
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Τ.Ε.Ι.) 
 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

 
ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα αυτό έχει ως γνωστικό αντικείµενο την επιλογή, την ταξινόµηση, την 
οργάνωση και τη συντήρηση µε επιστηµονικό τρόπο του υλικού µιας βιβλιοθήκης και 
των σχετικών πηγών πληροφόρησης. Επιπλέον οι σπουδές καλύπτουν µεθόδους 
διοίκησης οργανισµών και µονάδων υπηρεσιών πληροφόρησης. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στη Σχολή Διοίκησης και Οικονοµίας των Τ.Ε.Ι Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Απασχόληση: 
Οι απόφοιτοι του Τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν ως κοινωνικοί λειτουργοί, 
ως αυτοαπασχολούµενοι ή ως στελέχη οργανισµών και υπηρεσιών στους τοµείς 
• Κοινωνικής Πρόνοιας 
• Κοινωνικής Ασφάλισης 
• Υγείας 
• Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και Απασχόλησης 
• Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής 
• Πρόληψης και Αντιµετώπισης της Εγκληµατικότητας 
• Κοινωνικής Οργάνωσης και Ανάπτυξης (τοπική αυτοδιοίκηση, κέντρα νεότητας 
κλπ) 

• Κοινωνικών Υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάµεων και του Υπουργείου Δηµόσιας 
Τάξης. 

 
 
ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα αυτό έχει ως γνωστικό αντικείµενο την εφαρµογή µεθόδων που αφορούν 
την αγωγή και φροντίδα βρεφών και νηπίων από τη γέννησή τους µέχρι της εγγραφής 
τους στο Δηµοτικό σχολείο. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στη Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 
Θεσσαλονίκης, Ηπείρου (Ιωάννινα). 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 



Απασχόληση: 
Οι απόφοιτοι του τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν: 
• Ως υπεύθυνοι για τη µελέτη, οργάνωση και λειτουργία Βρεφικών και Παιδικών 
Σταθµών 

• Ως παιδαγωγοί παιδιών ηλικίας 0-6 χρονών 
• Ως εκπαιδευτικό προσωπικό για τη θεωρητική και πρακτική διδασκαλία 
βρεφονηπιακών µαθηµάτων σε άτοµα εκπαιδευόµενα στο επάγγελµα 

• Ως βοηθοί ειδικών παιδαγωγών σε χώρους ειδικής προσχολικής αγωγής 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος έχουν, επίσης, δικαίωµα εργασιακής απασχόλησης 
είτε ως στελέχη σε Κέντρα Βρεφών και Νηπίων, καθώς και σε Βρεφικούς 
Σταθµούς του Δηµοσίου και του Ιδιωτικού Τοµέα είτε ως αυτοαπασχολούµενοι 
στα αντικείµενα και δραστηριότητες που προαναφέρθηκαν 

 
 
ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη µετάδοση των γνώσεων 
στον τοµέα µελέτης του λαϊκού µουσικού πολιτισµού µε τη διδασκαλία και την 
εφαρµοσµένη έρευνα. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο ΤΕΙ Ηπείρου (Άρτα) 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Απασχόληση: 
Ο απόφοιτος του Τµήµατος µπορεί να: 
• Διδάσκει το αντικείµενό του σε Μουσικά Γυµνάσια και Λύκεια της χώρας, σε 
ωδεία και µουσικά εκπαιδευτήρια στα οποία λειτουργούν τµήµατα εκµάθησης 
λαϊκών οργάνων και λαϊκής µουσικής, όπως και σε ειδικά προγράµµατα µουσικής 
εκπαίδευσης στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση 

• Εξασκεί το επάγγελµα του µουσικού στον τοµέα ειδίκευσής του 
• Αναλαµβάνει ή συµµετέχει σε ερευνητικά προγράµµατα στην ειδικότητά του 
• Ασχολείται µε την εµπορία, την κατασκευή και τη συντήρηση λαϊκών µουσικών 
οργάνων 

• Αναλαµβάνει την τεχνική υποστήριξα σε θέµατα της ειδικότητάς τους σε 
εκδοτικούς οίκους, δισκογραφικές εταιρίες, ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς και 
φορείς διαχείρισης πολιτισµικής κληρονοµιάς και να εφαρµόζει τη σύγχρονη 
τεχνολογία των Η/Υ και των πολυµέσων στο χώρο της µουσικής. 

 
Άλλες πληροφορίες 
Ο εισαγόµενος στο Τµήµα πρέπει να διαθέτει καλλιτεχνικές δεξιότητες στα λαϊκά και 
παραδοσιακά όργανα ή στη βυζαντινή µουσική. 
 
 
 



ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
 
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα έχει ως γνωστικό αντικείµενο την ανάπτυξη της Γεωπονικής Επιστήµης 
στην παραγωγή και διαχείριση φυτοκοµικών προϊόντων µεγάλης καλλιέργειας, 
οπωροκηπευτικών, µεσογειακών και υποτροπικών καλλιεργειών. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας των Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Λάρισσας, 
Ηρακλείου, Φλώρινας, Ηπείρου (΄Αρτα), Καλαµάτας. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα 
 
Απασχόληση: 
Οι απόφοιτοι του τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν: 
• Ως ποιοτικοί ελεγκτές σε γεωργικούς οργανισµούς και συνεταιρισµούς, σε 
εργοστάσια επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων και σε κέντρα σποροπαραγωγής 

• Σε ερευνητικές δραστηριότητες γεωργικού περιεχοµένου 
• Ως καθηγητές στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση 
• Ως εκτιµητές σε ζηµιές καλλιεργειών 
• Στην παραγωγή, τυποποίηση, συντήρηση, πιστοποίηση ποιότητας και εµπορίας 
φυτικών προϊόντων 

 
 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα αυτό έχει ως γνωστικό αντικείµενο την εφαρµογή γεωτεχνικών και 
τεχνικών επιστηµών στο σχεδιασµό και υλοποίηση έργων της επιχειρησιακής 
ανθοκοµίας και της αρχιτεκτονικής τοπίου. Επίσης καταρτίζει τους σπουδαστές στην 
παραγωγή και εµπορία ανθοκοµικών προϊόντων και γεωργικών εφοδίων που 
σχετίζονται µε την ανθοκοµία. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου µε έδρα την Άρτα. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση  διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Απασχόληση: 
Οι απόφοιτοι του τµήµατος ως Τεχνολόγοι Γεωπόνοι Αρχιτεκτονικού Τοπίου 
µπορούν να εργαστούν: 
• Σε γραφεία µελέτης και εκτέλεσης έργων αρχιτεκτονικής τοπίου, δηµιουργίας 
χλοοταπήτων, µελέτης συστηµάτων άρδευσης, θερµοκηπιακών µονάδων κλπ. 



• Στη δηµιουργία θερ5µοκηπιακών µονάδων για παραγωγή φυτών εσωτερικού 
χώρου 

• Σε µονάδες διάθεσης πολλαπλασιαστικού υλικού, αγροχηµικών και λοιπού 
ανθοκοµικού υλικού, µηχανηµάτων κλπ. 

• Ως καθηγητές στην εκπαίδευση και κατάρτιση 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 
 
Σκοπός: 
Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η εκπαίδευση Τεχνολόγων Δασοπονίας στην 
εφαρµογή βιοοικολογικών και φυσικών τεχνικών για τη διαχείριση και προστασία 
των χερσαίων φυσικών οικοσυστηµάτων και τη διατήρηση και αναβάθµιση του 
φυσικού περιβάλλοντος 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας των Τ.Ε.Ι Λάρισας (Καρδίτσα), 
Καβάλας (Δράµα), Λαµίας (Καρπενήσι). 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Απασχόληση: 
Οι απόφοιτοι του Τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν: 
• Σε δασικές υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Δασαρχεία, Δ/νσεις Δασών, 
Επιθεωρήσεις Δασών, δασικούς σταθµούς, ιδρύµατα δασικών ερευνών 

• Ως σύµβουλοι περιβαλλοντικής πολιτικής και ως επόπτες εφαρµογής 
περιβαλλοντικής νοµοθεσίας σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και 
οργανισµούς του ιδιωτικού τοµέα 

• Ως ιδιώτες σε δικό τους γραφείο µελετών και κατασκευών µέχρι ορισµένο όριο 
δαπάνης έργου 

• Ως καθηγητές στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση 
 
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα εκπαιδεύει τεχνολόγους γεωπόνους στην παραγωγή φυτικών και ζωικών 
προϊόντων υψηλής ποιότητας. Επίσης το γνωστικό αντικείµενο του Τµήµατος αφορά 
θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την 
ποιότητα της ζωής µέσω της βιολογικής γεωργίας. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Αργοστόλι, ως Παράρτηµα του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι µπορούν να απασχολούνται: 



• Σε δηµόσιες υπηρεσίες και οργανισµούς που δραστηριοποιούνται σε θέµατα 
καλλιεργειών και αγροτικής ανάπτυξης 

• Σε αγροτικούς συνεταιρισµούς, εταιρίες της τοπικής αυτοδιοίκησης και 
βιοµηχανίες τροφίµων 

• Ως ελεύθεροι επαγγελµατίες σε δικές τους καλλιέργειες 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα έχει ως γνωστικό αντικείµενο την εφαρµογή σύγχρονων τεχνολογικών 
µεθόδων στην εκτροφή, διατροφή, βελτίωση, αναπαραγωγή και υγεία των αγροτικών 
ζώων, ζώων συντροφιάς, εξωτικών ζώων και πειραµατόζωων. Ακόµη το περιεχόµενο 
σπουδών του Τµήµατος καλύπτει τις µεθόδους παραγωγής, επεξεργασίας και 
τυποποίησης προϊόντων ζωικής προέλευσης. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας των Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Λάρισας, 
Κοζάνης (Φλώρινα), Ηπείρου (΄Αρτα). 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Απασχόληση: 
Οι απόφοιτοι του Τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν 
• Σε υπηρεσίες, οργανισµούς και συνεταιριστικές ενώσεις που δραστηριοποιούνται 
στον τοµέα της παραγωγικής διαδικασίας των ζώων 

• Ως τεχνικοί σε σφαγεία και επιχειρήσεις συσκευασίας κρέατος 
• Σε εµπορικούς οίκους κτηνοτροφικών εξοπλισµών,. εφοδίων και κτηνιατρικών 
φαρµάκων 

• Ως καθηγητές στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση  
• Ως ερευνητές στην ανάπτυξη και εφαρµογή καινοτοµιών στον Τοµέα της ζωικής 
παραγωγής 

 
 
ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ 
 
Σκοπός: 
Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η εκπαίδευση των σπουδαστών στις καλλιέργειες 
υπό κάλυψη. Αναλυτικότερα το γνωστικό αντικείµενο του Τµήµατος καλύπτει 
θέµατα θερµοκηπιακών καλλιεργειών, εξοπλισµού και λειτουργίας θερµοκηπίων και 
συστηµάτων άρδευσής τους, τυποποίησης και βελτίωσης γεωργικών προϊόντων, 
καθώς και βελτίωσης καλλιέργειας ανθοκοµικών και λαχανοκοµικών φυτών 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας των Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Κρήτης, 
Καλαµάτας και Μεσολογγίου 
 



Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα 
 
Απασχόληση: 
Οι απόφοιτοι του τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν: 
• Σε υπηρεσίες και οργανισµούς του δηµοσίου τοµέα και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης 

• Σε επιχειρήσεις εγκατάστασης θερµοκηπίων, σε βιοµηχανίες παραγωγής 
γεωργικών και ανθοκοµικών προϊόντων 

• Ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, ασχολούµενοι µε την πώληση ανθοκοµικών και 
λαχανοκοµικών προϊόντων 

• Ως καθηγητές στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ 
 
Σκοπός: 
Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η εκπαίδευση στελεχών στη µελέτη και εφαρµογή 
τεχνικών και µεθόδων για την προστασία, την αύξηση και την εκµετάλλευση του 
υδρόβιου κόσµου 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου και Ηπείρου 
(Ηγουµενίτσα) 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα 
 
Απασχόληση: 
Οι απόφοιτοι του Τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν ως τεχνολόγοι αλιείας και 
υδατοκαλλιεργειών  
• Στο Υπουργείο Γεωργίας, στο Ωκεανογραφικό Ινστιτούτο, σε διευθύνσεις αλιείας 
• Σε επιχειρήσεις αλιείας, µονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, σε σταθµούς αναπαραγωγής 
και εκτροφής πέστροφας, σε οστρακοτροφεία, σε αλιευτικά σκάφη 

• Ως καθηγητές στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση 
• Στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα και στην τοπική αυτοδιοίκηση 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 
ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα έχει ως γνωστικό αντικείµενο τη συµπτωµατική αποκατάσταση 
ενδοκρινολογικών προβληµάτων µε τη χρήση των ενδεδειγµένων κατά περίπτωση 
θεραπευτικών µέσων και την πρόληψη και αποκατάσταση δερµατικών προβληµάτων. 
Επίσης, το Τµήµα συµβάλλει στην βελτίωση των ατελειών του προσώπου ώστε να 
ενισχύεται θετικά η ψυχική ισορροπία του ατόµου. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στη Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τ.Ε.Ι. Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι Αισθητικής µπορούν να εργαστούν: 
• Ως ελεύθεροι επαγγελµατίες ή ως στελέχη σε κέντρα Αισθητικής 
• Σε Νοσοκοµειακές µονάδες µε δερµατολογική ή ενδοκρινολογική ή νευρολογική 
κλινική, στον τοµέα της ειδικότητάς τους 

• Σε τηλεοπτικούς σταθµούς, στην τηλεόραση, σε κινηµατογραφικές επιχειρήσεις, 
σε θέατρα για απλό και εξειδικευµένο µακιγιάζ 

• Σε επιχειρήσεις παρασκευής καλλυντικών, συµµετέχοντας στην ανάπτυξη και 
στον έλεγχο των καλλυντικών προϊόντων για την ποιοτική τους απόδοση από 
Αισθητικής πλευράς 

• Σε επιχειρήσεις πώλησης καλλυντικών προϊόντων 
 
Πηγές πληροφόρησης: 
• Οδηγός Σπουδών Τ.Ε.Ι. 
• Σύνδεσµος Επαγγελµατιών Αισθητικών Ελλάδας, Σταδίου 39, Τηλ. 210-3213921, 

Fax: 210-3210139 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα έχει ως γνωστικό αντικείµενο τη µελέτη των παραγόντων που βλάπτουν 
την υγεία του ανθρώπου και τη µεθοδολογία προστασίας και βελτίωσης της 
περιβαλλοντικής, δηµόσιας και κοινωνικής υγείας. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στη Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα 
 



Απασχόληση: 
Οι απόφοιτοι του τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν: 
• Στις Διευθύνσεις Υγιεινής για να ασκούν τον υγειονοµικό έλεγχο 
• Σε υπηρεσίες ύδρευσης, αποχέτευσης, καθώς και συλλογής, απορριµµάτων και 
υγρών αποβλήτων 

• Επίσης στις υπηρεσίες ελέγχου της καταλληλότητας των τροφίµων, ποτών, 
µεταλλικών νερών, καλλυντικών και απορρυπαντικών 

• Στις νοσοκοµειακές µονάδες, τα κέντρα υγείας και στα τµήµατα 
ενδονοσοκοµειακών λοιµώξεων 

• Σε υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας που οργανώνουν υγειονοµικά 
προγράµµατα για την αντιµετώπιση εκτάκτων υγειονολογικών αναγκών της 
χώρας (επιδηµίες, σεισµοί, πληµµύρες κ.ά) 

• Σε υπηρεσίες προστασίας περιβάλλοντος και ελέγχου σχολείων και ιδρυµάτων 
• Στην τοπική αυτοδιοίκηση στους τοµείς ύδρευσης, αποχέτευσης, εκδόσεων 
αδειών καταστηµάτων 

• Ως ελεύθεροι επαγγελµατίες σε εταιρίες που εκτελούν απολυµάνσεις 
 
Πηγές πληροφόρησης: 
Σύλλογος Εποπτών Δηµόσιας Υγείας, Γλάδστωνος 10, 10677 Αθήνα,                     
Τηλ. 210-3302069, Fax: 210-3302069 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
 
Σκοπός: 
Σκοπός του Τµήµατος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών σε θέµατα που σχετίζονται 
µε: 
• Τη σύσταση, την τεχνολογία, την επεξεργασία και τη διακίνηση και νοµοθεσία 
των τροφίµων 

• Την επίδραση της διατροφής στην ανάπτυξη, διατήρηση και υγεία του 
ανθρώπινου οργανισµού 

• Το σχεδιασµό και Παρασκευή διαιτολογίων για φυσιολογικές και παθολογικές 
καταστάσεις 

 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα 
 
Απασχόληση: 
Οι απόφοιτοι του Τµήµατος Διατροφής µπορούν να εργαστούν σε: 
• Κλινικές, νοσοκοµεία 
• Κέντρα αδυνατίσµατος, κέντρα υγείας, αθλητικά Κέντρα 
• Εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου τροφίµων, βιοµηχανίες ειδικών τροφίµων 
• Ξενοδοχεία, γηροκοµεία, ορφανοτροφεία, οικοτροφεία, παιδικοί σταθµοί, 
κατασκηνώσεις, στρατιωτικές µονάδες, βιοµηχανίες γευµάτων 

• Εκπαιδευτικά ιδρύµατα, ερευνητικά κέντρα 
 
 



ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 
 
Σκοπός: 
Το γνωστικό αντικείµενο του τµήµατος αφορά τα παρακάτω θέµατα: 
• Τη διατροφή του ανθρώπου 
• Την πρόληψη, τη διατήρηση και προαγωγή της υγείας µε τη σωστή διατροφή 
• Την αξιολόγηση και εφαρµογή της παγκοσµίως αναγνωρισµένης κρητικής δίαιτας 
και την εφαρµογή της στο χώρο του τουρισµού 

• Την εκτίµηση των βιολογικών προϊόντων µαζί µε τις επιδράσεις τους στην υγεία 
των καταναλωτών τους 

 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο ΤΕΙ Κρήτης (Σητεία) 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Απασχόληση: 
Οι απόφοιτοι του Τµήµατος µπορούν να εργαστούν στους ακόλουθους εργασιακούς 
χώρους: 
• Νοσοκοµεία ως υπεύθυνοι του διαιτολογίου των ασθενών 
• Επιστηµονικά ερευνητικά κέντρα, εκπαιδευτικά ιδρύµατα της τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης όπως και στην προσχολική-πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση διδάσκοντας µαθήµατα σχετικά µε τη διατροφή και την πρόληψη 

• Μονάδες µαζικής παραγωγής τροφίµων, επιχειρήσεις µαζικής σίτισης, 
ξενοδοχειακές τουριστικές µονάδες ως υπεύθυνοι του διαιτολογίου των 
τουριστών για την εφαρµογή της κρητικής δίαιτας 

• Συµβουλευτικά κέντρα υγιεινής διατροφής και άθλησης 
• Εταιρίες προβολής και προώθησης βιολογικών προϊόντων 
• Βιοµηχανικές µονάδες επεξεργασίας και παραγωγής τροφίµων κλπ. 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα αυτό παρέχει στους σπουδαστές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, ώστε 
µε τη συνεργασία γιατρών και άλλων ειδικών να προγραµµατίζουν εξειδικευµένη 
εργοθεραπευτική παρέµβαση, µε σκοπό την επιτυχή ανάληψη λειτουργικών ρόλων 
ζωής 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στη Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι εργοθεραπευτές µπορούν να εργαστούν 



• Ως ελεύθεροι επαγγελµατίες ή στελέχη ή µέλη επιστηµονικών οµάδων σε 
επιχειρήσεις, οργανισµούς και υπηρεσίες στον τοµέα Υγείας και Πρόνοιας 

• Σε Γενικά και Ειδικά Νοσοκοµεία, κέντρα αποκατάστασης 
• Σε αναπτυξιακά κέντρα, κέντρα προεπαγγελµατικής εκπαίδευσης 
• Σε κέντρα ανοικτής προστασίας ηλικιωµένων, κοινοτικά κέντρα, κέντρα υγείας 
• Σε ειδικά και µη ειδικά σχολεία, νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθµούς, 
κατασκηνώσεις 

• Σε ιδρύµατα αγωγής ανηλίκων, φυλακές 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα αυτό καταρτίζει τους σπουδαστές στο γνωστικό αντικείµενο των ιατρικών 
εργαστηριακών δοκιµασιών όπως εφαρµόζονται στους τοµείς της Μικροβιολογίας, 
Αιµατολογίας, Ιστοσυµβατότητας, Ανοσολογίας, Παθολογικής Ανατοµικής, 
Κυτταρολογίας, Βιοχηµείας, Κλινικής Χηµείας, Ενδοκρινολογίας, Πυρηνικής 
Ιατρικής 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στη Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τ.Ε.Ι Αθήνας, 
Θεσσαλονίκης και Λάρισας 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα 
 
Απασχόληση: 
Οι απόφοιτοι του τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν ως τεχνολόγοι ιατρικών 
εργαστηρίων: 
• Στα εργαστήρια νοσοκοµείων, κλινικών ή γιατρών 
• Σε κέντρα υγείας, σταθµούς αιµοδοσίας, ασφαλιστικούς οργανισµούς (ΙΚΑ) 
• Ως καθηγητές στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
 
Σκοπός: 
Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να εκπαιδεύει τεχνολόγους οδοντοτεχνικής 
ειδικευµένους στην τεχνολογία των µεταλλικών, µεταλλοκεραµικών και ακρυλικών 
προσθετικών εργασιών για την αναπλήρωση των φυσικών δοντιών τα οποία 
καταστράφηκαν από διάφορες αιτίες. Επιπλέον οι οδοντοτεχνίτες εκπαιδεύονται στη 
χρήση ορθοδοντικών µηχανηµάτων 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στη Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα 
 



Απασχόληση: 
Ο τεχνολόγος οδοντοτεχνίτης µπορεί να εργαστεί: 
• Στην εκπαίδευση και κατάρτιση σύµφωνα µε την κάθε φορά ισχύουσα νοµοθεσία. 
Μπορούν επίσης να εργαστούν και ως µέλη ερευνητικών οµάδων σε θέµατα της 
ειδικότητάς τους 

• Στον ιδιωτικό τοµέα ως εργαστηριούχοι και οδοντοτεχνίτες. (Για την ίδρυση και 
λειτουργία οδοντοτεχνικού εργαστηρίου, απαιτείται άδεια, που χορηγείται σε 
κάτοχο αδείας ασκήσεως επαγγέλµατος. Οι προδιαγραφές του χώρου 
εγκατάστασης και ο απαιτούµενος εξοπλισµός, καθορίζονται µε Υπουργική 
Απόφαση. 

• Στο δηµόσιο τοµέα, σε νοσοκοµεία και κέντρα υγείας. 
 
Πηγές πληροφόρησης: 
• Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών , Αριστοτέλους 14, 
Τηλ. 210-5229501 

 
 
ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ 
 
Σκοπός: 
Στο Τµήµα αυτό οι σπουδαστές µαθαίνουν να εφαρµόζουν διορθωτικούς φακούς σε 
σκελετούς οράσεως και επαφής σε πάσχοντες από διαθλαστικές ανωµαλίες της 
οράσεως. Επίσης, µαθαίνουν τη βιοµηχανική κατεργασία και επιφανειακή 
επεξεργασία των διορθωτικών φακών οράσεως και γυαλιών ηλίου. Ακόµη, 
ασχολούνται µε την κατασκευή και ρύθµιση των οπτικών οργάνων 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στη Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τ.Ε.Ι. Αθήνας 
 
Απασχόληση: 
Ο πτυχιούχος οπτικός και εφαρµοστής φακών επαφής, µπορεί να εργαστεί: 
• Ως υπεύθυνος σε καταστήµατα οπτικών ειδών & εφαρµογής φακών επαφής 
• Σε εργοστάσια κατασκευής ή αντιπροσωπείας οπτικών ειδών 
• Να λειτουργήσουν δικό τους κατάστηµα οπτικών ειδών 
 
Πηγές πληροφόρησης: 
Οδηγός σπουδών Τ.Ε.Ι. 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα εκπαιδεύει Τεχνολόγους στα γνωστικά αντικείµενα της Ιατρικής 
Απεικόνισης, της Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, της Πυρηνικής Ιατρικής και της 
Ακτινοπροστασίας 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στη Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας 
 



Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα 
 
Απασχόληση: 
Ο πτυχιούχος Τεχνολόγος Ραδιολογίας-Ακτινολογίας µπορεί να εργαστεί 
• Σε ραδιολογικά και ακτινολογικά εργαστήρια των νοσοκοµείων των κλινικών και 
ασφαλιστικών οργανισµών 

• Σε εργαστήρια ιατρών ραδιολόγων - ακτινολόγων 
• Ως καθηγητής στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
 
Σκοπός: 
Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να δώσει στους σπουδαστές του την κατάλληλη 
θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, για να µπορούν να αντιµετωπίζουν 
δυσλειτουργίες του ανθρωπίνου σώµατος για τις οποίες ενδείκνυνται η 
φυσικοθεραπεία. Επίσης, γνωστικό αντικείµενο του Τµήµατος αποτελεί η εφαρµογή 
κατάλληλων µεθόδων και µέσων για την πρόληψη και αποκατάσταση διαφόρων 
κακώσεων. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στη Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 
Θεσσαλονίκης και Λαµίας 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα 
 
Απασχόληση: 
Ο πτυχιούχος του Τµήµατος µπορεί να εργαστεί 
• Στον ευρύτερο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα (Νοσοκοµεία, Κέντρα Υγείας, 
Κλινικές, Υγειονοµικές Υπηρεσίες, Εκπαίδευση κλπ) 

• Σε κέντρα Αποκατάστασης 
• Σε ερευνητικά κέντρα 
• Σε αθλητικές Οµοσπονδίες και Συλλόγους 
• Σε ιδιωτικά Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας 
• Σε ιαµατικές πηρές - Υδροθεραπεία 
• Σε κέντρα κοινοτικής προληπτικής 
• Σε κατ’ οίκον επισκέψεις ασθενών 
 
Πηγές πληροφόρησης: 
Οδηγός σπουδών του Τ.Ε.Ι. 
 
 
 
 
 
 
 



ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ  
ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα παρέχει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στους σπουδαστές ώστε να 
εργαστούν σε υπηρεσίες πρόληψης, κοινωνικής ή κοινοτικής νοσηλευτικής. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στη Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Απασχόληση: 
Οι απόφοιτοι του τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν: 
• Σε γενικά και ειδικά νοσοκοµεία 
• Σε κέντρα υγείας, σε κοινωνικές υπηρεσίες 
• Ως νοσηλευτές σε επιχειρήσεις, εργοστάσια, σχολεία, πολυκαταστήµατα 
• Ως καθηγητές στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα καταρτίζει τους σπουδαστές στην αξιολόγηση της ανθρώπινης φωνής, 
οµιλίας και λόγου και στην πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των διαταραχών που 
συνδέονται µε την επικοινωνία και την κατάποση. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Το Τµήµα αυτό λειτουργεί στη Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. 
Πάτρας και Ιωαννίνων. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι λογοθεραπευτές µπορούν να εργαστούν: 
• Σε κέντρα λογοθεραπείας του δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα 
• Σε κέντρα ψυχικής υγείας 
• Ως καθηγητές στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση 
• Ως ερευνητές σε µελέτες του τοµέα της ανθρώπινης επικοινωνίας 
 
Άλλες πληροφορίες: 
Αποκλείονται από τη φοίτηση στο τµήµα όσοι παρουσιάζουν κώφωση-βαρηκο�ας, 
δυσαρθρία, τραύλισµα. 
 
 
 
 



ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα εκπαιδεύει τους σπουδαστές στο γνωστικό αντικείµενο της Μαιευτικής, 
της Γυναικολογίας, Νεογνολογίας, Οικογενειακού Προγραµµατισµού και Γενετήσιας 
αγωγής. Με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν οι µαίες και µαιευτές 
φροντίζουν και συµβουλεύουν τις έγκυες κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, του 
τοκετού και της λοχείας του. Επίσης, µπορούν να περατώσουν µόνοι τους 
φυσιολογικούς τοκετούς. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στη Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τ.Ε.Ι. Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Απασχόληση: 
Οι απόφοιτοι του τµήµατος µπορούν να εργαστούν: 
• Σε δηµόσια και ιδιωτικά µαιευτήρια και γυναικολογικά τµήµατα των γενικών 
νοσοκοµείων 

• Σε κέντρα υγείας, υγειονοµικούς σταθµούς, σε αγροτικά ιατρεία, σε κέντρα 
οικογενειακού προγραµµατισµού κλπ. 

• Ως καθηγητές στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση 
• Ως ελεύθεροι επαγγελµατίες (µε προϋπόθεση την επί διετίας άσκηση των 
δραστηριοτήτων τους, σύµφωνα µε το αντικείµενο εκπαίδευσης σε Νοσοκοµεία ή 
άλλο ίδρυµα υγείας αναγνωρισµένο και µετά τη χορήγηση σχετικής άδειας από το 
Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

 
Άλλες πληροφορίες: 
Οδηγός σπουδών Τ.Ε.Ι. 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 
 
Σκοπός: 
Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να δώσει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε 
στελέχη που θα εργαστούν στον τοµέα της προληπτικής ιατρικής και της 
αποκατάστασης της υγείας στην Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια 
περίθαλψη. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στη Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 
Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηπείρου (Ιωάννινα), Λαµίας, Λάρισας, Ηρακλείου Κρήτης. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
 



Απασχόληση: 
Οι απόφοιτοι του τµήµατος Νοσηλευτών Τ.Ε.Ι. µετά την απόκτηση άδειας άσκησης 
επαγγέλµατος που χορηγείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, µπορούν να εργαστούν: 
• Ως στελέχη σε νοσηλευτικές υπηρεσίες, ιδρυµάτων πρωτοβάθµιας, 
δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας περίθαλψης υγείας στον δηµόσιο και ιδιωτικό 
φορέα. 

• Ως εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, τριτοβάθµια και αδιαβάθµιστη 
νοσηλευτική εκπαίδευση (ΙΕΚ και ΜΤΕΝΣ). 

• Ως ελεύθεροι επαγγελµατίες ασκώντας το επάγγελµα του νοσηλευτή 
• Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή οργανισµούς που απασχολούν επαγγελµατίες 
νοσηλευτές υγείας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
 
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα προσφέρει στους σπουδαστές θεωρητική και πρακτική κατάρτιση, ώστε 
ξεκινώντας από τη σύλληψη µιας ιδέας, την ανάλυση και την επεξεργασία της να 
καταλήγουν στην εφαρµογή της, χρησιµοποιώντας παραδοσιακές και σύγχρονες 
µεθόδους επίλυσης σχεδιαστικών θεµάτων επικοινωνίας. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στη Σχολή Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. 
Αθήνας. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του τµήµατος Γραφστικής µπορούν να εργαστούν: 
• Σε εκδοτικούς οργανισµούς-στους τοµείς της εικονογράφησης και επιµέλειας 
βιβλίων, εντύπων, εφηµερίδων κλπ. 

• Σε διαφηµιστικές εταιρίες, στον τοµέα προώθησης προϊόντων και ιδεών π.χ. 
αφίσα, Internet 

• Στα ΜΜΕ, στην τηλεόραση και τον κινηµατογράφο, στον σχεδιασµό και την 
επιµέλεια τίτλων, στατιστικών πινάκων κλπ) 

• Στην εκπαίδευση και κατάρτιση 
• Ως ελεύθεροι επαγγελµατίες σε δική τους γραφιστική  εταιρία 
 
Πηγές πληροφόρησης: 
Όσοι θέλουν να εισαχθούν στο Τµήµα αυτό εξετάζονται και στο Ειδικό µάθηµα: 
Σχέδιο Ελεύθερο και Γραµµικό. 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα έχει ως στόχο την εκπαίδευση των σπουδαστών στο σχεδιασµό, την 
επιµέλεια της έκδοσης και της παραγωγής εντύπων µε την εφαρµογή ειδικευµένων 
επιστηµονικών τεχνολογικών γνώσεων. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι Τεχνολόγοι Γραφικών Τεχνών µπορούν να εργαστούν: 



• Ως ειδικευµένοι τεχνικοί, υπεύθυνοι παραγωγής, σε επιχειρήσεις Γραφικών 
Τεχνών, στον Ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα 

• Ως ελεύθεροι επαγγελµατίες σε δικά τους εργαστήρια και καταστήµατα εµπορίας 
υλικών και προϊόντων γραφικών τεχνών 

• Ως σύµβουλοι εκδόσεων σε εκτυπωτικές µονάδες 
• Ως καθηγητές στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση 
 
Άλλες πληροφορίες: 
Όσοι θέλουν να εισαχθούν στο Τµήµα αυτό εξετάζονται και στο Ειδικό Μάθηµα: 
Σχέδιο Ελεύθερο και Γραµµικό. 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα έχει ως γνωστικό αντικείµενο τη θεωρία και πρακτική της Αρχιτεκτονικής, 
το σχεδιασµό (design) εσωτερικών χώρων µικρής κλίµακας, τον βιοµηχανικό 
σχεδιασµό (design) προϊόντων χρήσης και του συνόλου των εφαρµοσµένων 
Διακοσµητικών Τεχνών. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στη Σχολή Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. 
Αθήνας. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Απασχόληση: 
Οι απόφοιτοι του Τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν: 
• Σε δηµόσιες υπηρεσίες προβολών και εκθέσεων 
• Στον ιδιωτικό τοµέα, σε τεχνικά και αρχιτεκτονικά γραφεία, σε καταστήµατα, σε 
βιοµηχανίες 

• Ως ελεύθεροι επαγγελµατίες σε δικά τους εργαστήρια σχεδιασµού προϊόντων 
χρηστικών ή διακοσµητικών 

• Ως καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση 
 
Άλλες πληροφορίες: 
Όσοι θέλουν να εισαχθούν στο Τµήµα αυτό εξετάζονται και στο Ειδικό Μάθηµα: 
Σχέδιο Ελεύθερο και Γραµµικό. 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ  
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα παρέχει στους σπουδαστές τεχνογνωσία και κατάρτιση τεχνολογική για τη 
συντήρηση, ανάπλαση και διατήρηση της αρχιτεκτονικής του µνηµειακού έργου. Ως 
µνηµειακά έργα θεωρούνται έργα τέχνης, κλασικά και νεοκλασικά, λαϊκότροπα και 
αστικά κτίρια. 



 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Τ.Ε.Ι. Πάτρας. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µπορούν να εργαστούν σε υπηρεσίες και οργανισµούς 
του δηµοσίου τοµέα αλλά και ιδιωτικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται: 
• Σε µελέτες και επίβλεψη αναπλάσεων κτιρίων 
• Σε ανακαινίσεις και συντήρηση παραδοσιακών-διατηρητέων κτιρίων 
• Σε αποτυπώσεις µνηµειακών έργων 
 
Άλλες πληροφορίες: 
Όσοι θέλουν να εισαχθούν στο Τµήµα αυτό εξετάζονται και στο Ειδικό Μάθηµα: 
Σχέδιο Ελεύθερο και Γραµµικό. 
 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 
ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα έχει ως γνωστικό αντικείµενο τις τεχνικές εξέτασης, διατήρησης-
αποκατάστασης της υλικής πολιτιστικής κληρονοµιάς. Ως πολιτιστική κληρονοµιά 
θεωρούνται έργα τέχνης αρχαιοτήτων και αντικειµένων ιστορικής σηµασίας από τα 
προϊστορικά χρόνια µέχρι σήµερα. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στη Σχολή Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. 
Αθήνας. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Απασχόληση: 
Οι απόφοιτοι του Τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν: 
• Ως υπάλληλοι στο Υπουργείο Πολιτισµού 
• Σε πινακοθήκες, µουσεία, εργαστήρια συντήρησης έργων τέχνης 
• Σε ιδιωτικές εταιρίες συντήρησης έργων τέχνης 
• Σε δικό τους εργαστήριο ως ελεύθεροι επαγγελµατίες 
• Ως καθηγητές στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση 
 
Άλλες πληροφορίες: 
Όσοι θέλουν να εισαχθούν στο Τµήµα αυτό εξετάζονται και στο Ειδικό Μάθηµα: 
Σχέδιο Ελεύθερο και Γραµµικό. 
 
 
 
 



ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα εκπαιδεύει τους σπουδαστές του στο σχεδιασµό, την κατασκευή, την 
επίβλεψη, τη λειτουργία, την επισκευή και τη συντήρηση υδραυλικών, 
συγκοινωνιακών και εγγειοβελτιωτικών έργων. Επιπλέον, οι σπουδαστές 
καταρτίζονται στην αξιοποίηση της οικοδοµήσιµης γης. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών των Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Θεσσαλονίκης, 
Πάτρας και Λάρισας. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Απασχόληση: 
Οι απόφοιτοι του τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν: 
• Σε δηµόσιες υπηρεσίες και υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης που διατηρούν 
γραφείο τεχνικής υπηρεσίας 

• Σε ιδιωτικές εταιρίες που ασχολούνται µε τη µελέτη και την κατασκευή 
συγκοινωνιακών και υδραυλικών έργων 

• Ως καθηγητές στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση 
 
Άλλες πληροφορίες: 
Με αποδεδειγµένη εργασιακή εµπειρία 5 χρόνων, ο πτυχιούχος του Τµήµατος µπορεί 
να αναλάβει δηµόσιο έργο ως εργολάβος. 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα αυτό εκπαιδεύει τους σπουδαστές του στον σχεδιασµό, την κατασκευή, τη 
µελέτη, τη λειτουργία, επισκευή και συντήρηση οικοδοµικών έργων σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία ως προς το µέγεθος της οικοδοµής. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών των Τ.Ε.Ι. Πειραιά, Ηρακλείου, 
Σερρών. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Απασχόληση: 
Οι απόφοιτοι του Τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν: 
• Σε δηµόσιες υπηρεσίες και υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης που διατηρούν 
γραφείο τεχνικής υπηρεσίας. 

• Σε τεχνικές εταιρίες στην επίβλεψη και κατασκευή οικοδοµικών έργων 
• Ως εργολάβοι δηµοσίων έργων, 5 χρόνια µετά τη λήψη του πτυχίου τους 
• Ως καθηγητές στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση 



Άλλες πληροφορίες: 
Μετά από αποδεδειγµένη εργασιακή εµπειρία 5 χρόνων, ο πτυχιούχος του Τµήµατος 
µπορεί να αναλάβει δηµόσιο έργο ως εργολάβος 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα εκπαιδεύει τους σπουδαστές του στη µελέτη, την επίβλεψη και κυρίως την 
εκτέλεση τοπογραφικών εργασιών ορισµένου µεγέθους 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών των Τ.Ε.Ι. της Αθήνας 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα 
 
Απασχόληση: 
Οι απόφοιτοι του τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν: 
• Σε δικό τους τεχνικό γραφείο τοπογραφικών µελετών 
• Σε υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης που διαθέτου7ν 
τεχνικές υπηρεσίες 

• Ως καθηγητές στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση 
• Σε τεχνικές εταιρίες που αναλαµβάνουν έργα οδοποιίας, σιδηροδροµικά δίκτυα, 
κατασκευή λιµανιών 

 
 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα έχει ως αντικείµενο την εφαρµογή της επιστήµης και τεχνολογίας της 
Ηλεκτρολογίας µε έµφαση στα ηλεκτρικά  ενεργειακά συστήµατα και εγκαταστάσεις, 
τους αυτοµατισµούς, τα ηλεκτρονικά και πληροφοριακά συστήµατα και τα 
συστήµατα επικοινωνιών. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών των Τ.Ε.Ι. Πειραιά, Πάτρας, 
Λάρισας, Λαµίας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κοζάνης, και Χαλκίδας. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα 
 
Απασχόληση: 
Οι απόφοιτοι του Τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν: 
• Σε υπηρεσίες και Οργανισµούς, του δηµοσίου τοµέα και τοπικής αυτοδιοίκησης 
ως υπεύθυνοι κατασκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών, ηλεκτρονικών έργων 

• Σε Τεχνικές Εταιρίες, βιοµηχανίες µε αρµοδιότητες σχετικές µε το αντικείµενο 
των σπουδών τους 

• Ως καθηγητές στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση 



• Ως ελεύθεροι επαγγελµατίες σε δικό τους ηλεκτρολογικό εργαστήριο ή 
αναλαµβάνοντας ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις αυτοµατισµών 
σύµφωνα µε ην υπάρχουσα Νοµοθεσία 

 
 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα αυτό εκπαιδεύει Τεχνολόγους Μηχανικούς στη µελέτη, σχεδίαση, 
ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία µηχανών, συσκευών καθώς και συστηµάτων 
παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών των Τ.Ε.Ι Πειραιά, Πάτρας, 
Λάρισας, Ηρακλείου Κρήτης, Καβάλας, Κοζάνης, Χαλκίδας και Σερρών. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Απασχόληση: 
Οι απόφοιτοι του τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν: 
• Στις τεχνικές υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισµών και 
στρατιωτικών εργοστασίων 

• Σε τεχνικά γραφεία για τις µελέτες µηχανολογικών εγκαταστάσεων 
οικοδοµηµάτων, εταιριών, βιοτεχνιών, βιοµηχανιών 

• Ως καθηγητές στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση  
• 5 χρόνια µετά τη λήψη του πτυχίου τους έχουν δικαίωµα να αναλάβουν ως 
εργολάβοι δηµοσίων έργων. 

 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
 
Σκοπός: 
Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να εκπαιδεύει τους σπουδαστές του στην έρευνα 
και τη µελέτη των προβληµάτων της ηλεκτρονικής τεχνολογίας και των εφαρµογών 
της. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών των Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Θεσσαλονίκης, 
Πειραιά, Λαµίας, Κρήτης (Χανιά) 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Απασχόληση: 
Οι απόφοιτοι του Τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν: 
• Σε οργανισµούς και υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης (νοσηλευτκά ιδρύµατα, τράπεζες, ΜΜΕ κλπ) στον τοµέα των 
τηλεπικοινωνιών 



• Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, βιοµηχανίες παραγωγής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
ειδών 

• Ως καθηγητές στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση 
• Ως ελεύθεροι επαγγελµατίες σε δικό τους εργαστήριο αναλαµβάνοντας µελέτες 
και επίβλεψη κατασκευής ηλεκτρονικών στοιχείων, διατάξεων, συσκευών, 
συστηµάτων 

 
 
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα αυτό εκπαιδεύει τους σπουδαστές του στις εφαρµογές της µελέτης, της 
σχεδίασης, της κατασκευής και µετασκευής πλοίων και πλωτών κατασκευών 
ορισµένου µήκους. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Απασχόληση: 
Οι απόφοιτοι του τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν: 
• Σε δηµόσιες υπηρεσίες για την επιθεώρηση εµπορικών πλοίων, για την 
παρακολούθηση κατασκευής, επισκευής και αξιοπλο�ας των σκαφών 

• Στη ναυπηγική βιοµηχανία, σε ναυτιλιακές εταιρίες και συναφείς οργανισµούς ως 
νηογνώµονες 

• Ως καθηγητές στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση 
• Ως εµπορικοί αντιπρόσωποι υλικών και εξοπλισµού πλοίων 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 
Σκοπός: 
Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η κατάρτιση των σπουδαστών στην ανάλυση, 
σύνθεση και τον προγραµµατισµό συστηµάτων αυτοµάτου ελέγχου που 
αναπτύσσονται σε βιοµηχανικές-τεχνολογικές εφαρµογές των επιστηµονικών κλάδων 
(ηλεκτρονικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, µηχανολογικά, βιολογικά κλπ.) 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών των Τ.Ε.Ι. Πειραιά και 
Θεσσαλονίκης, Χαλκίδας. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Απασχόληση: 
Οι απόφοιτοι του τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν: 



• Σε οποιαδήποτε παραγωγική διαδικασία απαιτούνται εξειδικευµένες γνώσεις 
ηλεκτρονικών συστηµάτων 

• Στις τηλεπικοινωνίες 
• Στην ανάπτυξη συστηµάτων ελέγχου στην ιατρική 
• Στην ανάπτυξη συστηµάτων ροµποτικής 
• Ως καθηγητές στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
 
Σκοπός: 
Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η κατάρτιση των σπουδαστών στη µελέτη, στο 
σχεδιασµό, στον προγραµµατισµό και στην εκτέλεση της κατασκευής, επισκευής και 
συντήρησης Η/Υ, ψηφιακών συστηµάτων ελέγχου και ροµπότ. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Απασχόληση: 
Οι απόφοιτοι του Τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν: 
• Σε υπηρεσίες και οργανισµούς του δηµοσίου τοµέα που υπάρχουν ψηφιακά 
συστήµατα ελέγχου και υπολογιστών (µηχανοργάνωση, βιβλιοθήκη-ερευνητικά 
κέντρα - τράπεζες) 

• Στον ιδιωτικό τοµέα σε βιοµηχανίες προηγµένης τεχνολογίας παραγωγής και 
συντήρησης Η/Υ και ψηφιακών συστηµάτων 

• Ως καθηγητές στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα εκπαιδεύει τους σπουδαστές στη Τεχνολογία των Υπολογιστών και στα 
Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήµατα 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών των Τ.Ε.Ι. Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Απασχόληση: 
Οι απόφοιτοι του Τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν: 
• Σε υπηρεσίες και οργανισµούς του δηµοσίου τοµέα και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης που διαθέτουν κέντρα πληροφορικής 



• Στον ιδιωτικό τοµέα σε αντιπροσωπείες ή εταιρίες παραγωγής ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, µηχανογραφικών εφαρµογών 

• Ως καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
 
Σκοπός: 
Αντικείµενο σπουδών του Τµήµατος είναι η τεχνολογική αλλά και η µουσική 
εκπαίδευση των σπουδαστών, στη βάση της µελέτης των τεχνικών κατασκευής και 
συντήρησης των µουσικών οργάνων µε τη βοήθεια της τεχνολογίας, αλλά και των 
τεχνικών ηχοληψίας και ηλεκτρονικής διαχείρισης του ήχου. Η κατάρτιση θα είναι 
τόσο πρακτική (κατασκευή-συντήρηση οργάνων, χόρδισµα-συντήρηση πιάνων, 
ηχοληψία και ηχογράφηση µουσικών συνόλων σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, 
χρήση ηλεκτρονικής και ψηφιακής τεχνολογίας) όσο και θεωρητική. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στα Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (Ληξούρι). 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Απασχόληση: 
Οι απόφοιτοι του Τµήµατος θα µπορούν να εργαστούν: 
• Ως εκπαιδευτικοί σε Μουσικά Γυµνάσια Λύκεια, σε ιδιωτικές σχολές ηχοληψίας 
και σε οποιονδήποτε φορέα οργανώνει σεµιναριακούς κύκλους µαθηµάτων σε 
ανάλογους τοµείς 

• Σε εταιρίες κατασκευής και συντήρησης µουσικών οργάνων και εταιρίες και 
οργανισµούς παραγωγής εκδηλώσεων 

• Σε studio ηχογράφησης, ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς και θεατρικές 
και κινηµατογραφικές παραγωγές 

• Ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, συντηρητές-κατασκευαστές οργάνων, χορδιστές-
συντηρητές πιάνων, ηχολήπτες και τεχνικοί ηχογράφησης, παραγωγοί πολυµέσων 
κλπ. 

 
 
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 
Σκοπός: 
Το Τµήµα καταρτίζει τους σπουδαστές στη µελέτη, στη συντήρηση και αξιολόγηση 
των βάσεων δεδοµένων, αλλά και στο σχεδιασµό εγκατάστασης προηγµένων 
πληροφορικών και δικτυακών εφαρµογών, καθώς και την ασύρµατη και ενσύρµατη 
τηλεπικοινωνία. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Τ.Ε.Ι. Σερρών 
 
Διάρκεια Σπουδών: 



Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι µπορούν να εργαστούν 
• Σε οργανισµούς και επιχειρήσεις του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα στους τοµείς 
τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής 

 
 
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
 
Σκοπός: 
Το αντικείµενο σπουδών του Τµήµατος είναι η πληροφορική, ο προγραµµατισµός, η 
τεχνολογία-αρχιτεκτονική των υπολογιστών και οι εφαρµογές τους. 
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος αποκτούν τις γνώσεις και τις δεξιότητες ώστε να είναι 
σε θέση να συγκεντρώνουν, διανέµουν και να καταχωρούν την πληροφορία από 
οποιοδήποτε πεδίο. Επιπλέον, σε συνεργασία µε άλλους επιστήµονες έχουν τη 
δυνατότητα σχεδίασης, πρόβλεψης, µετάδοσης, ανάλυσης και γενικά εκµετάλλευσης 
της πληροφορίας. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στα Τ.Ε.Ι. Λαµίας. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα 
 
Απασχόληση: 
Οι απόφοιτοι µπορούν να ασχοληθούν σε πληροφοριακά Συστήµατα, επικοινωνίες-
δίκτυα, σε θέσεις εργασίας στο Δηµόσιο ή Ιδιωτικό τοµέα 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 
Σκοπός: 
Σκοπός του Τµήµατος είναι να καταρτίσει τους σπουδαστές στην εφαρµογή, 
διαχείριση και αξιοποίηση της τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών και της 
πληροφορικής. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στα Τ.Ε.Ι. Λάρισας. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι µπορούν να απασχολούνται 
• Στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα ως τεχνολόγοι δικτύων, τηλεπικοινωνιακών και 
πληροφορικών συστηµάτων 



 
 
ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 
Σκοπός: 
Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να καταρτίζει τους σπουδαστές στη κατασκευή ή 
επισκευή του µηχανολογικού εξοπλισµού των οχηµάτων. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα. 
 
Απασχόληση: 
Οι απόφοιτοι του Τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν: 
• Σε υπηρεσίες και οργανισµούς του δηµοσίου τοµέα και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης 

• Ως ελεύθεροι επαγγελµατίες σε ιδιωτικό συνεργείο αυτοκινήτων 
• Ως καθηγητές στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση. 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 
 
Σκοπός: 
Σκοπός του Τµήµατος είναι να καταρτίσει τους σπουδαστές στην οργάνωση και 
διοίκηση των µονάδων κατασκευής ενδυµάτων, το marketing, το περιβάλλον της 
επιχείρησης, τη χρηµατοοικονοµική διοίκηση και τη διοίκηση του ανθρωπίνου 
δυναµικού. 
 
Τόπος Λειτουργίας: 
Λειτουργεί στο Κιλκίς, ως παράρτηµα του Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης. 
 
Διάρκεια Σπουδών: 
Η φοίτηση διαρκεί 8 εξάµηνα 
 
Απασχόληση: 
Οι πτυχιούχοι µπορούν να απασχολούνται: 
• Ως τεχνολόγοι ενδυµάτων σε δικές τους επιχειρήσεις 
• Ως στελέχη σε µονάδες παραγωγής ετοίµων ενδυµάτων και στις επιχειρήσει του 
κλάδου ενδυµάτων. 

 
 


