ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ

4. ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΟ
ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΘΜΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ
2018-19
ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ
ΚΕ.Τ.Π ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ
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ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑ
519.ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ (ΟΕΣΤΙΑΔΑ)
520. ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΘ (ΑΘΘΝΑ)
ΓΡΑ

Τμιμα Αγροτικισ
Ανάπτυξθσ
μακιματα

521. AΓΩΓΘ ΚΑΙ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΣΘΝ ΠΡΩΙΜΘ ΠΑΙΔΙΚΘ
ΘΛΙΚΙΑ ΑΙΓΑΛΕΩ (ΡΑΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΘΣ
522. ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ
ΣΡΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ)

VIDEO
μακιματα

523. ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
(ΠΕΙΡΑΙΑ
524. ΓΕΩΓΑΦΙΑΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘ ΡΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

μακιματα

525. ΓΡΑΦΙΣΙΚΘ ΚΑΙ ΟΠΣΙΚΘ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΡΑΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΘΣ
526. ΔΘΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΘΘ (ΑΘΘΝΑ)ΡΑΝΤΕΙΟ

Ρλθροφορίεσ

527. ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ &
ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝ.ΡΑΤΩΝ

Μακιματα

παρουςίαςθ

528. ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ (ΑΘΘΝΑ) ΟΡΑ
529. ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ)ΡΑΝ.ΜΑΚΕΔ
530. ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΡΑΝ
ΡΕΙΑΙΩΣ

μακιματα

531. ΔΙΕΘΝΩΝ , ΕΥΩΡΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΩΝ
ΣΡΟΥΔΩΝ ΡΑΝΤΕΙΟ

μακιματα

532. ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ ΡΑΝ ΔΥΤ
ΑΤΤΙΚΘΣ
533. ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ (ΠΑΣΡΑ) ΡΑΝ.ΡΑΤΩΝ

Μακιματα

534. ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ (ΧΙΟ) ΡΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ

Μακιματα

535. ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΤΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΙΝΙΟ) ΡΑΝ.ΡΑΤΩΝ

Μακιματα

Ρροοπτικζσ
536. ΔΙΟΙΚΘΘ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΑΙΓΑΛΕΩ ΡΑΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΘΣ
537. ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΘΜΘ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΘΘΝΑ
Μακιματα
OΡΑ
Ρροοπτικζσ
538. ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ & ΑΓΩΓΘ ΣΘΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΘ
ΘΛΙΚΙΑ (ΑΘΘΝΑ)
539. ΕΠΙΣΘΜΘ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΡΑΝ ΚΘΤΘΣ

Μακιματα

540. ΕΠΙΣΘΜΘ ΦΤΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ
(ΑΘΘΝΑ) ΕΚΡΑ

Μακιματα

ΑΘΛΘΜΑΤΑ
541. ΕΡΙΣΤΘΜΘΣ ΦΥΣΙΚΘΣ ΑΓΩΓΘΣ ΚΑΙ ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ) ΑΡΘ

Ραρουςίαςθ

542. ΕΡΙΣΤΘΜΘΣ ΦΥΣΙΚΘΣ ΑΓΩΓΘΣ ΚΑΙ ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ

ΔΡΘ
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ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ
(ΚΟΜΟΤΘΝΘ)
543. ΕΡΙΣΤΘΜΘΣ ΦΥΣΙΚΘΣ ΑΓΩΓΘΣ ΚΑΙ ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ
(ΣΕΕΣ)ΑΡΘ
544. ΕΡΙΣΤΘΜΘΣ ΦΥΣΙΚΘΣ ΑΓΩΓΘΣ ΚΑΙ ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ
(ΤΙΚΑΛΑ)ΡΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
545. ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΡΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΑΓΩΓΘΣ ΚΑΙ
ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ) ΑΡΘ

VIDEO

video

546. ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΤΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ ΣΤΘΝ ΡΟΣΧΟΛΙΚΘ
ΘΛΙΚΙΑ (ΡΑΤΑ) ΡΑΝ ΡΑΤΩΝ
547. ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΤΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ ΣΤΘΝ ΡΟΣΧΟΛΙΚΘ
ΘΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘ) ΔΡΘ
548. ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΤΘΣ ΡΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΑΓΩΓΘΣ ΚΑΙ
ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΟΔΟΣ) ΡΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
549. ΕΩΣΕΡΙΚΘ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΘ ΑΙΓΑΛΕΩ ΡΑΝ ΔΥΤ
ΑΤΤΙΚΘΣ
550. ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΘ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ) ΡΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ραρουςίαςθ

551. ΘΕΑΣΡΟΤ ΘΕ. ΑΡΘ

μακιματα

μακιματα

552.ΙΣΟΡΙΑ & ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΣΘ ΕΠΙΣΘΜΘ (ΑΘΘΝΑ) μακιματα
553. ΚΙΝΘΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ)ΑΡΘ

Μακιματα

554. ΛΟΓΙΣΙΚΘ & ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ
(ΑΘΘΝΑ)ΟΡΑ

Μακιματα

555.ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΚΑΙ ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΡΑΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΘΣ
556. ΛΟΓΙΣΙΚΘ &
ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ(ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ)ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ

videoπλθροφορίεσ

557. ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΠΑ(ΑΘΘΝΑ)

Μακιματα

558. ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ ΧΕΔΙΑΘ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΠΑΝ ΔΤΣ ΑΣΣΙΚΘΣ
559. ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ (ΧΙΟ)
ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ

Μακιματα

προοπτικζσ
560. ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ
ΔΠΘΤμιμα Μθχανικϊν Ραραγωγισ και Διοίκθςθσ

μακιματα

561. ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ ΧΑΝΙΑ
ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΘΤΘΣ

επαγγελματικά
δικαιϊματα

562. ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ ΚΑΙ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΡΑΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΘΣ
563. ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΧΕΔΙΑΘ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΚΑΙ
ΤΣΘΜΑΣΟ ΣΥΟΣ

μακιματα

ςταδιοδρομία
564. ΜΟΤΙΚΘ ΕΠΙΣΘΜΘ & ΣΕΧΝΘ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ) video πλθροφορίεσ
565. ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΑΘΘΝΑ)ΕΚΠΑ

Μακιματα

566. ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ)

Οδθγοσ ςπουδϊνΑΡΘ

567. ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΙΟΝΙΟ

ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ
ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘ:
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ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ
ΜΟΥΣΙΚΘ ΣΥΝΘΕΣΘ,
ΕΚΤΕΛΕΣΘ, ΕΡΙΣΤΘΜΘ
568. ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑ)

ΡΑΝ.ΡΕΙΑΙΑ
ΟΔΘΓΟΣ

569. ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ
(ΧΙΟ)

μακιματα

Ρροοπτικζσ
ΟΔΘΓΟΣ

570. ΟΙΚΙΑΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
(ΑΘΘΝΑ)ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

Μακιματα

Το πρόγραμμα ςπουδϊν του Τμιματοσ Οικιακισ
Οικονομίασ και Οικολογίασ του Χαροκοπείου
ΡανεπιςτθμίουΟδθγόσ
571. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ
ΑΝΑΠΣΤΞΘ (ΑΘΘΝΑ)ΡΑΝΤΕΙΟ

572. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΘΜΘ (ΑΘΘΝΑ) Ο.Π.Α.

ΜαθήματαΠαρουςίαςη
ςχολών ΟΠΑ

573. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΘΜΘ (ΠΕΙΡΑΙΑ)

ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ

574. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ ΣΟΤΡΙΜΟΤ (ΧΙΟ)
ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ
575. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ (ΑΘΘΝΑ)ΕΚΠΑ

Παρουςίαςη του
τμήματοσ

576. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ (ΒΟΛΟ)

ΠΑΝ.ΘΕΑΛΙΑ
video

577. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ)

Παρουςίαςη ΑΠΘ

578. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ)

ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.

579. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

Δυνατότητεσ

580. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ (ΚΟΜΟΣΘΝΘ)

ΔΠΘ

581. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ (ΠΑΣΡΑ)ΠΑΝ.ΠΑΣΡΩΝ Μαθήματα
582. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ
(ΡΕΘΤΜΝΟ)ΠΑΝ.ΚΡΘΣΘ

πληροφορίεσ

583. OΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ (ΣΡΙΠΟΛΘ)

ΡΑΝ.ΡΕΛ/ΝΘΣΟΥ

Οδηγόσ

πλθροφορίεσ
584. ΟΡΓΑΝΩΘ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ
(ΠΑΡΣΘ)ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΘΟΤ

Μαθήματα

πληροφορίεσ

585. ΟΡΓΑΝΩΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ
(ΑΘΘΝΑ)

Ο.Π.Α.

Μαθήματα

586. ΟΡΓΑΝΩΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ
(ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ)

ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.

πληροφορίεσ

587. ΟΡΓΑΝΩΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ
ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ

Δυνατότητεσ

588. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ (ΑΘΘΝΑ) μαθήματα
589. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ
(ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ)
590. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ (ΒΟΛΟ)
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ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ
591. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ
ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ
592. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ
(ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

μαθήματα

593. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ (ΠΑΣΡΑ)
594. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ
(ΡΕΘΤΜΝΟ)
595. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ (ΡΟΔΟ)
596. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ
(ΦΛΩΡΙΝΑ)
597. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΘ ΑΓΩΓΘ (ΒΟΛΟ)

μαθήματα

598. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΘΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

μαθήματα

599. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΘΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
600. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΧΟΛΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ
(ΒΟΛΟ)
601. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΧΟΛΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ
(ΡΕΘΤΜΝΟ)

μαθήματα

602. ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ (ΑΘΘΝΑ) ΟΠΑ

ΟΔΘΓΟ ΠΟΤΔΩΝ

VIDEO

603. ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ)ΑΠΘ
604. ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ (ΚΕΡΚΤΡΑ)ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
ΚΕΡΚΤΡΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ

605. ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ (ΛΑΜΙΑ)ΠΑΝ.ΘΕΑΛΙΑ ΛΑΜΙΑ

video

606. ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ (ΠΕΙΡΑΙΑ)

Οδηγόσ ςπουδών

ΜΑΘΘΜΑΣΑ

607. ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ ΚΑΙ ΣΘΛΕΜΑΣΙΚΘ
(ΑΘΘΝΑ)ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

Μαθήματα

Παρουςίαςη
XAΡΟΚΟΠΕΙΟΤ

608. ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ ΚΑΙ ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΘΝΑ) Οδηγόσ ςπουδών
ΕΚΠΑ
Πληροφορικήσ
609. ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ ΚΑΙ ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
(ΣΡΙΠΟΛΘ)ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΘΟΤ

οδηγόσ

επ.
δικαιώματα

610. ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
(ΜΤΣΙΛΘΝΘ)ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΤ

μαθήματα

Προοπτικζσ

611. ΣΑΣΙΣΙΚΘ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΘ ΕΠΙΣΘΜΘ
(ΠΕΙΡΑΙΑ)
612. ΣΑΣΙΣΙΚΘ (ΑΘΘΝΑ)Ο.Π.Α

ΜΑΘΘΜΑΣΑ

613. ΣΕΧΝΩΝ ΘΧΟΤ & ΕΙΚΟΝΑ (ΚΕΡΚΤΡΑ)ΙΟΝΙΟ
ΠΑΝ/ΜΙΟ

μαθήματα

614. ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑ)ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

προοπτικζσ

615. ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΑΝ ΔΤΣ ΑΣΣΙΚΘ
616. .ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ & ΣΡΑΠΕΗΙΚΘ
ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΜΑΘΘΜΑΣΑ

ΟΔΘΓΟ

617. ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑ)ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ Μακιματα

ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΔ ΥΟΛΔ 4ΟΤ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΔΓΙΟΤ
ΤΥΝΔ
ΣΡΑΣ.ΥΟΛΔ ΑΠΟ
Ο618. ΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΔΡΧΣΖΔΗ
ΚΔΤΠ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ
(Α) ΘΔ/ΝΙΚΗ
ΓΔΔΘΑ
ΑΚΑΓΗΜΙΔ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ
Μπιλανάκη Ελευθερία, τηλ. 2105741999

ελίδα 5
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Α.Δ.Ν
.ΑΠΡΟΠΤΡΓ
619.ΥΟ
ΟΤ, ΥΙΟΤ ,
ΛΗ
ΙΟΝΙΩΝ,
ΜΗΥΑΝ
ΗΠΔΙΡΟΤ,
ΙΚΩΝ
ΚΤΜΗ,
620.ΥΟ
ΚΡΗΣΗΜΑΚ
ΛΗ
ΔΓΟΝΙΑ,
ΠΛΟΙΑΡ
ΟΙΝΟΤΩΝ,
ΥΩΝ
ΤΓΡΑ,
ΤΡΟΤ

ΟΓΗΓ ΑΔΝ
Ο
ΠΟΤ
ΓΩΝ
ΑΔΝ
ΤΡΟ
Τ

Παροσζίαζη

ΑΣΤΝΟΜΙΚΔ ΥΟΛΔ 4ΟΤ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΔΓΙΟΤ
621.ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΑΣ.ΥΟΛΔ
ΑΣ.ΥΟΛΔ
622.ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ
ΑΣΤΝΟΜΙΚΔ ΥΟΛΔ(ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΔΗΑΓΧΓΖ
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟΤ)
ΔΛΑ
623. ΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ
ΥΟΛΔ ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΗ ΑΚΑΓΗΜΙΑ
ΤΜΠΛΖΡΧΜ
.Π. VID
ΠΡΟΚΖΡ
624. ΥΟΛΖ ΑΝΘΤΠΟΠΤΡΑΓΧΝ
ΑΣΗΚΖ
Α. EO
ΤΞΖ
ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ
625. ΥΟΛΖ ΠΤΡΟΒΔΣΧΝΥΟΛΔ
ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΖ ΑΚΑΓΖΜΗΑ (Μ0Ν0 .Π.
ΓΗΑ ΠΤΡΟΒΔΣΔ)626. ΥΟΛΖ
Α.
ΑΝΘΤΠΟΠΤΡΑΓΧΝ
ΣΔΙ 4ΟΤ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΔΓΙΟΤ
627. ΔΙΕΘΝΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΚΑΣΟΡΙΑ ΣΕΙ ΔΤΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
628. ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ (ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ)
629. ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΔΙΟΙΚΘΘ
ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ
630. ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) – ΔΙΟΙΚΘΘ
ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

μαθήματα
ΣΕΙ ΚΡΘΣΘ
(ΓΡΕΒΕΝΑ)ΣΕΙ
ΔΤΣ.ΜΑΚ.

επαγγ.
Οδηγόσ
δικαιώμα
επαγγζλματοσ
τα
ΜΑΘΘΜΑΣΑ

(ΓΡΕΒΕΝΑ) ΣΕΙ
ΟΔΘΓΟ
ΔΤΣ.ΜΑΚ.

(ΘΓΟΤΜΕΝΙΣ
Α) ΣΕΙ
ΘΠΕΙΡΟΤ
632. ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ (ΘΓΟΤΜΕΝΙΣΑ) (ΘΓΟΤΜΕΝΙΣ
ΔΙΟΙΚΘΘ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ Α) ΣΕΙ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
ΘΠΕΙΡΟΤ
633. ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ (ΘΡΑΚΛΕΙΟ) – ΔΙΟΙΚΘΘ (ΘΡΑΚΛΕΙΟ)
ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ
ΣΕΙ ΚΡΘΣΘ
634. ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ (ΘΡΑΚΛΕΙΟ) – ΔΙΟΙΚΘΘ (ΘΡΑΚΛΕΙΟ)
631. ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ (ΘΓΟΤΜΕΝΙΣΑ) –
ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ
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ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ
ΣΕΙ ΚΡΘΣΘ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
635. ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ) –
ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΘΟΔΘΓΟ
ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ
636. ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ) ΔΙΟΙΚΘΘ
ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ
ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΘ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
ΔΙΟΙΚΘΘ
(ΚΑΒΑΛΑ) ΣΕΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ
637. ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ)
ΑΝ.ΜΑΚ.ΘΡΑ
ΣΕΙ:
ΚΘ
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ
ΟΔΘΓΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣ
ΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙ
638. ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ (ΚΟΗΑΝΘ)
ΚΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ(
ΚΟΗΑΝΘ) ΣΕΙ
ΔΤΣ.ΜΑΚ.
639. ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ (ΛΑΡΙΑ) ΔΙΟΙΚΘΘ
(ΛΑΡΙΑ) ΣΕΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ
ΘΕΑΛΙΑ
ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ
(ΛΑΡΙΑ) ΣΕΙ
640. (ΛΑΡΙΑ) – ΔΙΟΙΚΘΘ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ
ΘΕΑΛΙΑ
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
641. ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ (ΛΕΤΚΑΔΑ) ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ – ΕΠ.
ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ
642. ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ (ΛΕΤΚΑΔΑ) – ΔΙΟΙΚΘΘ
(ΛΕΤΚΑΔΑ) ΣΕΙ
ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ
ΙΟΝΙΩΝ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
(ΜΕΟΛΟΓΓΙ)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚ
643. ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ (ΜΕΟΛΟΓΓΙ)
ΣΕΙ
Α ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ
ΔΤΣ.ΕΛΛΑΔΑ
(ΠΑΣΡΑ) ΣΕΙ
644. ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ (ΠΑΣΡΑ)
ΔΤΣ.ΕΛΛΑΔΑ
ΜΑΘΘΜΑΣΑ
ΜΑΘΘΜΑΣΑ
(ΕΡΡΕ) ΣΕΙ
645. ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ (ΕΡΡΕ)
μαθήματα
ΚΕΝΣΡ.ΜΑΚΕΔ
646, ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ
(ΚΑΛΑΜΑΣΑ)
ΟΔΘΓΟ
(ΚΑΛΑΜΑΣΑ) – ΔΙΟΙΚΘΘ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΣΕΙ
ΠΟΤΔΩΝ
ΠΡΟΝΟΙΑ
ΠΕΛ/ΝΘΟΤ
(ΚΑΛΑΜΑΣΑ)
647. ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ
ΣΕΙ
ΜΑΘΘΜΑΣΑ
(ΚΑΛΑΜΑΣΑ) ΣΟΠΙΚΘ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΘΘ
ΠΕΛ/ΝΘΟΤ
648. ΔΙΟΙΚΘΘ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΦΟΔΙΑΜΟΤ (ΘΘΒΑ)
ΣΕΙ
ΜΑΘΘΜΑΣΑ
Σ.ΕΛΛΑΔΑ
649. ΔΙΟΙΚΘΘ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΦΟΔΙΑΜΟΤ
(ΚΑΣΕΡΙΝΘ)ΣΕΙ ΚΕΝΣΡ.ΜΑΚΕΔ

επ
δικαιώμα
τα

ΟΔΘΓΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣ μαθήματα
Ο

650.
ΔΙΟΙΚΘΘ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ & ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ
ΣΕΙ
ΜΟΝΑΔΩΝ(ΑΜΦΙΑ)
ΔΤΣ.ΕΛΛΑΔΑ
651. ΔΙΟΙΚΘΘ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
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ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ & ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΤΡΓΟ)
ΣΕΙ
ΜΑΘΘΜΑΣΑ
Σ.ΕΛΛΑΔΑ

ΠΛΘΡΟΦ
ΟΡΙΕ

652. ΕΩΣΕΡΙΚΘ ΑΡΧΙΣΕΚΟΝΙΚΘ ΚΑΙ
πουδζσ
ΔΙΑΚΟΜΘΘΕΡΡΕ ΣΕΙ ΔΤΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
653. ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ)ΣΕΙ
ΜΑΘΘΜΑΣΑ
ΘΕ/ΝΙΚΘ
654. ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΛΑΜΙΑ)ΣΕΙ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ
Σ.ΕΛΛΑΔΑ
655. ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ (ΧΑΝΙΑ)ΣΕΙ ΚΡΘΣΘ
656. ΛΑΙΚΘ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΘ ΜΟΤΙΚΘ (ΑΡΣΑ) ΣΕΙ
ΟΔΘΓΟ
ΘΠΕΙΡΟΤ
ΠΟΤΔΩΝ
ΜΑΘΘΜΑΣΑ
657. ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΚΑΙ ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ
ΣΕΙ ΚΡΘΣΘ ΟΔΘΓΟ
(ΘΡΑΚΛΕΙΟ)
658. ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΚΑΙ ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ
ΜΕΣΑΠΣΤ
ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΘΟΔΘΓΟ
(ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ)
ΧΙΑΚΟ
ΣΕΙ
ΕΠ.
659.ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΚΑΙ ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ (ΚΑΒΑΛΑ) ΑΝ.ΜΑΚ.ΘΡΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ
ΚΘ
660. ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΚΑΙ ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ
ΣΕΙ
ΟΔΘΓΟ
(ΚΑΛΑΜΑΣΑ)
ΠΕΛ/ΝΘΟΤ
661. ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΚΑΙ ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ (ΚΟΗΑΝΘ) ΣΕΙ ΔΤΣ.ΜΑΚ.
ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΚΑΙ
662. ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΚΑΙ ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ
ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟ
ΟΔΘΓΟ
(ΛΑΡΙΑ)ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ
ΝΟΜΙΚΘ:
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ
663. ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΚΑΙ ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ
ΣΕΙ
(ΜΕΟΛΟΓΓΙ)
ΔΤΣ.ΕΛΛΑΔΑ
ΜΑΘΘΜΑΣΑ
664. ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΚΑΙ ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ (ΠΡΕΒΕΗΑ) ΣΕΙ ΘΠΕΙΡΟΤ
ΣΕΙ
665. ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΚΑΙ ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ (ΕΡΡΕ)
ΟΔΘΓΟ
ΚΕΝΣΡ.ΜΑΚΕΔ
(ΧΑΛΚΙΔΑ) ΣΕΙ
666. ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΚΑΙ ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ (ΧΑΛΚΙΔΑ)
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ
Σ.ΕΛΛΑΔΑ
667. ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΣΕ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ)ΣΕΙ ΘΕ/ΝΙΚΘ

ΟΔΘΓΟ
ΠΟΤΔΩΝ

668. ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΣΕ (ΧΑΛΚΙΔΑ)ΣΕΙ Σ.ΕΛΛΑΔΑ669.
ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΘΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΘΣ ΤΕ (ΕΘΥΜΝΟ)
670. ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ ΣΕ (ΑΡΣΑ)ΣΕΙ ΘΠΕΙΡΟΤ
(ΘΡΑΚΛΕΙΟ)ΣΕ
671. ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ ΣΕ (ΘΡΑΚΛΕΙΟ)
Ι ΚΡΘΣΘ
(ΘΕΑΛΟΝΙΚ Νομοθεςία για
672. ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ ΣΕ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ)
Θ)ΣΕΙ
επαγγελματικά
ΘΕ/ΝΙΚΘ
δικαιώματα
(ΚΑΒΑΛΑ) ΣΕΙ
673. ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ ΣΕ (ΚΑΒΑΛΑ)
ΑΝ.ΜΑΚ.ΘΡΑ
ΚΘ
(ΚΑΣΟΡΙΑ)
674. ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ ΣΕ (ΚΑΣΟΡΙΑ)
ΣΕΙ ΔΤΣ.ΜΑΚ.
(ΛΑΜΙΑ) ΣΕΙ
675. ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ ΣΕ (ΛΑΜΙΑ)
Σ. ΕΛΛΑΔΑ
(ΛΑΡΙΑ) ΣΕΙ
676. ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ ΣΕ (ΛΑΡΙΑ)
ΘΕΑΛΙΑ
(ΝΑΤΠΑΚΣΟ)
677. ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ ΣΕ (ΝΑΤΠΑΚΣΟ)
ΣΕΙ
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678. ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ ΣΕ (ΕΡΡΕ)
679. ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ ΣΕ (ΠΑΡΣΘ)
680. ΠΡΟΧΟΛΙΚΘ ΑΓΩΓΘ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ)
681. ΠΡΟΧΟΛΙΚΘ ΑΓΩΓΘ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΔΤΣ.ΕΛΛΑΔΑ
(ΕΡΡΕ) ΣΕΙ
ΚΕΝΣΡ.ΜΑΚΕΔ
μαθήματα

μαθήματα
επ δικαιώματα
(ΚΙΛΚΙ) ΣΕΙ
682. ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΔΤΘ (ΚΙΛΚΙ)
ΜΑΘΘΜΑΣΑ
ΚΕΝΣΡ.ΜΑΚΕΔ
683. ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΤ
ΕΠ.
ΜΑΘΘΜΑΣΑ
ΣΕ (ΚΑΡΔΙΣΑ)ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ)
ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ
(ΜΕΟΛΟΓΓΙ)
684. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΛΙΕΙΑ – ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΣΕΙ
ΜΑΘΘΜΑΣΑ
(ΜΕΟΛΟΓΓΙ)
ΔΤΣ.ΕΛΛΑΔΑ
685. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΧΟΤ & ΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΔΘΓΟ
(ΛΘΞΟΤΡΙ)ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ
ΠΟΤΔΩΝ
ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩ
Ν ΦΤΙΚΟΤ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣ
μαθήματ
686. ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕ (ΗΑΚΤΝΘΟ)
ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ
Ο
α
ΣΕ(ΗΑΚΤΝΘΟ
)
687. ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΠΑΣΡΑ
ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ μαθήματα
ΨΘΦΙΑΚΩΝ
688.ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΜΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ
ΜΑΘΘΜΑΣΑ ΜΕΩΝ:
(ΑΡΓΟΣΟΛΙ)ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ
ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ
689. ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΜΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ (ΚΑΣΟΡΙΑ)
ΕΠ.
video
ΣΕΙ ΔΤΣ.ΜΑΚ.
ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ
ΑΝΩΣΕΡΕ ΧΟΛΕ ΣΟΤΡΙΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ
ΑΣΕ
ΕΠ.
690.ΑΝΩΣΕΡΘ ΧΟΛΘ ΣΟΤΡΙΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΚΡΘΣΘ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ
(ΑΣΕΚ)
ΑΣΕΚ
691.ΑΝΩΣΕΡΘ ΧΟΛΘ ΣΟΤΡΙΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΡΟΔΟΤ ΡΛΘΟΦΟΙΕ
(ΑΣΕΡ)
Σ
Υπουργικι Απόφαςθ 89006/Η1/2017 – ΦΕΚ 1915/Β/1-6- ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙ
2017 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ
Σ ΑΕΙ-2016
ΔΥΝΑΤΟΤΘΤΑ ΕΓΓΑΦΘΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ

Mπορείτε εδώ να δοκιμάςετε τισ
γνώςεισ ςασ ςυμπληρώνοντασ τα
κενά

Ποιόσ
κάνει τι;

ΓΝΨΡΙΖΨ ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΑ
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Μηχανογραφικό δελτίο για τισ πανελλαδικέσ εξετάςεισ 2018

2

Από ηο Υποςπγείο Παιδείαρ, Έπεςναρ και Θπηζκεςμάηυν ανακοινώνεηαι όηι ηα μησανογπαθικά
δεληία για ηιρ πανελλαδικέρ εξεηάζειρ 2018 αναπηήθηκαν ζηην επίζημη ιζηοζελίδα ηος ΥΠΠΔΘ
www.minedu.gov.gr ζηο ζύνδεζμο ΔΞΔΤΑΣΔΙΣ.
Οι ςποτήθιοι μποπούν να μελεηήζοςν ή/και να εκηςπώζοςν ηο μησανογπαθικό δεληίο πος
ηοςρ ενδιαθέπει και ζςγκεκπιμένα:
- ηο μησανογπαθικό δεληίο ΓΔΛ 2018 για ηοςρ ςποτήθιοςρ πος ζςμμεηέσοςν ζηιρ θεηινέρ
Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ ΓΔΛ (παηήζηε εδώ).
- ηο μησανογπαθικό δεληίο ΓΔΛ 2018 μόνο για ηο 10% ηυν θέζευν ειζακηέυν, συπίρ νέα
εξέηαζη, για ηοςρ ςποτήθιοςρ πος ζςμμεηείσαν ζηιρ Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ 2017 ή 2016 με
ηο Νέο ζύζηημα (παηήζηε εδώ).
- ηο μησανογπαθικό δεληίο ΓΔΛ ή ΔΠΑΛ (Ομάδαρ Β) 2018, μόνο για ηο 10% ηυν θέζευν
ειζακηέυν, συπίρ νέα εξέηαζη για ηοςρ ςποτήθιοςρ πος ζςμμεηείσαν ζηιρ Πανελλαδικέρ
Δξεηάζειρ 2016 με ηο Παλαιό ζύζηημα (παηήζηε εδώ).
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΔΓΙΑ 1-9-17
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ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑ
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519.ΑΓΡΟΣΙΚΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΟΡΕΣΙΑΔΑ)
θνπόο: θνπόο ηνπ Σκήκαηνο απηνύ
είλαη ε ζπζηεκαηηθή θαιιηέξγεηα,
πξναγσγή θαη αλάπηπμε ηεο
γεσπνληθήο επηζηήκεο κε
πξνζαλαηνιηζκό ηηο λέεο ηερλνινγηθέο
εμειίμεηο, ηηο εμειίμεηο ζηνπο ηνκείο ηεο
νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο
θαη ηηο ηερληθέο, νηθνλνκηθέο θαη
θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο ηνπ
αγξνηηθνύ ρώξνπ, ηδηαίηεξα δε ησλ
αγξνηηθώλ αθξηηηθώλ πεξηνρώλ.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 10 εμάκελα.
Δπαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο
απνθνίησλ: ε αγξνηνβηνκεραληθέο
επηρεηξήζεηο θαη ζπλεηαηξηζηηθέο εθκ1718εηαιιεύζεηο, ζε δξαζηεξηόηεηεο
νξγάλσζεο, δηνίθεζεο, δηαρείξηζεο,
ζπληνληζκνύ θαη επίβιεςεο. ε
επηρεηξήζεηο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο
ζηνπο ηνκείο ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο.
Σν ηκήκα βξίζθεηαη ζην Παλεπηζηήκην
Θξάθεο (Οξεζηηάδα).

ΓΠΘ

520. ΑΓΡΟΣΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ &
ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΑΘΗΝΑ)
θνπόο: θνπόο ηνπ Σκήκαηνο απηνύ
είλαη ε εθπαίδεπζε επηζηεκόλσλ πνπ ζα
αζρνιεζνύλ κε ην ζρεδηαζκό,
θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή
πξνγξακκάησλ γεσξγηθήο - δσηθήο
αλάπηπμεο πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ αύμεζε
ηεο παξαγσγήο θαη ζηελ πνηνηηθή
βειηίσζή ηεο. Σα καζήκαηα πνπ
δηδάζθνληαη νη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο
κπνξνύλ λα δηαθξηζνύλ ζε ηξεηο
ελόηεηεο: Μαζήκαηα Γεληθήο Τπνδνκήο,
Μαζήκαηα Γεσπνληθήο Τπνδνκήο θαη
Μαζήκαηα Δηδίθεπζεο.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 10 εμάκελα.
Δπαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο
απνθνίησλ: ην ππνπξγείν γεσξγίαο
θαη ζε γεσξγηθνύο ζπλεηαηξηζκνύο. ε
εξεπλεηηθά θέληξα. ηελ αγξνηηθή
ηξάπεδα. ε επηρεηξήζεηο εκπνξίαο,
εηζαγσγώλ θαη εμαγσγώλ γεσξγηθώλ
πξντόλησλ. ε κεγάια ζεξκνθήπηα θαη
αγξνθηήκαηα. Διεύζεξνη επαγγεικαηίεο.
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Σο ημήμα βπίζκεηαι ζηο Γευπονικό
Πανεπιζηήμιο (Αθήνα).
ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ
Οη απόθνηηνη ηνπ Τκήκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο αζρνινύληαη κε ηε Γεσπνλία, κε πξνζαλαηνιηζκό πξνο ηηο λέεο
ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζε απηήλ θαη ηε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε ηνπ αγξνηηθνύ ρώξνπ θαη ηδηαίηεξα ησλ αγξνηηθώλαθξηηηθώλ πεξηνρώλ. Ωο Γεσπόλνη ν ξόινο ηνπο είλαη λα εξεπλνύλ, λα ζρεδηάδνπλ θαη λα εθαξκόδνπλ κειέηεο θαη
πξνγξάκκαηα γεσξγηθήο αλάπηπμεο κε ζθνπό ηελ αύμεζε θαη ηελ πνηνηηθή βειηίσζε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο.
Δξγάδνληαη σο ζπλεξγάηεο θαη ηερληθνί ζύκβνπινη ησλ αγξνηώλ, θαζνδεγώληαο ηνπο ζην ζρεδηαζκό ηεο παξαγσγήο
θαη ζηελ νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ησλ θαιιηεξγνύκελσλ θπηώλ θαη ησλ εθηξεθόκελσλ δώσλ. Σπκβάιινπλ ζηελ
επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ζηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ γηα ηελ παξαγσγή αγξνηηθώλ
πξντόλησλ, πξνιακβάλνπλ ή δηαπηζηώλνπλ αζζέλεηεο πνπ πξνζβάιινπλ ηε γεσξγηθή παξαγσγή θαη ππνδεηθλύνπλ
ηξόπνπο ζεξαπείαο, πξνηείλνπλ κέηξα γηα ηε ζπγθνκηδή, απνζήθεπζε θαη δηάζεζε ησλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ,
ζπκβνπιεύνπλ αγξόηεο ζε ζέκαηα εθηξνθήο, δηαηξνθήο θαη αλαπαξαγσγήο αγξνηηθώλ δώσλ. Άιιεο αξκνδηόηεηεο
ελόο γεσπόλνπ είλαη ε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο ηνπ εδάθνπο, ε βειηίσζε, κεηαπνίεζε θαη δηάζεζε αγξνηηθώλ
πξντόλησλ αιιά θαη ν έιεγρνο, πξηλ απηά δηαηεζνύλ ζηελ αγνξά, ε εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηώλ θαη κεζόδσλ γηα ηνλ
εθζπγρξνληζκό ησλ γεσξγηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ, αιιά θαη ε δηαηήξεζε ησλ ηζνξξνπηώλ ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο.
Αθόκε, κπνξεί σο ζηειέρε αγξνηηθήο νηθνλνκίαο θαη αλάπηπμεο, λα έρνπλ έλα δηνηθεηηθό ξόιν θαη ηελ επζύλε ηεο
νξγάλσζεο, δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο γεσξγν-νηθνλνκηθώλ ζεκάησλ ζε κηα γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε, ζε έλα ζπιινγηθό
θνξέα ή θαη ζε εζληθό επίπεδν κε ηε δηεμαγσγή εξεπλώλ πνπ έρνπλ ζηόρν ηελ αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο θαη ηελ
επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο.

Παραδείγματα πιθανών θέςεων εργαςίασ:
ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σε Υπεξεζίεο θαη Οξγαληζκνύο ηνπ Γεκόζηνπ Τνκέα:
Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ
Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο Υπνπξγείν
Υπνπξγείν Υπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ
Οξγαληζκόο Διιεληθώλ Γεσξγηθώλ Αζθαιίζεσλ (ΔΛ.Γ.Α.) κε θύξην αληηθείκελν ηε δηελέξγεηα πξαγκαηνγλσκνζπλώλ
γηα ηελ εθηίκεζε δεκηώλ ζηε γεσξγνθηελνηξνθηθή παξαγσγή, ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζην κεραλνινγηθό
εμνπιηζκό γεσξγνθηελνηξνθηθώλ κνλάδσλ, ζην θπηηθό θαη δσηθό θεθάιαην, γηα ζέκαηα αιινίσζεο θαη
αθαηαιιειόηεηαο γεσξγνθηελνηξνθηθώλ πξντόλησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε ή δηαηξνθή δώσλ
θιπ
Παλειιήληα Σπλνκνζπνλδία Δλώζεσλ Αγξνηηθώλ Σπλεηαηξηζκώλ (ΠΑΣΔΓΔΣ) θαη ζε Αγξνηηθνύο Σπλεηαηξηζκνύο
Πεξηθέξεηεο, Οξγαληζκνύο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Γηεπζύλζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο) θαη ηηο Αλαπηπμηαθέο ηνπο
Δηαηξείεο
Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο
Αγξνηηθή Τξάπεδα (ζπγρώλεπζε κε ηελ Τξάπεδα Πεηξαηώο)
Ωο ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο ή επηρεηξεκαηίαο ζην ξόιν ηνπ ζπκβνύινπ ή πξνκεζεπηή ηνπ αγξνηηθνύ ρώξνπ
(ελδεηθηηθά):
ζηελ εµπνξία ή/θαη κεηαπνίεζε γεσξγηθώλ εθνδίσλ (π.ρ. ιηπαζκάησλ, δσνηξνθώλ, γεσξγηθώλ κεραλεκάησλ θαη
εμνπιηζκνύ θιπ)
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ζηελ δηάζεζε, δηαθήµηζε θαη ελεµέξσζε ησλ αγξνηώλ γηα ηα θπηνθάξµαθα θαη ζπληαγνγξάθεζε απηώλ
ζηελ ίδξπζε, νξγάλσζε, επίβιεςε θαη ιεηηνπξγία θπησξίσλ θαη αλζνθνκηθώλ, µειηζζνθνµηθώλ θαη ζεξνηξνθηθώλ
επηρεηξήζεσλ θαη ζηελ εκπνξία ησλ πξντόλησλ απηώλ.
Ωο ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο κειεηεηέο ζε γξαθεία [κε αληηθείκελν ηηο Δδαθνινγηθέο Μειέηεο θαη Έξεπλεο, ηηο
Γεσξγηθέο Μειέηεο (Γεσξγννηθνλνκηθέο-Γεσξγνηερληθέο Δγγείσλ Βειηηώζεσλ, Γεσξγν-θηελνηξνθηθέο,
Γεσξγνθηελνηξνθηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ, Πξνγξακκαηηζκνύ), ηηο Μειέηεο Φπηνηερληθήο Γηακόξθσζεο Πεξηβάιινληνο
Φώξνπ θαη Έξγσλ Πξαζίλνπ, ηηο Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο).
Ωο ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο εξγνιήπηεο Γεκόζησλ Γαζνηερληθώλ Έξγσλ ζε επηρεηξήζεηο εξγνιεπηηθώλ δαζηθώλ
έξγσλ θαη έξγσλ πξαζίλνπ.





Σε γεσξγηθέο θαη δαζηθέο βηνκεραλίεο θαη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηώλ, κεηαπνίεζεο αγξνηηθώλ
πξντόλησλ, παξαγσγήο πξώησλ πιώλ γηα ηε γεσξγία, πξώησλ πιώλ θαη αγξνηηθώλ πξντόλησλ.
Σηελ Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε (π.ρ. ΣΓΔ, Κέληξα Γηα βίνπ Μάζεζεο, Γεκόζηα θαη ηδησηηθά ΙΔΚ, ΔΠΑΣ
ΟΑΔΓ θιπ) (ΠΔ 14.04) θαη ζηελ Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε.
Σε κε Κπβεξλεηηθέο Πεξηβαιινληηθέο Οξγαλώζεηο.

521. AΓΩΓΗ ΚΑΙ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΣΗΝ
ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΙΓΑΛΕΨ
(ΠΑΝ ΔΤΣ ΑΣΣΙΚΗ

Το Τμιμα Αγωγήσ και Φροντίδασ ςτθν Ρρϊιμθ
Ραιδικι Θλικία του Ρανεπιςτθμίου Δυτικισ
Αττικισ αποτελεί τθ μετεξζλιξθ του Τμιματοσ
Ρροςχολικισ Αγωγισ

522. ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΧΝ
(ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ)

ΒΑΛΚΑΝΙΚΨΝ ΚΑΙ
ΛΑΒΙΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ
θνπόο: θνπόο ηνπ Σκήκαηνο απηνύ
είλαη λα θαιιηεξγεί θαη λα πξνάγεη ηε
γλώζε ζηε γιώζζα, ηελ ηζηνξία θαη ηνλ
πνιηηηζκό ησλ Βαιθαληθώλ, ιαβηθώλ
θαη Αλαηνιηθώλ ρσξώλ, λα κειεηά θαη
λα αλαπηύζζεη ηηο νηθνλνκηθέο,
θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ζρέζεηο ησλ
θξαηώλ απηώλ κε ηελ Διιάδα.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα.
Το ππόγπαμμα μαθημάτων τος
Τμήματορ πεπιλαμβάνει την
ςποσπεωτική παπακολούθηση τηρ
Ρωσικήρ και μιαρ ακόμη γλώσσαρ τηρ
πεπιοσήρ επί οκτώ (8) εξάμηνα.
Επαγγελμαηικέρ δςναηόηηηερ
αποθοίηυν: ε ηλζηηηνύηα κειεηώλ θαη
ζε νξγαληζκνύο πνπ αζρνινύληαη κε
ηελ ηζηνξηθή έξεπλα (βηβιηνζήθεο,
αξρεία θηι.). ε εηαηξίεο
δεκνζθνπήζεσλ θαη κειέηεο πνιηηηθώλ
θαηλνκέλσλ. ην Τπνπξγείν
Δμσηεξηθώλ. ε επηρεηξήζεηο πνπ
αλαπηύζζνπλ επηρεηξεκαηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο ζηηο πξναλαθεξόκελεο

ΠΑΝ. ΜΑΚΔΓ.
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ρώξεο. ε ειιεληθνύο θαη δηεζλείο
νξγαληζκνύο πνπ αλαπηύζζνπλ θάζε
είδνπο δξαζηεξηόηεηα ζηηο
πξναλαθεξόκελεο ρώξεο. Γηδαζθαιία
ησλ γισζζώλ θαη κεηαθξάζεηο.
Σν ηκήκα βξίζθεηαη ζην Παλεπηζηήκην
Μαθεδνλίαο (Θεζζαινλίθε).
523. ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ &
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (ΠΔΙΡΑΙΑ

ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ &
ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ (ΠΕΙΡΑΙΑ)
θνπφο: θνπφο ηνπ Σκήκαηνο απηνχ είλαη
ε αλάδεημε ζηειερψλ ζηελ επηζηήκε ηεο
Γηνίθεζεο ηεο Παξαγσγήο, κε έκθαζε ζηηο
εθαξκνγέο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηα
ζπζηήκαηα παξαγσγήο. ηφρνο ηνπ
Σκήκαηνο, κε ην ζχγρξνλν πξφγξακκα
ζπνπδψλ, είλαη λα εθνδηάζεη ηνπο θνηηεηέο
κε ηε γλψζε ηεο επηζηεκνληθήο
κεζνδνινγίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ
αλάιπζε, ην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη
ηελ νξγάλσζε θαηάιιεισλ ζπζηεκάησλ, κε
ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε
ησλ πνιχπινθσλ πξνβιεκάησλ ηα νπνία
αλαθχπηνπλ απφ ηηο αιιειεμαξηήζεηο
αλζξψπηλνπ παξάγνληα, πξψησλ πιψλ ή
πιηθψλ, κέζσλ παξαγσγήο θαη ζχγρξνλεο
ηερλνινγίαο ζηε ιεηηνπξγία ηεο παξαγσγήο.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα.
Δπαγγελμαηικές δσναηόηηηες αποθοίηων:
Σν πξφγξακκα ηνπ Σκήκαηνο απεπζχλεηαη
ζηνπο θνηηεηέο, νη νπνίνη επηζπκνχλ λα
αλαδεηρζνχλ ζε ζηειέρε ηδησηηθψλ θαη
δεκφζησλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ θαη
επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζηνπο ηνκείο ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ θαη
ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ.
523. ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ &
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (ΠΔΙΡΑΙΑ
. Καζεγεηέο ζηε δεκφζηα θαη ηδησηηθή
εθπαίδεπζε, απφ ην 2002, αθνχ θνηηήζνπλ
θαη ζηελ Α..ΠΑΗ.Σ.Δ.
Σν ηκήκα βξίζθεηαη ζην Παλεπηζηήκην
Πεηξαηά.
524. ΓΔΧΓΡΑΦΗΑ

ΓΕΨΓΡΑΥΙΑ
ΜΤΣΙΛΗΝΗ ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ

ΡΑΝ.ΡΕΙΑΙΑ
523. ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ &
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (ΠΔΙΡΑΙΑ

ΣΠΟΥΔΕΣ
Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηεξίδεηαη ζε πέληε
επηζηεκνινγηθνχο ππιψλεο:
ην ρψξν, ηνλ ηφπν, ην ρξφλν, ηε θχζε θαη ηηο θνηλσληθέο
ζρέζεηο
Διερεφνθςθ και ανάλυςθ των κοινωνικϊν,
οικονομικϊν, πολιτιςτικϊν, και περιβαλλοντικϊν
φαινομζνων που διαμορφϊνουν το χϊρο τθσ
ανκρϊπινθσ ηωισ και δραςτθριότθτασ.
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Γεωγράφοσ, Ρεριβαλλοντολόγοσ.
ΡΕ04 Γεωλόγων για τθν εκπαίδευςθ, κακϊσ και ςτο ΡΕ
Ρεριβάλλοντοσ,
ΜΠ: «Δθαξκνζκέλε Γεσγξαθία θαη Γηαρείξηζε
Υψξνπ»
ΔΠΑΓΓΓΔΛΜΑΣΗΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ
ΑΠΟΦΟΗΣΧΝ
Δξγαζία ζε εθαξκνγέο γεσγξαθηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη
ραξαθηήξα
παξαγσγή απνθνίησλ νη νπνίνη ζα ζηειερψζνπλ ηελ
πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα θαη κεηαιπθεηαθή
εθπαίδεπζε

525. ΓΡΑΥΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

ΟΠΣΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ
ΑΗΓΑΛΔΧ ΠΑΝ ΓΤΣ ΑΣΣΗΚΖ
θνπφο: θνπφο ηνπ Σκήκαηνο απηνχ είλαη
λα πξνζθέξεη ζηνπο ζπνπδαζηέο ηελ
απαξαίηεηε αηζζεηηθή θαηάξηηζε πάλσ ζηηο
εηθαζηηθέο ηέρλεο θαζψο επίζεο θαη ηηο
απαξαίηεηεο ηερληθέο θαη λα ηνπο
εμαζθαιίζεη κηα πιήξε γλψζε ηεο
ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο ζην αληηθείκελν,
θαζηζηψληαο ηνπο ηθαλνχο ζηνπο ηνκείο ησλ
Γξαθηθψλ Σερλψλ, ηεο Γηαθήκηζεο Δλεκέξσζεο, ηεο δηακφξθσζεο
θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ κέρξη ηνλ
έληππν θαη εθδνηηθφ ηνκέα γεληθφηεξα.
Γηα ηελ εηζαγσγή ζην ηκήκα ιακβάλνληαη
επίζεο ππφςε νη βαζκνί ηνπ ππνςεθίνπ θαη
ζηα εηδηθά καζήκαηα ηνπ Διεχζεξνπ θαη
ηνπ Γξακκηθνχ ζρεδίνπ.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα
(ζπκπεξηιακβάλεηαη έλα εμάκελν
πξαθηηθήο άζθεζεο). Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ
πηπρίνπ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε
εθπφλεζε πηπρηαθήο εξγαζίαο.
Δπαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ:
ε δηαθεκηζηηθέο θαη εθδνηηθέο εηαηξίεο θαη
ζε εηαηξίεο γξαθηθψλ ηερλψλ. ην δεκφζην
ηνκέα, ζηα ΝΠΓΓ θαη θνηλσληθνπνηεκέλν
ηνκέα, ζε επηρεηξήζεηο δεκνζίνπ
ζπκθέξνληνο. ηελ ηειεφξαζε θαη ηνλ
θηλεκαηνγξάθν (ζρεδηαζκφο ηίηισλ,
επηκέιεηα ηίηισλ θαη ζηαηηζηηθψλ πηλάθσλ
θιπ.). ε ηκήκαηα πνιπκέζσλ εηαηξηψλ
πιεξνθνξηθήο. ηελ εθπαίδεπζε, σο κέιε
εξεπλεηηθψλ νκάδσλ. Διεχζεξνη
επαγγεικαηίεο.
526. ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ
(ΑΘΖΝΑ)ΠΑΝΣΔΗΟ

ΡΑΝΤΕΙΟ
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ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ
(ΑΘΗΝΑ)
θνπφο: θνπφο ηνπ Σκήκαηνο απηνχ είλαη
λα κεηαδίδεη ζηνπο θνηηεηέο ηνπ ηηο
απαξαίηεηεο γλψζεηο, γηα λα αζρνιεζνχλ κε
ηε κειέηε θαη έξεπλα ζεκάησλ πνπ αλήθνπλ
ζην ρψξν ηνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, ηεο
Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη ηεο Πνιηηηθήο
Οηθνλνκίαο.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα.
Δπαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ:
ηειέρε ζην δεκφζην ηνκέα θαη ηνλ
επξχηεξν δεκφζην ηνκέα. ηειέρε ηεο
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. ε δηεζλείο
νξγαληζκνχο. ε ηλζηηηνχηα πνιηηηθψλ θαη
ηζηνξηθψλ εξεπλψλ. ε εηαηξίεο
δεκνζθνπήζεσλ θαη κειέηεο πνιηηηθψλ
θαηλνκέλσλ. ην δηπισκαηηθφ ζψκα. Οη
απφθνηηνη ηεο θαηεχζπλζεο Γεκφζηαο
Οηθνλνκηθήο κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη σο
κέιε ζην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην
Διιάδνο.
Σν ηκήκα βξίζθεηαη ζην Πάληεην
Παλεπηζηήκην (Αζήλα)
527. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟΤ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΝΔΧΝ
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΑΝ.ΠΑΣΡΧΝ

ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ
ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟΤ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΝΕΨΝ
ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΨΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
θνπφο: Οη ζθνπνί ηνπ ηκήκαηνο είλαη νη
εμήο: Να θαιιηεξγεί θαη λα πξνάγεη ηε
γλψζε γηα ηελ πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά θαη
ηε δηαρείξηζή ηεο. Να παξέρεη ζηνπο
θνηηεηέο ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ
εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα θαηάξηηζή ηνπο γηα
επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή
ζηαδηνδξνκία ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν
πνπ αθνξά ζηνλ πνιηηηζκηθφ πινχην ηεο
ρψξαο απφ ηελ αξραηφηεηα σο ζήκεξα,
αιιά θαη ζε ζχγθξηζε κε ηνπο πνιηηηζκνχο
ησλ κεζνγεηαθψλ ιαψλ. Οη ζηφρνη ηεο
εθπαίδεπζεο απνβιέπνπλ i) ζηελ
απνηειεζκαηηθή αλάδεημε, πξνβνιή θαη
αμηνπνίεζε ησλ πνιηηηζκηθψλ πφξσλ, ii)
ζηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη νηθνλνκηθή
αμηνπνίεζή ηνπο, ψζηε λα επηηεπρζεί ε
εθαξκνγή ελφο νινθιεξσκέλνπ
ζπζηήκαηνο φισλ ησλ παξακέηξσλ ηεο

ΡΑΝ.ΡΑΤΩΝ
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πνιηηηζκηθήο δηαρείξηζεο ζηελ Διιάδα θαη
iii) ζηελ αλάδεημε ηνπ ζχγρξνλνπ ηνκέα
πνιηηηζκηθήο δηαρείξηζεο θαη ζρεδηαζκνχ κε
ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Σν ηκήκα
ρνξεγεί πηπρίν Γηαρείξηζεο Πνιηηηζκηθνχ
Πεξηβάιινληνο θαη Νέσλ Σερλνινγηψλ.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα.
Δπαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ:
ηηο ππεξεζίεο ηνπ ππνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ
πνπ αζρνινχληαη κε ηε δηαρείξηζε,
νξγάλσζε θαη αλάδεημε πνιηηηζκηθψλ θαη
πνιηηηζηηθψλ δξψκελσλ. ηνπο θνξείο πνπ
αζρνινχληαη κε ηελ νξγάλσζε
πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη ηελ πξνβνιή
πνιηηηζκηθψλ δεδνκέλσλ (ΟΣΑ,
πεξηθεξεηαθέο θαη λνκαξρηαθέο ππεξεζίεο
πνπ αζρνινχληαη κε ηηο πνιηηηζηηθέο
εθδειψζεηο). ηηο εηαηξίεο δηαρείξηζεο
(management) κνπζηθψλ,
θηλεκαηνγξαθηθψλ, εηθαζηηθψλ θαη άιισλ
θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ. ηηο
βηβιηνζήθεο θαη θέληξα αξρεηνζέηεζεο θαη
ηεθκεξίσζεο. ηα κνπζεία θαη ηηο
πηλαθνζήθεο (δηεχζπλζε, εκπινπηηζκφο
ζπιινγψλ, εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε,
εθδφζεηο, ηειεκαηηθή)ε εθδνηηθνχο νίθνπο
θαη ζε ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ
έληππν θαη θπξίσο ηνλ ειεθηξνληθφ Σχπν.
Σν ηκήκα βξίζθεηαη ζην
Παλεπηζηήκην Παηξψλ (Αγξίλην).
528. ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ
ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΤΓΧΝ
(ΑΘΖΝΑ) ΟΠΑ

ΔΙΕΘΝΨΝ ΚΑΙ
ΕΤΡΨΠΑΪΚΨΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ
(ΑΘΗΝΑ
θνπφο: θνπφο ηνπ Σκήκαηνο απηνχ είλαη
ε θαηάξηηζε θνηηεηψλ ζε ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ ηηο δηεζλείο θαη επξσπατθέο
νηθνλνκηθέο ζρέζεηο, γηα ηελ θάιπςε
εμεηδηθεπκέλσλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο ζηνλ
ηνκέα ησλ εμσηεξηθψλ ζπλαιιαγψλ.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα. Γηα ηε ιήςε
πηπρίνπ απαηηείηαη εθπφλεζε Γηπισκαηηθήο
Δξγαζίαο.
Δπαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ:
Διιεληθφ δεκφζην, ζε ζέζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζηηο ζρέζεηο ηεο ρψξαο καο κε
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη γεληθφηεξα κε
ην εμσηεξηθφ. Τπεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο
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Έλσζεο. Γηεζλείο νηθνλνκηθνί θαη πνιηηηθνί
νξγαληζκνί. Σξάπεδεο θαη επηρεηξήζεηο κε
εηζαγσγηθφ ή εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ.
Δξεπλεηηθά θέληξα θαη εηαηξίεο κειεηψλ.
Καζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε,
κεηά απφ θνίηεζε ζηελ Α..ΠΑΗ.Σ.Δ.
Σν ηκήκα βξίζθεηαη ζην
Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην ΑΟΔΔ (Αζελψλ).

ΔΙΕΘΝΨΝ & ΕΤΡΨΠΑΪΚΨΝ
ΠΟΤΔΨΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
529. ΓΙΔΘΝΩΝ &
ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ
(ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ)ΠΑΝ.ΜΑΚΔΓ

530. ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΙΚΩΝ
ΠΟΤΔΩΝ ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΨ
531. ΓΗΔΘΝΧΝ , ΔΤΡΧΠΑΗΚΧΝ
ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΧΝ
ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΝΣΔΗΟ

ΔΙΕΘΝΨΝ, ΕΤΡΨΠΑΪΚΨΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΨΝ
ΠΟΤΔΨΝ (ΑΘΗΝΑ)
θνπόο: θνπόο ησλ Σκεκάησλ απηώλ
είλαη λα πξνζθέξνπλ πςειήο ζηάζκεο
ζπνπδέο πάλσ ζε ζέκαηα επξσπατθά
θαη δηεζλή πξνεηνηκάδνληαο ζηειέρε
ηθαλά λα αληεπεμέιζνπλ κε επηηπρία
ζηνλ εζσηεξηθό θαη δηεζλή
αληαγσληζκό.
Γηα ηελ εηζαγσγή ζηα ηκήκαηα απηά
απαηηείηαη εμέηαζε ζε κία από ηηο μέλεο
γιώζζεο: Αγγιηθή, Γαιιηθή, Γεξκαληθή,
Ιηαιηθή.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα.
Δπαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο
απνθνίησλ: Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ &
Γηπισκαηηθό ώκα. Άιιεο ππεξεζίεο
ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο. Τπεξεζίεο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γηεζλείο
νξγαληζκνί. Ιλζηηηνύηα πνιηηηθώλ
εξεπλώλ. ηειέρε ειιεληθώλ θαη
δηεζλώλ επηρεηξήζεσλ. Καζεγεηέο ζηε
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε από ην
2002 (αθνύ απνθηήζνπλ πηπρίν θαη από
ηε ΔΛΔΣΔ).
Σα ηκήκαηα βξίζθνληαη: Σν
πξώην ζην Παλεπηζηήκην

ΡΑΝΤΕΙΟ
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Πεηξαηά θαη ην δεύηεξν ζην
Πάληεην.
532. ΔΙΟΙΚΗΗ

ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ
ΑΙΓΑΛΕΨ ΠΑΝ ΔΤΣ
ΑΣΣΙΚΗ
533. ΓΙΟΙΚΗΗ
ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ (ΠΑΣΡΑ)
ΠΑΝ.ΠΑΣΡΧΝ
ΡΑΝ.ΡΑΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ
(ΠΑΣΡΑ)
534. ΓΙΟΙΚΗΗ
ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ (ΥΙΟ)
ΠΑΝ.ΑΗΓΑΗΟΤ

ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ
(ΦΙΟ)
θνπφο: θνπφο ησλ Σκεκάησλ απηψλ είλαη
ε θαηάξηηζε ζηειερψλ ζηελ
απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ
νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ
παξαγσγή θαη δηάζεζε αγαζψλ θαη
ππεξεζηψλ. Οη ζπνπδαζηέο ηνπ Σκήκαηνο
εθπαηδεχνληαη ζηε ζπζηεκαηηθή νξγάλσζε
ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε
ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο ησλ δηνηθεηηθψλ
πξνβιεκάησλ θαη απνθάζεσλ. Δπηπιένλ, ηα
Σκήκαηα απηά παξέρνπλ εμεηδηθεπκέλεο
γλψζεηο ζηνπο ηνκείο: λαπηηιία, ηνπξηζκφο,
ζπλεηαηξηζκνχο, δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο,
επηρεηξεζηαθή έξεπλα.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα.
Δπαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ:
Γηνηθεηηθά ζηειέρε ζην δεκφζην θαη ζε
νξγαληζκνχο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ
ηνκέα. ε επηρεηξήζεηο, βηνκεραλίεο θαη
ηξάπεδεο. Λνγηζηέο - Φνξνηερληθνί
(απαηηείηαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ε
νπνία εθδίδεηαη απφ ην Οηθνλνκηθφ
Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο). Καζεγεηέο ζηε
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, κεηά απφ
θνίηεζε ζηελ Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. Διεχζεξνη
επαγγεικαηίεο.
Σα ηκήκαηα βξίζθνληαη ζηα
Παλεπηζηήκηα: Αηγαίνπ (Υίνο),
Πάηξαο.

ΡΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ

ΡΑΝ.ΡΑΤΩΝ
535. ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ
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ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΗ
ΣΡΟΦΗΜΧΝ (ΑΓΡΗΝΗΟ) ΠΑΝ.ΠΑΣΡΧΝ

ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ
ΑΓΡΟΣΙΚΨΝ ΠΡΟΪΟΝΣΨΝ
ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΨΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
θνπφο: θνπφο ηνπ Σκήκαηνο απηνχ είλαη
ε κειέηε ηεο νξγάλσζεο, δηνίθεζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ
πξσηνγελνχο ηνκέα γηα ηελ θάιπςε
αλαγθψλ αγξνηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζπλεηαηξηζκψλ, ηελ αλάπηπμε λένπ
κνληέινπ αγξνηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ
αμηνπνίεζε αγξνηηθψλ πφξσλ.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 10 εμάκελα.
Δπαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ:
ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο θαη ζε
νξγαληζκνχο επνπηεπφκελνπο απφ απηφ
(Οξγαληζκφο Βάκβαθνο, Οξγαληζκφο
Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ θιπ.). ηελ
Αγξνηηθή Σξάπεδα. ε γεσξγηθνχο
ζπλεηαηξηζκνχο. ε κεγάια ζεξκνθήπηα θαη
αγξνθηήκαηα. ε γεσξγηθέο επηρεηξήζεηο
θπηηθήο ή δσηθήο παξαγσγήο, βηνκεραλίεο
γεσξγηθψλ θαξκάθσλ, βηνκεραλίεο
ηξνθίκσλ θαη γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ,
θαηαζηήκαηα γεσξγηθψλ θαξκάθσλ κεραλεκάησλ θηι. ε επηρεηξήζεηο
εκπνξίαο, εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ
γεσξγηθψλ πξντφλησλ. Καζεγεηέο ζηε
Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Διεχζεξνη
επαγγεικαηίεο.
Σν ηκήκα βξίζθεηαη ζην
Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Διιάδαο
(Αγξίλην).
536. ΔΙΟΙΚΗΗ

ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΑΙΓΑΛΕΨ
ΠΑΝ ΔΤΣ ΑΣΣΙΚΗ
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ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ
& ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΗΝΑ)
537. ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ
ΔΠΙΣΗΜΗ &
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΑΘΖΝΑ OΠΑ
θνπφο: θνπφο ηνπ Σκήκαηνο απηνχ είλαη
ε δεκηνπξγία ζηειερψλ κε βαζηθέο γλψζεηο
δηνηθεηηθήο επηζηήκεο πιαηζησκέλεο κε
γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο δηαρείξηζεο θαη
ρξήζεο ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ αιιά
θαη κε ηηο απαξαίηεηεο δηνηθεηηθέο θαη
εγεηηθέο ηθαλφηεηεο. ηφρνο ηνπ είλαη λα
πξνεηνηκάδεη ζηειέρε πςεινχ επηπέδνπ γηα
επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο, ηθαλά λα
αληηκεησπίδνπλ κε επηηπρία ηελ
πνιππινθφηεηα ησλ ζχγρξνλσλ θαη
κειινληηθψλ ηερλνινγηθψλ, νηθνλνκηθψλ
θαη θνηλσληθψλ πξνθιήζεσλ.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα. Σν
πξφγξακκα ζπνπδψλ πεξηιακβάλεη ηελ
εθπφλεζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πάλσ ζε
ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα επηρείξεζεο ή
νξγαληζκνχ (field consulting project).
Δπαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ:
Χο ζηειέρε θαη σο ζχκβνπινη ζε φιεο ηηο
παξαδνζηαθέο εηδηθφηεηεο ηεο Γηνίθεζεο
Δπηρεηξήζεσλ ζην λέν πεξηβάιινλ ηνπ
ειεθηξνληθνχ επηρεηξείλ, φπσο:
Μάξθεηηλγθ. Γηνίθεζε Παξαγσγήο.
Υξεκαηννηθνλνκηθά. Γηνίθεζε
Αλζξσπίλσλ Πφξσλ, θιπ. Δηδηθφηεηεο
αηρκήο, φπσο: Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην.
Γηνίθεζε Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο.
ρεδηαζκφο θαη Αλάιπζε Γηαδηθαζηψλ.
Γηνίθεζε Καηλνηνκίαο θαη Γλψζεο.
Γηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ θαη
Δπηθνηλσληαθψλ Πφξσλ. Γηνίθεζε
Φεθηαθψλ Καλαιηψλ. Υξεκαηννηθνλνκηθή
Μεραληθή.
Σν ηκήκα βξίζθεηαη ζην
Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην ΑΟΔΔ (Αζελψλ).

538. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ
ΠΡΟΦΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΨΓΗ
ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΑ

Ο.Ρ.Α.

545. ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΡΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΑΓΩΓΘΣ ΚΑΙ
ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ) ΑΡΘ
546. ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΤΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ ΣΤΘΝ
ΡΟΣΧΟΛΙΚΘ ΘΛΙΚΙΑ (ΡΑΤΑ) ΡΑΝ ΡΑΤΩΝ
547. ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΤΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ ΣΤΘΝ
ΡΟΣΧΟΛΙΚΘ ΘΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΘ) ΔΡΘ
548. ΕΡΙΣΤΘΜΩΝ ΤΘΣ ΡΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΑΓΩΓΘΣ ΚΑΙ
ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΟΔΟΣ) ΡΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
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539. ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΑΝ
ΚΡΗΣΗ
ΚΡΗΣΗ

ΕΠΙΣΗΜΗ
ΤΠΟΛΟΓΙΣΨΝ
θνπφο ηνπ Σκήκαηνο απηνχ είλαη ε
εθπαίδεπζε ζε βάζνο ησλ θνηηεηψλ ηνπ
ζηελ Δπηζηήκε ηεο Πιεξνθνξηθήο, ε νπνία
αζρνιείηαη κε ηελ επεμεξγαζία, νξγάλσζε,
απνζήθεπζε θαη αλάθηεζε πιεξνθνξηψλ.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα.
Σνκείο: Αξρηηεθηνληθήο πζηεκάησλ.
Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο.
Πξνγξακκαηηζκνχ. Θεσξίαο Τπνινγηζηψλ
θαη Τπνινγηζκψλ.
Δπαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ:
ε εηαηξίεο πιεξνθνξηθήο. ε άιιεο
εηαηξίεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη θνξείο ηνπ
δεκνζίνπ φπνπ ππάξρεη ηκήκα
κεραλνγξάθεζεο ή εηδηθφηεηα
πξνγξακκαηηζηή. ηε βηνκεραλία.
Καζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε,
απφ ην 2002, αθνχ θνηηήζνπλ θαη ζηελ
Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. Διεχζεξνη επαγγεικαηίεο.
Το τμιμα βρίςκεται ςτο Ρανεπιςτιμιο
Κριτθσ (Θράκλειο).

ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΤΙΚΗ
ΑΓΨΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ
(ΑΘΗΝΑ)
540. ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ
ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ
(ΑΘΖΝΑ) ΔΚΠΑ
541. ΕΡΙΣΤΘΜΘΣ ΦΥΣΙΚΘΣ ΑΓΩΓΘΣ ΚΑΙ
ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ) ΑΡΘ

ΕΚΡΑ

ΑΡΘ
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542. ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ
ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ (ΚΟΜΟΣΖΝΖ)
543. ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ
ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ (ΔΡΡΔ)ΑΠΘ
544. ΕΡΙΣΤΘΜΘΣ ΦΥΣΙΚΘΣ ΑΓΩΓΘΣ ΚΑΙ
ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ (ΤΙΚΑΛΑ)ΡΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΡΘ
ΑΡΘ

θνπφο ησλ Σκεκάησλ απηψλ είλαη λα
θαιιηεξγνχλ θαη λα πξνάγνπλ ηελ Δπηζηήκε
ηεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Αζιεηηζκνχ
κε ηελ αθαδεκατθή θαη εθαξκνζκέλε
δηδαζθαιία θαη έξεπλα.
Γηα λα εηζαρζνχλ ζηα Σ.Δ.Φ.Α.Α. νη
ππνςήθηνη δηαγσλίδνληαη θαη ζε ηξία απφ ηα
ηέζζεξα πξνηεηλφκελα αγσλίζκαηα: δξφκν,
άικα εηο κήθνο, ζθαηξνβνιία θαη
θνιχκβεζε (μερσξηζηά ηα αγφξηα θαη ηα
θνξίηζηα). Δπίζεο, πεξλάλε θαη απφ
πγεηνλνκηθή εμέηαζε γηα λα δηαπηζησζεί αλ
είλαη αξηηκειείο.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα.
Δπαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ:
Γπκλαζηέο ζε ζρνιεία, γπκλαζηήξηα ή
αζιεηηθνχο ρψξνπο. Πξνπνλεηέο ζε
αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο θαη ζσκαηεία. ε
πξνγξάκκαηα άζιεζεο θνξέσλ ηνπ
δεκνζίνπ θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.
ε δεκφζηνπο θνξείο κε αληηθείκελν ζέκαηα
αζιεηηζκνχ θαη λενιαίαο (Γελ. Γξακκαηεία
Αζιεηηζκνχ, Γελ. Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο
θηι.) Ηδησηηθή πξαθηηθή.
Σα ηκήκαηα βξίζθνληαη ζηα
Παλεπηζηήκηα: Αζελψλ,
Θεζζαινλίθεο, Θξάθεο
(Κνκνηελή), Θεζζαινλίθεο
(έξξεο), Θεζζαιίαο (Σξίθαια).
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ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΗ
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ
(ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ)
550. ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
(ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ) ΠΑΝ.
ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
θνπφο:
θνπφο ηνπ Σκήκαηνο απηνχ είλαη ε
πξνεηνηκαζία επηζηεκφλσλ Πιεξνθνξηθήο
κε ηδηαίηεξα εθφδηα πνπ ζα ηνπο επηηξέπνπλ
λα ππνζηεξίδνπλ κε επηηπρία ηελ εηζαγσγή
ηεο ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξηθήο ζε φινπο
ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο
δξαζηεξηφηεηαο.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα.
Δπαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ:
Υεηξηζηέο ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ζε
εηαηξίεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη θνξείο ηνπ
δεκνζίνπ φπνπ ππάξρεη ηκήκα
κεραλνγξάθεζεο. ε ηκήκαηα
κεραλνγξαθεκέλεο ινγηζηηθήο. Δξεπλεηέο,
Πξνγξακκαηηζηέο, Αλαιπηέο ζε εηαηξίεο
πξνκήζεηαο Ζ/Τ θαη παξαγσγήο
ινγηζκηθνχ. Καζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε, απφ ην 2002, αθνχ θνηηήζνπλ
θαη ζηελ Α..ΠΑΗ.Σ.Δ.
1. Σν ηκήκα βξίζθεηαη ζην
Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο
(Θεζζαινλίθε).

ΡΑΝ.ΜΑΚΕΔ.

ΘΕΑΣΡΟΤ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ)
ΑΠΘ
551. ΘΕΑΣΡΟΤ ΘΕ. ΑΡΘ
θνπφο: θνπφο ησλ Σκεκάησλ Θεαηξηθψλ
πνπδψλ είλαη λα παξέρνπλ ζηνπο θνηηεηέο
ζεσξεηηθή θαηάξηηζε γηα ηε ζπνπδή ηεο
ηζηνξίαο ηνπ ζεάηξνπ θαη γεληθφηεξα γηα
ηελ αλάιπζε θαη επηζηεκνληθή κειέηε ηνπ
ζεαηξηθνχ θαηλνκέλνπ. Δπίζεο ην
πεξηερφκελν ζπνπδψλ ησλ ηκεκάησλ απηψλ
θηλείηαη ζηελ θαηεχζπλζεο ηεο θαιιηέξγεηαο
θαη ηεο πξναγσγήο ηεο γλψζεο ηεο ηέρλεο
θαη ηεο επηζηήκεο ηεο ζεαηξνινγίαο, ν
ζπλδπαζκφο δειαδή ηεο πξαθηηθήο ηνπ
ζεάηξνπ κε ηε ζεσξεηηθή ζθέςε, ηε
θηινινγηθή αλάιπζε θαη ηελ επηζηεκνληθή
κεζνδνινγία. Παξάιιεια, πξνζθέξεηαη
ζηνπο θνηηεηέο ε δπλαηφηεηα νπζηαζηηθήο
επαθήο κε ηε ζεαηξηθή πξάμε.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 ή 10 εμάκελα.

ΑΡΘ
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Δπαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ:
ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη ζε
ζεαηξηθνχο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηεο
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. ε ηδησηηθά ζέαηξα.
Τπεχζπλνη γηα ζεαηξηθά θαη θαιιηηερληθά
πξνγξάκκαηα ζηα κέζα καδηθήο
ελεκέξσζεο (ξαδηφθσλν, ηειεφξαζε).
Θεαηξνιφγνη, θξηηηθνί θαη ζεσξεηηθνί ηεο
ηέρλεο ζηνλ εκεξήζην θαη πεξηνδηθφ ηχπν
θαη ζε εθδνηηθνχο νίθνπο. Καζεγεηέο ζε
δξακαηηθέο ζρνιέο, ζηα Παλεπηζηεκηαθά
Σκήκαηα ζεαηξηθψλ ζπνπδψλ θαη ζε άιιεο
δξαζηεξηφηεηεο ζεαηξηθήο αγσγήο ζηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα (ζεξαπεπηηθά θέληξα
απεμάξηεζεο, θιπ.).
Σα ηκήκαηα βξίζθνληαη ζηα Παλεπηζηήκηα:
Αζελψλ, Πάηξαο, Πεινπνλλήζνπ
(Ναχπιην).
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552.ΙΣΟΡΙΑ & ΥΙΛΟΟΥΙΑ ΣΗ
ΕΠΙΣΗΜΗ (ΑΘΗΝΑ)

θνπφο ηνπ Σκήκαηνο απηνχ είλαη ε κειέηε ηεο
επηζηήκεο απφ φιεο ηηο δπλαηέο ηεο πιεπξέο: απφ ηε
κεζνδνινγηθή - εζσηεξηθή ηεο πιεπξά, απφ ηε
δηαρξνληθή - ηζηνξηθή ηεο δηάζηαζε θαη απφ ηελ πιεπξά
ηεο ζρέζεο ηεο κε άιια πνιηηηζηηθά θαη θνηλσληθά
θαηλφκελα.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα.
Δπαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ: ε ηζηνξηθά ή
εξεπλεηηθά θέληξα ηνπ δεκνζίνπ, ηξαπεδψλ θηι. ε
πξνγξάκκαηα δηεπηζηεκνληθήο έξεπλαο σο
εκπεηξνγλψκνλεο θαη ηερληθνί ζχκβνπινη. ε
εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο. ε εθδνηηθνχο νίθνπο. ηα
ΜΜΔ.

ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΥΟΤ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ)

553. ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ (ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ)ΑΠΘ
θνπφο ηνπ ηκήκαηνο απηνχ είλαη λα παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο ζεσξεηηθή θαηάξηηζε, ηζηνξηθή θαη
επηζηεκνληθή κειέηε θαη πξαθηηθή εμάζθεζε γηα ηελ ηέρλε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Παξάιιεια,
πξνζθέξνληαη ζηνπο θνηηεηέο γλψζεηο γηα απαζρφιεζε ζε αληηθείκελα ζπγγελή κε ηνλ θηλεκαηνγξάθν
φπσο είλαη ε ηειεφξαζε θαη γεληθφηεξα ηα νπηηθναθνπζηηθά κέζα επηθνηλσλίαο.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα.
Δπαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ: ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη ζε θηλεκαηνγξαθηθά ηκήκαηα
ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη άιισλ θνηλσληθψλ θνξέσλ. ε εηαηξείεο δηαλνκήο θηλεκαηνγξαθηθψλ
ηαηληψλ.
Σν ηκήκα βξίζθεηαη ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
ΑΡΘ
Ο.Ρ.Α.

ΛΟΓΙΣΙΚΗ &
ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
(ΑΘΗΝΑ)
554. ΛΟΓΙΣΙΚΗ &
ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
(ΑΘΖΝΑ)ΟΠΑ

ΛΟΓΙΣΙΚΗ &
ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
(ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ)
θνπφο: θνπφο ησλ Σκεκάησλ απηψλ είλαη
λα εθπαηδεχνπλ επηζηήκνλεο πνπ ζα
κειεηήζνπλ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο
Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο, ψζηε
λα γίλνπλ ζηειέρε πςεινχ επηπέδνπ γηα ηηο
αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ
Οξγαληζκψλ ηνπ Ηδησηηθνχ θαη ηνπ
Γεκφζηνπ Σνκέα. Αθφκε, κε ηε δηδαζθαιία

554. ΛΟΓΙΣΙΚΘ & ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ
(ΑΘΘΝΑ)ΟΡΑ
555.ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΚΑΙ ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΡΑΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΘΣ
556. ΛΟΓΙΣΙΚΘ &
ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ(ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ)ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ

ΡΑΝ.ΜΑΚΕΔ.
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λνκηθψλ καζεκάησλ παξέρνληαη νη
απαηηνχκελεο γλψζεηο ηνπ λνκηθνχ
πιαηζίνπ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα
Δπαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ:
ε ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ
θαη ζε νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο άιισλ
ππνπξγείσλ θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.
ε Σξάπεδεο, αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο,
λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο θηι. ε
εξεπλεηηθά θέληξα θαη εηαηξίεο κειεηψλ.
ην Υξεκαηηζηήξην θαη ζε
ρξεκαηηζηεξηαθέο επηρεηξήζεηο. ε
επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ή
επελδχνπλ ζην Υξεκαηηζηήξην. ηειέρε ζε
ζέκαηα ινγηζηηθήο θαη
ρξεκαηννηθνλνκηθήο, ζε θάζε κεγέζνπο
επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο, δεκφζηνπο ή
ηδησηηθνχο (ηνπηθνχ, εζληθνχ ή πνιπεζληθνχ
ραξαθηήξα). Λνγηζηέο - Φνξνηερληθνί
(απαηηείηαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ε
νπνία εθδίδεηαη απφ ην Οηθνλνκηθφ
Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο). ηελ
Δθπαίδεπζε σο θαζεγεηέο.
Σα ηκήκαηα βξίζθνληαη ζηα
Παλεπηζηήκηα: Μαθεδνλίαο
(Θεζζαινλίθε), Οηθνλνκηθφ
Παλεπηζηήκην - ΑΟΔΔ (Αζήλα).
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ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ (ΑΘΗΝΑ)
θνπφο ηνπ Σκήκαηνο απηνχ είλαη ε θαηάξηηζε επηζηεκφλσλ, νη νπνίνη κε ηηο γλψζεηο ηνπο κπνξνχλ λα
βνεζήζνπλ κία επηρείξεζε ή έλαλ νξγαληζκφ λα πξνβνχλ ζηελ θαιχηεξε ρξήζε ησλ πφξσλ πνπ έρνπλ
ζηε δηάζεζή ηνπο, ψζηε λα βειηηψζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο. Αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ είλαη ν
εληνπηζκφο, ε πξφβιεςε, ε κέηξεζε ηεο δήηεζεο θαη νη κέζνδνη ιήςεο απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ
επηινγή, δεκηνπξγία, ηηκνιφγεζε, δηάζεζε θαη πξνβνιή ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο
πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα
Δπαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ: ηειέρε επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ, ηδηαίηεξα ζηνπο
ηνκείο Μάξθεηηλγθ, Πσιήζεσλ, Δμαγσγψλ, Γηνίθεζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ, Γηνίθεζεο Πξνκεζεηψλ
θαη Τιηθψλ, Αλάιπζεο πζηεκάησλ θαη Αλάπηπμεο Μεραλνγξαθηθψλ πζηεκάησλ. Οηθνλνκηθέο
ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. ε Σξάπεδεο, Λνγηζηηθέο/Διεγθηηθέο εηαηξίεο,
Υξεκαηηζηεξηαθέο εηαηξίεο. ε εηαηξίεο κειεηψλ, έξεπλαο αγνξάο, δηαθήκηζεο θαη δεκνζίσλ ζρέζεσλ.
Οηθνλνκηθνί χκβνπινη Δπηρεηξήζεσλ. Διεχζεξνη επαγγεικαηίεο.
Σν ηκήκα βξίζθεηαη ζην Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην - ΑΟΔΔ (Αζελψλ).
Ο.Ρ.Α.

558. ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΦΕΔΙΑΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΨΓΗ
ΠΑΝ ΔΤΣ ΑΣΣΙΚΗ
ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΦΙΟ)
θνπφο: θνπφο ηνπ Σκήκαηνο απηνχ είλαη ε θαιιηέξγεηα θαη πξναγσγή ηεο επηζηήκεο ηνπ κεραληθνχ
νηθνλνκίαο θαη δηνίθεζεο, κε ηε δηδαζθαιία, ηελ έξεπλα θαη ηελ εθαξκνγή ζπζηεκαηηθψλ ηξφπσλ
βειηίσζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ θαηάξηηζε εμεηδηθεπκέλσλ κεραληθψλ ηθαλψλ λα
κειεηνχλ, εξεπλνχλ θαη θαηαλννχλ φιεο ηηο πιεπξέο ελφο νξγαληζκνχ / επηρείξεζεο (εκπνξηθέο,
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο), ψζηε λα απνθηνχλ ζθαηξηθή άπνςε φισλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ
δηαδηθαζηψλ θαη ησλ κεηαμχ ηνπο αιιειεπηδξάζεσλ.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 10 εμάκελα (γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ απαηηείηαη πηπρηαθή εξγαζία θαη
πξαθηηθή εμάζθεζε).
Δπαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ: ε εξγνζηάζηα, επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνχο, ηξάπεδεο, εηαηξίεο
επελδχζεσλ, ρξεκαηηζηεξηαθέο εηαηξίεο θαη ζε πνιιέο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο, σο ζηειέρε ή
νηθνλνκνηερληθνί ζχκβνπινη, ζε ζέκαηα: Γηνίθεζεο Βηνκεραληθψλ πζηεκάησλ & Παξαγσγήο.
Γηαρείξηζεο Δθνδηαζηηθψλ πζηεκάησλ. Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο. Γηνίθεζεο Αλζξψπηλσλ
Πφξσλ. ρεδηαζκνχ & Αλάιπζεο Γηαδηθαζηψλ. Γηνίθεζεο Καηλνηνκίαο θαη Γλψζεο. Γηνίθεζεο
Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ Πφξσλ. Δπίζεο: ε ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Βηνκεραλίαο θαη
ζρεηηθέο ππεξεζίεο άιισλ ππνπξγείσλ. ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. ε ηερληθέο εηαηξίεο, ζηε
βηνκεραλία Ζιεθηξνληθψλ Καηαζθεπψλ, Σειεπηθνηλσληψλ, Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ. ε
εξεπλεηηθά θέληξα. ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, κεηά απφ θνίηεζε ζηελ Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. Χο
ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο.
Σν ηκήκα βξίζθεηαη ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ (Υίνο).

ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΠΑΡΑΓΨΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ (ΞΑΝΘΗ)
θνπόο: θνπόο ησλ Σκεκάησλ απηώλ είλαη ε κόξθσζε κεραληθώλ εηδηθώλ ζην ζρεδηαζκό ηεο
δνκήο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ζύγρξνλσλ ηερλνινγηθώλ θαη δηνηθεηηθώλ
ζπζηεκάησλ.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 10 εμάκελα.
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Δπαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο απνθνίησλ: ε εξγνζηάζηα, επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνύο,
ηξάπεδεο, εηαηξίεο επελδύζεσλ, ρξεκαηηζηεξηαθέο εηαηξίεο θαη ζε πνιιέο επηρεηξεκαηηθέο
κνλάδεο, σο ζηειέρε ή νηθνλνκνηερληθνί ζύκβνπινη, ζε ζέκαηα: Γηνίθεζεο Βηνκεραληθώλ
πζηεκάησλ & Παξαγσγήο. Γηαρείξηζεο Δθνδηαζηηθώλ πζηεκάησλ. Υξεκαηννηθνλνκηθήο
Γηνίθεζεο. Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ. ρεδηαζκνύ & Αλάιπζεο Γηαδηθαζηώλ. Γηνίθεζεο
Καηλνηνκίαο θαη Γλώζεο. Γηνίθεζεο Πιεξνθνξηαθώλ θαη Δπηθνηλσληαθώλ Πόξσλ. Δπίζεο: ε
ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Βηνκεραλίαο θαη ζρεηηθέο ππεξεζίεο άιισλ ππνπξγείσλ. ηελ
Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. ε ηερληθέο εηαηξίεο, ζηε βηνκεραλία Ηιεθηξνληθώλ Καηαζθεπώλ,
Σειεπηθνηλσληώλ, Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ. ε εξεπλεηηθά θέληξα. ηε δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε, κεηά από θνίηεζε ζηελ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Ωο ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο.
Σα ηκήκαηα βξίζθνληαη ζηα Ιδξύκαηα: Πνιπηερλείν Κξήηεο (Υαληά), Παλεπηζηήκην
Θξάθεο (Ξάλζε).
ΔΡΘ
ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ &
ΔΙΟΙΚΗΗ (ΥΑΝΙΑ)

ΠΟΛ/ΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ

562. ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΠΟΛΟΓΙΣΨΝ ΠΑΝ ΔΤΣ
ΑΣΣΙΚΗ

ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ & ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΨΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
θνπόο: θνπόο ησλ ηκεκάησλ απηώλ είλαη λα εθπαηδεύνπλ επηζηήκνλεο ηθαλνύο λα
αζρνινύληαη κε ηε ζύιιεςε, ην ζρεδηαζκό, ηελ αλάπηπμε, ηελ αμηνιόγεζε θαη εθαξκνγή ησλ
πιεξνθνξηαθώλ θαη επηθνηλσληαθώλ ζπζηεκάησλ. Σν Πξόγξακκα πνπδώλ ησλ ηκεκάησλ
αληηθαηνπηξίδεη ηε ζύγθιηζε ησλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληώλ πνπ
νθείιεηαη ζηελ επηθξάηεζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα.
Δπαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο απνθνίησλ: Οη πηπρηνύρνη ησλ ηκεκάησλ κπνξνύλ λα
εξγαζηνύλ: Ωο ζηειέρε ζην δεκόζην θαη ηδησηηθό ηνκέα, εηδηθόηεξα ζε εθαξκνγέο:
ηειεεξγαζίαο, εθπαίδεπζεο από απόζηαζε, ειέγρνπ αεξνκεηαθνξώλ, δηαζύλδεζεο
πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ πγείαο, ηειεταηξηθήο θαη εκπνξίνπ. ε άιιεο εηαηξίεο ηνπ
ηδησηηθνύ ηνκέα θαη θνξείο ηνπ δεκνζίνπ όπνπ ππάξρεη ηκήκα κεραλνγξάθεζεο ή εηδηθόηεηεο
πξνγξακκαηηζηή ή εηδηθνύ ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο. Καζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε,
από ην 2002, αθνύ θνηηήζνπλ θαη ζηελ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Διεύζεξνη επαγγεικαηίεο.
Σα ηκήκαηα βξίζθνληαη ζηα Παλεπηζηήκηα: Αηγαίνπ (άκνο), Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
(Κνδάλε)
ΡΑΝ ΔΥΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

563. ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ

ΦΕΔΙΑΗ ΠΡΟΙΟΝΣΨΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΟ

ΤΡΟ
ΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ &
ΣΕΦΝΗ (ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ)
θνπφο: θνπφο ηνπ Σκήκαηνο απηνχ είλαη
λα πξνάγεη ηελ επηζηήκε θαη ηέρλε ηεο
κνπζηθήο γηα ηνλ θαηαξηηζκφ
νινθιεξσκέλσλ κνπζηθψλ θαη θαιιηηερλψλ

ΡΑΝ.ΜΑΚΕΔ.
564. ΜΟΤΙΚΘ ΕΠΙΣΘΜΘ & ΣΕΧΝΘ
(ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ)
565. ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΑΘΘΝΑ)ΕΚΠΑ
566. ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ)
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θαη λα θαηαξηίδεη πξφηππεο νξρήζηξεο,
ρνξσδίεο, κνλσδνχο θαη άιια νξγαληθά θαη
θσλεηηθά ζχλνια.
Γηα λα εηζαρζνχλ ζην ηκήκα απηφ νη
ππνςήθηνη δίλνπλ εμεηάζεηο ζηα εηδηθά
καζήκαηα ηεο Αξκνλίαο θαη ηεο
Τπαγφξεπζεο Μνπζηθνχ θεηκέλνπ.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 10 εμάκελα.
Δπαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ:
ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη ζε θνξείο
πνιηηηζκνχ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο (πνιηηηζηηθά θέληξα, ιπξηθή
ζθελή θηι.). ε Ηδησηηθνχο κνπζηθνχο
θνξείο (ζπλαπιηαθνί ρψξνη, κέγαξν
κνπζηθήο θηι.). ε εθδνηηθνχο νίθνπο,
δηζθνγξαθηθέο εηαηξίεο θαη ζηα ΜΜΔ.
Κξηηηθνί κνπζηθήο ζε εθεκεξίδεο θαη
πεξηνδηθά. Καζεγεηέο κνπζηθήο ζε ζρνιεία,
σδεία, θαιιηηερληθνχο νξγαληζκνχο.
Διεχζεξνη επαγγεικαηίεο.

567. ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (ΚΕΡΚΤΡΑ) ΙΟΝΙΟ
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ΜΟΤΙΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ
(ΑΘΗΝΑ)

ΕΚΡΑ

ΜΟΤΙΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ
(ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΡΘ

ΜΟΤΙΚΨΝ
ΠΟΤΔΨΝ(ΚΕΡΚΤΡΑ)
ΙΟΝΙΟ ΡΑΝ/ΜΙΟ

ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ
(ΠΕΙΡΑΙΑ)
θνπφο: θνπφο ηνπ Σκήκαηνο απηνχ είλαη
ε κειέηε ηεο νξγάλσζεο, δηνίθεζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξνρή
ππεξεζηψλ ζηνπο θιάδνπο ηεο λαπηηιίαο,
ησλ κεηαθνξψλ θαη ηνπ εκπνξίνπ.
Απνζηνιή ηνπ ηκήκαηνο είλαη: Ζ παξνρή
πςειήο πνηφηεηαο επηζηεκνληθή θαηάξηηζε
ζηε δηαθξηηή ελφηεηα ηεο Γηνίθεζεο
Δπηρεηξήζεσλ θαη Ναπηηιίαο - Μεηαθνξψλ
θαη Δκπνξίνπ. Ζ παξνρή έξεπλαο κέζσ
αλάπηπμεο εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ. Ζ
ζχλδεζε εθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο κε ηελ
πξάμε, κέζσ ζπλεξγαζηψλ κε επηρεηξήζεηο
θαη νξγαληζκνχο.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα.
Δπαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ:
ε ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο.
ε λαπηηιηαθέο εηαηξίεο. ε αζθαιηζηηθέο
εηαηξίεο θαη ηξάπεδεο. ηελ Δθπαίδεπζε
(δεκφζηα ή ηδησηηθή) σο θαζεγεηέο.
Σν ηκήκα βξίζθεηαη ζην
Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ (Υίνο).

ΝΑΤΣΙΛΙΑ &
ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΨΝ
ΤΠΗΡΕΙΨΝ (ΦΙΟ)

ΡΑΝ.ΡΕΙΑΙΑ

ΡΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ
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ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ &
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
θνπφο: θνπφο ηνπ Σκήκαηνο απηνχ είλαη
ε θαηάξηηζε επηζηεκνληθψλ ζηειερψλ
νηθηαθήο νηθνλνκίαο, ψζηε λα
αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο
ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ζηηο απαηηήζεηο
ηεο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηεο
νηθνγέλεηαο.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα.
Δπαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ:
Καζεγεηέο ζηε Γεπηεξνβάζκηα
Δθπαίδεπζε, ζηηο ζρνιέο καζεηείαο ηνπ
ΟΑΔΓ, ζε ΗΔΚ θαη ζε Κέληξα Λατθήο
Δπηκφξθσζεο. ε ππεξεζίεο θαη θνξείο ησλ
Τπνπξγείσλ Τγείαο, Πξφλνηαο &
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη Γεσξγίαο.
χκβνπινη γηα ζέκαηα ηνπ αληηθεηκέλνπ
ηνπο ζε ηδξχκαηα, κνλάδεο πεξίζαιςεο θηι.
ε αγξνηηθνχο θαη θαηαλαισηηθνχο
ζπλεηαηξηζκνχο, ζε επηρεηξήζεηο δηαθίλεζεο
ηξνθίκσλ, ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο θαη
λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο. ε
πξνγξάκκαηα θαη κειέηεο ιατθήο
επηκφξθσζεο, ηνπηθήο - θνηλνηηθήο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, ελεκέξσζεο ηνπ
θαηαλαισηή, πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο θ.ά.

ΧΑΟΚΟΡΕΙΟ

ΡΑΝΤΕΙΟ
571. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΑΘΗΝΑ)ΠΑΝΣΕΙΟ
1. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ
Ο.Ρ.Α.
(ΑΘΖΝΑ)
2. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ
ΡΑΝ.ΡΕΙΑΙΑ
(ΠΔΗΡΑΗΑ)
3. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ
ΕΚΡΑ
(ΑΘΖΝΑ)
4. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ
ΡΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
(ΒΟΛΟ)
5. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ
ΑΡΘ
(ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ)
6. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ
ΡΑΝ.ΜΑΚΕΔ.
(ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ)
7. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ
ΡΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(ΗΧΑΝΝΗΝΑ)
8. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ
ΔΡΘ
(ΚΟΜΟΣΖΝΖ)
9. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ
ΡΑΝ.ΡΑΤΩΝ
(ΠΑΣΡΑ)
10. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ
ΡΑΝ.ΚΘΤΘΣ
(ΡΔΘΤΜΝΟ)
11. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ (ΣΡΗΠΟΛΖ)
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573. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΘΜΘ (ΠΕΙΡΑΙΑ)
574. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ ΣΟΤΡΙΜΟΤ (ΧΙΟ) ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ
575. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ (ΑΘΘΝΑ)ΕΚΠΑ
576. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ (ΒΟΛΟ)
577. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ)
578. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ)
579. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
580. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ (ΚΟΜΟΣΘΝΘ)
581. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ (ΠΑΣΡΑ)ΠΑΝ.ΠΑΣΡΩΝ
582. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ (ΡΕΘΤΜΝΟ)ΠΑΝ.ΚΡΘΣΘ
583. OΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ (ΣΡΙΠΟΛΘ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ
θνπφο: θνπφο ησλ Σκεκάησλ απηψλ είλαη λα παξέρνπλ ζηνπο θνηηεηέο ηνπο ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο,
γηα λα κειεηνχλ θαη λα εθαξκφδνπλ νηθνλνκηθέο ζεσξίεο θαη λα αζρνινχληαη κε ηελ αλάπηπμε ησλ
παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηνλ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο θαη γεληθά κε ηελ έξεπλα θαη ηελ
πξφβιεςε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηλνκέλσλ. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ απνζθνπεί ζηε κεηάδνζε γλψζεσλ,
ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνβιεκαηηζκνχ ησλ θνηηεηψλ θαη ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο
ζηηο επηζηεκνληθέο κεζφδνπο εξγαζίαο θαη έξεπλαο.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα.
Δπαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ: ην δεκφζην θαη ζε νξγαληζκνχο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ
ηνκέα. ε επηρεηξήζεηο, βηνκεραλίεο θαη ηξάπεδεο. Λνγηζηέο - Φνξνηερληθνί (απαηηείηαη άδεηα άζθεζεο
επαγγέικαηνο ε νπνία εθδίδεηαη απφ ην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο). ε εηαηξίεο θαη
ηλζηηηνχηα κειεηψλ. Καζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, κεηά απφ θνίηεζε ζηελ Α..ΠΑΗ.Σ.Δ.
Διεχζεξνη επαγγεικαηίεο.

ΟΡΓΑΝΨΗ & ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΠΑΡΣΗ)
θνπφο: θνπφο ηνπ ηκήκαηνο είλαη ε πξναγσγή ηεο γλψζεο ζηνπο ηνκείο ηεο επηζηήκεο ηνπ
αζιεηηζκνχ θαη ηεο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ζεζκψλ ηνπ αζιεηηζκνχ. Ζ επαξθήο επηζηεκνληθή
θαηάξηηζε ησλ θνηηεηψλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ επαγγεικαηηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη ηε
δηαρείξηζε πνηθίισλ αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. ηε
ιεηηνπξγηθή δνκή ηνπ ηκήκαηνο εληάζζεηαη θαη ε νξγάλσζε πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ
γηα εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζε επηκέξνπο γλσζηηθά αληηθείκελα.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα.
Δπαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ: ε δεκφζηνπο θνξείο κε αληηθείκελν ζέκαηα αζιεηηζκνχ θαη
λενιαίαο (Γελ. Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ, Γελ. Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο θηι.) ε δηνηθεηηθέο ζέζεηο
αζιεηηθψλ ζπιιφγσλ, ζσκαηείσλ, νκνζπνλδηψλ, δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ γπκλαζηεξίσλ. ε
πξνγξάκκαηα άζιεζεο θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. ε θνξείο θαη εηαηξείεο
δηαρείξηζεο αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ θαη αζιεηηθνχ κάξθεηηλγθ.
Σν ηκήκα βξίζθεηαη ζην Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ (πάξηε).
ΡΑΝ.ΡΕΛ/ΝΘΣΟΥ
ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΑΘΖΝΑ)

585. ΟΡΓΑΝΩΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ (ΑΘΘΝΑ)
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586. ΟΡΓΑΝΩΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ)
587. ΟΡΓΑΝΩΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ

ΟΡΓΑΝΨΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ
θνπφο: θνπφο ησλ ηκεκάησλ απηψλ είλαη λα εθπαηδεχνπλ ηνπο θνηηεηέο ηνπο ζηελ επηζηήκε ηεο
Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο ησλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ. Ζ εθπαίδεπζε είλαη επξεία θαη θαιχπηεη φρη
κφλν ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ κνλάδσλ (Πξνζσπηθνχ, Υξεκαηννηθνλνκηθήο, Λνγηζηηθήο, Παξαγσγήο,
Μάξθεηηλγθ), αιιά θαη ην πεξηβάιινλ ησλ κνλάδσλ θαη ηηο δηάθνξεο ηερληθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα.
Δπαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ: Γηνηθεηηθά ζηειέρε ζην δεκφζην θαη ζε νξγαληζκνχο ηνπ
επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα. ε επηρεηξήζεηο, βηνκεραλίεο θαη ηξάπεδεο. Λνγηζηέο - Φνξνηερληθνί
(απαηηείηαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ε νπνία εθδίδεηαη απφ ην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην ηεο
Διιάδαο). Καζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, κεηά απφ θνίηεζε ζηελ Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. Διεχζεξνη
επαγγεικαηίεο.

588. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ (ΑΘΘΝΑ)
589. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ)
590. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ (ΒΟΛΟ)
591. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ
592. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
593. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ (ΠΑΣΡΑ)
594. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ (ΡΕΘΤΜΝΟ)
595. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ (ΡΟΔΟ)
596. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ (ΦΛΩΡΙΝΑ)

ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ -ΠΡΟΦΟΛΙΚΗ
597. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΘ ΑΓΩΓΘ (ΒΟΛΟ)
598. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΘΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
599. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΘΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
600. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΧΟΛΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ (ΒΟΛΟ)
601. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΧΟΛΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ (ΡΕΘΤΜΝΟ)
602. ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ (ΑΘΘΝΑ) ΟΠΑ
603. ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ
(ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ)ΑΠΘ
604. ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ (ΚΕΡΚΤΡΑ)ΙΟΝΙΟ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΕΡΚΤΡΑ
605. ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ
(ΛΑΜΙΑ)ΠΑΝ.ΘΕΑΛΙΑ ΛΑΜΙΑ
606. ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ (ΠΕΙΡΑΙΑ)
607. ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ ΚΑΙ ΣΘΛΕΜΑΣΙΚΘ
(ΑΘΘΝΑ)ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ
608. ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ ΚΑΙ

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ
θνπφο ησλ Σκεκάησλ απηψλ είλαη ε θαιιηέξγεηα θαη
αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο ηεο Πιεξνθνξηθήο, ε νπνία
αζρνιείηαη κε ηελ επεμεξγαζία, νξγάλσζε, απνζήθεπζε,
αλάθηεζε θαη δηάδνζε πιεξνθνξηψλ.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα.
Δπαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ: ε εηαηξίεο
πιεξνθνξηθήο. ε άιιεο εηαηξίεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα
θαη θνξείο ηνπ δεκνζίνπ φπνπ ππάξρεη ηκήκα
κεραλνγξάθεζεο ή εηδηθφηεηα πξνγξακκαηηζηή.
Καζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, απφ ην 2002,
αθνχ θνηηήζνπλ θαη ζηελ Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. Διεχζεξνη
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ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΘΝΑ) ΕΚΠΑ

επαγγεικαηίεο.

609. ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ ΚΑΙ
ΣΘΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
(ΣΡΙΠΟΛΘ)ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΘΟΤ

ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ
(ΜΤΣΙΛΗΝΗ)
κοπόρ: Η θαιιηέξγεηα θαη πξναγσγή ηεο γλώζεο γηα ηνλ πνιηηηζκό θαη ηελ πνιηηηζκηθή
θιεξνλνκηά, ε αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο ζε ζέκαηα πνιηηηζκνύ θαη
πνιηηηζκηθήο δηαρείξηζεο θαη ε θαηάξηηζε επηζηεκόλσλ εηδηθεπκέλσλ ζηηο ζύγρξνλεο κεζόδνπο
ζρεδηαζκνύ, παξαγσγήο, δηάδνζεο θαη δηαρείξηζεο πνιηηηζκηθώλ πξντόλησλ θαη δξάζεσλ κε
ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ.
Διάπκεια θοίηηζηρ: 8 εμάκελα.
Επαγγελμαηικέρ δςναηόηηηερ αποθοίηυν: ηηο ππεξεζίεο ηνπ ππνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ πνπ
αζρνινύληαη κε ηε δηαρείξηζε, νξγάλσζε θαη αλάδεημε πνιηηηζκηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ
δξώκελσλ. ηνπο θνξείο πνπ αζρνινύληαη κε ηελ νξγάλσζε πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ θαη
ηελ πξνβνιή πνιηηηζκηθώλ δεδνκέλσλ (ΟΣΑ, πεξηθεξεηαθέο θαη λνκαξρηαθέο ππεξεζίεο πνπ
αζρνινύληαη κε ηηο πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο). ηηο εηαηξίεο δηαρείξηζεο (management)
κνπζηθώλ, θηλεκαηνγξαθηθώλ, εηθαζηηθώλ θαη άιισλ θαιιηηερληθώλ εθδειώζεσλ. ηηο
βηβιηνζήθεο θαη θέληξα αξρεηνζέηεζεο θαη ηεθκεξίσζεο. ηα κνπζεία θαη ηηο πηλαθνζήθεο
(δηεύζπλζε, εκπινπηηζκόο ζπιινγώλ, εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, εθδόζεηο, ηειεκαηηθή). ε
εθδνηηθνύο νίθνπο θαη ζε ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έληππν θαη θπξίσο ηνλ ειεθηξνληθό
Σύπν. ε επηρεηξήζεηο παξαγσγήο πνιπκέζσλ κε έκθαζε ζηνλ πνιηηηζκό (CD-ROM,
παξνπζηάζεηο ζην Γηαδίθηπν, νξγάλσζε πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ).
Σο ημήμα βπίζκεηαι ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ (Μπηηιήλε).
ΡΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ
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ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ (ΠΕΙΡΑΙΑ)
θνπφο: θνπφο ηνπ Σκήκαηνο απηνχ είλαη λα εθπαηδεχεη ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ ζε ζέκαηα ηαηηζηηθήο,
Οηθνλνκίαο, Λνγηζηηθήο, Κνηλσληνινγίαο, Αζθαιηζηηθνχ Γηθαίνπ θαη Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο.
ηνπο θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο, ηδηαίηεξα ζηα ηειεπηαία ηέζζεξα εμάκελα, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα
απνθηήζνπλ εηδίθεπζε ζε ζέκαηα: ηαηηζηηθήο. Αζθαιηζηηθήο Δπηζηήκεο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο
ζπλδπάδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο κε ηζρπξφ ππφβαζξν ζε ζέκαηα Πιεξνθνξηθήο.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα.
Δπαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ: ηε ηαηηζηηθή ππεξεζία (ΔΤΔ) θαη ζε ππεξεζίεο
ζηαηηζηηθήο θαη αζθαιηζηηθψλ ζεκάησλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. ε αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο θαη ηξάπεδεο. ε
εηαηξίεο δεκνζθνπήζεσλ, έξεπλαο αγνξάο θαη γεληθφηεξα ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ. ε θέληξα εξεπλψλ.
Καζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, κεηά απφ θνίηεζε ζηελ Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. Διεχζεξνη
επαγγεικαηίεο.
Σν ηκήκα βξίζθεηαη ζην Παλεπηζηήκην Πεηξαηά.
ΡΑΝ.ΡΕΙΑΙΑ
611. ΣΑΣΙΣΙΚΘ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΘ ΕΠΙΣΘΜΘ (ΠΕΙΡΑΙΑ)
612. ΣΑΣΙΣΙΚΘ (ΑΘΘΝΑ)Ο.Π.Α

ΣΕΦΝΨΝ ΗΦΟΤ & ΕΙΚΟΝΑ (ΚΕΡΚΤΡΑ)
θνπφο: θνπφο ηνπ Σκήκαηνο είλαη ε θαιιηέξγεηα θαη ε παξαγσγή ηεο νπηηθναθνπζηηθήο έθθξαζεο,
κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο έξεπλαο ησλ εθαξκνγψλ ηεο ζχγρξνλεο νπηηθναθνπζηηθήο ηερλνινγίαο
ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο Σέρλεο θαη ηεο καδηθήο επηθνηλσλίαο.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 10 εμάκελα
Δπαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ: ε θνξείο νπηηθναθνπζηηθήο επηθνηλσλίαο θαη αλαςπρήο
(ξαδηφθσλν, ηειεφξαζε, εηαηξείεο παξαγσγήο ερεηηθνχ θαη νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ, εηαηξείεο
ζρεδηαζκνχ θαη παξαγσγήο video-games, εηαηξείεο αλάπηπμεο νπηηθναθνπζηηθψλ ζπζηεκάησλ θ.ι.π.).
ε ειεχζεξν επαγγεικαηηθφ ρψξν θαιιηηερληθήο έθθξαζεο κέζσ ηνπ ήρνπ, ηεο εηθφλαο θαη ησλ
ζπλδπαζκψλ ηνπο. ε ζρεηηθνχο ηνκείο ηεο γεληθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο.
Σν ηκήκα βξίζθεηαη ζην Ηφλην Παλεπηζηήκην (Κέξθπξα)
ΙΟΝΙΟ ΡΑΝ/ΜΙΟ

614. ΣΟΤΡΙΣΙΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ (ΠΕΙΡΑΙΑ)ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

615. ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΑ ΚΑΙ

ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΨΝ ΑΙΓΑΛΕΨ ΠΑΝ ΔΤΣ

ΑΣΣΙΚΗ
ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΣΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ
(ΠΕΙΡΑΙΑ)
θνπφο: θνπφο ηνπ ηκήκαηνο απηνχ είλαη λα παξέρεη ηηο βαζηθέο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ
επηρεηξήζεσλ, ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ησλ ρξεκαηαγνξψλ θαη ησλ θεθαιαηαγνξψλ, θαζψο επίζεο
θαη ζρεηηθά κε ην βαζηθφ νηθνλνκηθφ θαη λνκηθφ πιαίζην ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο νξγάλσζεο. Ηδηαίηεξε
έκθαζε δίλεηαη ζηελ νξγάλσζε ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ, ζην ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ δηεπζπληή ηεο
ζχγρξνλεο επηρείξεζεο, ζηελ ιεηηνπξγία επελδπηηθψλ ηξαπεδηθψλ νξγαληζκψλ, ζηε ρξεζηκνπνίεζε
κηθξνυπνινγηζηψλ θαη εθαξκνγψλ, ζηε Γηεζλή Σξαπεδηηηθή θαη Γηεζλή Πηζησηηθά Ηδξχκαηα θαη ζηελ
αλάιπζε ρξεκαηαγνξψλ θαη θεθαιαηαγνξψλ.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα.
Δπαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ: ε ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.

Μπιλανάκη Ελευθερία, τηλ. 2105741999

ελίδα 37

ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ
ε Σξάπεδεο. ε εξεπλεηηθά θέληξα θαη εηαηξίεο κειεηψλ. ην Υξεκαηηζηήξην θαη ζε ρξεκαηηζηεξηαθέο
επηρεηξήζεηο. ε επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ή επελδχνπλ ζην Υξεκαηηζηήξην. Καζεγεηέο ζηελ
εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε. Διεχζεξνη επαγγεικαηίεο - ζχκβνπινη επελδχζεσλ.
Σν ηκήκα βξίζθεηαη ζην Παλεπηζηήκην Πεηξαηά.
ΡΑΝ.ΡΕΙΑΙΑ

ΧΗΥΙΑΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ (ΠΕΙΡΑΙΑ
κοπόρ: θνπόο ηνπ Σκήκαηνο απηνύ είλαη λα δηακνξθώζεη ηερλνινγηθά κνξθσκέλνπο
εθπαηδεπηηθνύο, ηθαλνύο λα αλαιύνπλ θαη λα ζπλζέηνπλ ηηο πιεξνθνξίεο αιιά θαη λα
δεκηνπξγνύλ λέα γλώζε γηα ηε ζύγρξνλε ηερλνινγηθή θνηλσλία ηεο πιεξνθόξεζεο.
Διάπκεια θοίηηζηρ: 8 εμάκελα. Γηα ηε ιήςε πηπρίνπ απαηηείηαη εθπόλεζε δηπισκαηηθήο
εξγαζίαο.
Επαγγελμαηικέρ δςναηόηηηερ αποθοίηυν: ε επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνύο ηνπ δεκόζηνπ
θαη ηδησηηθνύ ηνκέα σο ζρεδηαζηέο, δηαρεηξηζηέο, εθπαηδεπηέο θαη ρξήζηεο ηεο ζύγρξνλεο
ηερλνινγίαο θαη ησλ εθαξκνγώλ ηεο. ε εξεπλεηηθά θαη εθπαηδεπηηθά θέληξα. ηελ εθπαίδεπζε
θαη θαηάξηηζε γηα ηε δηδαζθαιία ησλ ηερλνινγηθώλ καζεκάησλ. ε εηαηξίεο ζρεδηαζκνύ θαη
θαηαζθεπήο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. ε επηρεηξήζεηο πσιήζεσλ θαη ειέγρνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη
ηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ.
Σο ημήμα βπίζκεηαι ζην Παλεπηζηήκην Πεηξαηά.
ΡΑΝ.ΡΕΙΑΙΑ

ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΧΟΛΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΘ

ΣΤΑΤ.ΣΧΟΛΕΣ

Σκοπόσ του τμιματοσ αυτοφ είναι να καταρτίηει
αξιωματικοφσ που κα ςτελεχϊςουν τισ οικονομικζσ
υπθρεςίεσ των Ενόπλων Δυνάμεων. Το τμιμα ανικει ςτθ
Στρατιωτικι Σχολι Αξιωματικϊν Σωμάτων Θεςςαλονίκθσ.
Στουσ ςπουδαςτζσ παρζχεται διπλι εκπαίδευςθ,
ςτρατιωτικι ςτθ Σχολι και ακαδθμαϊκι ςτο Ρανεπιςτιμιο
Θεςςαλονίκθσ.

ΓΕΛ ΓΕΝ.ΣΕΙΑ ΘΜ. (ΝΕΟ) 18.326

Ρροχποκζςεισ: Στο τμιμα γίνονται δεκτά και κορίτςια. Ο
αρικμόσ των κοριτςιϊν που ειςάγονται ςτο Τμιμα
κακορίηεται κάκε χρόνο με εγκφκλιο του Υπουργείου
Εκνικισ Άμυνασ. Οι υποψιφιοι για το Οικονομικό τμιμα
υποβάλλονται ςε υγειονομικι εξζταςθ και ψυχοτεχνικι
και ακλθτικι δοκιμαςία.

ΓΕΛ ΣΤΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α (ΝΕΟ)

13.835
ΓΕΛ ΣΤΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β (ΝΕΟ)
13.835
.i. Τζκνα πολυτζκνων.

Διάρκεια φοίτθςθσ: 4 χρόνια.
Επαγγελματικζσ δυνατότθτεσ αποφοίτων: Οι απόφοιτοι
του τμιματοσ εντάςςονται ςτισ ζνοπλεσ δυνάμεισ και
πρζπει να παραμείνουν ςτο ςϊμα 12 χρόνια.
Ονομάηονται ανάλογα με το ςϊμα: Ανκυπολοχαγοί ςτο
Στρατό Ξθράσ. Σθμαιοφόροι ςτο Ναυτικό.
Ανκυποςμθναγοί ςτθν Αεροπορία. Μετά τθν
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ii. Τζκνα οικογενειϊν με τρία παιδιά.
Τζκνα ι αδελφοί αναπιρων και
τραυματιςκζντων ςε πολεμικζσ
επιχειριςεισ, κακϊσ και ςτρατιωτικϊν
και των τριϊν Κλάδων των Ενόπλων
Δυνάμεων ειρθνικισ περιόδου, οι

ελίδα 38

ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ
αποςτράτευςι τουσ μποροφν να εργαςτοφν ωσ
ςφμβουλοι επιχειριςεων ςε λογιςτιρια και ςε υπθρεςίεσ
που ζχουν ωσ αντικείμενο το εμπόριο, τθ διεκνι
οικονομία, τθν πολιτικι τθσ απαςχόλθςθσ.
Τόποσ λειτουργίασ: Λειτουργεί ςτο τμιμα Οικονομικϊν
Επιςτθμϊν του Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ.
Ραράλλθλα ςτθ μονάδα τθσ Σχολισ γίνεται θ ςτρατιωτικι
εκπαίδευςθ.

οποίοι ζχουν αναπθρία ςε ποςοςτό
εξιντα επτά επί τοισ εκατό (67%) και
άνω, λόγω πακιςεϊσ τουσ ςε
διατεταγμζνθ υπθρεςία και ζνεκα
αυτισ.

ii. Τζκνα των κανόντων ςτρατιωτικϊν
των Ενόπλων Δυνάμεων ςτον πόλεμο ι
ςτθν ειρινθ κατά τθν εκτζλεςθ
διατεταγμζνθσ υπθρεςίασ και ζνεκα
αυτισ.

iii. Τζκνα Ελλινων Μόνιμων
Στρατιωτικϊν, εφζδρων και κλθρωτϊν
οπλιτϊν, που ςυμμετείχαν με
οποιονδιποτε τρόπο ςτα πολεμικά
γεγονότα τθσ χρονικισ περιόδου από
τθν 20ι Ιουλίου ζωσ τθν 20ι Αυγοφςτου
1974 ςτθν Κφπρο, κακϊσ και ςτα
γεγονότα που ζλαβαν χϊρα το 1964
ςτθν Τυλθρία και Λευκωςία και το 1967
ςτθν Κοφίνου και τουσ Αγίουσ
Θεοδϊρουσ τθσ Κφπρου.

γ. Οι Ζλλθνεσ - ίδεσ του εξωτερικοφ,
« Άρκρο 11 Ν. 3648/2008 – ΦΕΚ 38/Α
Ειδικζσ κατθγορίεσ ειςαγωγισ ςτα
Ανϊτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά
Ιδρφματα και τισ Ανϊτερεσ Στρατιωτικζσ
Σχολζσ Υπαξιωματικϊν

ΑΚΑΔΘΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ
ΣΧΟΛΘ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ
θνπόο ηνπ Σκήκαηνο είλαη λα λα εθπαηδεύζεη
Αμησκαηηθνύο νη νπνίνη ζα απνηειέζνπλ
ζηειέρε ηεο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο. Πξνζθέξεη
ζύγρξνλεο θαη εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο κε ην
ζύζηεκα ηεο ελαιιαζζόκελεο εθπαίδεπζεο
κεηαμύ ρνιήο θαη πινίνπ.
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Α.Δ.Ν.

Οη Α.Δ.Ν ιεηηνπξγνχλ ζε δηάθνξεο
πφιεηο ηεο Διιάδαο φπσο
παξνπζηάδνληαη θαησηέξσ:
1. ΑΔΝ / ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ
• ρνιή Πινηάξρσλ
• ρνιή Μεραληθψλ
ελίδα 39

ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ
Καηά ηελ θνίηεζε νη Μεραληθνί απνθηνύλ
βαζηθέο γλώζεηο ζε Μαζεκαηηθά, Φπζηθή,
Υεκεία, Πιεξνθνξηθή θαη Αγγιηθά (ηδηαίηεξε
έκθαζε δίλεηαη ζηελ εθκάζεζε ησλ Αγγιηθώλ,
θαζώο ε γλώζε ηνπο θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα
κηα αμηόινγε ζηαδηνδξνκία ζην ρώξν ηεο
Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο) θαζώο θαη ζε καζήκαηα
εηδηθόηεηαο όπσο: Θεξκνδπλακηθή, Αληνρή
Τιηθώλ, Μεραλέο Δζσηεξηθήο Καύζεο, Ναπηηθέο
Μεραλέο θαη Βνεζεηηθά Μεραλήκαηα Πινίνπ,
Ηιεθηξηθέο Μεραλέο, πζηήκαηα Απηόκαηνπ
Διέγρνπ θ.ιπ. Σν ηκήκα αλήθεη ζηηο Αθαδεκίεο
Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ (ΑΔΝ).

Οη απόθνηηνη ησλ ΑΔΝ απνθηνύλ ηίηιν
ζπνπδώλ Σξίηεο Βαζκίδαο Δθπαίδεπζεο θαη
ηαπηόρξνλα ην δίπισκα Αμησκαηηθνύ Γ΄ Σάμεο,
Πινηάξρνπ ή Μεραληθνύ Δ.Ν.

Οη απόθνηηνη ΑΔΝ κπνξνύλ λα εμειηρζνύλ ζε Β΄
Πινηάξρνπο ή Μεραληθνύο θαη, ζηε ζπλέρεηα, ζε
Α΄ Πινηάξρνπο θαη Μεραληθνύο, αθνύ
πξαγκαηνπνηήζνπλ ζαιάζζηα ππεξεζία θαη ηελ
θαηάιιειε επηκόξθσζε. Η ζηαδηνδξνκία ζηε
Ναπηηιία δελ πεξηνξίδεηαη κόλν ζηα πινία. Γύξσ
από απηά δξαζηεξηνπνηνύληαη θαη πνιινί άιινη
θιάδνη νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο, όπσο
λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο, λαππεγήζεηο,
επηζθεπέο, εθνδηαζκνί, πξαθηνξεύζεηο,
λενγλώκνλεο, αζθαιίζεηο, παξεκθεξείο
δεκόζηνη θαη ηδησηηθνί Οξγαληζκνί θ.ά.
Διάπκεια θοίηηζηρ: 8 εμάκελα
(ζπκπεξηιακβάλεηαη πξαθηηθή άζθεζε ζε πινίν
δηάξθεηαο 2 εμακήλσλ).
Πποϋποθέζειρ : Γηα ηηο ρνιέο ησλ Αθαδεκηώλ
Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ νη πξνθαηαξθηηθέο
εμεηάζεηο πεξηιακβάλνπλ κόλν πγεηνλνκηθή
εμέηαζε.
Επαγγελμαηικέρ δςναηόηηηερ αποθοίηυν:
Πινίαξρνη ζηελ Δκπνξηθή Ναπηηιία.
Σο ημήμα λειηοςπγεί: ΑΔΝ Μαθεδνλίαο (έδξα:
Ν. Μεραληώλα), ΑΔΝ Αζπξνπύξγνπ, ΑΔΝ Υίνπ,
ΑΔΝ Κξήηεο (έδξα: Υαληά).
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ
1.ποζοζηό 10%, ήηοι 99 Έλληνερ
ζποςδαζηέρ/ζηπιερ ( 50 Πλοίαπσοι και 49
Μησανικοί), ςποτηθίυν εκ ηέκνυν ή
αδελθών αναπήπυν και θςμάηυν πολέμος
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(Παξαιία Αζπξνπχξγνπ, η.θ 19300)
2. ΑΔΝ / ΖΠΔΗΡΟΤ
• ρνιή Πινηάξρσλ
(Βαζχ Πξέβεδαο, η.θ 48100)
3. ΑΔΝ / ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ
• ρνιή Πινηάξρσλ
(Πιαη. Μέτηιαλη, Αξγνζηφιη
Κεθαιιελίαο , ηθ 28100)
4. ΑΔΝ / ΚΡΖΣΖ
• ρνιή Πινηάξρσλ
• ρνιή Μεραληθψλ
(Υαληά Κξήηεο, η.θ 73100)
5. ΑΔΝ / ΚΤΜΖ
• ρνιή Πινηάξρσλ
(Παξαιία Κχκεο, η.θ 34003)
6. ΑΔΝ / ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ
• ρνιή Πινηάξρσλ
• ρνιή Μεραληθψλ
(Νέα Μεραληψλα, η.θ 57004)
7. ΑΔΝ / ΟΗΝΟΤΧΝ
• ρνιή Πινηάξρσλ
(Οηλνχζζεο Υίνπ, η.θ 82101)
8. ΑΔΝ / ΤΡΟΤ
• ρνιή Πινηάξρσλ
(Δ. Παπαδάκ 1, η.θ 84100)
9. ΑΔΝ / ΥΗΟΤ
• ρνιή Μεραληθψλ
(Λεσθφξνο Γεκνθξαηίαο 26 η.θ
82100)
10. ΑΔΝ / ΤΓΡΑ
• ρνιή Πινηάξρσλ
(ΎΓΡΑ, η.θ 18040)

9.524
7.185
9.352
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και Εθνικήρ Ανηιζηάζευρ, τζκνων ι αδελφϊν

6.940

αναπιρων και κυμάτων ειρθνικισ περιόδου ωσ
και υποψθφίων που είναι πολφτεκνοι,
2.ςε ποςοςτό 3% , ιτοι 30 Ζλλθνεσ
ςπουδαςτζσ/ςτριεσ ( 15 Ρλοίαρχοι και 15
Μθχανικοί), υποψιφιων γονζων και τζκνων
πολυμελϊν οικογενειϊν με τρία ηϊντα τζκνα
3.ςε ποςοςτό 2%, ιτοι 20 Ζλλθνεσ
ςπουδαςτζσ/ςτριεσ (10 Ρλοίαρχοι και 10
Μθχανικοί), υποψθφίων (α) ορφανϊν από τον
ζνα ι και από τουσ δφο γονείσ ι τζκνων
άγαμθσ μθτζρασ με ζνα ι δφο μθ
αναγνωριςκζντα τζκνα, (β) με γονείσ, τζκνα,
αδζλφια, ςυηφγουσ που είναι τυφλοί ι
κωφάλαλοι ι νεφροπακείσ, που υποβάλλονται
ςε αιμοκάκαρςθ ι πάςχουν από μυϊκι
δυςτροφία Duchenne ι ανικουν ςτθν
κατθγορία ατόμων ειδικϊν αναγκϊν επειδι
ζχουν κινθτικά προβλιματα οφειλόμενα ςε
αναπθρία άνω του 67%.
4.Επιπλέον ηος απιθμού ηηρ ανυηέπυ παπ.1
και μόνο για ηοςρ ςποτήθιοςρ ηηρ Ππώηηρ
Γενικήρ καηηγοπίαρ (ςποτήθιοι μέζυ
πανελληνίυν εξεηάζευν) και ζε ποζοζηό
1% ανά πεπίπηυζη, ειζάγονηαι 8 Έλληνερ
ζποςδαζηέρ/ζηπιερ ( 4 Πλοίαπσοι και 4
Μησανικοί) απόθοιηοι Εζπεπινών Γενικών
Λςκείυν και ΕΠΑΛ.
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΠΟΤΔΑΣΩΝ ΣΙ
ΑΚΑΔΗΜΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ (ΑΕΝ) 2016-2017

Απ.Ππυη.2232.1-1/67151/2016/28-07-2016

ΣΧΟΛΘ ΡΛΟΙΑΧΩΝ

11.036

Σκοπόσ: Σκοπόσ του Τμιματοσ είναι να να
εκπαιδεφςει Αξιωματικοφσ οι οποίοι κα
αποτελζςουν ςτελζχθ τθσ Εμπορικισ Ναυτιλίασ.
Ρροςφζρει ςφγχρονεσ και εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ
με το ςφςτθμα τθσ εναλλαςςόμενθσ εκπαίδευςθσ
μεταξφ Σχολισ και πλοίου. Κατά τθν φοίτθςθ οι
Ρλοίαρχοι αποκτοφν βαςικζσ γνϊςεισ υποδομισ ςε
Μακθματικά, Φυςικι, Ρλθροφορικι,

8.241
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Α.Ε.Ν.

10.645
10.555
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Μετεωρολογία και Αγγλικά κακϊσ και ςε μακιματα
ειδικότθτασ όπωσ: Ναυτιλία, Ναυτικό Δίκαιο,
Διεκνείσ Συμβάςεισ, Επικοινωνίεσ, Οικονομικι
Διαχείριςθ Ρλοίου, Φορτϊςεισ κ.λπ. Το τμιμα
ανικει ςτισ Ακαδθμίεσ Εμπορικοφ Ναυτικοφ (ΑΕΝ).
Οι απόφοιτοι των ΑΕΝ αποκτοφν τίτλο ςπουδϊν
Τρίτθσ Βακμίδασ Εκπαίδευςθσ και ταυτόχρονα το
δίπλωμα Αξιωματικοφ Γϋ Τάξθσ, Ρλοιάρχου ι
Μθχανικοφ Ε.Ν. Οι απόφοιτοι ΑΕΝ μποροφν να
εξελιχκοφν ςε Βϋ Ρλοιάρχουσ ι Μθχανικοφσ και,
ςτθ ςυνζχεια, ςε Αϋ Ρλοιάρχουσ και Μθχανικοφσ,
αφοφ πραγματοποιιςουν καλάςςια υπθρεςία και
τθν κατάλλθλθ επιμόρφωςθ. Θ ςταδιοδρομία ςτθ
Ναυτιλία δεν περιορίηεται μόνο ςτα πλοία. Γφρω
από αυτά δραςτθριοποιοφνται και πολλοί άλλοι
κλάδοι οικονομικισ δραςτθριότθτασ, όπωσ
ναυτιλιακζσ επιχειριςεισ, ναυπθγιςεισ, επιςκευζσ,
εφοδιαςμοί, πρακτορεφςεισ, νθογνϊμονεσ,
αςφαλίςεισ, παρεμφερείσ δθμόςιοι και ιδιωτικοί
Οργανιςμοί κ.ά.
Διάρκεια φοίτθςθσ: 8 εξάμθνα (ςυμπεριλαμβάνεται
πρακτικι άςκθςθ ςε πλοίο διάρκειασ 2 εξαμινων).
Ρροχποκζςεισ : Για τισ Σχολζσ των Ακαδθμιϊν
Εμπορικοφ Ναυτικοφ οι προκαταρκτικζσ εξετάςεισ
περιλαμβάνουν μόνο υγειονομικι εξζταςθ.
Επαγγελματικζσ δυνατότθτεσ αποφοίτων:
Ρλοίαρχοι ςτθν Εμπορικι Ναυτιλία.
Το τμιμα λειτουργεί: ΑΕΝ Μακεδονίασ (ζδρα: Ν.
Μθχανιϊνα), ΑΕΝ Θπείρου (ζδρα: Ρρζβεηα), ΑΕΝ
Ιονίων Νιςων (ζδρα: Αργοςτόλι), ΑΕΝ Κφμθσ, ΑΕΝ
Οινουςϊν, ΑΕΝ Αςπροπφργου, ΑΕΝ Φδρασ, ΑΕΝ
Σφρου, ΑΕΝ Κριτθσ (ζδρα: Χανιά).

ΑΣΤΝΟΜΙΚΕ ΧΟΛΕ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
κοπόρ: θνπόο ηνπ ηκήκαηνο απηνύ
είλαη ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο
Διιεληθήο Αζηπλνκίαο.
Οι ςποτήθιοι ςποβάλλονηαι ζε αθληηικέρ,
ςγειονομικέρ και τςσοηεσνικέρ δοκιμαζίερ.
Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ππόςε ηνπο
ηα εμήο: Όζνη ζα θαηαηαγνύλ ζην Σκήκα
Αμησκαηηθώλ θαη δελ έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο
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ΑΣΤ.ΣΧΟΛΕΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΡΟΛΙΤΕΣ)

17.896
17.679
17.805

Άρθρο 11 Ν. 3648/2008 – ΦΕΚ
38/Α

ελίδα 42

ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ
ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο ζα ππνβιεζνύλ
ζηε βαζηθή ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε
λενζπιιέθησλ ζηηο ρνιέο Αζηπλνκίαο θαη ν
ρξόλνο ππεξεζίαο ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία
ζεσξείηαη ρξόλνο εθπιήξσζεο ζηξαηησηηθήο
ππεξεζίαο. ε πεξίπησζε απόιπζεο ή
απνβνιήο από ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία εθείλσλ
πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην ρξόλν
ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο, ε ππνρξέσζε απηή
εθπιεξώλεηαη ζην αθέξαην ζηηο Έλνπιεο
Γπλάκεηο. Μαζεηέο πνπ δηαγξάθνληαη από ηηο
ζρνιέο ιόγσ απνβνιήο, απόιπζεο ή
παξαίηεζήο ηνπο ππνρξενύληαη επίζεο λα
εθπιεξώζνπλ όιεο ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο
ππνρξεώζεηο. Οη δόθηκνη ππαζηπλόκνη πνπ
πξνέξρνληαη από ηδηώηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
θνίηεζήο ηνπο ιακβάλνπλ ηηο απνδνρέο ηνπ κε
εθπιεξώζαληνο ηηο ζηξαηησηηθέο ππνρξεώζεηο
αξρηθύιαθα.
Διάπκεια θοίηηζηρ: 8 εμάκελα.
Επαγγελμαηικέρ δςναηόηηηερ αποθοίηυν:
Διιεληθή Αζηπλνκία. Γίλνληαη δεθηνί ηόζν
άλδξεο όζν θαη γπλαίθεο πνιίηεο ή αζηπλνκηθνί.
Σν ηκήκα είλαη ηζόηηκν κε απηά ησλ ΑΔΙ.
Σο ημήμα λειηοςπγεί ζηελ Αζήλα.

Ειδικζσ κατηγορίεσ ειςαγωγήσ
ςτα Ανώτατα τρατιωτικά
Εκπαιδευτικά Ιδρφματα και τισ
Ανώτερεσ τρατιωτικζσ χολζσ
Τπαξιωματικών
1.α. Από το ακαδθμαϊκό ζτοσ
2008 - 2009 ςτα Ανϊτατα
Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά
Ιδρφματα – Ανϊτερεσ
Στρατιωτικζσ Σχολζσ
Υπαξιωματικϊν (ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ),
επί του εκάςτοτε
κακοριηόμενου αρικμοφ
ειςακτζων και μζχρι ποςοςτοφ
τριάντα πζντε επί τοισ εκατό
(35%), ειςάγονται, κατά ςειρά
επιτυχίασ, οι ανικοντεσ ςτισ
παρακάτω ειδικζσ κατθγορίεσ:
i. Σζκνα πολυτζκνων.
ii. Σζκνα οικογενειών με τρία
παιδιά.
β. Επί του ανωτζρω ποςοςτοφ
(35%) και μζχρι ποςοςτοφ
δζκα επί τοισ εκατό (10%) επ’
αυτοφ, ςε κάκε περίπτωςθ
όμωσ τουλάχιςτον ζνα άτομο,
ειςάγονται, κατά ςειρά
επιτυχίασ, οι ανικοντεσ ςτισ
παρακάτω ειδικζσ κατθγορίεσ:
i. Σζκνα ή αδελφοί αναπήρων
και τραυματιςθζντων ςε
πολεμικζσ επιχειρήςεισ,
καθώσ και ςτρατιωτικών και
των τριϊν Κλάδων των
Ενόπλων Δυνάμεων ειρθνικισ
περιόδου, οι οποίοι ζχουν
αναπηρία ςε ποςοςτό εξήντα
επτά επί τοισ εκατό (67%) και
άνω, λόγω παθήςεώσ τουσ ςε
διατεταγμζνη υπηρεςία και
ζνεκα αυτήσ.
ii. Σζκνα των θανόντων
ςτρατιωτικών των Ενόπλων
Δυνάμεων ςτον πόλεμο ι ςτθν
ειρινθ κατά τθν εκτζλεςθ

Μπιλανάκη Ελευθερία, τηλ. 2105741999

ελίδα 43

ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ
διατεταγμζνθσ υπθρεςίασ και
ζνεκα αυτισ.
iii. Σζκνα Ελλήνων Μόνιμων
τρατιωτικών, εφζδρων και
κληρωτών οπλιτϊν, που
ςυμμετείχαν με οποιονδιποτε
τρόπο ςτα πολεμικά γεγονότα
τθσ χρονικισ περιόδου από τθν
20ι Ιουλίου ζωσ τθν 20ι
Αυγοφςτου 1974 ςτθν Κφπρο,
κακϊσ και ςτα γεγονότα που
ζλαβαν χϊρα το 1964 ςτθν
Τυλθρία και Λευκωςία και το
1967 ςτθν Κοφίνου και τουσ
Αγίουσ Θεοδϊρουσ τθσ
Κφπρου.
γ. Οι Ζλληνεσ - ίδεσ του
εξωτερικοφ

16.650
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ)

15.837
16.565

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ Σκοπόσ: Σκοπόσ του Τμιματοσ
αυτοφ είναι θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ
Ελλθνικισ Αςτυνομίασ.
Οι υποψιφιοι υποβάλλονται ςε ακλθτικζσ,
υγειονομικζσ και ψυχοτεχνικζσ δοκιμαςίεσ.
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Οι υποψιφιοι πρζπει να ζχουν υπόψθ τουσ τα εξισ:
Πςοι κα καταταγοφν ςτο Τμιμα Αςτυφυλάκων και
δεν ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ
υποχρεϊςεισ κα υποβλθκοφν ςτθ βαςικι
ςτρατιωτικι εκπαίδευςθ νεοςυλλζκτων ςτισ Σχολζσ
Αςτυνομίασ και ο χρόνοσ υπθρεςίασ ςτθν Ελλθνικι
Αςτυνομία κεωρείται χρόνοσ εκπλιρωςθσ
ςτρατιωτικισ υπθρεςίασ. Σε περίπτωςθ απόλυςθσ ι
αποβολισ από τθν Ελλθνικι Αςτυνομία εκείνων που
δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το χρόνο ςτρατιωτικισ
υπθρεςίασ, θ υποχρζωςθ αυτι εκπλθρϊνεται ςτο
ακζραιο ςτισ Ζνοπλεσ Δυνάμεισ. Μακθτζσ που
διαγράφονται από τισ ςχολζσ λόγω αποβολισ,
απόλυςθσ ι παραίτθςισ τουσ υποχρεοφνται επίςθσ
να εκπλθρϊςουν όλεσ τισ ςτρατιωτικζσ τουσ
υποχρεϊςεισ. Θ κατανομι ςτα τμιματα τθσ Σχολισ
Αςτυφυλάκων γίνεται με βάςθ τθ ςειρά προτίμθςθσ
για κακζνα που δθλϊνεται, μετά τθν επιλογι, ςτθ
Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ του αρχθγείου τθσ
Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, ςε ςυνδυαςμό με τθ
ςυνολικι τουσ βακμολογία. Οι δόκιμοι
αςτυφφλακεσ κατά τθ διάρκεια τθσ φοίτθςισ τουσ
ςτθ ςχολι δφνανται να ςυμμετάςχουν εκ νζου ςτθ
διαδικαςία των Ρανελλαδικϊν Εξετάςεων για τθν
είςοδό τουσ ςτθ Σχολι Αξιωματικϊν ωσ ιδιϊτεσ. Οι
απόφοιτοι τθσ ςχολισ, ζχουν τθ δυνατότθτα με τθ
ςυμπλιρωςθ τριετίασ από τθσ εξόδου τουσ από τθ
ςχολι να διαγωνιςτοφν για το βακμό του
αρχιφφλακα με εξετάςεισ που διενεργοφνται με
μζριμνα τθσ υπθρεςίασ.
Διάρκεια φοίτθςθσ: 5 εξάμθνα.
Επαγγελματικζσ δυνατότθτεσ αποφοίτων: Ελλθνικι
Αςτυνομία. Γίνονται δεκτοί τόςο άνδρεσ όςο και
γυναίκεσ πολίτεσ ι αςτυνομικοί. Το τμιμα είναι
ιςότιμο με αυτό των ΤΕΙ.
Θ ςχολι λειτουργεί με παραρτιματα ςε διάφορεσ
πόλεισ τθσ Ελλάδασ και είναι το ςϊμα που
αποφαςίηει ςε ποια πόλθ κα φοιτιςουν οι
επιτυχόντεσ. Τόποσ λειτουργίασ: Αττικι, Καρδίτςα,
Γρεβενά, Ξάνκθ και Κριτθ.

ΧΟΛΕ ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΘ ΑΚΑΔΘΜΙΑ
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ΣΧΟΛΘ ΑΝΘΥΡΟΡΥΑΓΩΝ

17.929

Σκοπόσ: Σκοπόσ του τμιματοσ αυτοφ είναι
θ κεωρθτικι και πρακτικι εκπαίδευςθ ςε
επιςτθμονικά κζματα που ζχουν ςχζςθ με τθν
πυροςβεςτικι, τθ διάςωςθ, τθν προλθπτικι
πυροπροςταςία, τον εμπρθςμό και γενικά τθν
παροχι τεχνικισ κατάρτιςθσ, θ οποία κα
καταςτιςει ικανοφσ τουσ πτυχιοφχουσ να
εκπλθρϊςουν τθν αποςτολι τουσ ωσ Αξιωματικοί
του Σϊματοσ.

12.046
16.265
1.227

Σ.Ρ.Α.

Στο τμιμα Ανκυποπυραγϊν ειςάγονται
αποκλειςτικά Ρυρονόμοι, Αρχιπυροςβζςτεσ και
Ρυροςβζςτεσ. Κατά ςυνζπεια οι ιδιϊτεσ δεν πρζπει
να ςυμπεριλάβουν ςτθ διλωςθ προτίμθςισ τουσ το
τμιμα αυτό.
Διάρκεια φοίτθςθσ: 4 χρόνια.
Το τμιμα είναι ιςότιμο με αυτά των ΑΕΙ.
16.689
ΣΧΟΛΘ ΡΥΟΣΒΕΣΤΩΝ

Σ.Ρ.Α.

9.514
2.706

ΣΕΙ

1. ΓΡΑΦΗΣΗΚΖ (ΑΘΖΝΑ) – ΓΡΑΦΗΣΗ ΚΖ
θνπφο: θνπφο ηνπ Σκήκαηνο απηνχ είλαη λα πξνζθέξεη
ζηνπο ζπνπδαζηέο ηελ απαξαίηεηε αηζζεηηθή θαηάξηηζε πάλσ
ζηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο θαζψο επίζεο θαη ηηο απαξαίηεηεο
ηερληθέο θαη λα ηνπο εμαζθαιίζεη κηα πιήξε γλψζε ηεο
ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο ζην αληηθείκελν, θαζηζηψληαο ηνπο
ηθαλνχο ζηνπο ηνκείο ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ, ηεο Γηαθήκηζεο Δλεκέξσζεο, ηεο δηακφξθσζεο θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ
κέρξη ηνλ έληππν θαη εθδνηηθφ ηνκέα γεληθφηεξα.
Γηα ηελ εηζαγσγή ζην ηκήκα ιακβάλνληαη επίζεο ππφςε νη
βαζκνί ηνπ ππνςεθίνπ θαη ζηα εηδηθά καζήκαηα ηνπ
Διεχζεξνπ θαη ηνπ Γξακκηθνχ ζρεδίνπ.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα (ζπκπεξηιακβάλεηαη έλα
εμάκελν πξαθηηθήο άζθεζεο). Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ
απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε εθπφλεζε πηπρηαθήο
εξγαζίαο.
Δπαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ: ε δηαθεκηζηηθέο θαη
εθδνηηθέο εηαηξίεο θαη ζε εηαηξίεο γξαθηθψλ ηερλψλ. ην
δεκφζην ηνκέα, ζηα ΝΠΓΓ θαη θνηλσληθνπνηεκέλν ηνκέα, ζε
επηρεηξήζεηο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. ηελ ηειεφξαζε θαη ηνλ
θηλεκαηνγξάθν (ζρεδηαζκφο ηίηισλ, επηκέιεηα ηίηισλ θαη
ζηαηηζηηθψλ πηλάθσλ θιπ.). ε ηκήκαηα πνιπκέζσλ εηαηξηψλ
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πιεξνθνξηθήο. ηελ εθπαίδεπζε, σο κέιε εξεπλεηηθψλ
νκάδσλ. Διεχζεξνη επαγγεικαηίεο.
2. Σν ηκήκα βξίζθεηαη ζην ΣΔΗ Αζελψλ.ΚΖ
ΓΡΑΦΗΣΗΚΖ (ΑΘΖΝΑ) - ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ
ΓΡΑΦΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ
θνπφο: θνπφο ηνπ Σκήκαηνο απηνχ είλαη ε εθπαίδεπζε ησλ
ζπνπδαζηψλ ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο ηερλνινγίαο ησλ
Γξαθηθψλ Σερλψλ (θσηναλαπαξαγσγή, ζηνηρεηνζεζία,
ηερλνινγία εθηππψζεσλ, βηβιηνδεζία θηι.).
Γηα ηελ εηζαγσγή ζην ηκήκα ιακβάλνληαη επίζεο ππφςε νη
βαζκνί ηνπ ππνςεθίνπ θαη ζηα εηδηθά καζήκαηα ηνπ
Διεχζεξνπ θαη ηνπ Γξακκηθνχ ζρεδίνπ.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα (ζπκπεξηιακβάλεηαη έλα
εμάκελν πξαθηηθήο άζθεζεο θαη εθπφλεζεο πηπρηαθήο
εξγαζίαο).
Δπαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ: ην Τπνπξγείν
Πνιηηηζκνχ, ζε θξαηηθά ηππνγξαθεία, ζηνλ ΔΟΣ θαη ζε
άιινπο νξγαληζκνχο, φπνπ ππάξρνπλ ππεξεζίεο εθδφζεσλ. ε
δηαθεκηζηηθέο θαη εθδνηηθέο εηαηξίεο θαη ζε εηαηξίεο γξαθηθψλ
ηερλψλ. ε ηκήκαηα πνιπκέζσλ εηαηξηψλ πιεξνθνξηθήο. ε
εξγαζηήξηα εθηππψζεσλ θαη ζε ηππνγξαθεία. ε ηδησηηθά
κνπζεία θαη πηλαθνζήθεο. Καζεγεηέο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ
θαηάξηηζε. Διεχζεξνη επαγγεικαηίεο.
Σν ηκήκα βξίζθεηαη ζην ΣΔΗ Αζελψλ.

5.688

3.

ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΑΓΗΟ
ΝΗΚΟΛΑΟ)
5. ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΑΘΖΝΑ) ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ
θνπφο: θνπφο ησλ Σκεκάησλ απηψλ είλαη λα δψζνπλ ζηνπο
ζπνπδαζηέο ηνπο ηηο απαξαίηεηεο ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο
γλψζεηο, ψζηε λα γίλνπλ ππεχζπλα νξγαλσηηθά θαη δηνηθεηηθά
ζηειέρε επηρεηξήζεσλ ή νξγαληζκψλ.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα (ζπκπεξηιακβάλεηαη έλα
εμάκελν πξαθηηθήο άζθεζεο).
Δπαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ: ην δεκφζην θαη ζε
νξγαληζκνχο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο. ε επηρεηξήζεηο, βηνκεραλίεο θαη ηξάπεδεο.
Διεχζεξνη επαγγεικαηίεο θαη κηζζσηνί ινγηζηέο θνξνηερληθνί (γηα θάπνηεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
επαγγέικαηνο ηνπ ινγηζηή - θνξνηερληθνχ κε βάζε ην λφκν
2515/97 θαη ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα 340/98). Καζεγεηέο ζηελ
εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε.
4.

ΤΕΙ ΑΘΘΝΑΣ

ΤΕΙ ΚΘΤΘΣ

8.172
12.068

ΤΕΙ ΑΘΘΝΑΣ

ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΑΘΖΝΑ) ΤΕΙ ΑΘΘΝΑΣ
11.269
ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΟΝΑΓΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ
7. ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΑΘΖΝΑ) 12.530
ΤΕΙ ΑΘΘΝΑΣ
ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ
ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ
Σν πεξηερφκελν ζπνπδψλ ηνπ Σνκέα Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαιχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν
ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο κε εμεηδίθεπζε εθαξκνγήο ζηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο γεληθά ηφζν
ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζην δεκφζην ηνκέα.
Ζ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ζην Σνκέαο Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ είλαη νθηψ (8) εμάκελα, φπσο
πξνβιέπεηαη ζην Π.Γ. 212/94 (ΦΔΚ 132/Α'/22.8.94).
ε φια ηα εμάκελα ζπνπδψλ, εθηφο ηνπ ηειεπηαίνπ, νη ζπνπδέο πεξηιακβάλνπλ ζεσξεηηθή
δηδαζθαιία, εξγαζηεξηαθέο θαη θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο, θαζψο θαη αζθήζεηο πξάμεο θαη
εθαξκνγέο ζε πξαγκαηηθέο ή εηθνληθέο θαηαζηάζεηο, εθπφλεζε κειεηψλ θαη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο
ζε ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, γξαθεία ηνπξηζηηθψλ κειεηψλ θαη ηδξχκαηα ή εηαηξείεο πνπ
6.
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πξαγκαηνπνηνχλ ηνπξηζηηθή έξεπλα. ΄Έκθαζε δίλεηαη ζηηο πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο θαη ζηε
ζπιινγηθή εξγαζία. ην πξνηειεπηαίν εμάκελν ζπνπδψλ δηεμάγεηαη ζεκηλάξην ηειεηνθνίησλ

ΟΔΘΓΟ ΠΟΤΔΩΝ
http://www.teiath.gr/userfiles/msarris/odigos_spoudon.pdf
ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:
Ρ.Δ.αρικμ356 (ΦΕΚ160/16-6-1989 τεφχοσΑ’)
http://www.teiath.gr/userfiles/martsi/ProedrikoDiatagma_351_FEK_1591989.pdf

ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΓΡΔΒΔΝΑ) ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ
9. ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΓΡΔΒΔΝΑ) ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ
ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ
10. ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ
(ΗΓΟΤΜΔΝΙΣΑ) - ΓΙΟΙΚΗΗ
ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ
11. ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΖΓΟΤΜΔΝΗΣΑ) ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ
ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ

ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚ.

12. ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ) ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

ΤΕΙ ΚΘΤΘΣ

8.

13. ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ) ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ
ΚΑΙ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ
14. ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ) ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ
15. ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ) ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ
16. ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ)

ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚ.

ΤΕΙ ΘΡΕΙΟΥ

ΤΕΙ ΘΡΕΙΟΥ

ΤΕΙ ΚΘΤΘΣ
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΘΣ
ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΘΣ
ΤΕΙ
ΑΝ.ΜΑΚ.ΘΑΚΘΣ

6.976
4.794

7.125
4.327

9.871
8.525

11.541
11.535

7.688

17. ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΚΟΕΑΝΖ)

ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚ.

7.246

18. ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΛΑΡΗΑ) ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

9.568

19. ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΛΑΡΗΑ) ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ
ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

8.703

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ

7.359

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ

3.442

22. ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ (ΜΔΟΛΟΓΓΙ)

ΤΕΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ

8.028

23. ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ (ΠΑΣΡΑ)

ΤΕΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ

10.567

20. ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ (ΛΔΤΚΑΓΑ) ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ
21. ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΛΔΤΚΑΓΑ) ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ
ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ
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24. ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΠΔΗΡΑΗΑ) ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

ΤΕΙ ΡΕΙΑΙΑ

25. ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΠΔΗΡΑΗΑ) ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ
ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ

ΤΕΙ ΡΕΙΑΙΑ

26. ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΔΡΡΔ)

ΤΕΙ ΚΕΝΤ.ΜΑΚΕΔ

11.787
11.509

8.578

27. ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ
7.663
ΤΕΙ ΡΕΛ/ΝΘΣΟΥ
(ΚΑΛΑΜΑΣΑ) - ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΟΝΑΓΩΝ
ΤΓΔΙΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ
28. ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΤΕΙ ΡΕΛ/ΝΘΣΟΥ
7.108
(ΚΑΛΑΜΑΣΑ) - ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ
29. ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ
ΤΕΙ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
8.673
(ΘΖΒΑ)
30. ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ
ΤΕΙ ΚΕΝΤ.ΜΑΚΕΔ
7.291
(ΚΑΣΔΡΗΝΖ)
Τα επαγγελματικά δικαιϊματα των αποφοίτων μασ είναι κατοχυρωμζνα ςφμφωνα με το ΡΔ.
174/2006. Επαγγελματικά Δικαιϊματα των πτυχιοφχων του Τμιματοσ Διοίκθςθσ Συςτθμάτων
Εφοδιαςμοφ
1. Οι πτυχιοφχοι του Τμιματοσ Διοίκθςθσ Συςτθμάτων Εφοδιαςμοφ των Τεχνολογικϊν
Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), με βάςθ τισ εξειδικευμζνεσ τεχνολογικζσ και κεωρθτικζσ γνϊςεισ
τουσ, δφνανται να απαςχολοφνται ωσ ςτελζχθ επιχειριςεων και οργανιςμϊν ςε όλο τοφάςμα
δραςτθριοτιτων που ζχουν ςχζςθ με τθν οργάνωςθ και διαχείριςθ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ
ςτον ιδιωτικό και δθμόςιο τομζα. Οι εν λόγω πτυχιοφχοι, είτε αυτοδφναμα είτε ςε ςυνεργαςία με
άλλουσ επιςτιμονεσ, μποροφν να απαςχολοφνται ςε ζρευνεσ και μελζτεσ ςε κζματα εφοδιαςτικισ.
Στα πλαίςια τθσ άςκθςθσ του επαγγζλματόσ τουσ, οι παραπάνω αναφερόμενοι πτυχιοφχοι μποροφν
να αςκιςουν τισ παρακάτω επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ:
α. Οργάνωςθ και διοίκθςθ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ όπωσ αποκθκϊν, δικτφων διανομισ,
διακίνθςθσ παραγγελιϊν, προμθκειϊν και προϊόντων.
β. Εκπόνθςθ μελετϊν προγραμματιςμοφ για τθν τυποποίθςθ προϊόντων, διαςφάλιςθ ποιότθτασ,
διαχείριςθ αποκεμάτων, προςταςία περιβάλλοντοσ και γενικότερα βελτιςτοποίθςθσ τθσ
εφοδιαςτικισ αλυςίδασ. γ. Ανάπτυξθ και υλοποίθςθ μθχανιςμϊν και διαδικαςιϊν παρακολοφκθςθσ
και ελζγχου ροισ υλικϊν και προϊόντων.
δ. Διαχείριςθ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων προγραμματιςμοφ, παρακολοφκθςθσ και ελζγχου
δραςτθριοτιτων τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ.
2. Οι πτυχιοφχοι του παραπάνω Τμιματοσ μποροφν να απαςχολοφνται ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ
Εκπαίδευςθσ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.
3. Οι πτυχιοφχοι του Τμιματοσ μποροφν να διορίηονται ςτο δθμόςιο και να εξελίςςονται ςτισ
βακμίδεσ ιεραρχίασ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 4. Οι πτυχιοφχοι του Τμιματοσ, με τθν
απόκτθςθ του πτυχίου τουσ, αςκοφν το επάγγελμα ςτο πλαίςιο των παραπάνω επαγγελματικϊν
δικαιωμάτων.
ΡΘΓΘ: http://logistics.teiste.gr/?p=2026
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31. ΓΗΟΗΚΖΖ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ
6.364
ΤΕΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΧΝ & ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ
(ΠΤΡΓΟ)
32. ΓΗΟΗΚΖΖ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ
6.584
ΤΕΙ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΧΝ & ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ
ΜΟΝΑΓΧΝ(ΑΜΦΗΑ)
Σο περιεχόμενο ςπουδών του Τομζα Τουριςτικϊν Επιχειριςεων καλφπτει το γνωςτικό αντικείμενο
τθσ Διοικθτικισ Επιςτιμθσ με εξειδίκευςθ εφαρμογισ ςτισ τουριςτικζσ επιχειριςεισ γενικά τόςο
ςτον ιδιωτικό όςο και ςτο δθμόςιο τομζα.
Θ διάρκεια των ςπουδών ςτο Τομζασ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων είναι οκτϊ (8) εξάμθνα, όπωσ
προβλζπεται ςτο Ρ.Δ. 212/94 (ΦΕΚ 132/Α'/22.8.94).
Σε όλα τα εξάμθνα ςπουδϊν, εκτόσ του τελευταίου, οι ςπουδζσ περιλαμβάνουν κεωρθτικι
διδαςκαλία, εργαςτθριακζσ και φροντιςτθριακζσ αςκιςεισ, κακϊσ και αςκιςεισ πράξθσ και
εφαρμογζσ ςε πραγματικζσ ι εικονικζσ καταςτάςεισ, εκπόνθςθ μελετϊν και εκπαιδευτικζσ
επιςκζψεισ ςε τουριςτικζσ επιχειριςεισ, γραφεία τουριςτικϊν μελετϊν και ιδρφματα ι εταιρείεσ
που πραγματοποιοφν τουριςτικι ζρευνα. ϋΖμφαςθ δίνεται ςτισ περιπτωςιολογικζσ μελζτεσ και ςτθ
ςυλλογικι εργαςία. Στο προτελευταίο εξάμθνο ςπουδϊν διεξάγεται ςεμινάριο τελειοφοίτων.
ΟΔΘΓΟ ΠΟΤΔΩΝhttp://www.teiath.gr/userfiles/msarris/odigos_spoudon.pdf
ΜΠ κοινό Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Ρ.Μ.Σ.), με τίτλο: «Καινοτομία και
Επιχειρθματικότθτα ςτον Τουριςμό».
ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:
Ρ.Δ.αρικμ356 (ΦΕΚ160/16-6-1989 τεφχοσΑ’)
http://www.teiath.gr/userfiles/martsi/ProedrikoDiatagma_351_FEK_1591989.pdf

Θ ειςαγωγική κατεφθυνςη "Διοίκηςη Επιχειρήςεων" του τμιματοσ Διοίκθςθσ
Επιχειριςεων λειτουργεί ςτθ Σχολι Διοίκθςθσ & Οικονομίασ (ΣΔΟ) του ΤΕΙ Ακινασ και
παρζχει ςτουσ φοιτθτζσ του κεωρθτικι και εφαρμοςμζνθ επιςτθμονικι γνϊςθ ςε κζματα
Διοίκθςθσ Επιχειριςεων. Το προςφερόμενο πρόγραμμα ςπουδϊν προςφζρει
εξειδικεφςεισ ςτουσ τομείσ τθσ "Διοίκθςθσ Επιχειριςεων" και του "Μάρκετινγκ".
Στόχοσ είναι θ όςο το δυνατόν καλφτερθ προετοιμαςία των φοιτθτϊν για τθ ςτελζχωςθ
ιδιωτικϊν επιχειριςεων και δθμόςιων οργανιςμϊν τθσ Ελλθνικισ και Ραγκόςμιασ
Αγοράσ. Περιγραφή του Πτυχιοφχου του Ειςαγωγικήσ Κατεφθυνςησ
Με τθν ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν τουσ οι απόφοιτοι τθσ Ειςαγωγικισ Κατεφκυνςθσ
Διοίκθςθ Επιχειριςεων του Τμιματοσ ονομάηονται Πτυχιοφχοι Διοίκηςησ Επιχειρήςεων,
διακζτουν δε τισ απαραίτθτεσ επιςτθμονικζσ και τεχνολογικζσ γνϊςεισ και ικανότθτεσ ϊςτε
αυτοί να απαςχολοφνται ςε όλουσ τουσ τομείσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ
Ειςαγωγικισ Κατεφκυνςθσ, είτε ωσ αυτοαπαςχολοφμενοι, είτε ωσ υπεφκυνοι, ι ςτελζχθ
επιχειριςεων, οργανιςμϊν και υπθρεςιϊν Ιδιωτικοφ και Δθμόςιου Τομζα.
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Επιςτημονικζσ εφαρμογζσ
Εφαρμόηει ςφγχρονεσ επιςτθμονικζσ και τεχνολογικζσ μεκόδουσ, κακϊσ και διοικθτικζσ
πρακτικζσ ςτθν οργάνωςθ και διοίκθςθσ των επιχειριςεων του Ιδιωτικοφ και Δθμόςιου
Τομζα, τόςο ςτο λειτουργικό τουσ επίπεδο (operational level) όςο και ςτο ςτρατθγικό τουσ
επίπεδο (strategic level).
Εφαρμόηει ςφγχρονεσ επιςτθμονικζσ και τεχνολογικζσ μεκόδουσ ςτθν ίδρυςθ και αρχικι
λειτουργία των επιχειριςεων του Ιδιωτικοφ και Δθμόςιου Τομζα.
Αςχολείται με τθν ζρευνα, τθν ανάπτυξθ και τθν οικονομία των επιχειριςεων του
Ιδιωτικοφ και Δθμόςιου Τομζα.
Αςχολείται με τθν ζρευνα και ανάπτυξθ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων Διοίκθςθσ ςε όλεσ
τισ επιχειριςεισ.
Ζχει τθν γνϊςθ για εκπόνθςθ μελετϊν του Εςωτερικοφ και Εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ των
επιχειριςεων, που οδθγοφν ςτον ςτρατθγικό και λειτουργικό προγραμματιςμό και ζλεγχό
τουσ, ωσ επίςθσ και ςτθν διαμόρφωςθ επιχειρθςιακϊν ςχεδίων.
Ζχει τθν γνϊςθ για εκπόνθςθ μελετϊν αξιολόγθςθσ επενδφςεων των επιχειριςεων και
βιωςιμότθτασ των επιχειριςεων είτε αφοροφν υπαγωγι των επιχειριςεων ςε
ςυγκεκριμζνουσ επενδυτικοφσ νόμουσ, είτε αφοροφν μόνο τθν επιχείρθςθ για τθ λιψθ
επενδυτικϊν ςτρατθγικϊν αποφάςεων.
Κατζχει τισ ικανότθτεσ ςυλλογικισ και ομαδικισ εργαςίασ ςε όλα τα επίπεδα τθσ
επιχείρθςθσ, κακϊσ επίςθσ και ςυνεργαςίασ με εξωτερικοφσ παράγοντεσ, είτε του
Δθμοςίου Τομζα (Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ-Φορείσ) είτε του Ιδιωτικοφ (τράπεηεσ, προμθκευτζσ,
καταναλωτζσ, ανταγωνιςτζσ, άλλοι ελεφκεροι επαγγελματίεσ παροχισ υπθρεςιϊν).
ΟΔΘΓΟΣ ΣΡΟΥΔΩΝ
http://www.teiath.gr/userfiles/jbouris/documents/odihosspoudwn.pdf
ΩΟΛΟΓΙΟ ΡΟΓΑΜΜΑ
http://www.teiath.gr/userfiles/agiovanis/orologio/E41_021_orologio_programma_xeim_2
0162017_v5.pdf
Πρόγραμμα Μεηαπηυχιακών πουδών
ζηη ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ ΜΒΑ ηου ΣΔΙ ΑΘΗΝΑ

33. ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ, ΓΗΑΚΟΜΖΖ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟΤ
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΧΝ (ΑΘΖΝΑ)
θνπφο: θνπφο ηνπ Σκήκαηνο απηνχ είλαη λα θαηαξηίζεη ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ ζηηο απαξαίηεηεο
ηέρλεο θαη ηερληθέο, κε ηηο νπνίεο γίλνληαη ηθαλνί λα δηαθνζκνχλ θαη λα δηακνξθψλνπλ γεληθά ηνπο
εμσηεξηθνχο θαη εζσηεξηθνχο ρψξνπο. ηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία απνθνίησλ κε ρσξηθή, θαιιηηερληθή
θαη ηερλνινγηθή παηδεία.
Γηα ηελ εηζαγσγή ζην ηκήκα ιακβάλνληαη επίζεο ππφςε νη βαζκνί ηνπ ππνςεθίνπ θαη ζηα εηδηθά
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καζήκαηα ηνπ Διεχζεξνπ θαη ηνπ Γξακκηθνχ ζρεδίνπ.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα (ζπκπεξηιακβάλεηαη έλα εμάκελν πξαθηηθήο άζθεζεο).
Δπαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ: ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, ζε ππεξεζίεο πξνβνιψλ θαη
εθζέζεσλ, ζηνλ ΔΟΣ θηι. ε ηερληθά θαη αξρηηεθηνληθά γξαθεία, ζε θαηαζηήκαηα, ζε βηνκεραλίεο
θηι. ε εηαηξίεο κε αληηθείκελν ηε δηαθφζκεζε επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ, εθζέζεσλ θαη θαηνηθηψλ. ην
ρψξν ηνπ ζεάκαηνο (δηαθήκηζε, ηειεφξαζε θηι.). Καζεγεηέο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε.
Διεχζεξνη επαγγεικαηίεο.
Σα ηκήκαηα βξίζθνληαη ζην ΣΔΗ Αζελψλ.
ΤΕΙ ΑΘΘΝΑΣ
8.056

34. ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ

ΣΔ (ΑΘΗΝΑ)
ΣΔΙ ΑΘΗΝΑ

10.180

ΣΔ
(ΘΔΑΛΟΝΙΚ
Η) ΣΔΙ
ΘΔ/ΝΙΚΗ

8.770

36. ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ

ΣΔ (ΛΑΜΙΑ) ΣΔΙ
Σ.ΔΛΛΑΓΑ

4.585

37. ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ

ΣΔ (ΠΔΙΡΑΙΑ)
ΣΔΙ ΠΔΙΡΑΙΑ

9.291

35. ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ

38. ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ
θνπόο: θνπόο ησλ Σκεκάησλ απηώλ είλαη λα εθπαηδεύνπλ ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπο, ώζηε
λα ηνπο θαηαζηήζνπλ ηθαλνύο λα αζρνιεζνύλ κε ηελ έξεπλα θαη ηε κειέηε ησλ
πξνβιεκάησλ ηεο ειεθηξνληθήο ηερλνινγίαο θαη ησλ εθαξκνγώλ ηεο. ηόρνο ηνπ ηκήκαηνο
είλαη ε δεκηνπξγία απνθνίησλ πνπ ζε επαγγεικαηηθή βάζε ζα αζρνιεζνύλ ζε όια ηα
ζύγρξνλα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζρεδίαζε, κειέηε, θαηαζθεπή,
εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ θαη δηαηάμεσλ.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 7 ή 8 εμάκελα (ζπκπεξηιακβάλεηαη έλα εμάκελν ακεηβόκελεο πξαθηηθήο
άζθεζεο).
Δπαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο απνθνίησλ: Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο αζρνινύληαη
επαγγεικαηηθά κε ηε κειέηε, έξεπλα θαη εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο πάλσ ζε ζύγρξνλνπο θαη
εηδηθνύο ηνκείο ηεο ειεθηξνληθήο (ηειεπηθνηλσληώλ, νπηηθναθνπζηηθώλ, ξαδηνηειεόξαζεο,
ζπζηεκάησλ απηόκαηνπ ειέγρνπ, Η/Τ) θαη κε ηελ παξαγσγή ειεθηξνληθώλ ζηνηρείσλ,
δηαηάμεσλ, ζπζθεπώλ θαη ζπζηεκάησλ γηα ηελ παξαγσγή άιισλ πξντόλησλ: ε επηρεηξήζεηο
πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληώλ, ηεο πιεξνθνξηθήο, ησλ
απηνκαηηζκώλ, ησλ ειεθηξνληθώλ, ησλ κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο θαη ησλ γεληθώλ
ειεθηξνληθώλ. ε ηερληθέο ππεξεζίεο θαη ηκήκαηα κεραλνγξάθεζεο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα. ε
βηνηερλίεο, βηνκεραλίεο θαη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ παξαγσγή
ειεθηξνληθώλ ζηνηρείσλ, δηαηάμεσλ, ζπζθεπώλ θαη ζπζηεκάησλ γηα ηελ παξαγσγή άιισλ
πξντόλησλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηώλ πξνο απηέο θαη πξνο ηξίηνπο. ε εηαηξίεο εκπνξίαο,
θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ. Καζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα ηερληθή
θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, κεηά από θνίηεζε ζηελ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Διεύζεξνη
επαγγεικαηίεο.
Σα ηκήκαηα βξίζθνληαη ζηα ΣΔΙ: Αζελώλ, Θεζζαινλίθεο, Πεηξαηά, Κξήηεο (Υαληά),
η. Διιάδαο (Λακία).
(ΥΑΝΙΑ) ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ

3.756
39. ΚΛΧΣΟΫΦΑΝΣΟΤΡΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ (ΠΔΗΡΑΗΑ)
θνπφο: θνπφο ηνπ Σκήκαηνο απηνχ είλαη ε θαηάξηηζε εηδηθψλ γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ
εξγαζίαο ζηηο κνλάδεο θισζηεξίσλ, πθαληεξίσλ, πιεθηεξίσλ, βαθείσλ - ηππνβαθείσλ, κνλάδεο
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εμεπγεληζκνχ, ηαπεηνπξγείσλ, ζρνηλνπνηείσλ, θαζψο θαη εξγαζηεξίσλ αλάιπζεο θαη πνηνηηθνχ
ειέγρνπ ησλ πξντφλησλ θισζηνυθαληνπξγίαο.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 7 εμάκελα (ζπκπεξηιακβάλεηαη έλα εμάκελν πξαθηηθήο άζθεζεο θαη εθπφλεζεο
πηπρηαθήο εξγαζίαο).
Δπαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ: ην δεκφζην ηνκέα, ζηα Τπνπξγεία Βηνκεραλίαο,
Δκπνξίνπ, ζε ηδξχκαηα, λνζνθνκεία, ζηξαηησηηθέο κνλάδεο θηι. ε βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο
θισζηνυθαληνπξγίαο θαη εηνίκνπ ελδχκαηνο. ε επηρεηξήζεηο εκπνξίαο θαη θαηαζηήκαηα ηκαηηζκνχ.
ε εξγαζηήξηα αλάιπζεο θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ πξντφλησλ θισζηνυθαληνπξγίαο θαη πξψησλ πιψλ.
Καζεγεηέο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε. Διεχζεξνη επαγγεικαηίεο.
Σν ηκήκα βξίζθεηαη ζην ΣΔΗ Πεηξαηά.
ΤΕΙ ΡΕΙΑΙΑ
7.138
1. ΛΑΗΚΖ & ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΜΟΤΗΚΖ (ΑΡΣΑ)
θνπφο: θνπφο ηνπ Σκήκαηνο απηνχ είλαη λα πξνάγεη ηελ αλάπηπμε θαη ηε κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ
ζηνλ ηνκέα κειέηεο ηνπ ιατθνχ κνπζηθνχ πνιηηηζκνχ θαη λα παξέρεη ζηνπο ζπνπδαζηέο ηα
απαξαίηεηα εθφδηα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα θαηάξηηζή ηνπο γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη
επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία θαη εμέιημε.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα.
Δπαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ: Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη ζε δεκφζηνπο πνιηηηζηηθνχο
θνξείο. Μνπζηθά θαη ρνξεπηηθά ζπγθξνηήκαηα δήκσλ θαη πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ. Μνπζηθά Γπκλάζηα,
Λχθεηα, Χδεία, Μνπζηθέο ρνιέο θ.α. ρνιέο ρνξνχ. Δκπνξία, θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ιατθψλ
κνπζηθψλ νξγάλσλ. Χο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο - κνπζηθνί ζηνλ ηνκέα εμεηδίθεπζήο ηνπο. ε
εθδνηηθνχο νίθνπο, δηζθνγξαθηθέο εηαηξίεο θαη ζηα ΜΜΔ.
2. Σν ηκήκα βξίζθεηαη ζηα ΣΔΗ Ζπείξνπ (Άξηα).
ΤΕΙ ΘΡΕΙΟΥ
10.735
3.

ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
(ΖΡΑΚΛΔΗΟ)

ΤΕΙ ΚΘΤΘΣ

4.

ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
(ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ)

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΘΣ

5.

ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
(ΚΑΒΑΛΑ)

ΤΕΙ
ΑΝ.ΜΑΚ.ΘΑΚΘΣ

9.829

10.588
8.489

ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΤΕΙ ΡΕΛ/ΝΘΣΟΥ
9.619
(ΚΑΛΑΜΑΣΑ)
7. ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚ.
7.633
(ΚΟΕΑΝΖ)
8. ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
10.361
(ΛΑΡΗΑ)
9. ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΤΕΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
8.714
(ΜΔΟΛΟΓΓΗ)
10. ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΤΕΙ ΡΕΙΑΙΑ
12.085
(ΠΔΗΡΑΗΑ)
11. ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΤΕΙ ΘΡΕΙΟΥ
7.726
(ΠΡΔΒΔΕΑ)
12. ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΤΕΙ ΚΕΝΤ.ΜΑΚΕΔ
9.556
(ΔΡΡΔ)
13. ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ (ΥΑΛΚΗΓΑ)
θνπφο ησλ Σκεκάησλ απηψλ είλαη λα εθπαηδεχνπλ ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπο γηα λα ηνπο θαηαζηήζνπλ
ηθαλνχο λα ειέγρνπλ κε ηε βνήζεηα ησλ ζχγρξνλσλ ινγηζηηθψλ κεραλψλ φιεο ηηο εκπνξηθέο θαη
νηθνλνκηθέο πξάμεηο ελφο νξγαληζκνχ, κηαο επηρείξεζεο, κηαο θξαηηθήο ππεξεζίαο. ηα εξγαζηήξηα
Ζ/Τ ηνπ ηκήκαηνο γίλνληαη εθαξκνγέο φισλ ησλ ινγηζηηθψλ Παθέησλ - Πξνγξακκάησλ έηζη ψζηε νη
6.
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ζπνπδαζηέο λα απνθηνχλ πνιχηηκε εκπεηξία θαη γλψζε. Δθπαηδεχνπλ επηζηήκνλεο πνπ ζα
κειεηήζνπλ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο, ψζηε λα γίλνπλ
ζηειέρε πςεινχ επηπέδνπ γηα ηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ Οξγαληζκψλ ηνπ Ηδησηηθνχ θαη
ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα. Αθφκε, κε ηε δηδαζθαιία λνκηθψλ καζεκάησλ παξέρνληαη νη απαηηνχκελεο
γλψζεηο ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα (ζπκπεξηιακβάλεηαη έλα εμάκελν πξαθηηθήο άζθεζεο θαη εθπφλεζεο
πηπρηαθήο εξγαζίαο).
Δπαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ: ε ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ θαη ζηα ινγηζηήξηα φισλ ησλ
ηχπσλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ. ε βηνκεραλίεο θαη Σξάπεδεο. Διεχζεξνη επαγγεικαηίεο θαη κηζζσηνί
ινγηζηέο - θνξνηερληθνί (γηα θάπνηεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ ινγηζηή θνξνηερληθνχ κε βάζε ην λφκν 2515/97 θαη ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα 340/98). Καζεγεηέο ζηελ
εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε.
Σα ηκήκαηα βξίζθνληαη ζηα ΣΔΗ: Πεηξαηά, Θεζζαινλίθεο, Λάξηζαο, Ζξαθιείνπ, Καβάιαο,
Γπη. Μαθεδνλίαο (Κνδάλε), εξξψλ, Υαιθίδαο, Μεζνινγγίνπ, Ζπείξνπ (Πξέβεδα),
Καιακάηαο.
ΤΕΙ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
10.588

14. ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΣΕ

15. ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΣΕ

(ΘΔΑΛΟΝΙΚ
Η) ΣΔΙ
ΘΔ/ΝΙΚΗ

10.603

(ΠΔΙΡΑΙΑ) ΣΔΙ
ΠΔΙΡΑΙΑ

10.555

16. ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΣΕ
θνπόο: θνπόο ησλ Σκεκάησλ απηώλ είλαη ε θαηάξηηζε ησλ ζπνπδαζηώλ ζηελ αλάιπζε,
ζύλζεζε θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκό ζπζηεκάησλ απηόκαηνπ ειέγρνπ.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα (ζπκπεξηιακβάλεηαη έλα εμάκελν πξαθηηθήο άζθεζεο ζε
ρώξνπο επαγγεικαηηθήο απαζρόιεζεο θαη εθπόλεζεο πηπρηαθήο εξγαζίαο).
Δπαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο απνθνίησλ: ε ηερληθέο ππεξεζίεο θαη ηκήκαηα
κεραλνγξάθεζεο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα. ηε βηνκεραλία θαη ζε εηαηξίεο όπνπ ππάξρνπλ
ζπζηήκαηα απηόκαηνπ ειέγρνπ. ηηο ηειεπηθνηλσλίεο. Καζεγεηέο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ
θαηάξηηζε. Διεύζεξνη επαγγεικαηίεο.
Σα ηκήκαηα βξίζθνληαη ζηα ΣΔΙ: Πεηξαηά, Θεζζαινλίθεο, η. Διιάδαο (Υαιθίδα).
ΣΔ (ΥΑΛΚΙΓΑ) ΣΔΙ Σ. ΔΛΛΑΓΑ

5.802
17. ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΔ (ΑΘΖΝΑ)

ΤΕΙ ΑΘΘΝΑΣ

13.642

18. ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΔ (ΑΡΣΑ)

ΤΕΙ ΘΡΕΙΟΥ

7.966

19. ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΔ
(ΖΡΑΚΛΔΗΟ)
20. ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΔ
(ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ)

ΤΕΙ ΚΘΤΘΣ

10.210

ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΘΣ

12.776

ΤΕΙ
ΑΝ.ΜΑΚ.ΘΑΚΘΣ

9.417

21. ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΔ (ΚΑΒΑΛΑ)
22. ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΔ (ΚΑΣΟΡΗΑ)

ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚ.

8.076

23. ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΔ (ΛΑΜΗΑ)

ΤΕΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

10.233
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24. ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΔ (ΛΑΡΗΑ)

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

9.823

25. ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΔ
(ΝΑΤΠΑΚΣΟ)

ΤΕΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ

9.227

26. ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΔ (ΔΡΡΔ)

ΤΕΙ ΚΕΝΤ.ΜΑΚΕΔ

10.810

27. ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΔ (ΠΑΡΣΖ)
θνπφο: θνπφο ησλ Σκεκάησλ απηψλ είλαη ε θαηάξηηζε εηδηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθαξκνγήο
ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην κέξνο εθείλν πνπ αθνξά ην ινγηζκηθφ ησλ
εθαξκνγψλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο Ζ/Τ. Ο θχξηνο ζθνπφο ηνπ είλαη λα παξέρεη κηα πςειήο ζηάζκεο
εθπαίδεπζε, ζηνρεχνληαο ζηελ απνδνηηθή εθαξκνγή ηεο Σερλνινγίαο ηεο Πιεξνθνξηθήο ζε θάζε
επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ.
Καηεπζχλζεηο: 1. Μεραληθνί Γηθηχσλ ΣΔ 2. Μεραληθνί Ζ/Τ ΣΔ 3. Μεραληθνί Λνγηζκηθνχ ΣΔ
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 7 ή 8 εμάκελα (ζπκπεξηιακβάλνληαη έλα εμάκελν γηα ζπγγξαθή δηπισκαηηθήο
εξγαζίαο θαη έλα εμάκελν πξαθηηθήο άζθεζεο).
Δπαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ: Μπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ σο πξνγξακκαηηζηέο θαη
αλαιπηέο εθαξκνγψλ, σο πξνγξακκαηηζηέο θαη αλαιπηέο ζπζηεκάησλ. ε ηερληθέο ππεξεζίεο θαη
ηκήκαηα κεραλνγξάθεζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. ε εηαηξίεο πιεξνθνξηθήο. ε άιιεο εηαηξίεο ηνπ
ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ηξάπεδεο φπνπ ππάξρεη ηκήκα κεραλνγξάθεζεο. Καζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα
ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε, κεηά απφ θνίηεζε ζηελ Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. Διεχζεξνη
επαγγεικαηίεο.
Σα ηκήκαηα βξίζθνληαη ζηα ΣΔΗ: Αζελψλ, Θεζζαινλίθεο, Ζξαθιείνπ, Καβάιαο, Λάξηζαο,
Λακίαο, εξξψλ, πάξηεο, Ναππάθηνπ, Καζηνξηάο, Άξηαο.
ΤΕΙ ΡΕΛ/ΝΘΣΟΥ
8.829
ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕ
θνπφο ηνπ Σκήκαηνο απηνχ είλαη ε θαηάξηηζε εηδηθψλ ηθαλψλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε κειέηε, ζην
ζρεδηαζκφ, ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζηελ εθηέιεζε ηεο θαηαζθεπήο, επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο
Ζ/Τ, ςεθηαθψλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη ξνκπφη.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 7 εμάκελα (ζπκπεξηιακβάλεηαη έλα εμάκελν πξαθηηθήο άζθεζεο θαη εθπφλεζεο
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο).
Δπαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ: Οη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο αζρνινχληαη ζηνλ ηδησηηθφ θαη
δεκφζην ηνκέα, είηε απηνδχλακα είηε ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο επηζηήκνλεο, κε ηε κειέηε,
ζρεδηαζκφ, πξνγξακκαηηζκφ θαη εθηέιεζε ηεο θαηαζθεπήο, επηζθεπήο, ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο θαη
ζπληήξεζεο ζπζηεκάησλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θαη Βηνκεραληθψλ ζπζηεκάησλ πνπ
ειέγρνληαη ή βνεζνχληαη απφ ζπζηήκαηα Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ. πγθεθξηκέλα, νη απφθνηηνη
ηνπ ηκήκαηνο κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ: ε ηερληθέο ππεξεζίεο θαη ηκήκαηα κεραλνγξάθεζεο ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα. ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζε βηνκεραλίεο πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο. ε εηαηξίεο
πιεξνθνξηθήο. ε άιιεο εηαηξίεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη θνξείο ηνπ δεκνζίνπ φπνπ ππάξρεη ηκήκα
κεραλνγξάθεζεο. Χο κέιε εξεπλεηηθψλ νκάδσλ ζε ζέκαηα εθαξκνζκέλεο έξεπλαο, ζηα πιαίζηα ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπο. Καζεγεηέο ζηελ εθπαίδεπζε ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά λνκνζεζία.
Διεχζεξνη επαγγεικαηίεο.
1. Σν ηκήκα βξίζθεηαη ζην ΣΔΗ Πεηξαηά.
(ΠΔΙΡΑΙΑ) ΣΔΙ ΠΔΙΡΑΙΑ
10.706

1. ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΝΓΤΖ (ΚΗΛΚΗ)
θνπφο: θνπφο ηνπ Σκήκαηνο απηνχ είλαη λα θαηαξηίζεη ηνπο ζπνπδαζηέο ζηελ νξγάλσζε θαη
δηνίθεζε ησλ κνλάδσλ θαηαζθεπήο ελδπκάησλ, ην marketing, ην πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, ηε
ρξεκαηννηθνλνκηθή δηνίθεζε θαη ηε δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα (ζπκπεξηιακβάλεηαη έλα εμάκελν πξαθηηθήο άζθεζεο θαη εθπφλεζεο
πηπρηαθήο εξγαζίαο).
Δπαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ: Χο ηερλνιφγνη ελδπκάησλ ζε δηθέο ηνπο επηρεηξήζεηο. Χο
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ζηειέρε ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ελδπκάησλ. Δηδηθφηεξα, ν ηερλνιφγνο ελδπκάησλ αζρνιείηαη
κε ηηο παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο: Σερληθέο πξνδηαγξαθέο, πνηνηηθφ έιεγρν θαη δηαζθάιηζε πνηφηεηαο
πξψησλ πιψλ, ελδηάκεζσλ θαη ηειηθψλ πξντφλησλ. Αλάπηπμε, ζρεδηαζκφ θαη παξαγσγή έηνηκσλ
ελδπκάησλ. Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ έηνηκσλ ελδπκάησλ. Δκπνξία θαη δηαθίλεζε
έηνηκσλ ελδπκάησλ. Δπηζηεκνληθή θαη εξεπλεηηθή κεζνδνινγία αλάιπζεο δεδνκέλσλ θαη εθπφλεζε
κειεηψλ. ηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη πνιηηηθέο ζηα πιαίζηα ηεο δηεζλνπνηεκέλεο αγνξάο.
Σν ηκήκα βξίζθεηαη ζην ΣΔΗ Κ. Μαθεδνλίαο (Κηιθίο
ΤΕΙ ΚΕΝΤ.ΜΑΚΕΔ
6.017
2. ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΞΤΛΟΤ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΟΤ ΣΔ (ΚΑΡΓΗΣΑ)
θνπφο: θνπφο ηνπ Σκήκαηνο απηνχ είλαη λα θαηαξηίζεη ηνπο ζπνπδαζηέο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ
νξγάλσζε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο γηα θαηαζθεπέο απφ μχιν θαη απφ πξντφληα μχινπ.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα (ζπκπεξηιακβάλεηαη έλα εμάκελν πξαθηηθήο άζθεζεο).
Δπαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ: Χο ζρεδηαζηέο θαη ηερλνιφγνη παξαγσγήο επίπινπ θαη
μπινπξγηθψλ θαηαζθεπψλ. ε βηνκεραλίεο επίπινπ θαη μπινπξγηθψλ θαηαζθεπψλ. ε εηαηξίεο
εκπνξίαο επίπισλ.
Σν ηκήκα βξίζθεηαη ζην ΣΔΗ Θεζζαιίαο (Καξδίηζα).
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
5.998
3. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΛΗΔΗΑ - ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ (ΜΔΟΛΟΓΓΗ)
θνπφο: θνπφο ηνπ Σκήκαηνο απηνχ είλαη λα πξνάγεη, κε ηελ έξεπλα θαη ηε δηδαζθαιία, ηελ
αλάπηπμε θαη κεηάδνζε ηεο γλψζεο ζηελ ηερλνινγία θαη ηελ επηζηήκε πνπ πεξηιακβάλεη ην γλσζηηθφ
αληηθείκελν ηνπ θιάδνπ ηεο ηερλνινγίαο αιηείαο θαη πδαηνθαιιηεξγεηψλ θαη λα παξέρεη ζηνπο
ζπνπδαζηέο ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα εθπαίδεπζε/θαηάξηηζή ηνπο γηα ηελ
επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία θαη εμέιημε.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα (ζπκπεξηιακβάλεηαη έλα εμάκελν πξαθηηθήο άζθεζεο θαη εθπφλεζεο
πηπρηαθήο εξγαζίαο).
Δπαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ: ε φιν ην θάζκα ηεο αιηεπηηθήο παξαγσγήο θαη
αμηνπνίεζεο, είηε σο ζηειέρε κνλάδσλ, είηε σο απηναπαζρνινχκελνη. ε κνλάδεο εθηξνθήο
αιηεπκάησλ, γελλεηηθνχο ζηαζκνχο αιηεπκάησλ. ε αιηεπηηθέο εθκεηαιιεχζεηο θαη επηρεηξήζεηο σο
ππεχζπλα ζηειέρε γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ αιηεπηηθψλ πξντφλησλ πνπ
πξννξίδνληαη γηα ηελ θαηαλάισζε. Χο κέιε εξεπλεηηθψλ κνλάδσλ ζε ζέκαηα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο.
ε φιεο ηεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.
Δγγξαθή ζην Μ.Δ.Κ (Μεηξψν Δκπεηξίαο Καηαζθεπαζηψλ) ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ., γηα εμεηδηθεπκέλεο
εξγαζίεο αιηεπηηθψλ έξγσλ.
Σν ηκήκα βξίζθεηαη ζην ΣΔΗ Γ. Διιάδαο (Μεζνιφγγη).
ΤΕΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
6.070
4. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΖΥΟΤ & ΜΟΤΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ (ΛΖΞΟΤΡΗ)
θνπφο: θνπφο ηνπ Σκήκαηνο απηνχ είλαη λα πξνάγεη ηελ αλάπηπμε θαη ηε κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ
ζηελ ηερλνινγία θαη ηελ επηζηήκε ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ κε ηε δηδαζθαιία θαη ηελ εθαξκνζκέλε
έξεπλα θαη λα παξέρεη ζηνπο ζπνπδαζηέο ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα
θαηάξηηζή ηνπο γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία θαη εμέιημε. Ζ
θαηάξηηζε είλαη ηφζν πξαθηηθή (θαηαζθεπή - ζπληήξεζε νξγάλσλ, ρφξδηζκα - ζπληήξεζε πηάλσλ,
ερνιεςία θαη ερνγξάθεζε κνπζηθψλ ζπλφισλ ζε εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ ρψξν, ρξήζε
ειεθηξνληθήο θαη ςεθηαθήο ηερλνινγίαο) φζν θαη ζεσξεηηθή.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα (ζπκπεξηιακβάλεηαη έλα εμάκελν γηα εθπφλεζε πηπρηαθήο εξγαζίαο
θαη πξαθηηθή άζθεζε).
Δπαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ: Χο εθπαηδεπηηθνί ζε ηδξχκαηα κνπζηθά (κνπζηθά γπκλάζηα,
ιχθεηα, σδεία θιπ.) θαη ζε νπνηνλδήπνηε θνξέα πνπ νξγαλψλεη ζεκηλαξηαθνχο θχθινπο καζεκάησλ
ζηνπο αλάινγνπο ηνκείο. ε εηαηξίεο θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο κνπζηθψλ νξγάλσλ. ε εηαηξίεο
πψιεζεο κνπζηθψλ νξγάλσλ. ε εηαηξίεο θαη νξγαληζκνχο παξαγσγήο εθδειψζεσλ (κνπζηθψλ &
άιισλ). ε κεγάινπο θνξείο πνιηηηζηηθήο δηαρείξηζεο (Μέγαξν Αζελψλ, Λπξηθή ζθελή θ.α.) σο
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ηερληθνί ζπληεξεηέο. Διεχζεξνη επαγγεικαηίεο (ζπληεξεηέο - θαηαζθεπαζηέο νξγάλσλ, ρνξδηζηέο ζπληεξεηέο πηάλσλ).
Σν ηκήκα βξίζθεηαη ζην ΣΔΗ Ηνλίσλ Νήζσλ (Λεμνχξη).
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ
5.859
ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΔ (ΕΑΚΤΝΘΟ) - ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΦΤΗΚΟΤ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΔ
θνπφο: θνπφο ηνπ ηκήκαηνο είλαη ε δεκηνπξγία ηερληθψλ ζηειερψλ ζηνπο ηνκείο θαη ηνπ
πεξηβάιινληνο κε αληηθείκελα: Σε δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο
πεξηβάιινληνο. Σε δηνίθεζε, ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηαρείξηζε πξνγξακκάησλ, έξγσλ θαη πνιηηηθψλ ζε
ζέκαηα πεξηβάιινληνο, θηι. Σηο κνλάδεο αληηξξχπαλζεο θαη ηηο θαζαξέο ηερλνινγίεο.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα.
Δπαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ: ην δεκφζην (Τπνπξγεία, Ννκαξρίεο, Γήκνη). ηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα, ζε ηερληθέο εηαηξίεο, ζηε βηνκεραλία θιπ. ε γξαθεία κειεηψλ. Δξγνιήπηεο
δεκνζίσλ έξγσλ κεηά ηε ιήςε ηνπ ζρεηηθνχ κειεηεηηθνχ θαη εξγνιεπηηθνχ πηπρίνπ. Διεχζεξνη
επαγγεικαηίεο (ηερληθφ γξαθείν). ε άιινπο νξγαληζκνχο θαη ππεξεζίεο πνπ αζρνινχληαη κε ζέκαηα
νηθνινγίαο θαη πεξηβάιινληνο.
Σν ηκήκα βξίζθεηαη ζην ΣΔΗ Ηνλίνπ (Εάθπλζνο).
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ
5.

6.393
6. ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ & ΟΠΣΗΚΟΑΚΟΤΣΗΚΧΝ (ΑΘΖΝΑ)
θνπφο: θνπφο ηνπ Σκήκαηνο απηνχ είλαη ε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε ησλ ζπνπδαζηψλ,
ψζηε λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηεο θσηνγξαθηθήο ηέρλεο ζηε βηνκεραληθή, επηζηεκνληθή
θαη θαιιηηερληθή θσηνγξαθία, ζηε δηαθήκηζε, ζηε θσηνεηδεζενγξαθία.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα (ζπκπεξηιακβάλεηαη έλα εμάκελν πξαθηηθήο άζθεζεο θαη εθπφλεζεο
πηπρηαθήο εξγαζίαο).
Δπαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ: ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. ηα ζρεηηθά Τπνπξγεία. ε
δηαθεκηζηηθέο θαη εθδνηηθέο εηαηξίεο. ην ρψξν ηεο κφδαο. Καζεγεηέο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ
θαηάξηηζε. Διεχζεξνη επαγγεικαηίεο.
Σν ηκήκα βξίζθεηαη ζην ΣΔΗ Αζελψλ.
ΤΕΙ ΑΘΘΝΑΣ
12.412
ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΜΔΧΝ & ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΔ
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ
5.904
(ΑΡΓΟΣΟΛΗ)
8. ΦΖΦΗΑΚΧΝ ΜΔΧΝ & ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΔ (ΚΑΣΟΡΗΑ)
θνπφο ηνπ Σκήκαηνο απηνχ είλαη λα θαηαξηίζεη ηνπο ζπνπδαζηέο ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ
δεκνζίσλ ζρέζεσλ, ηεο επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο (ΜΜΔ θαη ζρέζε ηεο επηρείξεζεο κε ηελ θνηλσλία)
θαη πνιηηηθήο επηθνηλσλίαο (marketing planning).
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα (ζπκπεξηιακβάλεηαη έλα εμάκελν πξαθηηθήο άζθεζεο).
Δπαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ: Οη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ:
ε ππνπξγεία θαη άιινπο νξγαληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ ζε ζέζεηο πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα δεκνζίσλ
ζρέζεσλ θαη επηθνηλσλίαο. ε ηκήκαηα Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη ηκήκαηα Μάξθεηηλγθ επηρεηξήζεσλ
θαη νξγαληζκψλ. ε εηαηξίεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη δηαθεκηζηηθέο εηαηξίεο. ε εηαηξίεο εξεπλψλ
αγνξάο θαη δεκνζθνπήζεσλ. ε εηαηξίεο ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ. ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο.
ε γξαθεία ηχπνπ νξγαληζκψλ. Χο Διεχζεξνη επαγγεικαηίεο. ε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.
Σν ηκήκα βξίζθεηαη ζην ΣΔΗ Γπη. Μαθεδνλίαο (Καζηνξηά)
ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚ.
7.

6.056
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ΚΕΤΠ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ
ΑΝΩΣΕΡΕ ΧΟΛΕ ΣΟΤΡΙΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ

1.
2.

ΑΝΧΣΔΡΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΑΣΤΕ
ΚΡΖΣΖ (ΑΣΔΚ)
ΑΝΧΣΔΡΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΟΓΟΤ (ΑΣΔΡ

12.378

κοπόρ: θνπόο ησλ Σκεκάησλ απηώλ είλαη ε θαηάξηηζε ζηειερώλ ηνπξηζηηθώλ
επηρεηξήζεσλ, ηθαλώλ λα πξνγξακκαηίδνπλ, νξγαλώλνπλ, δηεπζύλνπλ θαη ειέγρνπλ ηηο
παξαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο. Έηζη δηεπξύλεηαη ν θιάδνο εξγαζηώλ ηεο Σνπξηζηηθήο
επηρείξεζεο θαη εμππεξεηείηαη θαιύηεξα ε πειαηεία ηεο.
Διάπκεια θοίηηζηρ: 8 εμάκελα (Η θνίηεζε πεξηιακβάλεη εμάκελε πξαθηηθή άζθεζε).
Επαγγελμαηικέρ δςναηόηηηερ αποθοίηυν: ηνλ Διιεληθό Οξγαληζκό Σνπξηζκνύ θαη ζε
άιιεο ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πνπ αζρνινύληαη κε ηνλ
ηνπξηζκό. ε μελνδνρεηαθέο ή ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο. ε επηβαηεγά πινία, ςπραγσγηθά
θέληξα, επηζηηηζηηθά θαηαζηήκαηα. ε εηαηξίεο νξγάλσζεο ζπλεδξίσλ θαη εθζέζεσλ. ε
δηθή ηνπο αλάινγε επηρείξεζε. Καζεγεηέο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε.
Σα ημήμαηα βπίζκονηαι ζηα ΣΕΙ: Ρόδνπ - Α..Σ.Δ.Ρ., Κξήηεο (Αγ. Νηθόιανο) Α..Σ.Δ.Α.Ν.)
ΑΣΤΕ
12.465
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