως αντικείµενο το εµπόριο, τη διεθνή 
οικονοµία, νοµισµατικά θέµατα, το φορολογικό σύστηµα, την πολιτική της 
απασχόλησης 

• Σε φορείς που ασχολούνται µε την οικονοµικής έρευνα 
• Σε τράπεζες και οργανισµούς κοινής ωφέλειας 
• Ως σύµβουλοι επιχειρήσεων και βιοµηχανιών ή ανώτεροι υπάλληλοι σε 
λογιστήρια 

• Ως καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα αυτό εκπαιδεύει τους σπουδαστές στη µελέτη της οργάνωσης, διοίκησης 
και λειτουργίας των επιχειρήσεων του πρωτογενούς τοµέα για την κάλυψη αναγκών 
αγροτικών επιχειρήσεων - συνεταιρισµών, την ανάπτυξη νέου µοντέλου αγροτικών 
επιχειρήσεων και την αξιοποίηση αγροτικών πόρων. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων (Αγρίνιο). 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 10 εξάµηνα. 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν: 
• Σε υπηρεσίες και φορείς του δηµοσίου τοµέα: στο Υπουργείο Γεωργίας, στην 
Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος 

• Στον Οργανισµό Βάµβακος 
• Στον Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) 
• Σε Γεωργικού Συνεταιρισµούς 
• Σε γεωργικές επιχειρήσεις φυτικής ή ζωικής παραγωγής, σε βιοµηχανίες 
γεωργικών φαρµάκων, σε βιοµηχανίες τροφίµων και γαλακτοκοµικών προϊόντων, 
σε καταστήµατα γεωργικών φαρµάκων - µηχανηµάτων, φυτώρια κλπ. 

• Στην εκπαίδευση και κατάρτιση ως καθηγητές αφού παρακολουθούν παιδαγωγικά 
µαθήµατα. 

 
Πηγές πληροφορίες: 
• Οδηγός σπουδών του τµήµατος 
• Οµοσπονδία Γεωργικών Συνεταιρισµών, Τηλ. 210-2402066, Fax: 210-2402064 
• Γεωπονικός Σύλλογος Μακεδονίας Θράκης, Τηλ. 231-272036 
 
 
 
 
 



ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα εκπαιδεύει τους φοιτητές στην επιστήµη της Οργάνωσης και Διοίκησης 
των παραγωγικών µονάδων και στις διάφορες τεχνικές επίλυσης προβληµάτων στους 
τοµείς της Χρηµατοοικονοµικής, Λογιστικής, Παραγωγής, Προσωπικού, Μάρκετιγκ. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στα Πανεπιστήµια Πειραιά, Μακεδονίας και Οικονοµικό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Κατευθύνσεις: 
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών: 
Το πτυχίο είναι ενιαίο. Δίνεται όµως η δυνατότητα στους σπουδαστές να επιλέξουν 
µία από τις κατευθύνσεις που ακολουθούν 
• Διοίκηση Επιχειρήσεων 
• Λογιστική και Χρηµατοδοτική Διοίκηση 
• Μάρκετιγκ 
• Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν: 
• Σε δηµόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, οργανισµούς, επιχειρήσεις της τοπικής 
αυτοδιοίκησης στον τοµέα της διοίκησης. 

• Ως καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση  
• Στον ιδιωτικό τοµέα, ως διοικητικά στελέχη, σύµβουλοι ή ερευνητές σε 
οικονοµικές µονάδες και επιχειρήσεις. 

 
Πηγες πληροφόρησης: 
Οδηγοί σπουδών Πανεπιστηµίου 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
 
Σκοπός: 
Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να εκπαιδεύει τους σπουδαστές του σε θέµατα 
Στατιστικής, Οικονοµίας, Λογιστικής, Κοινωνιολογίας Ασφαλιστικού Δικαίου και 
Εφαρµοσµένης Πληροφορικής 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Πανεπιστήµιο Πειραιά 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 



Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µπορούν να εργαστούν: 
• Σε δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµούς, σε τράπεζες, στην Εθνική Στατιστική 
Υπηρεσία Ελλάδος, ως αναλυτές στατιστικών στοιχείων, αναλυτές επενδύσεων, 
στελέχη διοίκησης 

• Ως καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση  
• Σε βιοµηχανίες, ασφαλιστικές εταιρίες, εταιρίες δηµοσκοπήσεων ως αναλυτές 
στατιστικών στοιχείων, αναλογιστές, αναλυτικές και εκτιµητές κινδύνου και 
ακόµη ως ποσοτικοί αναλυτές επενδύσεων. 

 
Πηγές πληροφόρησης: 
Οδηγός σπουδών του τµήµατος 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ  
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
 
Σκοπός: 
Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να παρέχει τις βασικές γνώσεις σχετικά µε τη 
λειτουργία των επιχειρήσεων, των πιστωτικών ιδρυµάτων, των χρηµαταγορών και 
των κεφαλαιαγορών, καθώς επίσης και σχετικά µε το βασικό οικονοµικό και νοµικό 
πλαίσιο της χρηµατοοικονοµικής οργάνωσης. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην 
οργάνωση των τραπεζικών υπηρεσιών, και την αξιολόγηση της πιστοληπτικής 
ικανότητας των πελατών και των χρηµατοοικονοµικών προγραµµάτων τους. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Πανεπιστήµιο Πειραιά. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Μεταπτυχιακά: 
Πανεπιστήµιο Πειραιά 
• Χρηµατοοικονοµική και Τραπεζική Διοικητική 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν: 
• Στο δηµόσιο τοµέα, τράπεζες, χρηµατιστήρια 
• Ως καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση 
• Στον ιδιωτικό τοµέα σε επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


