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Θετικές επιστήμες
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ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

ΦΠΗΘΖΠ

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΥΗΜΔΙΑ

ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΖΠ



Θετικές επιστήμες

Γ. ΙΜΟΠΟΤΛΟ

ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΔΤΓΔΝΙΓΔΙΟΤ 
ΙΓΡΤΜΑΣΟ

ΑΣΡΟΦΤΙΚΟ

Κ. ΚΑΡΑΘΔΟΓΩΡΗ

Κ. ΓΑΚΑΛΑΚΗ 

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟ
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Σεχμολογικές επιστήμες

ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ 
ΣΟΠΟΓΡΑΦΟΙ

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ 
ΚΖΣΑΛΗΘΝΗ

ΚΖΣΑΛΗΘΝΗ 
ΣΥΟΝΡΑΜΗΑΠ

ΞΝΙΗΡΗΘΝΗ ΚΖΣΑΛΗΘΝΗ

ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΝΗ 
ΚΖΣΑΛΗΘΝΗ

ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΝΗ 
ΚΖΣΑΛΗΘΝΗ 

ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ Ζ/

ΚΖΣΑΛΗΘΝΗ 
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ

ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ 
ΜΔΣΑΛΛΔΙΩΝ

ΜΗΥΑΝΙΚΟΙ 
ΟΡΤΚΣΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 

ΓΙΟΙΚΗΗ

ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ 

ΓΙΟΙΚΗΗ

ΚΖΣΑΛΗΘΝΗ 
ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ

ΛΑΞΖΓΝΗ ΚΖΣΑΛΗΘΝΗ
ΜΗΥΑΝΙΚΟΙ 
ΥΔΓΙΑΗ 
ΠΡΟΙΟΝΣΟ

ΣΖΚΗΘΝΗ ΚΖΣΑΛΗΘΝΗ ΑΔΡΟΝΑΤΠΗΓΟΙ

ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ 
ΔΠΙΣΗΜΗ ΤΛΙΚΩΝ
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Σεχμικά έργα

5



Περιβάλλομ
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ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΦΠΗΘΥΛ 
ΞΝΟΥΛ ΘΑΗ ΓΔΥΟΓΗΘΖΠ 

ΚΖΣΑΛΗΘΖΠ

ΥΟΛΔ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΒΙΟΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ 
ΒΙΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

ΡΟΝΦΗΚΑ

ΓΑΠΝΙΝΓΗΑΠ

ΔΞΗΠΡΖΚΔΠ ΘΑΙΑΠΠΑΠ

ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΦΠΗΘΥΛ 
ΞΝΟΥΛ

ΓΔΥΞΝΛΗΑΠ

ΦΡΗΘΖΠ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ

ΕΥΗΘΖΠ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ
ΓΔΥΓΟΑΦΗΑΠ

ΓΔΥΙΝΓΗΑΠ

ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΙΗΘΥΛ

ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ 
ΙΗΘΥΛ

ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ

ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 
ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ



Περιβάλλομ

Ξεξηβάιινλ/κεραληθόο 
πεξηβάιινληνο

Γεσιόγνο/αμηνπνίεζεο 
θπζηθώλ πόξσλ

γεσπνλίαο Ρξόθηκα

γεσγξαθίαο

Βηνρεκεία-
βηνηερλνινγία
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Σέχμη
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ΘΔΑΡΟΝ
ΦΥΡΝΓΟΑΦΗΑΠ ΘΑΗ 

ΝΞΡΗΘΝΑΘΝΠΡΗΘΥΛ 
ΚΔΠΥΛ

ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΝ

ΙΑΗΘΖΠ ΚΝΠΗΘΖΠ
ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ 
ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΝ 

ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΡΔΗ

ΞΝΙΗΡΗΠΚΗΘΖΠ 
ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΘΑΗ 

ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ

ΣΔΥΝΩΝ ΗΥΟΤ ΚΑΙ 
ΔΙΚΟΝΑ

ΜΟΤΙΚΩΝ 
ΠΟΤΓΩΝ

ΜΟΤΙΚΗ 
ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ



τρατιωτικές σχολές-αστυμομία-

πυροσβεστική-ΣΔΥΑΑ
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ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ

ΑΓΡΟΝΟΜΧΝ & ΣΟΠΟΓΡΑΦΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ 

ΠΟΤΓΔ

Γηάξθεηα ζπνπδώλ: 
10 εμάκελα.

• ΞΔ12.03.

Ξεξηθεξεηαθόο-
Αζηηθόο 

Πρεδηαζκόο & 
Αλάπηπμε, 

δαηηθνί Ξόξνη,

Ππγθνηλσληαθή 
Ρερληθή.
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225

Αγρονόμων 

& 

Τοπογράφω

ν 

Μηχανικών, 

ΕΜΠ

Αθήνα II 124 14220

227

Αγρονόμων 

& 

Τοπογράφω

ν 

Μηχανικών
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ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΣΟΠΟΓΡΑΥΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ

Αληηθείκελν

Ρνπνγξαθηθέο θαη θηεκαηνγξαθηθέο κειέηεο: 

πξνζδηνξηζκόο ζέζεσλ πάλσ ζηε γε, απνηύπσζε εθηάζεσλ, 
ραξηνγξάθεζε πεξηνρώλ, αλάιπζε θαη νξγάλσζε ρώξνπ. 

Γηθαίσµα µειέηεο θαη επίβιεςεο θηηξηαθώλ έξγσλ ππό 
πεξηνξηζµό.
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ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΣΟΠΟΓΡΑΥΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ

Επαγγελματικές δυματότητες

ε ππνπξγεία 
(Τπνδνκώλ, 
Αλάπηπμεο), 

νξγαληζκνύο, 
ηξάπεδεο, 

λνκαξρίεο, 
δήκνπο, 

Ωο κειεηεηήο 
δεκνζίσλ 
έξγσλ, ζε 
γξαθεία 

κειεηώλ έξγσλ 
θαη ζε ηερληθέο 

θαηαζθεπαζηηθέ
ο εηαηξίεο, ζηε 
βηνκεραλία, σο 

ειεύζεξνο 
επαγγεικαηίαο, 

Αλάιεςε 
έξγσλ 

δεκνζίνπ & 
ηδησηηθνύ 

ηνκέα).
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ΥΟΛΔ

ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ(ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ

ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
(ΒΟΛΟ) ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ

ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
(ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ)ΑΠΘ

ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
(ΙΩΑΝΝΙΝΑ)ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
(ΞΑΝΘΗ)ΔΠΘ

ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
(ΠΑΣΡΑ)ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ

ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
(ΧΑΝΙΑ)ΠΟΛ ΚΡΗΣΗ

13.142
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ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ
πουδζσ

Γηαθξίλνληαη δύν ηύπνη νξγάλσζεο ησλ καζεκάησλ: καζήκαηα ύλζεζεο θαη Θεσξίαο θαη 
καζήκαηα Θεσξίαο - Άζθεζεο.

• Σα Μαζήκαηα ύλζεζεο θαη Θεσξίαο απνηεινύλ ηνλ άμνλα ζπγθξόηεζεο ηεο ζπνπδήο. 
Γηεμάγνληαη ζην ζρεδηαζηήξην, είλαη 8σξα ή 6σξα, αλαπηύζζνληαη κε θεληξηθό αληηθείκελό ηνπο 
ηε δηδαζθαιία ηνπ αξρηηεθηνληθνύ ζρεδηαζκνύ, ελώ πεξηιακβάλνπλ επηπιένλ ηε δηδαζθαιία 
ζεκάησλ ζεσξίαο θαη γλσζηνινγηθήο ππνζηήξημεο. 

•Αληηθείκελν

•Κειέηε, ζρεδηαζκόο, θαζνδήγεζε θαη επίβιεςε δεκηνπξγίαο θηηξίσλ θαη θηηξηαθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ, κειέηεο νηθνδνκηθώλ θαη ηνπνγξαθηθώλ έξγσλ, δεκηνπξγία 3D 
θσηνξεαιηζηηθώλ ζρεδίσλ, δηθαίσµα µειέηεο θαη επίβιεςεο απιώλ 
ειεθηξνµεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ.
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ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ
Επαγγελματικζσ δυνατότθτεσ

Δπαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο

Πε ππεξεζίεο ππνπξγείσλ θαη νξγαληζκώλ, 

ζηελ Ρνπηθή Απηνδηνίθεζε, 

ζε ηερληθέο ππεξεζίεο ηξαπεδώλ,

ζε ηερληθέο θαη θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο, 

ζηε βηνκεραλία, 

σο ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο ζην δηθό ηνπ ηερληθό γξαθείν κειεηώλ ή εξγνιεπηηθή εηαηξεία. 

Δκπνξία δνκηθώλ πιηθώλ

ΞΔ12.02 ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ
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ΥΟΛΔ

ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
(ΑΘΗΝΑ)ΕΜΠ

ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
(ΒΟΛΟ)ΠΑΝ. ΘΕΑΛΙΑ

ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
(ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ)ΑΠΘ

ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
(ΞΑΝΘΗ)ΔΠΘ

ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
(ΠΑΣΡΑ)ΠΑΝ. ΠΑΣΡΩΝ
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ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

• Γηάξθεηα ζπνπδώλ: 10 εμάκελα. 

• Δλδεηθηηθέο Καηεπζύλζεηο: Δπηζηήκεο θαη 
Ρερλνινγίαο ησλ Θαηαζθεπώλ, δξαπιηθήο θαη Ρερληθήο 
Ξεξηβάιινληνο, Γεσηερληθήο Κεραληθήο, Ππγθνηλσληώλ 
θαη Νξγάλσζεο.

• ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ

• Ξξνγξακκαηηζκόο, κειέηε, επίβιεςε θαη θαηαζθεπή 
δνκηθώλ, πδξαπιηθώλ, ζπγθνηλσληαθώλ έξγσλ θαη έξγσλ 
πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο. Γηθαίσµα µειέηεο θαη 
επίβιεςεο απιώλ ειεθηξνµεραλνινγηθώλ
εγθαηαζηάζεσλ
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ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

• Δπαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο απνθνίησλ:

• Πε ηερληθέο εηαηξίεο θαη γξαθεία κειεηώλ.

• Πην δεκόζην ηνκέα (ππνπξγεία, λνκαξρίεο θαη δήκνπο). 

• Διεύζεξνη επαγγεικαηίεο. 

• Θαζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή 
εθπαίδεπζε, κεηά από θνίηεζε ζηελ Α.Π.ΞΑΗ.Ρ.Δ. 

• ΞΔ12.01 ΞΝΙΗΡΗΘΝΗ ΚΖΣΑΛΗΘΝΗ

• Δξγνιήπηεο δεκνζίσλ έξγσλ κεηά ηε ιήςε ηνπ ζρεηηθνύ πηπρίνπ (5 
ρξόληα κεηά ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ηνπο).

19



ΥΟΛΔ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ & 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
(ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ)ΑΠΘ

ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ, 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ 
ΑΝΑΠΣΤΞΘ (ΒΟΛΟ)ΠΑΝ 
ΘΕΑΛΙΑ

11.625
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ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ & 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
• Γηάξθεηα ζπνπδώλ: 10 εμάκελα.

• ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ
• Δπίιπζε ησλ ρσξνηαμηθώλ πξνβιεκάησλ, πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, 

δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο,

• εθπόλεζε ρσξνηαμηθώλ, πνιενδνκηθώλ, ξπζκηζηηθώλ θαη 
ζπγθνηλσληαθώλ κειεηώλ, κειεηώλ ρσξνζέηεζεο επηρεηξήζεσλ θαη 
παξαγσγηθώλ κνλάδσλ, δηαρείξηζεο θπζηθώλ πόξσλ θαη εθπόλεζε 
κειεηώλ πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο.
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ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ & 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
Δπαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο απνθνίησλ:

• Πε δεκόζηεο ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνύο (δήκνη, 
λνκαξρίεο, πεξηθέξεηεο, ππνπξγεία, ΔΝΡ), 
θέληξα εξεπλώλ, αλαπηπμηαθέο εηαηξείεο θαη 
νξγαληζκνύο, θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο.

• Θαζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, 
κεηά από θνίηεζε  ζηελ Α.Π.Ξ.Ρ.Δ.
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ΥΟΛΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
(ΑΘΗΝΑ)ΕΜΠ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
(ΒΟΛΟ)ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
(ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ)ΑΠΘ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
(ΚΟΖΑΝΗ)ΠΑΝ ΔΤΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
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ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
Διάρκεια ςπουδϊν: 10 εξάμθνα.
Ενδεικτικζσ Κατευκφνςεισ: 
Ενεργειακοφ Μθχανολόγου Μθχανικοφ, 
Καταςκευαςτοφ Μθχανολόγου Μθχανικοφ, 
Μθχανικοφ Παραγωγισ, 

Αεροναυπθγοφ Μθχανολόγου Μθχανικοφ. 
ΣΟΜΕΙ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟΤ ΕΜΠ: 
Βιομθχ. Διοίκθςθσ & Επιχειρ. Ζρευνασ / Θερμότθτασ/ Μθχ. Καταςκευϊν & 
Αυτομάτου Ελζγχου/ Πυρθνικισ Σεχνολογίασ/ Ρευςτϊν/ Σεχνολογίασ των 
Κατεργαςιϊν 
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Επαγγελματικζσ δυνατότητεσ αποφοίτων:
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Mελζτθ, εγκατάςταςθ και επίβλεψθ μθχανολογικοφ 
εξοπλιςμοφ.
 ε επιχειριςεισ μθχανολογικϊν και θλεκτρολογικϊν 
εγκαταςτάςεων και υλικοφ, τεχνικά γραφεία μθχανολογικϊν 
και θλεκτρολογικϊν μελετϊν,


Κακθγθτισ Δ.Ε. (χρειάηεται Παιδαγωγικι Επάρκεια), ςε 
υπουργεία, οργανιςμοφσ και επιχειριςεισ του Δθμόςιου

ΠΕ12.04
ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
AΠΑΧΟΛΘΘ:
,ςτθν Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ, 
ωσ ελεφκεροσ επαγγελματίασ (τεχνικό γραφείο, εργολθπτικι 
εταιρεία μθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων).
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ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΔ

ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΝΗ 
ΚΖΣΑΛΗΘΝΗ

ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ 
ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ

ΚΖΣΑΛΗΘΝΗ 
ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ 

ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ

ΤΖΦΗΑΘΥΛ 
ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ

EΦΑΟΚΝΠΚΔΛΖΠ 
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ
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ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΑΘΗΝΑ)ΕΜΠ

ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ)ΑΠΘ

ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΒΟΛΟ)ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΞΑΝΘΗ)ΔΠΘ

ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΠΑΣΡΑ)ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ

ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ

15.632
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ΘΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & 
ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ
• Γηάξθεηα ζπνπδώλ: 10 εμάκελα .

• Αλάπηπμε θαη θαηαζθεπή Γηθηύσλ θαη Ππζηεκάησλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, Ρειεπηθνηλσληώλ, θαη 
Ζιεθηξνληθώλ Ππζθεπώλ θαη ζπζηεκάησλ, Ππζηεκάησλ Απηνκάηνπ Διέγρνπ

• Δλδεηθηηθνί ηνκείο: 

• Δλεξγεηαθόο, Ζιεθηξνληθήο θαη πνινγηζηώλ, Ρειεπηθνηλσληαθόο. 
• Ονή : πνινγηζηηθά Ππζηήκαηα
• Βαζηθόο Θύθινο
• Δλεξγεηαθόο Θύθινο
• Θύθινο Ζιεθηξνληθήο & πνινγηζηώλ
• Ρειεπηθνηλσληαθόο Θύθινο

• Ονή Ι: Ινγηζκηθό Ζ/

• Ονή Ζ: Ζιεθηξνληθή-Θπθιώκαηα-ιηθά

• Ονή Γ: Δπηθνηλσλίεο θαη Γίθηπα πνινγηζηώλ

• Ονή Ρ: Θύκαηα θαη Ρειεπηθνηλσλίεο

• Ονή Κ: Καζεκαηηθά

• Κε Δληαζζόκελα ζηηο Ονέο

• Αλζξσπηζηηθά
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ΘΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & 
ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ

• ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ

 Κεραληθόο Ζ/, Γηαρεηξηζηήο δηθηύσλ,

 Αλαιπηήο- Ξξνγξακκαηηζηήο ζπζηεκάησλ, 

 Πύκβνπινο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ.  

 Γηθαίσµα µειέηεο θαη επίβιεςεο ειεθηξνµεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θηηξηαθώλ έξγσλ

ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ

• Έρνπλ ην δηθαίσκα ππνγξαθήο, εθπόλεζεο κειέηεο, επίβιεςεο, εθηέιεζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
ειεθηξνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εληάζζνληαη ζηνλ θιάδν ΠΔ12.05 Ηιεθηξνιόγσλ θαη 
ζηνλ θιάδν ΠΔ 19 Πιεξνθνξηθήο ΑΔΙ.
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ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 
(ΑΜΟ)ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & 
ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)ΠΑΝ ΔΤΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

12.306
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ΜΗΦΑΝΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ

• Γηάξθεηα ζπνπδώλ: 10 εμάκελα.

• Καηεπζύλζεηο: α. Ρειεπηθνηλσλίεο θαη Γίθηπα, 
β. Ζιεθηξνληθό Δκπόξην, γ. Γεληθή Θαηεύζπλζε 
Κεραληθνύ Ζ/, δ. Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ 
Ξιεξνθνξηθήο.

• ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ

• Κειέηε θαη θαηαζθεπή δηθηύσλ θαη ζπζηεκάησλ 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηειεπηθνηλσληαθώλ θαη 
ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ θαη ζπζηεκάησλ, 
ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ
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ΜΗΦΑΝΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ

• ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ

• Θαζεγεηήο Ξιεξνθνξηθήο Γ.Δ.

• (ρξεηάδεηαη Ξαηδαγσγηθή Δπάξθεηα), ΠΔ19, 
Πξνγξακκαηηζηήο: Πε εηαηξίεο θαηαζθεπήο, 
εγθαηάζηαζεο & ππνζηήξημεο ππνινγηζηηθώλ 
ζπζηεκάησλ ηειεθσλίαο, παξαγσγήο 
ηειεπηθνηλσληαθνύ πιηθνύ θαη ινγηζκηθνύ, 
ινγηζκηθνύ, παξνρήο ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ, ζε 
επηρεηξήζεηο ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ. 
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ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

• θνπόο: Πθνπόο ηνπ Ρκήκαηνο απηνύ είλαη ε 
πξνεηνηκαζία επηζηεκόλσλ Ξιεξνθνξηθήο κε 
ηδηαίηεξα εθόδηα πνπ ζα ηνπο επηηξέπνπλ λα 
ππνζηεξίδνπλ κε επηηπρία ηελ εηζαγσγή ηεο 
ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξηθήο ζε όινπο ηνπο 
ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο 
δξαζηεξηόηεηαο.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα
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ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

• Δπαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο απνθνίησλ:
• Σεηξηζηέο ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ζε εηαηξίεο ηνπ ηδησηηθνύ 

ηνκέα θαη θνξείο ηνπ δεκνζίνπ όπνπ ππάξρεη ηκήκα 
κεραλνγξάθεζεο. 

• Πε ηκήκαηα κεραλνγξαθεκέλεο ινγηζηηθήο. 
Δξεπλεηέο, Ξξνγξακκαηηζηέο, 

• Αλαιπηέο ζε εηαηξίεο πξνκήζεηαο Ζ/ θαη παξαγσγήο ινγηζκηθνύ. 
Θαζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, από ην 2002, αθνύ 
θνηηήζνπλ θαη ζηελ Α.Π.ΞΑΗ.Ρ.Δ
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ΜΗΦΑΝΙΚΟΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΩΝ ΑΘΗΝΑ-

ΦΑΝΙΑ 
• θνπόο: Πθνπόο ηνπ Ρκήκαηνο απηνύ είλαη λα εθπαηδεύζεη κεραληθνύο πνπ ζα 

αζρνινύληαη κε ηελ έξεπλα θαη αμηνπνίεζε ησλ νξπθηώλ θαη ελεξγεηαθώλ πξώησλ 
πιώλ, κε ηελ εθκεηάιιεπζε κεηαιιείσλ, νξπρείσλ θαη ιαηνκείσλ, ζε γεσηερληθά 
έξγα, βηνκεραλίεο πνπ αμηνπνηνύλ νξπθηέο πξώηεο ύιεο θηι.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 10 εμάκελα.

•
ΞΟΝΞΡΣΗΑΘΝΗ ΡΝΚΔΗΠ:

• α) Ξεξηβαιινληηθή Κεραληθή θαη Γεσπεξηβάιινλ.
(β) Κεηαιιεπηηθή Ρερλνινγία. 
(γ) Γεσηερλνινγία. 
(δ) Κεηαιινπξγηθέο Γηεξγαζίεο. 
(ε) Δπηζηήκε θαη Ρερλνινγία ιηθώλ.
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ΜΗΦΑΝΙΚΟΙ 

ΟΡΤΚΣΩΝ ΠΟΡΩΝ
Γηάξθεηα ζπνπδώλ: 10 εμάκελα.

Θαηεπζύλζεηο: Ξεξηβαιινληηθή κεραληθή & Γεσπεξηβάιινλ, 
Κεηαιιεπηηθή ηερλνινγία, Γεσηερλνινγία, Κεηαιινπξγηθέο δηεξγαζίεο, 
Δπηζηήκε θαη Ρερλνινγία ιηθώλ, Eθκεηάιιεπζε Eλεξγεηαθώλ Ξξώησλ 
ιώλ, Aμηνπνίεζε ηνπ Oξπθηνύ Ξινύηνπ ηεο ρώξαο.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ

Πε ππεξεζίεο ησλ ππνπξγείσλ, ζε ηξάπεδεο, ζε επηρεηξήζεηο πνπ 
αζρνινύληαη κε εθκεηαιιεύζεηο ησλ νξπθηώλ πόξσλ, ζε ιαηνκεία, 
νξπρεία, κεηαιιεία,  κεηαιινπξγίεο θαη κεηαιινηερλίεο, ζηε 
βηνκεραλία, σο ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ 
εθπόλεζε κειεηώλ (ηερληθό γξαθείν). : 

• ΞΚΠ "Γεσηερλνινγία & Ξεξηβάιινλ"
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ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & 
ΔΙΟΙΚΗΗ 

Πθνπόο ησλ Ρκεκάησλ 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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ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & 
ΔΙΟΙΚΗΗ 

• Δπαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο απνθνίησλ:

 Ξξνγξακκαηηζκό θαη έιεγρν ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

 Πε απηά πεξηιακβάλεηαη ε βειηηζηνπνίεζε ξπζκώλ παξαγσγήο, θαηαλνκή εξγαζηώλ, 
έιεγρνο απνζεκάησλ, θαηαλνκή επηζθεπαζηηθώλ πόξσλ, πξνγξακκαηηζκόο 
ζπληήξεζεο θαη αληηθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ, θαηαλνκή πξώησλ πιώλ θαη άιιεο 
ζπγγελείο δξαζηεξηόηεηεο.

 Έξεπλα, ζρεδηαζκό θαη απηνκαηνπνίεζε ηεο θαηαζθεπήο πάζεο θύζεσο πξντόλησλ, 
κε ηε βνήζεηα ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ.

 Σσξνζέηεζε ηεο κνλάδαο παξαγσγήο.

• ΞΔ12.11

• ΚΖΣΑΛΗΘΝΗ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ & ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ
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ΜΗΦΑΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ
• θνπόο: Πθνπόο ηνπ Ρκήκαηνο απηνύ είλαη ε θαιιηέξγεηα θαη πξναγσγή 

ηεο επηζηήκεο ηνπ κεραληθνύ νηθνλνκίαο θαη δηνίθεζεο, κε ηε δηδαζθαιία, 
ηελ έξεπλα θαη ηελ εθαξκνγή ζπζηεκαηηθώλ ηξόπσλ βειηίσζεο ηεο 
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ θαηάξηηζε εμεηδηθεπκέλσλ κεραληθώλ 
ηθαλώλ λα κειεηνύλ, εξεπλνύλ θαη θαηαλννύλ όιεο ηηο πιεπξέο ελόο 
νξγαληζκνύ / επηρείξεζεο (εκπνξηθέο, ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο), 
ώζηε λα απνθηνύλ ζθαηξηθή άπνςε όισλ ησλ επηρεηξεκαηηθώλ δηαδηθαζηώλ 
θαη ησλ κεηαμύ ηνπο αιιειεπηδξάζεσλ.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 10 εμάκελα (γηα ηελ απόθηεζε ηνπ πηπρίνπ 
απαηηείηαη πηπρηαθή εξγαζία θαη πξαθηηθή εμάζθεζε). 

•
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ΜΗΦΑΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ
Δπαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο απνθνίησλ:

Πε εξγνζηάζηα, επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνύο, ηξάπεδεο, εηαηξίεο 
επελδύζεσλ, ρξεκαηηζηεξηαθέο εηαηξίεο

θαη ζε πνιιέο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο, σο ζηειέρε ή 
νηθνλνκνηερληθνί ζύκβνπινη/

Οι Πηςσιούσοι ηος ημήμαηορ Μησανικών Οικονομίαρ και 
Γιοίκηζηρ ηος Πανεπιζηημίος Αιγαίος με καηεύθςνζη ζηη 

Χπημαηοοικονομική Μησανική θεωπούνηαι οικονομολόγοι.

40



ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΚΖΣΑΛΗΘΝΗ 
ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ

ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ
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MHXANIKOI ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΞΑΝΘΗ-ΦΑΝΙΑ

• Ρν Ρκήκα Κεραληθώλ Ξεξηβάιινληνο εθπαηδεύεη ηνπο κειινληηθνύο Γηπισκαηνύρνπο Κεραληθνύο ζε ζέκαηα 
ζρεδηαζκνύ, θαηαζθεπήο, ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ζύγρξνλσλ ππνδνκώλ γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ θξίζηκνπ θπζηθνύ 
θεθαιαίνπ ηνπ πιαλήηε, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηόζν ησλ ζεκεξηλώλ όζν θαη ησλ κειινληηθώλ 
θνηλσληώλ.

• Τγξώλ Απνβιήησλ

• ηεξεώλ Απνβιήησλ,

• Αηκνζθαηξηθήο Ρύπαλζεο,

• Τδαηηθώλ Πόξσλ

• Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο

• Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο

• Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο

• Αεηθόξνπ αλάπηπμεο
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MHXANIKOI ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

Γηάξθεηα ζπνπδώλ: 10 εμάκελα.

Δλδεηθηηθνί ηνκείο:

Ξεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο, Πρεδηαζκνύ & Αλάπηπμεο 
Ξεξηβαιινληηθώλ Γηεξγαζηώλ, Ξεξηβαιινληηθήο δξαπιηθήο 

& Γεσπεξηβαιινληηθήο Κεραληθήο.

Πρεδηαζκόο, δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε πξνγξακκάησλ θαη 
έξγσλ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο.
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MHXANIKOI ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ

• Πε Γηεζλείο Νξγαληζκνύο 
πνπ αζρνινύληαη κε ην 
ζρεδηαζκό θαη ηελ 
εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 
πξνζηαζίαο θαη αλάπηπμεο 
ηνπ πεξηβάιινληνο, ζε 
ππνπξγεία, ζε νξγαληζκνύο, 
ζε ηξάπεδεο, ζε ηερληθέο 
εηαηξείεο, 

• ζηε βηνκεραλία (κειέηεο 
δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο 
ηνπ πεξηβάιινληνο, κειέηεο 
πεξηβαιινληηθώλ 
επηπηώζεσλ γηα ηερληθά ή 
άιια έξγα), 

• σο ειεύζεξνο 
επαγγεικαηίαο 
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ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• Πθνπόο ηνπ Ρκήκαηνο απηνύ είλαη ε εθπαίδεπζε 

κεραλνιόγσλ κεραληθώλ πνπ ζα αζρνιεζνύλ κε 
ηε κειέηε, ην ζρεδηαζκό θαη ηελ θαηαζθεπή 
πισηώλ κέζσλ, ηελ ηερλνινγία ζαιαζζώλ, ηε 
κειέηε κεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, ηηο 
ζπλαθείο εθαξκνγέο Ζ/ θαη ηε λαπηηιηαθή 
νηθνλνκία.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 10 εμάκελα (γηα ηελ 
απόθηεζε ηνπ πηπρίνπ απαηηείηαη δηπισκαηηθή 
εξγαζία).
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ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• Δπαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο απνθνίησλ:

• Πην δεκόζην ηνκέα: πνπξγείν εκπνξηθήο Λαπηηιίαο, Ιηκεληθό 
Πώκα, Ξνιεκηθό Λαπηηθό, Διιεληθόο Λενγλώκνλαο, Δξεπλεηηθά 
Ηλζηηηνύηα, Δηαηξίεο, Ρξάπεδεο, Αζθαιηζηηθέο Δηαηξίεο. 

• Πηε λαππεγνθαηαζθεπαζηηθή θαη λαππεγνεπηζθεπαζηηθή 
βηνκεραλία. Πε λαππεγηαθά γξαθεία (κειεηεηήο, επηβιέπσλ, 
πξαγκαηνγλώκσλ, αμηώζεηο - claims, εθηηκήζεηο). 

• Υο ζύκβνπινη θαη εκπεηξνγλώκνλεο ζε λαπηηιηαθά ζέκαηα. 

• Πε Λαπηηιηαθέο Δηαηξίεο (κεραληθόο πινίνπ, αξρηκεραληθόο, 
επηβιέπσλ λέσλ θαηαζθεπώλ ή επηζθεπώλ, δηεθδηθήζεηο - claims, 
εθηηκήζεηο). 

• Δξγνιήπηεο δεκνζίσλ έξγσλ κεηά ηε ιήςε ηνπ ζρεηηθνύ 
κειεηεηηθνύ θαη εξγνιεπηηθνύ πηπρίνπ.
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ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΕΔΙΑΗ
ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 
• θνπόο ηνπ Σκήκαηνο απηνύ είλαη λα παξάγεη απνθνίηνπο πνπ 

ζα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ δεκηνπξγηθά λέεο ηερλνινγίεο, 
επηζηήκε θαη ηέρλε, γηα λα ζρεδηάζνπλ ιύζεηο κε ηε κνξθή 
εύρξεζησλ θαη ιεηηνπξγηθώλ πξντόλησλ θαη ζπζηεκάησλ ζε 
δηάθνξνπο ρώξνπο θαη πιαίζηα πνπ πνηθίιινπλ από ηηο γξαθηθέο θαη 
εθαξκνζκέλεο ηέρλεο, ηε ζρεδίαζε πξντόλησλ, έσο ην βηνκεραληθό 
ζρεδηαζκό.
Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα εμεηαζηνύλ θαη ζηα εηδηθά 
καζήκαηα ηνπ ειεύζεξνπ θαη ηνπ γξακκηθνύ ζρεδίνπ.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα
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ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΕΔΙΑΗ 
ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 

• Δπαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο απνθνίησλ:

• ΥΔΓΙΑΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ, ΥΔΓΙΑΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΙΚΟΙ 
ΚΟΜΟΙ

 Η ‘ζρεδίαζε ππεξεζηώλ’ (Service Design) αθνξά, γηα παξάδεηγκα, ζηνλ 
νιηζηηθό ζρεδηαζκό θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ζπζηαηηθώλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πνηόηεηα 
κηαο ππεξεζίαο, από ηελ νπηηθή ηεο εκπεηξίαο ηνπ ρξήζηε ή ηνπ πειάηε.

 Η ‘ζρεδίαζε γηα όινπο’ αλαθέξεηαη ζηε δπλαηόηεηα ρξήζεο ελόο πξντόληνο, 
ζπζηήκαηνο ή ππεξεζίαο από όινπο ηνπο πηζαλνύο ρξήζηεο – αλεμαξηήησο ησλ 
δεμηνηήησλ, ηεο ειηθίαο θαη άιισλ αηνκηθώλ δηαθνξώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
αλζξώπσλ κε εηδηθέο αλάγθεο.

 Οη εηθνληθνί θόζκνη είλαη ηξηζδηάζηαηα, δηαζπλδεδεκέλα πεξηβάιινληα 
πξνζνκνίσζεο όπνπ νη ρξήζηεο απνθηνύλ ςεθηαθή ελζσκάησζε θαη αιιειεπηδξνύλ 
κε άιινπο ρξήζηεο θαη 3D αληηθείκελα θαη’ αληηζηνηρία ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζκνπ.
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ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΑΣΡΑ 
• Πθνπόο ησλ Ρκεκάησλ απηώλ είλαη λα εθπαηδεύζνπλ επηζηήκνλεο ηθαλνύο 

λα αζρνινύληαη κε ηελ έξεπλα, αλάπηπμε θαη βειηίσζε ησλ κεζόδσλ 
παξαγσγήο ησλ βηνκεραληθώλ πξντόλησλ. Δπηπιένλ, νη ζπνπδαζηέο 
εθπαηδεύνληαη ζηε κειέηε, ηελ θαηαζθεπή, ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ ηερληθή 
εμππεξέηεζε δηαθόξσλ ρεκηθώλ εγθαηαζηάζεσλ. Ν θύξηνο ζθνπόο ηνπ 
ηκήκαηνο είλαη λα αλαιύεη, ζρεδηάδεη, αξηζηνπνηεί θαη ειέγρεη όιεο ηηο 
αλαγθαίεο θπζηθέο θαη ρεκηθέο δηεξγαζίεο ηεο ρεκηθήο βηνκεραλίαο θαη ησλ 
ζπλαθώλ κνλάδσλ κεηαπνίεζεο πιηθώλ.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 10 εμάκελα (γηα ηελ απόθηεζε ηνπ πηπρίνπ 
απαηηείηαη δηπισκαηηθή εξγαζία).

• Σνκείο 

• Κεραληθήο Γηεξγαζηώλ θαη Ξεξηβάιινληνο

• Σεκηθήο Ρερλνινγίαο θαη Δθαξκνζκέλεο Φπζηθνρεκείαο

• Δπηζηήκεο θαη Ρερλνινγίαο ιηθώλ
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ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

• Δπαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο απνθνίησλ 

• Πην δεκόζην ηνκέα, ζε ππνπξγεία, νξγαληζκνύο, ηξάπεδεο θιπ. 

• Κειεηεηέο, ηερληθνί ζύκβνπινη ή ππεύζπλνη πξνώζεζεο πσιήζεσλ 
ρεκηθώλ πξντόλησλ ζε βηνκεραλίεο.

• Πε ηερληθέο εηαηξίεο. 

• Πηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, κεηά από θνίηεζε ζηελ 
Α.Π.ΞΑΗ.Ρ.Δ. ΞΔ12.08 

• Δξγνιήπηεο δεκνζίσλ έξγσλ κεηά ηε ιήςε ηνπ ζρεηηθνύ 

κειεηεηηθνύ θαη εξγνιεπηηθνύ πηπρίνπ.
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ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΤΠΗΓΩΝ 

• Πθνπόο ηνπ Ρκήκαηνο απηνύ είλαη λα 
πξνζθέξεη εθηεηακέλεο ζπνπδέο ζηε 
Κεραληθή ζπκπεξηιακβάλνληαο ηηο 
δηάθνξεο πεξηνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε 
ζύγρξνλεο θαη κειινληηθέο αλάγθεο θαη 
αλαπηύμεηο ζηε Κεραλνινγία θαη ζηε 
Κεραληθή. 

.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 10 εμάκελα (γηα 
ηελ απόθηεζε ηνπ πηπρίνπ απαηηείηαη 

δηπισκαηηθή εξγαζία).
ΞΟΝΞΡΣΗΑΘΝΗ ΡΝΚΔΗΠ:

• ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΖΠ ΚΖΣΑΛΗΘΖΠ

• ΘΑΡΑΠΘΔΑΠΡΗΘΝΠ

• ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΝΠ 

• ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ
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ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΤΠΗΓΩΝ 

• Δπαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο απνθνίησλ:

• Κεραλνιόγνη ζε ζέζεηο αλάινγεο κε απηέο ησλ 
κεραλνιόγσλ κεραληθώλ.

• Αεξνλαππεγνί ζηελ αεξνπνξηθή βηνκεραλία. 

• Πε εξεπλεηηθά θέληξα. 

• Θαζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, 
κεηά από θνίηεζε ζηελ Α.Π.ΞΑΗ.Ρ.Δ. 
Δξγνιήπηεο δεκνζίσλ έξγσλ κεηά ηε ιήςε ηνπ 
ζρεηηθνύ κειεηεηηθνύ θαη εξγνιεπηηθνύ πηπρίνπ.
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ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΦΠΗΘΥΛ 
ΞΝΟΥΛ ΘΑΗ ΓΔΥΟΓΗΘΖΠ 

ΚΖΣΑΛΗΘΖΠ

ΠΣΝΙΔΠ ΒΗΝΙΝΓΗΑΠ

ΒΗΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΦΑΟΚΝΓΥΛ

ΒΗΝΣΖΚΔΗΑΠ ΘΑΗ 
ΒΗΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ

ΡΟΝΦΗΚΑ

ΓΑΠΝΙΝΓΗΑΠ

ΔΞΗΠΡΖΚΔΠ ΘΑΙΑΠΠΑΠ

ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΦΠΗΘΥΛ 
ΞΝΟΥΛ

ΓΔΥΞΝΛΗΑΠ

ΦΡΗΘΖΠ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ

ΕΥΗΘΖΠ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ
ΓΔΥΓΟΑΦΗΑΠ

ΓΔΥΙΝΓΗΑΠ

ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΙΗΘΥΛ

ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ 
ΙΗΘΥΛ

ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ

ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 
ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ
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• ΠΟΤΓΔ: 5 ΔΣΗ

• ΣΟΜΔΙ: Γεσξγηθήο Μεραλνινγίαο/ Γηαρείξηζεο Τδάηηθσλ 
Πόξσλ/ Δδαθνινγίαο θαη Γεσξγηθήο Υεκεί αο

• Απαξαίηεηεο γλώζεηο θαη ηερληθέο γηα:

• -ηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αμηνπνίεζε, ην 
ζρεδηαζκό θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθώλ πόξσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο (πδξνινγηθόο ζρεδηαζκόο γηα ηελ αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε 
θαη πξνζηαζία ησλ επηθαλεηαθώλ θαη ππνγείσλ απνζεκάησλ λεξνύ θαη ηελ 
πξόιεςε ησλ πδξνινγηθώλ θηλδύλσλ (πιεκκύξεο, μεξαζίεο)

• -ην ζρεδηαζκό, εθζπγρξνληζκό θαη δηαρείξηζε εγγεηνβειηησηηθώλ έξγσλ,  
όπσο είλαη ηα έξγα απνηακίεπζεο ηνπ λεξνύ, ηα έξγα κεηαθνξάο 
(ζπιινγηθά αξδεπηηθά δίθηπα), ηα έξγα δηαλνκήο ηνπ λεξνύ ζηνλ αγξό 
(ζπζηήκαηα άξδεπζεο), αιιά θαη έξγα πξνζηαζίαο (ζηξαγγηζηηθά δίθηπα 
αληηπιεκκπξηθά έξγα)

•

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΔΧΡΓΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ)

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ 
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ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΔΧΡΓΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ)

• Δπαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο απνθνίησλ:

 ηα ππνπξγεία γεσξγίαο, πεξηβάιινληνο θαη αλάπηπμεο. 

 ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε (λνκαξρίεο, δήκνπο). 

 ηελ Αγξνηηθή Σξάπεδα. 

 ε γεσξγηθνύο ζπλεηαηξηζκνύο, ζε ζεξκνθήπηα, 
θηελνηξνθηθέο θαη ηρζπνηξνθηθέο κνλάδεο, εγθαηαζηάζεηο 
ςπθηηθώλ ζαιάκσλ θαη απνζήθεπζε αγξνηηθώλ πξντόλησλ, 
ιεηηνπξγία αγξνηηθώλ κεραλεκάησλ θαηεξγαζίαο εδάθνπο 
θαη ζπιινγήο γεσξγηθώλ πξντόλησλ.

• Καζεγεηήο Γ.Δ. Γεσπόλνο & Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ 
Πεξηβάιινληνο (ρξεηάδεηαη Παηδαγσγηθή Δπάξθεηα).

• ΓΔΩΠΟΝΟΗ ΠΔ14.04
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ΒΙΟΛΟΓΙΑ

•Οη ηξεηο θαηεπζύλζεηο είλαη:

• Α. Πεξηβαιινληηθή Βηνινγία 

•Β. Μνξηαθή Βηνινγία, Γελεηηθή θαη Βηνηερλνινγία

• Γ. Γεληθή. 

•Σα καζήκαηα επηινγήο θαη θαηεύζπλζεο δειώλνπλ ηελ εηδίθεπζε α) ηε δηδαζθαιία ηεο Βηνινγίαο ζηε 
Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, β) ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα ζε όια ηα επίπεδα ηεο δσήο, 

•γ) ηελ εμέηαζε θαη ηαπηνπνίεζε βηνινγηθνύ πιηθνύ, ε) ηηο εθαξκνγέο κεζόδσλ βηνηερλνινγίαο θαη 
γελεηηθήο κεραληθήο
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ΒΙΟΛΟΓΙΑ

•ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ ΑΠΟΦΟΙΣΧΝ

•Καζεγεηήο Βηνιόγνο Γ.Δ., ΠΔ04.04

•ε λνζνθνκεία, βηνταηξηθά θαη δηαγλσζηηθά θέληξα, 
εξεπλεηηθά ηδξύκαηα, 

•ζε ππνπξγεία σο Πεξηβαιινληνιόγνο, ΠΔ12.13
• Ηρζπνιόγνο, ζε Οξγαληζκνύο (Δζληθόο Οξγαληζκόο 
Φαξκάθσλ), 

•ζηνλ ηνκέα ηεο δηαθήκηζεο θαη ηεο πξνώζεζεο θαξκάθσλ, ζε 
βηνκεραλίεο ζηα ηκήκαηα παξαγσγήο θαη πνηνηηθνύ ειέγρνπ 
ηξνθίκσλ, κνλάδεο εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο, 
πδαηνθαιιηέξγεηεο, κειέηεο πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ, 
κνλάδεο βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ
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ΒΙΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΧΝ (ΙΧΑΝΝΙΝΑ)

• ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ ΑΠΟΦΟΙΣΧΝ

• ζηελ εθπαίδεπζε όισλ ησλ βαζκίδσλ, λα εξγαζηνύλ θαη λα αλαιάβνπλ ηελ επζύλε εμεηάζεσλ ζε 
δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα, όπσο κηθξνβηνινγίαο, κνξηαθήο βηνινγίαο, γελεηηθήο, θ.ά.*, λα δηελεξγνύλ 
νηθνινγηθνύο ειέγρνπο, πεξηβαιινληηθέο αλαιύζεηο θαη κειέηεο*, λα αλαιάβνπλ ηελ νξγάλσζε, ηε 
δηαρείξηζε θαη ηελ πξνζηαζία βηνηηθώλ παξαγόλησλ ζε πεξηνρέο πξνζηαζίαο ηεο θύζεο θαη εζληθά 
πάξθα*, λα εθπνλνύλ κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ δηνίθεζε, δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ζαιάζζησλ 
πάξθσλ θαη πδξνβηόηνπσλ*, λα απαζρνινύληαη ζηνπο ηνκείο ηεο βηνηερλνινγίαο ηεο γελεηηθήο 
κεραληθήο θαη ηεο βηνπιεξνθνξηθήο, θ.ά.

• Δπίζεο, ζύκθσλα κε ην ΦΔΚ ηεύρνο Α 159/1-8-2008, ην πηπρίν ηνπ Σκήκαηνο Βηνινγηθώλ 
Δθαξκνγώλ θαη Σερλνινγηώλ αλαγλσξίδεηαη σο ηππηθό πξνζόλ δηνξηζκνύ ζε ζέζεηο πξνζσπηθνύ 
ηνπ θιάδνπ ΠΔ04 Δηδηθόηεηαο Ο4 Βηνιόγσλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 

• ελώ παξάιιεια νη απόθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα δηεθδηθήζνπλ ζέζεηο 
απαζρόιεζεο ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα πνπ ππάγνληαη ζηνλ θιάδν ΠΔ Πεξηβαιινληνιόγσλ.
ΠΔ12.13

•
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ΒΙΟΣΔΦΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ

Γηάξθεηα θνίηεζεο: 10 εμάκελα

•Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ ζνπ ζην Σκήκα ζα  παξαθνινπζήζεηο ππνρξεσηηθά 
καζήκαηα θαη καζήκαηα επηινγήο (ζεσξία θαη εξγαζηήξηα), ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ 
καζήκαηα ηνπ βαζηθνύ Γεσπνληθνύ θνξκνύ θαη εμεηδηθεπκέλα Βηνινγηθά θαη 
Βηνηερλνινγηθά καζήκαηα.

•α) Βαζηθέο αξρέο Βηνινγίαο Κπηηάξνπ, Βηνρεκείαο θαη Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη 
Γελεηηθήο, 

•β) Μαζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ κειέηε νξγαληζκώλ κε ηδηαίηεξν 
Βηνηερλνινγηθό θαη Γεσπνληθό ελδηαθέξνλ (Μηθξνβηνινγία, Φπζηνινγία Φπηώλ θ.α.)

•γ) Βηνηερλνινγηθά καζήκαηα πνπ εηζάγνπλ ηνλ θνηηεηή ζηηο λέεο ζρεηηθέο 
ηερλνινγίεο θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπο (Σερλνινγία αλαζπλδπαζκέλνπ DNA, 
Βηνηερλνινγία θπηώλ-δώσλ-κηθξννξγαληζκώλ, Δλδπκηθή Σερλνινγία, Μεηαβνιηθή 
Μεραληθή, Μηθξνβηαθέο Επκώζεηο θ.α.)
•
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ΒΙΟΣΔΦΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ

•Δπαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο απνθνίησλ:
•Γεσπόλνη ζηα ππνπξγεία γεσξγίαο θαη πεξηβάιινληνο, 
ζε νξγαληζκνύο επνπηεπόκελνπο από ην Τπνπξγείν 
Γεσξγίαο. 
•ε γεσξγηθνύο ζπλεηαηξηζκνύο, ζεξκνθήπηα θαη 
αγξνθηήκαηα. 
•ΠΔ14.04
•ε εξεπλεηηθά θέληξα. 
•ηελ αγξνηηθή ηξάπεδα.
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ΒΙΟΦΗΜΔΙΑ & ΒΙΟΣΔΦΝΟΛΟΓΙΑ ΛΑΡΙΑ

• ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ 

• Οη πηπρηνύρνη βηνρεκηθνί-βηνηερλνιόγνη  κπνξνύλ λα εξγαζηνύλ ζε 

ηδησηηθνύο θαη δεκόζηνπο θνξείο ζε δηαγλσζηηθά ή εξεπλεηηθά 

εξγαζηήξηα, ζε θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο -παξαγσγήο ή εκπνξίαο 

θαξκάθσλ, ζε εξγαζηήξηα πνηνηηθνύ ειέγρνπ, ζε θνξείο παξαγσγήο θαη 

ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ, ζε βηνκεραλίεο/βηνηερλίεο παξαγσγήο λέσλ 

βηνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ, 

• ζε θνξείο πνπ δηεμάγνπλ βηνρεκηθό θαη βηνηερλνινγηθό έιεγρν 

παξακέηξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο 

• ζηε δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. θιάδνο ΠΔ04.04,

• ΦΔΚ Α αξ.130/5 Απγνύζηνπ 2009
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ΓΔΩΓΡΑΥΙΑ

• Πθνπόο ησλ Ρκεκάησλ απηώλ είλαη ε θαηάξηηζε επηζηεκόλσλ ηθαλώλ λα 
δηεξεπλνύλ ηηο ζρέζεηο πνπ δηακνξθώλνληαη αλάκεζα ζηα θαηλόκελα ηνπ 
ηόπνπ θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ αλζξώπνπ. 

• Ν κειινληηθόο πηπρηνύρνο ηνπ ηκήκαηνο δελ πεξηνξίδεηαη κόλν ζε κηα 
ζπκβαηηθή ζεώξεζε θαη πεξηγξαθή ησλ αλζξώπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 
ησλ κεηαβνιώλ ζην θπζηθό πεξηβάιινλ

•
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα. ΚΞΠ: «Δθαξκνζκέλε Γεσγξαθία θαη 
Γηαρείξηζε Σώξνπ» 

• ΓΔΩΓΡΑΦΙΑ (ΑΘΖΛΑ)ΣΑΟΝΘΝΞΔΗΝ

• 2.ΓΔΥΓΟΑΦΗΑΠ (ΚΡΗΙΖΛΖ)ΞΑΛ ΑΗΓΑΗΝ
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ΓΔΩΓΡΑΥΙΑ

ΔΠΑΓΓΓΔΛΜΑΣΙΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ 
ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ

Δξγαζία ζε εθαξκνγέο γεσγξαθηθνύ πεξηερνκέλνπ θαη 
ραξαθηήξα

παξαγσγή απνθνίησλ νη νπνίνη ζα ζηειερώζνπλ ηελ 
πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα θαη κεηαιπθεηαθή

εθπαίδεπζε

ΠΔ04 Γεσιόγσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε, θαζώο θαη 
ζην ΠΔ Πεξηβάιινληνο
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ΓΕΩΛΟΓΙΑ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
(ΑΘΘΝΑ)ΕΚΠΑ

ΓΕΩΛΟΓΙΑ 
(ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ)ΑΠΘ

ΓΕΩΛΟΓΙΑ (ΠΑΣΡΑ)ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ



ΓΔΩΛΟΓΙΑ

• Πθνπόο ησλ Ρκεκάησλ απηώλ είλαη λα αλαπηύμνπλ ηελ έξεπλα 
ζρεηηθά κε ηε δνκή, ηε ζύληαμε θαη ηηο δπλακηθέο δηαδηθαζίεο ηεο 
γεο κε ζηόρν ηελ θαηαλόεζε ηεο γέλεζεο θαη ηεο εμέιημεο ηνπ 
πιαλήηε καο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ γλώζεσλ απηώλ γηα ηε ιύζε 
πξαθηηθώλ πξνβιεκάησλ, όπσο είλαη ν εληνπηζκόο θαη ε 
εθκεηάιιεπζε νξπθηώλ, πξώησλ πιώλ, ππνγείσλ πδάησλ θαη ε 
κειέηε θαηλνκέλσλ όπσο νη ζεηζκνί, νη θαηνιηζζήζεηο θηι.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα. 1νο Θύθινο Καζεκάησλ

• Καζήκαηα ηεο Πρνιήο Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ, όπσο Φπζηθή, Σεκεία, Καζεκαηηθά

• 2νο Θύθινο Καζεκάησλ (Γ΄, Γ΄, Δ΄ & Πη

• καζήκαηα θνξκνύ ησλ Γεσινγηθώλ Δπηζηεκώλ

• 3νο Θύθινο Καζεκάησλ (Ε΄ & Ζ΄ εμάκελα)

• Νη εμεηδηθεύζεηο είλαη: (α) Νξπθηέο Ξξώηεο Ύιεο, (β) Γεληθή, Θαιάζζηα Γεσινγία θαη 
Γεσδπλακηθή θαη (γ) Δθαξκνζκέλε Γεσινγία θαη Γεσθπζηθή
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ΓΔΩΛΟΓΙΑ

• Δπαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο απνθνίησλ:

• Πηνλ ηδησηηθό ηνκέα ζε εηαηξίεο κε αληηθείκελν ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ 
νξπθηνύ πινύηνπ. Πε γξαθεία γεσινγηθώλ θαη γεσθπζηθώλ εξεπλώλ. Πε 
ηερληθέο εηαηξίεο. Θαζεγεηέο ζηε δεκόζηα θαη ηδησηηθή εθπαίδεπζε (κεηά 
από παξαθνινύζεζε παηδαγσγηθώλ καζεκάησλ). 

• Πε θξαηηθέο ππεξεζίεο θαη νξγαληζκνύο, όπσο ην Ηλζηηηνύην Γεσινγηθώλ 
θαη Κεηαιιεπηηθώλ Δξεπλώλ, ηε ΓΔΖ, ηε Γεκόζηα Δπηρείξεζε Ξεηξειαίνπ, 
ην Ηλζηηηνύην Υθεαλνγξαθηθώλ θαη Αιηεπηηθώλ Δξεπλώλ, ην Γεκόθξηην, ην 
Δζληθό Αζηεξνζθνπείν Αζελώλ, ην Ηλζηηηνύην Ρερληθήο Πεηζκνινγίαο θαη 
Αληηζεηζκηθώλ θαηαζθεπώλ θιπ. 

• Πε δεκόζηεο θαη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο κειεηνύλ γεσγξαθηθά, 
ηζηνξηθά θαη πνιηηηζκηθά πεξηνρέο ηεο Διιάδνο, ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο 
Δπξώπεο. Πηα ΚΚΔ θαη ζε εθδνηηθνύο νίθνπο ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ 
επηζηήκε ηνπο. ΠΔ04.05

• Ωο ζεηζκνιόγνη (κεηαπηπρηαθή εηδίθεπζε).ΦΔΘ 297/29.12.00
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ΓΕΩΠΟΝΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ)
ΑΠΘ

ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΙΧΘΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΔΑΣΙΝΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
(ΒΟΛΟ)ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΒΟΛΟ)ΠΑΝ ΘΕΑΛΙΑ

15.485



ΓΕΩΠΟΝΙΑ

Πθνπόο ηνπ Ρκήκαηνο απηνύ είλαη ε εθπαίδεπζε επηζηεκόλσλ πνπ ζα αζρνιεζνύλ 
κε ην ζρεδηαζκό, θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή κειεηώλ θαη πξνγξακκάησλ γεσξγηθήο 
αλάπηπμεο πνπ ζα ζηνρεύνπλ ζηελ αύμεζε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο θαη ζηελ 
πνηνηηθή βειηίσζή ηεο.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 10 εμάκελα. 

Πποπηςσιακοί Τομείρ: 

Αγποηικήρ Οικονομίαρ, /Δγγείων Βεληιώζεων, Δδαθολογίαρ και 
Γεωπγικήρ Μησανικήρ, Δπιζηήμηρ και Τεσνολογίαρ Τποθίμων, Εωικήρ 
Παπαγωγήρ, Οπωποκηπεςηικών & Αμπέλος, Φςηοπποζηαζίαρ,
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ΓΕΩΠΟΝΙΑ

• Δπαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο απνθνίησλ:

• Γεσπόλνη ζηα ππνπξγεία γεσξγίαο θαη πεξηβάιινληνο, ζε νξγαληζκνύο 
επνπηεπόκελνπο από ην πνπξγείν Γεσξγίαο. 

• Πε γεσξγηθνύο ζπλεηαηξηζκνύο, ζεξκνθήπηα θαη αγξνθηήκαηα. 

• Πε εξεπλεηηθά θέληξα. 

• Πηελ αγξνηηθή ηξάπεδα. 

• Πε βηνκεραλίεο θαη επηρεηξήζεηο κεηαπνίεζεο θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 
αθνξνύλ ζηε θπηηθή θαη δσηθή παξαγσγή.

• Θαζεγεηέο ζηε δεκόζηα θαη ηδησηηθή εθπαίδεπζε, από ην 2002, αθνύ θνηηήζνπλ θαη 
ζη ελ  Α.Π.ΞΑΗ.Ρ.Δ. Διεύζεξνη επαγγεικαηίεο. 

• ΔΞΑΓΓΓΔΙΚΑΡΗΘΔΠ ΓΛΑΡΝΡΖΡΔΠ ΑΞΝΦΝΗΡΥΛ

• ΓΔΥΞΝΛΝΗ-ΓΑΠΝΙΝΓΗΑΠ & ΦΠ.ΞΔΟ/ΛΡΝΠ ΠΔ14.04  
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

• Ζ Δπηζηήκε ηεο Εσηθήο Ξαξαγσγήο είλαη κηα 
Δθαξκνζκέλε Βηνινγηθή Δπηζηήκε. Πθνπόο ηεο 
είλαη λα ζνπ παξέρεη έλα ζηέξεν βηνινγηθό 
ππόβαζξν,  ζε ζπλδπαζκό κε γλώζεηο 
νηθνλνκίαο θαη ηερλνινγίαο πνπ εθαξκόδνληαη 
ζηελ εθηξνθή θαη δηαρείξηζε ησλ παξαγσγηθώλ 
δώσλ θαη πδξόβησλ νξγαληζκώλ 
(πδαηνθαιιηέξγεηεο) γηα ηελ παξαγσγή επαξθώλ 
θαη πνηνηηθώλ πξντόλησλ γηα θαηαλάισζε από 
ηνλ άλζξσπν

• Γηάξθεηα θνίηεζεο: 10 εμάκελα
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

• Δπαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο απνθνίησλ: Πηα ππνπξγεία 
γεσξγίαο θαη αλάπηπμεο θαη ζε αγξνηνβηνκεραληθνύο 
ζπλεηαηξηζκνύο. Πε νξγαληζκνύο ηνπ δεκνζίνπ, όπσο π.ρ. ν 
Νξγαληζκόο Γεσξγηθώλ Αζθαιίζεσλ (Ν.Γ.Α.).

• Πε εξεπλεηηθά θέληξα. Πε βηνκεραλίεο θαη επηρεηξήζεηο 
κεηαπνίεζεο αγξνηηθώλ πξντόλησλ θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 
αθνξνύλ ζηε θπηηθή θαη δσηθή παξαγσγή. 

• Πε ηδησηηθά εξγαζηήξηα αλάιπζεο ηξνθίκσλ, νηλνινγηθά 
εξγαζηήξηα, εηαηξίεο πώιεζεο πξώησλ πιώλ θαη κεραλνινγηθνύ 
εμνπιηζκνύ γηα ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ.

• Πε ζεξκνθήπηα θαη αγξνθηήκαηα. 

• Θαζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, από ην 2002, αθνύ 
θνηηήζνπλ θαη ζηελ Α.Π.ΞΑΗ.Ρ.Δ.
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

• Γηάξθεηα θνίηεζεο: 10 εμάκελα

• Ρν Ρκήκα ΔΦΞ ζνπ παξέρεη ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε ζε 
ζέκαηα:

• α) Θαξπνθόξσλ Γέληξσλ θαη Ακπέινπ (ακπεινγξαθία, ακπεινθνκία, 
δελδξνθνκία, ηερληθέο θαιιηέξγεηαο, θπζηνινγία   ζξέςεο, θπηνπξνζηαζία, 
θα),

• β) Φπηώλ Κεγάιεο Θαιιηέξγεηαο (αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο, βηνκεραληθά, 
ελεξγεηαθά, αξσκαηηθά θαη θαξκαθεπηηθά θπηά, θπζηνινγία ζξέςεο, 
θπηνπξνζηαζία, αμηνιόγεζε γελεηηθνύ πιηθνύ, βηνινγηθή γεσξγία, βηνινγία 
θαη θαηαπνιέκεζε δηδαλίσλ, θα),

• γ) Θεπεπηηθώλ θαη Αλζνθνκηθώλ Θαιιηεξγεηώλ (ιαραλνθνκηθά, 
ιαραλεπόκελα θαη αλζνθνκηθά είδε, ηερληθέο θαιιηέξγεηαο, πδξνπνληθέο 
θαιιηέξγεηεο, θπζηνινγία αλάπηπμεο θιπ

•
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

• Δπαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο απνθνίησλ:

• Γεσπόλνη ζηα ππνπξγεία γεσξγίαο θαη πεξηβάιινληνο, ζε νξγαληζκνύο 
επνπηεπόκελνπο από ην πνπξγείν Γεσξγίαο.

• Πε γεσξγηθνύο ζπλεηαηξηζκνύο, ζεξκνθήπηα, θήπνπο θαη αγξνθηήκαηα. 

• Πε εξεπλεηηθά θέληξα.

• Πηελ αγξνηηθή ηξάπεδα. 

• Πε βηνκεραλίεο θαη επηρεηξήζεηο κεηαπνίεζεο θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ 
πνπ αθνξνύλ ζηε θπηηθή παξαγσγή. 

• Θαζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, από ην 2002, αθνύ θνηηήζνπλ 
θαη ζηελ Α.Π.ΞΑΗ.Ρ.Δ. Διεύζεξνη επαγγεικαηίεο.
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ΔΑΟΛΟΓΙΑ

• ΠΟΤΓΔ

• ΞΟΝΞΡΣΗΑΘΝΗ ΡΝΚΔΗΠ: νηθνινγία, γεληθή βνηαληθή-κνξθνινγία, 
κεηεσξνινγία θαη θιηκαηνινγία, ηερληθό ζρέδην, γεληθή εδαθνινγία, 
κεραληθέο επηζηήκεο-εθαξκνζκέλε κεραληθή, δαζηθή εδαθνινγία.

• ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ

• Πην π. Γεσξγίαο, ζηηο Γηεπζύλζεηο δαζώλ ησλ Λνκαξρηώλ, ζηηο πεξεζίεο 
Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ζηελ Αγξνηηθή Ρξάπεδα, ζε ζπλεηαηξηζκνύο, 
δαζηθέο εθκεηαιιεύζεηο, ηδησηηθά δάζε, σο ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο 
ηδξύνληαο γξαθείν κειεηώλ. 

• Θαζεγεηήο Γ.Δ. Γεσπόλνο & Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ Ξεξηβάιινληνο 
(ρξεηάδεηαη Ξαηδαγσγηθή Δπάξθεηα), ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝΠ 14.05
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ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΘΑΛΑΑ (ΜΤΣΙΛΘΝΘ)ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΤ



ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΘΑΛΑΑ 

• Πηόρνο ηνπ ηκήκαηνο είλαη ε εθπαηδεπηηθή θαη εξεπλεηηθή 
δξαζηεξηόηεηα ζε: ζέκαηα Θαιάζζηνπ Ξεξηβάιινληνο, ζέκαηα 
Ρερλνινγίαο ηεο Αιηείαο, Αιηεπηηθήο Δθκεηάιιεπζεο θαη Αιηεπηηθήο 
Γηαρείξηζεο, ζέκαηα δαηνθαιιηεξγεηώλ θαη ζέκαηα Θαιαζζίσλ 
Δθαξκνγώλ.

• Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα

• . Η παξαθνινύζεζε Ξέλεο Γιώζζαο, θαηά πξνηίκεζε 
Αγγιηθήο, είλαη ππνρξεσηηθή. Σν πξόγξακκα ζπνπδώλ 
πεξηιακβάλεη ζεξηλή πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηώλ ζε 
νξγαληζκνύο θαη επηρεηξήζεηο.
Σνκείο: Θαιαζζίσλ Γηεξγαζηώλ. Θαιαζζίσλ Ξόξσλ. Θαιαζζίσλ 
Δθαξκνγώλ.
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ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΘΑΛΑΑ 

• Δπαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο απνθνίησλ: Πην δεκόζην ηνκέα (πνπξγείν 
Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, Δκπνξηθήο Λαπηηιίαο θιπ.). Πην 
Γεληθό Δπηηειείν Λαπηηθνύ (δξνγξαθηθή πεξεζία), θιπ. Πε λαπηηιηαθά γξαθεία 
θαη γξαθεία κειεηώλ (γηα παξάθηηα θαη ζαιάζζηα έξγα). Πε παλεπηζηεκηαθά θαη 
εξεπλεηηθά ηδξύκαηα (Δζληθό Θέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ).

• Νη απόθνηηνη ηνπ Ρκήκαηνο Δπηζηεκώλ ηεο Θάιαζζαο κπνξνύλ λα αζθήζνπλ, 
εθόζνλ ην επηζπκνύλ, ην επάγγεικα ηνπ Ιρζπνιόγνπ. Κε απιή αίηεζή ηνπο 
εγγξάθνληαη ζην Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο (ΓΔΥΡΔΔ) θαη ιακβάλνπλ ηε 
ζρεηηθή άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο (Ηρζπνιόγνπ). 

• Πεκεηώλεηαη όηη ε απαζρόιεζε, κε ακνηβή ηρζπνιόγνπ είλαη ππνρξεσηηθή ζε 
κνλάδεο ηρζπνθαιιηεξγεηώλ (Ξ.Γ. 344/2000, ΦΔΘ 297/Α), ζε επηρεηξήζεηο 
παξαγσγήο ηρζπνγελεηηθνύ πιηθνύ, ζε κνλάδεο κεηαπνίεζεο αιηεπηηθώλ πξντόλησλ, 
ζε βηνκεραλίεο παξαζθεπήο ηρζπνηξνθώλ, ζε ηρζπόζθαιεο, θαζώο επίζεο θαη γηα ηε 
ζύληαμε κειεηώλ επελδπηηθώλ ζρεδίσλ πδαηνθαιιηεξγεηώλ, βάζεη όζσλ 
πξνβιέπνληαη από ην πην πάλσ Ξξνεδξηθό Γηάηαγκα «'Αζθεζεο επαγγέικαηνο 
Γεσηερληθνύ».
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

• θνπόο ηνπ Σκήκαηνο απηνύ είλαη ε κειέηε ηεο επηζηήκεο ηνπ 
πεξηβάιινληνο, ηεο δηαρείξηζεο ησλ ρξήζεσλ ηεο γεο θαη ηεο αμηνπνίεζεο 
ησλ θπζηθώλ πόξσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ. 
Απνζηνιή ηνπ είλαη:

• Ζ ζπζηεκαηηθή κειέηε, θαηαλόεζε θαη πξνζηαζία ηεο επηζηήκεο ηνπ 
πεξηβάιινληνο. 

• Ζ δηαρείξηζε ρξήζεσλ γεο.

• Ζ αμηνπνίεζε θπζηθώλ πόξσλ.

• Νη κέζνδνη ζρεδηαζκνύ θαη ρξήζεσλ ησλ θπζηθώλ πόξσλ. 

• Ζ αληηκεηώπηζε πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ. 

• Ζ δηαθαλήο έξεπλα ηνπ αλζξώπηλνπ βίνπ ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 10 εμάκελα
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

• Δπαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο απνθνίησλ:

• Πηα ππνπξγεία πεξηβάιινληνο, γεσξγίαο, 
αλάπηπμεο θαη ζε άιινπο θξαηηθνύο θνξείο θαη 
θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 

• Κειεηεηέο ζεκάησλ πεξηβάιινληνο θαη θπζηθώλ 
πόξσλ. 

• Πε ζπλεηαηξηζκνύο θαη επηρεηξήζεηο. 

• Θαζεγεηέο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε. 
ΞΔ14.05
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ 

• ΠΟΤΓΔ

• Νη θύξηνη ζεκαηηθνί ππιώλεο ηεο Δπηζηήκεο θαη 
Ρερλνινγίαο Ρξνθίκσλ είλαη ε Σεκεία 
Ρξνθίκσλ, ε Κηθξνβηνινγία Ρξνθίκσλ, ε 
Κεραληθή Ρξνθίκσλ θαη ε Γηαηξνθή ηνπ 
Αλζξώπνπ

• Γηάξθεηα θνίηεζεο: 10 εμάκελα
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 
• Δπαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο απνθνίησλ:

• Πηα ππνπξγεία γεσξγίαο θαη αλάπηπμεο θαη ζε αγξνηνβηνκεραληθνύο 
ζπλεηαηξηζκνύο. Πε νξγαληζκνύο ηνπ δεκνζίνπ, όπσο π.ρ. ν Νξγαληζκόο 
Γεσξγηθώλ Αζθαιίζεσλ (Ν.Γ.Α.). Πε εξεπλεηηθά θέληξα. 

• Πε βηνκεραλίεο θαη επηρεηξήζεηο κεηαπνίεζεο αγξνηηθώλ πξντόλησλ θαη 
άιισλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνύλ ζηε θπηηθή θαη δσηθή παξαγσγή. 

• Πε ηδησηηθά εξγαζηήξηα αλάιπζεο ηξνθίκσλ, νηλνινγηθά εξγαζηήξηα, 
εηαηξίεο πώιεζεο πξώησλ πιώλ θαη κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ γηα ηε 
βηνκεραλία ηξνθίκσλ. 

• Πε ζεξκνθήπηα θαη αγξνθηήκαηα.

• Θαζεγεηέο (ΞΔ14.04) ζηε δεκόζηα δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.
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ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ (ΘΡΑΚΛΕΙΟ)ΠΑΝ ΚΡΘΣΘ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ (ΠΑΣΡΑ)ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ

ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

10.388



ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ

• Πθνπόο ηνπ Ρκήκαηνο απηνύ είλαη λα θαιιηεξγεί θαη λα πξνάγεη ηελ 
Δπηζηήκε ησλ ιηθώλ κε ηε ζεσξεηηθή θαη εθαξκνζκέλε 
δηδαζθαιία θαη έξεπλα, λα παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο ηνπ εθόδηα πνπ 
εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα θαηάξηηζε γηα ηελ επηζηεκνληθή εμέιημε 
θαη επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία θαη λα θαηαξηίδεη επηζηήκνλεο 
πνπ ζα αζρνιεζνύλ ζηνπο ηνκείο ησλ ηερλνινγηθώλ θαη βηνταηξηθώλ 
εθαξκνγώλ ηεο επηζηήκεο ησλ πιηθώλ, ηνπ ζρεδηαζκνύ, παξαγσγήο 
θαη θπζηθνρεκηθνύ ειέγρνπ ησλ πιηθώλ, ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο 
ζεηηθέο επηζηήκεο θαη ηεο έξεπλαο ζηελ Δπηζηήκε θαη ηελ 
Ρερλνινγία ησλ πξνεγκέλσλ πιηθώλ.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 10 εμάκελα 

• (Ρν πξόγξακκα ζπνπδώλ πεξηιακβάλεη ζεσξεηηθή θαηάξηηζε, 
εξγαζηεξηαθή εμάζθεζε ησλ θνηηεηώλ θαζώο θαη εθπόλεζε 
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο).
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ΕΠΙΣΗΜΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ

• Δπαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο απνθνίησλ:

• Ζ έξεπλα θαη ε ξαγδαία απμαλόκελε παξαγσγή πξνεγκέλσλ 
πιηθώλ, κε εθαξκνγέο ζηηο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξηθήο, ησλ 
επηθνηλσληώλ, ηεο βηνηερλνινγίαο, ηεο ηαηξηθήο θαη όισλ ησλ 
βηνκεραληθώλ εθαξκνγώλ πξνζθέξεη ζεκαληηθέο θαη απμαλόκελεο 
δπλαηόηεηεο απαζρόιεζεο ζε:

• Δξεπλεηηθά θέληξα, ηλζηηηνύηα θ.ά. 

• Δπηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνύο ηνπ δεκόζηνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα. 
Δηαηξίεο ειέγρνπ ηεο πνηόηεηαο ησλ πιηθώλ. 

• Πηε δεκόζηα θαη ηδησηηθή εθπαίδεπζε γηα ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ 
ηεο εηδηθόηεηάο ηνπο. Υο εθπαηδεπηηθνί  ΞΔ04.06
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ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
(ΚΟΗΑΝΘ)ΠΑΝ ΔΤΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
(ΞΑΝΘΘ)ΔΠΘ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
(ΧΑΝΙΑ)ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ 
ΚΡΘΣΘ



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

• θνπόο ηνπ Σκήκαηνο απηνύ είλαη ε εθπαίδεπζε αηόκσλ ηθαλώλ λα 
θαηαλννύλ θαη λα εξκελεύνπλ ηα ηερλνινγηθά, θνηλσληθά, εζηθά θαη 
δηαρεηξηζηηθά πξνβιήκαηα ηνπ θπζηθνύ θαη αλζξσπνγελνύο πεξηβάιινληνο 
θαη λα ζπκβάιινπλ ζηε ιύζε ηνπο κε κηα αληίιεςε ηεο πνιπκέξεηαο θαη 
ζπλνιηθόηεηάο ηνπο. 

• Νη άμνλεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ "νηθνζπζηεκηθή" πξνζέγγηζε πεξηθιείνπλ 
θπξίσο ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηηρ Βιολογίαρ, ηηρ Κοινωνιολογίαρ, 
ηηρ Οικονομίαρ, ηηρ Πεπιβαλλονηικήρ Μησανικήρ, ηος Γομημένος 
Πεπιβάλλονηορ και ηηρ Πολεοδομίαρ.

• Γηάξθεηα θνίηεζεο: 10 εμάκελα.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

• Δπαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο απνθνίησλ: 

 Νη πηπρηνύρνη ηνπ Ρκήκαηνο απηνύ κπνξνύλ λα εξγαζηνύλ ηόζν ζην δεκόζην ηνκέα 
θαη ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε όζν θαη ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα ζε ζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη 
κε ζέκαηα: 

 Ξεξηβαιινληηθήο ηερλνινγίαο ησλ ρεξζαίσλ θαη πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ. 
Νηθνινγίαο ησλ έκβησλ νξγαληζκώλ θαη εηδηθόηεξα ηνπ αλζξώπνπ.

 Δθαξκνγήο θαη ειέγρνπ ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ηεο πνιηηείαο. 

 Θαηάξηηζεο θαη εθαξκνγήο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο αγσγήο 
ζε όια ηα επίπεδα ηεο εθπαίδεπζεο.

 Γηαρείξηζεο θαη δηνίθεζεο νξγαληζκώλ θαη ππεξεζηώλ πνπ αζρνινύληαη κε ην 
ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. 

 Δπίζεο, από ην 2002, νη απόθνηηνη ηνπ ηκήκαηνο ζα κπνξνύλ λα εξγαζηνύλ σο 
θαζεγεηέο ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, αθνύ θνηηήζνπλ θαη ζηελ Α.Π.ΞΑΗ.Ρ.Δ. 
ΞΔ12.13
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ΘΔΣΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ

ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΥΛ

ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΥΛ

ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΖΠ

ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ

ΦΠΗΘΖΠ ΣΖΚΔΗΑΠ

ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΖΠ ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑ
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ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ
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ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & 
ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 

• Πηελ θαηεύζπλζε ηνπ Καζεκαηηθνύ Δθαξκνγώλ εθηόο ηνπ βαζηθνύ καζεκαηηθνύ 
ππόβαζξνπ πνπ απνθηνύλ νη θνηηεηέο δίλεηαη έκθαζε θαη ζηελ Καζεκαηηθή 
Κνληεινπνίεζε, ηα πνινγηζηηθά Καζεκαηηθά, ηελ Δθαξκνζκέλε Πηαηηζηηθή, ηηο 
Πηνραζηηθέο Γηαδηθαζίεο, ηα Νηθνλνκηθά Καζεκαηηθά, ηελ πνινγηζηηθή Κεραληθή 
θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο Κεραληθήο.

• Η θαηεύζπλζε ηνπ Μαζεκαηηθνύ Δθαξκνγώλ πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ 
ξνέο:

• . Δθαξκνζκέλε Αλάιπζε, . Πηαηηζηηθή, . Καζεκαηηθά Ξιεξνθνξηθήο, . 
Δθαξκνζκέλε 

• Κεραληθή – πνινγηζηηθή Ξξνζνκνίσζε.

• Καηεύζπλζε Φπζηθνύ Δθαξκνγώλ

• Πηελ θαηεύζπλζε ηνπ Φπζηθνύ Δθαξκνγώλ δίλεηαη έκθαζε ζε ηερλνινγίεο αηρκήο

• όπσο Νπηνειεθηξνληθή θαη Ιέηδεξ, Ζιεθηξνληθή Φπζηθή, λέα Ρερλνινγηθά ιηθά,

• Ξπξεληθή Φπζηθή, Φπζηθή ςειώλ Δλεξγεηώλ, Φπζηθή Ππκππθλσκέλεο ύιεο

• , Βηνταηξηθέο εθαξκνγέο ηεο Φπζηθήο, πνινγηζηηθή θαη Θεσξεηηθή Φπζηθή.
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ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & 
ΦΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 

• ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ

• 1. Μαζεκαηηθόο Δθαξκνγώλ (Αλάιπζε θαη Δθαξκνγέο,  Βηνκεραληθά 
Καζεκαηηθά,  Καζεκαηηθά Απνθάζεσλ, Καζεκαηηθά Ξιεξνθνξηθήο, Eθαξκνζκέλε 
Κεραληθή) 

• 2. Φπζηθόο Δθαξκνγώλ (Φπζηθή ησλ πιηθώλ, Κεραληθή ησλ πιηθώλ, 
Νπηνειεθηξνληθή θαη ιέηδεξ, Ζιεθηξνληθή Φπζηθή, Ξπξεληθή Φπζηθή θαη ζηνηρεηώδε 
ζσκαηίδηα, Βηνταηξηθέο εθαξκνγέο ηεο Φπζηθήο).

• Θαζεγεηήο Καζεκαηηθόο ή Φπζηθόο ζηε Γ.Δ., ζε πξνεγκέλεο βηνκεραλίεο θαη 
επηρεηξήζεηο, ζε ηξαπεδηθά ηδξύκαηα, αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, 
ρξεκαηννηθνλνκηθά γξαθεία, θέληξα έξεπλαο, εηαηξείεο πεξηβαιινληηθήο 
δηαρείξηζεο. 

• Φπζηθνύ Ηαηξηθήο. «Καθορισμός προσόντων για την επαγγελματική απαστόληση των 
Φσσικών Νοσοκομείων» πνπ είρε δεκνζηεπζεί ζην ΦΔΘ Β 280–1983 (πνιύ πξηλ 
ηδξπζεί ε ΠΔΚΦΔ). Έηζη, ην 2009 δεκνζηεύηεθε ζην ΦΔΘ (ηεύρνο Β’, αξ. θύιινπ 
532)

•
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ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ 
(ΑΘΗΝΑ)ΕΚΠΑ

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ 
(ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ)ΑΠΘ

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ 
(ΙΩΑΝΝΙΝΑ)ΠΑΝ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΠΑΣΡΑ)ΠΑΝ 
ΠΑΣΡΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΑΜΟ) –
ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ  ΠΑΝ 
ΑΙΓΑΙΟΤ

13.388
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ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΑΜΟ) -
ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΛΟΓΙΣΙΚΩΝ-
ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

218

180

100471



ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ (ΑΜΟ) - ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

• Καζεγεηήο Μαζεκαηηθόο Γ.Δ., ζε ππεξεζίεο ζηαηηζηηθήο θαη κεραλνξγάλσζεο 
ππνπξγείσλ, δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκώλ, ζηελ Δζληθή Πηαηηζηηθή 
πεξεζία,  ζε επηρεηξήζεηο, ηξάπεδεο, αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο, ΠΔ03

• Σν επάγγεικα ηνπ Αλαινγηζηή Ξξόθεηηαη γηα έλα επαγγεικαηία ηθαλό λα 
εθηηκήζεη επηρεηξεκαηηθνύο θηλδύλνπο. Ν αλαινγηζηήο ρξεζηκνπνηεί καζεκαηηθά, 
ζηαηηζηηθή θαη νηθνλνκηθή ζεσξία γηα λα κειεηήζεη αβέβαηα κειινληηθά γεγνλόηα, 
ηδηαίηεξα απηά πνπ αθνξνύλ αζθάιεηεο θαη ζπληαμηνδνηηθά πξνγξ άκκαηα.

• Έλαο ρξεκαηννηθνλνκηθόο ζύκβνπινο παξέρεη ζπκβνπιέο ζηνπο πειάηεο ηνπ 
ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό ηνπο πξνγξακκαηηζκό ή ηε δηαρείξηζε ησλ πεξηνπζηαθώλ 
ηνπο ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ απηνί λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνύο 
ηνπο ζηόρνπο
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ΣΑΣΙΣΙΚΗ
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ΣΑΣΙΣΙΚΗ 

(ΑΘΗΝΑ)ΟΠΑ

ΣΑΣΙΣΙΚΗ & 

ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ 

ΕΠΙΣΗΜΗ 

(ΠΕΙΡΑΙΑ)ΠΑ. ΠΕΙ



ΣΑΣΙΣΙΚΗ 

• θνπόο ηνπ Σκήκαηνο απηνύ είλαη λα εθπαηδεύεη ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ ζε 
ζέκαηα Πηαηηζηηθήο, Νηθνλνκίαο, Ινγηζηηθήο, Θνηλσληνινγίαο, 
Αζθαιηζηηθνύ Γηθαίνπ θαη Δθαξκνζκέλεο Ξιεξνθνξηθήο.

• Πηνπο θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο, ηδηαίηεξα ζηα ηειεπηαία ηέζζεξα εμάκελα, 
δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα απνθηήζνπλ εηδίθεπζε ζε ζέκαηα:

• Σηαηιζηικήρ. Αζθαλιζηικήρ Δπιζηήμηρ.

• Θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ζπλδπάδνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο κε ηζρπξό ππόβαζξν 
ζε ζέκαηα Ξιεξνθνξηθήο.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα
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ΣΑΣΙΣΙΚΗ

• Δπαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο απνθνίησλ:

Πηε Πηαηηζηηθή ππεξεζία (ΔΠΔ) θαη ζε ππεξεζίεο ζηαηηζηηθήο θαη 
αζθαιηζηηθώλ ζεκάησλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα.

 Πε αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο θαη ηξάπεδεο. 

Πε εηαηξίεο δεκνζθνπήζεσλ, έξεπλαο αγνξάο θαη γεληθόηεξα 
ζηαηηζηηθώλ αλαιύζεσλ.

 Πε θέληξα εξεπλώλ. 

Θαζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, κεηά από θνίηεζε ζηελ 
Α.Π.ΞΑΗ.Ρ.Δ. 

Διεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΝΗΘΝΛΝΚΝΙΝΓΝΗ.
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ΥΤΙΚΗ
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101

ΦΤΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ)ΕΚΠΑ

ΦΤΙΚΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)ΠΑΝ. 
ΚΡΗΣΗ

ΦΤΙΚΗ 
(ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ)ΑΠΘ

ΦΤΙΚΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)ΠΑΝ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΦΤΙΚΗ (ΠΑΣΡΑ)ΠΑΝ. 
ΠΑΣΡΩΝ



ΥΤΙΚΗ

• θνπόο: Πθνπόο ησλ Ρκεκάησλ απηώλ είλαη λα κεηαδώζνπλ ζηνπο 
θνηηεηέο ηνπο ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο γηα λα αζρνιεζνύλ κε ηε κειέηε θαη 
έξεπλα ησλ θπζηθώλ θαηλνκέλσλ θαη ησλ λόκσλ πνπ ηα δηέπνπλ.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα.
Ρνκείο:

•  Κνξηαθή θπζηθή/ Αηνκηθή ππξεληθή θπζηθή/ Φπζηθή ζηεξενύ 
ζώκαηνο

•  Φπζηθή αληηδξαζηήξσλ/ Αζηξνθπζηθή- αζηξνλνκία/ Θεσξεηηθή 
θπζηθή

•  Ζιεθηξνληθή θπζηθή θιπ

• ΓΛΑΡΝΡΖΡΔΠ

• Θαζεγεηήο Φπζηθόο Γ.Δ., 

• ΞΔ04.01, ΚΞΠ: ξαδηνειεθηξνιόγνο (ΝΡΔ, ΓΔΖ),  Ηαηξηθή Φπζηθή (ζε 
λνζνθνκεία),  βηνκεραλίεο & επηρεηξήζεηο, ζηα εξεπλεηηθά Ηδξύκαηα θαη 
ηλζηηηνύηα, ζηε κεηεσξνινγηθή ππεξεζία
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ΦΗΜΔΙΑ

103



104

ΧΗΜΕΙΑ (ΑΘΗΝΑ)ΕΚΠΑ

ΧΗΜΕΙΑ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)ΠΑΝ 
ΚΡΗΣΗ

ΧΗΜΕΙΑ 
(ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ)ΑΠΘ

ΧΗΜΕΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)ΠΑΝ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΧΗΜΕΙΑ (ΠΑΣΡΑ)ΠΑΝ. 
ΠΑΣΡΩΝ

15.790



ΧΘΜΕΙΑ 
• θνπόο ησλ Σκεκάησλ απηώλ είλαη λα κεηαδώζνπλ ζηνπο θνηηεηέο ηνπο ηηο απαξαίηεηεο 

γλώζεηο ώζηε λα αζρνιεζνύλ κε ηε κειέηε θαη έξεπλα ηεο δνκήο, ηεο ζύλζεζεο θαη 
κεηαζρεκαηηζκώλ ηεο νξγαληθήο θαη αλόξγαλεο ύιεο.

• Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα

 Δπαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο απνθνίησλ:

 Θαζεγεηέο ρεκείαο ζηε δεκόζηα θαη ηδησηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε. 

 Πε βηνκεραληθέο θαη εκπνξηθέο εηαηξίεο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα όπνπ ππάξρεη εηδηθόηεηα ρεκηθνύ.

 Πε εξγαζηήξηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα.

 Πε λνζνθνκεία. 

 Πην γεληθό ρεκείν ηνπ θξάηνπο.

 Διεύζεξνη επαγγεικαηίεο
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ΕΠΙΣΘΜΘ ΦΤΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΚΑΙ 
ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ 
• θνπόο: Πθνπόο ησλ Ρκεκάησλ απηώλ είλαη λα θαιιηεξγνύλ θαη λα 

πξνάγνπλ ηελ Δπηζηήκε ηεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Αζιεηηζκνύ 
κε ηελ αθαδεκατθή θαη εθαξκνζκέλε δηδαζθαιία θαη έξεπλα.
Γηα λα εηζαρζνύλ ζηα Σ.Δ.Φ.Α.Α. νη ππνςήθηνη 
δηαγσλίδνληαη θαη ζε ηξία από ηα ηέζζεξα πξνηεηλόκελα 
αγσλίζκαηα: 

 δπόμο, 

 άλμα ειρ μήκορ, 

 ζθαιποβολία και 

 κολύμβηζη (ξεσωπιζηά ηα αγόπια και ηα κοπίηζια). 

• Τγεηνλνκηθή εμέηαζε γηα λα δηαπηζησζεί αλ είλαη αξηηκειείο.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα
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ΕΠΙΣΘΜΘ ΦΤΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΚΑΙ 
ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ 
Δπαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο απνθνίησλ: 

Γπκλαζηέο ζε ζρνιεία, γπκλαζηήξηα ή αζιεηηθνύο ρώξνπο.

Ξξνπνλεηέο ζε αζιεηηθνύο ζπιιόγνπο θαη ζσκαηεία. 

Πε πξνγξάκκαηα άζιεζεο θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηεο ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο. 

Πε δεκόζηνπο θνξείο κε αληηθείκελν ζέκαηα αζιεηηζκνύ θαη λενιαίαο 
(Γελ. Γξακκαηεία Αζιεηηζκνύ, Γελ. Γξακκαηεία Λέαο Γεληάο θηι.) 
Ηδησηηθή πξαθηηθή.
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ΕΠΙΣΘΜΘ ΦΤΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΚΑΙ 
ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ 

• 401 Δπηζηήκεο Φπζ. Αγσγήο & 
Αζιεηηζκνύ ΞΑΛΔΞ Αζήλα (**) ΑΓΥ I,II,III,IV 148 17793

• 402 Δπηζηήκεο Φπζ. Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ, Θεζ/λίθεο / Δηζαγσγηθή 
Θαηεύζπλζε ΞΑΛΔΞ Πέξξεο (**) ΑΓΥ I,II,III,IV 127 15505

• 403 Δπηζηήκεο Φπζ. Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ / Δηζαγσγηθή 
Θαηεύζπλζε ΞΑΛΔΞ Θεζζαινλίθε (**) ΑΓΥ I,II,III,IV 148 17166

• 404 Δπηζηήκεο Φπζ. Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ, 
Θξάθεο ΞΑΛΔΞ Θνκνηελή (**) ΑΓΥ I,II,III,IV 339 15096

• 405 Δπηζηήκεο Φπζ. Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ, 
Θεζζαιίαο ΞΑΛΔΞ Ρξίθαια (**) ΑΓΥ I,II,III,IV 170 15882
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ΔΙΟΙΚΗΗ

109

ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖΠ 
ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ

ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 
ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ 

ΘΑΗ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ



ΘΔΑΣΡΟ-ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΥΟ-ΜΟΤΙΚΗ-

ΣΔΦΝΩΝ ΗΦΟΤ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΑ

ΘΔΑΡΟΝ ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΝ

ΚΝΠΗΘΖΠ 
ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ

ΚΝΠΗΘΥΛ 
ΠΞΝΓΥΛ

ΡΔΣΛΥΛ ΖΣΝ ΘΑΗ 
ΔΗΘΝΛΑΠ
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ΑΣΤΝΟΜΙΚΔ ΦΟΛΔ-

• 869 Αμησκαηηθώλ Διι. Αζηπλνκίαο Γελ. 
εηξά Υ.ΔΝΣ. Αζήλα ΠΔ I,II,IV 18113

Ζ Πρνιή Αμησκαηηθώλ εδξεύεη ζηηο Αραξλέο - Αηηηθήο, ζηε Θέζε Ακπγδαιέδα.

Ζ Πρνιή Αμησκαηηθώλ είλαη ηζόηηκε κε ηηο Πρνιέο ησλ Α.Δ.Η. ηεο ρώξαο θαη ηηο
αληίζηνηρεο Ξαξαγσγηθέο Πρνιέο ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ

• 870 Αζηπθπιάθσλ Γελ. 
εηξά Υ.ΔΝΣ. Αζήλα ΠΔ I,II,IV 16301

• Γηαξζξώλεηαη ζε νθηώ (8) Σκήκαηα Γνθίκσλ Αζηπθπιάθσλ (Γξεβελώλ, 
Γηδπκνηείρνπ, Θαξδίηζαο, Θνκνηελήο, Λάνπζαο, Μάλζεο, Οεζύκλνπ θαη 
Πεηείαο

•
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ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΗ

• 871 Ρκήκα Αλζππνππξαγώλ (Ξπξνζβέζηεο) Γελ. 
Πεηξά ΠΣ.ΔΛΠΡ. Αζήλα ΞΟ I,II,IV 13472

• 872 Αμησκαηηθώλ Διι. Αζηπλνκίαο (Αζηπλνκηθνί) Γελ. 

Πεηξά ΠΣ.ΔΛΠΡ. Αζήλα ΑΠΡ I,II,IV 16134

• Ζ Πρνιή Αξρηππξνζβεζηώλ έρεη σο θύξην ζθνπό ηελ δεκηνπξγία θαηαξηηζκέλσλ θαη ηθαλώλ παμησκαηηθώλ.

• Νη Γόθηκνη Αξρηππξνζβέζηεο εθπαηδεύνληαη ζε επηρεηξεζηαθά θαη δηνηθεηηθά ζέκαηα.

• Ρα καζήκαηα ηεο Πρνιήο δηεμάγνληαη είηε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Ξπξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο ζηελ Θάησ Θεθηζηά 
είηε ζε απηέο ησλ Βηιίσλ

• Η θνίηεζε ζηε ρνιή Ππξνζβεζηώλ δηαξθεί πέληε (5) εμάκελα. Νη απόθνηηνη είλαη αλαθξηηηθνί 
ππάιιεινη, εμειίζζνληαη βαζκνινγηθά κέρξη θαη ην βαζκό ηνπ Ξπξνλόκνπ γηα θάιπςε πθηζηάκελσλ θελώλ 
νξγαληθώλ ζέζεσλ.

112



ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΔ ΥΟΛΔ

• 878 ΠΚΑ - Θαηεύζπλζε Ρερλνινγηθήο 
πνζηήξημεο ΠΣ.ΔΛΠΡ. Αζήλα ΞΔ II 15921

• 879 ΠΚΑ - Θαηεύζπλζε Δπηρεηξεζηαθήο 
πνζηήξημεο ΠΣ.ΔΛΠΡ. Αζήλα ΞΔ II 16423

• 880 ΠΚΑ - Θαηεύζπλζε Γηνηθεηηθήο θαη Δθνδηαζηηθήο 
πνζηήξημεο ΠΣ.ΔΛΠΡ. Αζήλα ΞΔ II 1666
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ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΔ ΥΟΛΔ

• 811 Λαπηηθώλ Γνθίκσλ (ΠΛΓ)- Κάρηκνη Γελ. 
Πεηξά ΠΣ.ΔΛΠΡ. Αζήλα ΞΔ II 17262

• 816 Λαπηηθώλ Γνθίκσλ (ΠΛΓ)- Κεραληθνί Γελ. 
Πεηξά ΠΣ.ΔΛΠΡ. Αζήλα ΞΔ II 17723
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ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΔ ΥΟΛΔ

• 801 Δπειπίδσλ (ΠΠΔ)- ?πια Γελ. 

Πεηξά ΠΣ.ΔΛΠΡ. Αζήλα ΞΔ II 16001

• 806 Δπειπίδσλ (ΠΠΔ)- Πώκαηα Γελ. 
Πεηξά ΠΣ.ΔΛΠΡ. Αζήλα ΞΔ II 17411 

• 821 Ηθάξσλ (ΠΗ)- Ηπηάκελνη Γελ. 
Πεηξά ΠΣ.ΔΛΠΡ. Αζήλα ΞΔ II 17127

• 826 Ηθάξσλ- Κεραληθνί (ΠΚΑ) Γελ. 
Πεηξά ΠΣ.ΔΛΠΡ. Αζήλα ΞΔ II 18948
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ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΔ ΥΟΛΔ

• 862 Κνλίκσλ παμ/θώλ Πηξαηνύ (Π.Κ.) -
νπια Γελ. 
Πεηξά ΠΣ.ΔΛΠΡ. Ρξίθαια ΞΔ II 14562

• 863 Κνλίκσλ παμ/θώλ Πηξαηνύ (Π.Κ.) -
Πώκαηα Γελ. 
Πεηξά ΠΣ.ΔΛΠΡ. Ρξίθαια ΞΔ II 15345

• 864 Κνλίκσλ παμ/θώλ Λαπηηθνύ (Π.Κ..Λ) 
Γελ. Πεηξά ΠΣ.ΔΛΠΡ. Αζήλα ΞΔ II 14802
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ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΔ ΥΟΛΔ

Αζιήκαηα
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ΔΙΔΙΚΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ

• ΔΗΓΗΘΔΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ
i. Ρέθλα πνιπηέθλσλ.
ii. Ρέθλα νηθνγελεηώλ µε ηξία παηδηά.
β. Δπί ηνπ αλσηέξσ πνζνζηνύ (35%) θαη κέρξη πνζνζηνύ δέθα επί ηνηο εθαηό (10%) επ’ απηνύ, ζε 
θάζε πεξίπησζε όκσο ηνπιάρηζηνλ έλα άηνκν, εηζάγνληαη, θαηά ζεηξά επηηπρίαο, νη αλήθνληεο 
ζηηο παξαθάησ εηδηθέο θαηεγνξίεο:
i. Ρέθλα ή αδειθνί αλαπήξσλ θαη ηξαπµαηηζζέλησλ ζε πνιεµηθέο επηρεηξήζεηο, θαζώο θαη 
ζηξαηησηηθώλ θαη ησλ ηξηώλ Θιάδσλ ησλ Δλόπισλ ∆πλάµεσλ εηξεληθήο πεξηόδνπ, νη νπνίνη έρνπλ 
αλαπεξία ζε πνζνζηό εμήληα επηά επί ηνηο εθαηό (67%) θαη άλσ, ιόγσ παζήζεώο ηνπο
ii. Σέθλα ησλ ζαλόλησλ ζηξαηησηηθώλ ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ ζηνλ πόιεκν ή ζηελ εηξήλε 
θαηά ηελ εθηέιεζε δηαηεηαγκέλεο ππεξεζίαο θαη έλεθα απηήο.

• iii. Σέθλα Διιήλσλ Μόληκσλ ηξαηησηηθώλ, εθέδξσλ θαη θιεξσηώλ νπιηηώλ, πνπ 
ζπκκεηείραλ κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ζηα πνιεκηθά γεγνλόηα ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ 
από ηελ 20ή Ινπιίνπ έσο ηελ 20ή Απγνύζηνπ 1974 ζηελ Θύπξν, θαζώο θαη ζηα γεγνλόηα 
πνπ έιαβαλ ρώξα ην 1964 ζηελ Ρπιεξία θαη Ιεπθσζία θαη ην 1967 ζηελ Θνθίλνπ θαη ηνπο Αγίνπο 
Θενδώξνπο ηεο Θύπξνπ.

• γ. Οη Έιιελεο – ίδεο ηνπ εμσηεξηθνύ, ηνπ άξζξνπ 3 παξάγξαθνο 1 ηνπ λ. 1351/1983 (ΦΔΘ 
56Α), όπσο νη δηαηάμεηο απηνύ ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ζπκπιεξώζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.2327/1995 (ΦΔΘ 156Α) θαη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 5 
ηνπ λ.2517/1997 (ΦΔΘ 160 Α), επηθπιαζζνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 12 παξ. Α1 θαη 4 ηνπ 
Λ. 2552/1997 (ΦΔΘ 266 Α).
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ΦΟΛΗ ΕΤΕΛΠΙΔΩΝ

• ΥΟΛΗ ΔΤΔΛΠΙΓΩΝ Πηξαηόπεδν Βάξεο, Αζήλα

• Από απηήλ πξνέξρνληαη νη κόληκνη αμησκαηηθνί ηνπ ηξαηνύ, νη νπνίνη έρνπλ 
θνηηήζεη είηε ζην ηκήκα ησλ Όπισλ είηε ζε εθείλν ησλ Πσκάησλ. 

• Πην πξώην θνηηνύλ όζνη ινγίδνληαη σο κάρηκνη θαη νη νπνίνη θαηαλέκνληαη ζην 
Πεδηθό, ηα Σεζσξαθηζκέλα, ην Ππξνβνιηθό, ηηο Γηαβηβάζεηο θαη ην 
Μεραληθό ηκήκα. 

• Από ην δεύηεξν πξνθύπηνπλ, όζνη αζρνινύληαη κε δηνηθεηηθά θαη ινγηζηηθά 
ζέκαηα.

• Ζ εθπαίδεπζε δηαξθεί 4 ρξόληα θαη ε θνίηεζε είλαη ππνρξεσηηθή.  Ρα ηξία πξώηα 
ρξόληα είλαη θνηλή γηα ηα Όπια θαηηα Πώκαηα• δηαθνξνπνηείηαη θαηά ην ηειεπηαίν 
έηνο. 

• Ζ εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη καζήκαηα ηόζν ζηξαηησηηθνύ όζν θαη γεληθόηεξνπ 
αθαδεκατθνύ ελδηαθέξνληνο. Γελ ιείπνπλ ηα γπκλάζηα θαη νη αζθήζεηο, πνπ 
απνζθνπνύλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ζηξαηησηηθήο αγσγήο ησλ λέσλ αμησκαηηθώλ. 

• Ρέινο, ζεκαληηθό ξόιν παίδεη θαη ε θπζηθή ηνπο αγσγή, ε νπνία θαηαιακβάλεη ην 
12% ηεο ζπλνιηθήο εθπαίδεπζεο. 
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ΦΟΛΗ ΕΤΕΛΠΙΔΩΝ

• ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ

• Ολνκάδεηαη Αλζππνινραγόο θαη ζηαδηνδξνκεί σο κόληκνο αμησκαηηθόο ηνπ 
Πηξαηνύ, έρνληαο ππνρξέσζε παξακνλήο ζην ζηξάηεπκα ηνπιάρηζηνλ 12 ρξόληα. 

• Ζ βαζκνινγηθή εμέιημε ηνπ σο αμησκαηηθνύ αθνινπζεί ηελ εμήο ρξνλνινγηθή πνξεία: 
Αλζππνινραγόο: 3 έηε Τπνινραγόο: 4 έηε Λνραγόο: 5 έηε Σαγκαηάξρεο: 4 
έηε Αληηζπληαγκαηάξρεο: 5 έηε πληαγκαηάξρεο: 3 έηε Σαμίαξρνο: 2 έηε 
Τπνζηξάηεγνο: 2 έηε Αληηζηξάηεγνο: 

• Γξαζηεξηόηεηεο: εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ θαζεθόλησλ, ιήςε απνθάζεσλ θαη 
επίβιεςε εθηέιεζήο ηνπο, εθαξκνγή ησλ ζηξαηησηηθώλ θαλνληζκώλ, πινπνίεζε ηνπ 
ζηξαηησηηθνύ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο, εθπαίδεπζε ησλ ζηξαηησηώλ ζηα 
αληηθείκελα ηεο εηδηθόηεηάο ηνπο, δηεμαγσγή ζηξαηησηηθώλ επηρεηξήζεσλ ζε πεξίνδν 
πνιέκνπ. 

• Όπια: Πεδηθό, Σεζσξαθηζκέλα, Ππξνβνιηθό, Μεραληθό, Γηαβηβάζεηο, 
Αεξνπνξία ηξαηνύ. 

• ώκαηα: Δθνδηαζκνύ, Μεηαθνξώλ, Τιηθνύ Πνιέκνπ θαη Σερληθό. 

• Γηεύζπλζε ρνιήο Δπειπίδσλ

• ΣΟΠΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ηξαηόπεδν Βάξεο, Αζήλα
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ΦΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ

• ΥΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ

• Πηε Πρνιή Ηθάξσλ (ΠΗ) ιεηηνπξγεί Ρκήκα Αεξνπνξηθώλ Δπηζηεκώλ κε θαηεπζύλζεηο Ηπηακέλσλ θαη Κεραληθώλ 
ζηηο νπνίεο εληάζζνληαη από ηελ αξρή νη ππνςήθηνη ζύκθσλα κε ηε δήισζε ηνπο ζην κεραλνγξαθηθό δειηίν.

• Ζ θαηάηαμε ησλ λέσλ καζεηώλ (αλδξώλ-γπλαηθώλ) ζηελ πξώηε ηάμε ηεο Πρνιήο Ηθάξσλ, γίλεηαη θάζε ρξόλν, 
ύζηεξα από δηαγσληζκό πνπ δηελεξγείηαη κέζσ ησλ γεληθώλ εμεηάζεσλ ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο. 

• Νη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη ειηθίαο κεηαμύ 17 θαη 21 εηώλ θαη λα θαηέρνπλ, απνιπηήξην Ιπθείνπ ή λα είλαη 
θάηνρνη ηίηινπ Ππνπδώλ πνπ λα ηνπο επηηξέπεη ηε ζπκκεηνρή ζε εμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηα Αλώηαηα 
Δθπαηδεπηηθά Ηδξύκαηα ηεο ρώξαο.

• ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ

• Δπηπιένλ, νη ππνςήθηνη πθίζηαληαη εηδηθέο πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο, δειαδή ιεπηνκεξή πγεηνλνκηθή, αζιεηηθή 
θαη ςπρνηερληθή εμέηαζε, νη νπνίεο δηελεξγνύληαη κεηά από ηηο Γεληθέο Δμεηάζεηο ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο από 
ην Γεληθό Δπηηειείν Αεξνπνξίαο (ΓΔΑ).

• ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ

• Η εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη ζηε ρνιή δηαθξίλεηαη ζε αθαδεκατθή, ζηξαηησηηθή, αζιεηηθή 
(επηπιένλ δε γηα ηνπο Ίθαξνπο ηνπ Σκήκαηνο Ιπηακέλσλ θαη ζε πηεηηθή).

• Γηάξθεηα ζπνπδώλ: 4 ρξόληα. 

• ΓΙΔΤΘΤΝΗ

• Ιεσθόξνο Κεζνγείσλ 227-231 (Δληόο ΘΔΞ) T.K. 155 61, Σνιαξγόο Ρειέθσλα: 210 6598664 Φαμ : 210 6598379
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ΑΚΑΔΗΜΙΕ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ 
ΝΑΤΣΙΚΟΤ

ΚΩΔ ΠΕΔΙΟ ΒΑΕΙ

ΧΟΛΘ
ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΕΝ

818 2,4 10549

ΧΟΛΘ 
ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

ΑΕΝ

817 2,4 8889
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ΑΔΝ

ΑΠΞΟΝΞΟΓΝ aenaspr@hcg.gr

ΣΗΝ aenchiou@hcg.gr

ΗΝΛΗΥΛ ΛΖΠΥΛ aenionia@hcg.gr

ΖΞΔΗΟΝ aenipi@hcg.gr

ΘΚΖΠ aenkimis@hcg.gr

ΘΟΖΡΖΠ aenkritis@hcg.gr

ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ aenmakedonias@hcg.gr

ΝΗΛΝΠΠΥΛ aenoinousson@hcg.gr

ΓΟΑΠ aenydra@hcg.gr

ΠΟΝ aensyrou@hcg.gr

ΚΔΔΝ

ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ kesenm@hcg.gr

ΞΙΝΗΑΟΣΥΛ esenpl@hcg.gr

ΟΑΓΗΝΡ/ΓΟΑΦΖΡΥΛ kesenrhre@hcg.gr

ΠΜ

ΑΠΞΟΝΞΟΓΝ sspma@hcg.gr
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ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ

Κάζε ππνςήθηνο/α πξέπεη λα ζπγθεληξώλεη ηα πην θάησ 
πξνζόληα:

1. Να είλαη θάηνρνο ηίηινπ απόιπζεο Λπθείνπ ή άιινπ 

ηζόηηκνπ ηίηινπ ζρνιείνπ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ 

εζσηεξηθνύ ή αληίζηνηρνπ ηίηινπ ηνπ εμσηεξηθνύ όπσο απηά 

νξίδνληαη ζην θεθαιαίνπ Σ παξ. 2.1 ηεο παξνύζαο 
πξνθήξπμεο.

1. Να έρεη ηελ Διιεληθή Ιζαγέλεηα θαη λα είλαη 

γξακκέλνο/ε ζηα κεηξώα αξξέλσλ ή Γεκνηνιόγηα Γήκνπ ή 
Κνηλόηεηαο.

1. Να κελ έρεη ζπκπιεξώζεη ην 27ν έηνο ηεο ειηθίαο 

ηνπ/ηεο, όξην πνπ ζεσξείηαη όηη ζπκπιεξώλεηαη θαηά ηελ 

31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο αηηήζεσο 
(γελλεζέληεο από 01.01.1989 θαη κεηαγελέζηεξα).

1. Να είλαη θαηά γλσκνδόηεζε αξκόδηαο πγεηνλνκηθήο 

επηηξνπήο ηθαλόο/ή ζσκαηηθά θαη πλεπκαηηθά γηα ην 

λαπηηθό επάγγεικα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρύνπλ 
γηα θάζε εηδηθόηεηα.

1. Να κελ έρεη ηηκσξεζεί κε ζηέξεζε ησλ πνιηηηθώλ 

ηνπ/ηεο δηθαησκάησλ θαη λα κελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα 

θαθνύξγεκα ή ζε θπιάθηζε αλώηεξε ηνπ εμακήλνπ θαζ’ 

ππνηξνπή ή κεγαιύηεξε ηνπ εμακήλνπ γηα ιαζξεκπόξην ή 

ιαζξεκπόξην λαξθσηηθώλ ή γηα παξάβαζε ηνπ λόκνπ πεξί 

πξνζηαζίαο ηνπ Δζληθνύ Ννκίζκαηνο ή γηα αδίθεκα 

αλαθεξόκελν ζηελ επί ηνπ πινίνπ ππεξεζία θαη λα κελ έρεη 

ζηεξεζεί νξηζηηθά ην δηθαίσκα άζθεζεο ηνπ λαπηηθνύ 
επαγγέικαηνο



125. ΔΙΓΙΚΔ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΔΝ

Καζ’ ππέξβαζε ηνπ εθάζηνηε θαζνξηδόκελνπ αξηζκνύ εηζαθηέσλ ζπνπδαζηώλ/-

ζηξηώλ ζηηο Αθαδεκίεο Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ (Α.Δ.Ν.), εηζάγνληαη 

ππνρξεσηηθώο, θαηά ηε κεηαμύ ηνπο ζεηξά επηηπρίαο, εθόζνλ ζπγθεληξώλνπλ ηε 
βαζκνινγηθή βάζε επηηπρίαο ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο:

2.1. Μέρξη πνζνζηνύ δέθα ηνηο εθαηό (10%) ππνςήθησλ εθ ηέθλσλ ή 

αδειθώλ αλαπήξσλ θαη ζπκάησλ πνιέκνπ θαη Δζληθήο Αληίζηαζεο, ηέθλσλ 

ή αδειθώλ αλαπήξσλ θαη ζπκάησλ εηξεληθήο πεξηόδνπ σο θαη ππνςεθίσλ πνπ 

είλαη πνιύηεθλνη, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 1910/1944 (ΦΔΚ 

229Α΄), όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 

3454/2006 (ΦΔΚ 75Α΄), θαζώο θαη ππνςεθίσλ ηέθλσλ ησλ αλσηέξσ 

πνιπηέθλσλ. Ζ πνιπηεθληθή ηδηόηεηα δηαηεξείηαη ηζνβίσο ζύκθσλα κε ηα 
νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3454/2006 (ΦΔΚ 75Α΄).

2.2. Μέρξη πνζνζηνύ ηξία ηνηο εθαηό (3%) ππνςήθησλ γνλέσλ θαη ηέθλσλ 

πνιπκειώλ νηθνγελεηώλ κε ηξία δώληα ηέθλα από λόκηκν γάκν ή 

λνκηκνπνηεζέληα ή λνκίκσο αλαγλσξηζζέληα ή πηνζεηεζέληα, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηπηώζεσλ άγακσλ κεηέξσλ κε ηξία κε 

αλαγλσξηζζέληα δώληα ηέθλα ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππόςε ειηθηαθά όξηα γηα 
ηελ απόθηεζε ηεο ηδηόηεηαο απηήο.

2.3. Μέρξη πνζνζηνύ δύν ηνηο εθαηό (2%) ππνςήθησλ (α) νξθαλώλ από ηνλ 

έλα ή θαη από ηνπο δύν γνλείο ή ηέθλσλ άγακεο κεηέξαο κε έλα ή δύν κε 

αλαγλσξηζζέληα ηέθλα, 

(β) κε γνλείο, ηέθλα, αδέιθηα, ζπδύγνπο πνπ είλαη ηπθινί ή θσθάιαινη ή 

λεθξνπαζείο, πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε ή πάζρνπλ από κπτθή 

δπζηξνθία Duchenne ή αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο 
επεηδή έρνπλ θηλεηηθά πξνβιήκαηα νθεηιόκελα ζε αλαπεξία άλσ ηνπ 67%.

2.4. ε πεξίπησζε ύπαξμεο θελώλ ζέζεσλ ησλ αλσηέξσ 2.1, 2.2 θαη 2.3 
πεξηπηώζεσλ, απηέο ζπκπιεξώλνληαη από ππνςήθηνπο ηεο Γεληθήο Καηεγνξίαο.
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ΠΡΧΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΑΔΝ

Καιύπηεη πνζνζηό 70% ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ εηζαθηέσλ θαη πεξηιακβάλεη 

ππνςεθίνπο/-ηεο ζπκκεηέρνληεο/-νπζεο ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, σο αθνινύζσο:

1.1.α. ε πνζνζηό 50% ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ εηζαθηέσλ, πξνεξρόκελνπο από 

εκεξήζηα Γεληθά Λύθεηα θαη εκεξήζηα Δπαγγεικαηηθά Λύθεηα (ΔΠΑ.Λ. ΟΜΑΓΑ 

Β΄) θαη ζπγθεθξηκέλα:

i. πνζνζηό 0,96 X 50 = 48% από εκεξήζηα Γεληθά Λύθεηα από ηα επηζηεκνληθά 

πεδία Θεηηθώλ θαη Σερλνινγηθώλ Δπηζηεκώλ θαη Δπηζηεκώλ Οηθνλνκίαο θαη 

Πιεξνθνξηθήο (2ν θαη 5ν).

ii.πνζνζηό 0,04 Υ 50 = 2% από εκεξήζηα Γεληθά Λύθεηα θαη εκεξήζηα 

Δπαγγεικαηηθά Λύθεηα (ΔΠΑ.Λ. ΟΜΑΓΑ Β΄) κε ην ζύζηεκα πνπ ίζρπζε ην 

ζρνιηθό έηνο 2014-2015 από ηα επηζηεκνληθά πεδία Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ θαη 
Σερλνινγηθώλ Δπηζηεκώλ (2ν θαη 4ν).

Δπηπιένλ ησλ ζέζεσλ απηώλ, πνζνζηό 1% ζα θαιύπηεηαη από ππνςήθηνπο 

Δζπεξηλώλ Γεληθώλ Λπθείσλ θαη Δζπεξηλώλ Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείσλ 

(ΔΠΑ.Λ. ΟΜΑΓΑ Β΄). Από ην πνζνζηό απηό νη ππνςήθηνη κε ην ζύζηεκα πνπ 

ίζρπζε ην ζρνιηθό έηνο 2014-2015 ζα δηεθδηθήζνπλ ην 0,3% θαη ην ππόινηπν 0,7% 
απηνύ ζα ην δηεθδηθήζνπλ νη ππνςήθηνη ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο.
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1.2. 1.2.β. επνζνζηό 5%ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ εηζαθηέσλ, 

απνθνίηνπο Δπαγγεικαηηθώλ ΓΔΤΣΔΡΗ ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΑΔΝ

Καιύπηεη πνζνζηό 30% ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ εηζαθηέσλ θαη 

πεξηιακβάλεη ππνςεθίνπο/-ηεο πνπ θαηαζέηνπλ Απνιπηήξην ηίηιν 

Λπθείνπ ή Απνδεηθηηθό απόιπζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζην 
Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο,σο αθνινύζσο:

1.2.α. ε πνζνζηό 15%ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ εηζαθηέσλ, απνθνίηνπο 
Γεληθώλ Λπθείσλ.

Λπθείσλ ησλ Σνκέσλ: Μεραλνινγίαο, Ζιεθηξνινγίαο, Ζιεθηξνληθήο, 

Ορεκάησλ, Πιεξνθνξηθήο, Οηθνλνκηθώλ θαη Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ, 

θαζώο θαη ησλ Οκάδσλ Πξνζαλαηνιηζκνύ Σερλνινγηθώλ 
Δθαξκνγώλ θαη Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο.

1.2.γ. επνζνζηό 8%ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ εηζαθηέσλ, 

απνθνίηνπο Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ Ναπηηθνύ ηνκέα εηδηθόηεηαο 

Πινηάξρνπ ή Μεραληθνύ, θαζώο θαη απνθνίηνπο Δπαγγεικαηηθνύ 

Λπθείνπ ηνπ Σνκέα Πινηάξρσλ θαη Μεραληθώλ ηεο Οκάδαο 

Πξνζαλαηνιηζκνύ Ναπηηιηαθώλ Δπαγγεικάησλ θαη απνθνίηνπο από ηα 

Σερληθά Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα (Σ.Δ.Δ.) ηνπ Δληαίνπ ηξηεηνύο 

θύθινπ ζπνπδώλ Ναπηηθνύ θαη Ναπηηιηαθνύ Σνκέα εηδηθόηεηαο 
Πινηάξρνπ ή Μεραληθνύ.

1.2.δ. ε πνζνζηό 2%ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ εηζαθηέσλ, απνθνίηνπο 

Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείσλ ινηπώλ ηνκέσλ θαη Οκάδσλ 

Πξνζαλαηνιηζκνύ, θαζώο θαη ππνςήθηνπο απνθνίηνπο από ηα Σερληθά 

Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα (Σ.Δ.Δ.) ηνπ Β΄ θύθινπ ζπνπδώλ Σ.Δ.Δ. 

ησλ Σνκέσλ: Γνκηθώλ έξγσλ,Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο, 

Μεραλνινγηθνύ, Ζιεθηξνληθνύ, Ζιεθηξνινγηθνύ, Καηαζθεπώλ, 

Υεκηθώλ Δξγαζηεξηαθώλ Δθαξκνγώλ, Πιεξνθνξηθήο - Γηθηύσλ Ζ/Τ 
θαη Δθαξκνζκέλσλ Σερλώλ.



129

Οπηηθή νμύηεηα

ρσξίο γπαιηά κε γπαιηά Αληίιεςε ρξσκάησλ

(1) Τπνςήθηνη

ΑΔΝ/ΠΛΟΗΑΡΥΩΝ

4/10-4/10

ή 5/10-3/10
7/10-7/10

ε (10) ISHIHΑRA πνπ 

δείρλνληαη

επηηξέπνληαη (3) ζθάικαηα.

(2) Τπνςήθηνη

ΑΔΝ/ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ
2/10-2/10 6/10-6/10 Αλαγλώξηζε ηξίρξσκνπ θαλνύ
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Ο ηειηθόο βαζκόο επηινγήο δηακνξθώλεηαη από:

(α) ην Γεληθό Βαζκό ηνπ απνιπηεξίνπ ηίηινπ 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ν νπνίνο πνιιαπιαζηάδεηαη 
επί ρίιηα (1000) θαη ειέγρεηαη κέρξη ρηιηνζηνύ ηεο κνλάδαο,

(β) ηπρόλ γλώζε ηεο Αγγιηθήο Γιώζζαο, πξνζαπμάλνληαο 

ην Γεληθό Βαζκό απόιπζεο θαηά 2.000, 2.200 θαη 2.500 
κόξηα γηα ηα επίπεδα ΚΑΛΖ, ΠΟΛΤ ΚΑΛΖ θαη ΑΡΗΣΖ 
αληίζηνηρα (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄) θαη

(γ) ηπρόλ πξαγκαηνπνηεζείζα ζαιάζζηα ππεξεζία, 

πξνζαπμάλνληαο ην Γεληθό Βαζκό απόιπζεο θαηά 20 κόξηα 

γηα θάζε εκέξα λαπηνιόγεζεο. Ζ ελ ιόγσ ζαιάζζηα 

ππεξεζία ζα πξέπεη λα είλαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 60 εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ θαη κέρξη 270 

εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ. Θαιάζζηα ππεξεζία κηθξόηεξε ησλ 

60 εκεξώλ θαη κεγαιύηεξε ησλ 270 εκεξώλ δελ ιακβάλεηαη 
ππόςε.

3. Ζ ηειηθή θαηαλνκή όισλ ησλ εηζαγνκέλσλ ζηηο ρνιέο 

ησλ Α.Δ.Ν. γίλεηαη από ην ΤΝΑΝΠ/Α.Λ-ΔΛ.ΑΚΣ. αλάινγα 

κε ηε Γεληθή Καηεγνξία, ζηελ νπνία αλήθνπλ, ηε ζεηξά 

πξνηίκεζεο εηδηθνηήησλ θαη αληίζηνηρσλ ρνιώλ πνπ έρνπλ 

δειώζεη θαη ηνλ ηειηθό βαζκό θαηάηαμήο ηνπο, ν νπνίνο 
εθθξάδεηαη κε πξνζέγγηζε ρηιηνζηνύ



131

Οι απόφοιτοι των Α.Ε.Ν. αποκτοφν τίτλο ςπουδϊν Σρίτησ Βαθμίδασ Εκπαίδευςησ
και ταυτόχρονα αποδεικτικό ναυτικισ ταυτότθτασ Γϋ τάξθσ Πλοιάρχου ι 
Μθχανικοφ Ε.Ν.
Επίςθσ μποροφν να πραγματοποιιςουν μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςε ςχολζσ του 
εςωτερικοφ και εξωτερικοφ ςε ειδικότθτεσ που είναι αναγκαίεσ ςτο χϊρο τθσ 
Ναυτιλίασ. Από τθ ςτιγμι που ζνασ απόφοιτοσ Λυκείου ι Σεχνολογικισ 
Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ επιλζξει τθ ςταδιοδρομία ςτθ ναυτιλία, ζχει 
προοπτικζσ για άμεςθ επαγγελματικι αποκατάςταςθ και ςτθ ςυνζχεια για 
επαγγελματικι εξζλιξθ με ςθμαντικζσ οικονομικζσ απολαβζσ.

Οι απόφοιτοι Α.Ε.Ν. μποροφν να εξελιχκοφν ςε Β΄ Πλοιάρχουσ ι Μηχανικοφσ και 
ςτθ ςυνζχεια ςε Α΄ Πλοιάρχουσ ι Μηχανικοφσ, αφοφ πραγματοποιιςουν 
καλάςςια υπθρεςία και τθν κατάλλθλθ επιμόρφωςθ. 

ιμερα, θ απαιτοφμενθ καλάςςια υπθρεςία για τθ βακμολογικι προαγωγι ςε 
πλοιάρχουσ ι μθχανικοφσ Βϋ είναι 24 μινεσ (από 36 που ιταν πριν) και για τθν 
προαγωγι ςε πλοιάρχουσ ι μθχανικοφσ Αϋ είναι 36 μινεσ (από 48 που ιταν για 
τουσ πλοιάρχουσ).
Θ ςταδιοδρομία ςτθ Ναυτιλία δεν περιορίηεται όμωσ μόνο ςτα πλοία. Γφρω απ' 
αυτι δραςτθριοποιοφνται και πολλοί άλλοι κλάδοι οικονομικισ δραςτθριότθτασ, 
όπωσ ναυτιλιακζσ επιχειρήςεισ, ναυπηγήςεισ, επιςκευζσ, εφοδιαςμοί, 
πρακτορεφςεισ, νηογνώμονεσ, αςφαλίςεισ, παρεμφερείσ Δημόςιοι και Ιδιωτικοί 
Οργανιςμοί κ.ά. 



ΣΔΙ 2ΟΤ ΠΔΔΙΟΤ

ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΑ-ΣΔΦΝΗ
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ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ 
ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖΠ, 
ΓΗΑΘΝΠΚΖΠΖΠ ΘΑΗ 

ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ 
ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ

ΓΟΑΦΗΠΡΗΘΖΠ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΘ ΣΟΠΙΟΤ

ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ 
ΑΟΣΑΗΝΡΖΡΥΛ ΘΑΗ 

ΔΟΓΥΛ ΡΔΣΛΖΠ

ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ 
ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ 

ΦΥΡΝΓΟΑΦΗΑΠ & 
ΝΞΡΗΘΝΑΘΝΠΡΗΘΥΛ 

(ΑΘΖΛΑ)

ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 
ΚΝΠΗΘΖΠ 

ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΘΑΗ 
ΑΘΝΠΡΗΘΖΠ ΡΔ 

ΙΑΗΘΖΠ & 
ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΖΠ 

ΚΝΠΗΘΖΠ (ΑΟΡΑ)ΡΔΗ 
ΖΞΔΗΟΝ



ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΡΦΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ-

ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ
• 519 Δζσηεξηθήο Αξρηηεθηνληθήο, Γπη. 

Αηηηθήο ΞΑΛΔΞ Αζήλα (**) ΠΣΔ II,IV 113 11373

• 750 Δζσηεξηθήο Αξρηηεθηνληθήο, Γηαθόζκεζεο & Πρεδηαζκνύ 
Αληηθεηκέλσλ, Θεληξ. Καθεδνλίαο ΡΔΗ Πέξξεο (**) ΠΣΔ II,IV 100 5149

•

• 520 Ππληήξεζεο Αξραηνηήησλ & Έξγσλ Ρέρλεο, Γπη. 
Αηηηθήο ΞΑΛΔΞ Αζήλα (**) ΠΣΔ II 79 6209

• 748 Ππληήξεζεο Αξραηνηήησλ & Έξγσλ Ρέρλεο Ηόλησλ Λήζσλ / 
Δηζαγσγηθή Θαηεύζπλζε ΡΔΗ Εάθπλζνο (**) ΠΣΔ I,II 130 5575
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ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΣΔΙ

• 47 Ξνιηηηθώλ Κεραληθώλ 
ΡΔ ΡΔΗ Θεζζαινλίθε II 120 10363

• 451 Ξνιηηηθώλ Κεραληθώλ ΡΔ, 
Θεζζαιίαο ΡΔΗ Ιάξηζα II 155 8193

• 455 Ξνιηηηθώλ Κεραληθώλ ΡΔ, Θεληξ. 
Καθεδνλίαο / Δηζαγσγηθή 
Θαηεύζπλζε ΡΔΗ Πέξξεο II 110 698

134



ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΣΟΠΟΓΡΑΥΙΑ

• 509 Κεραληθώλ Ρνπνγξαθίαο & 
Γεσπιεξνθνξηθήο, Γπη. 
Αηηηθήο ΞΑΛΔΞ Αζήλα II 102 9509

• 510 Κεραληθώλ Ρνπνγξαθίαο & 
Γεσπιεξνθνξηθήο ΡΔ, Θεληξ. Καθεδνλίαο / 
ΔηζαγσγηθήΘαηεύζπλζε ΡΔΗ Πέξξεο II 124
6686
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ΣΔΙ 2ΟΤ ΠΔΔΙΟΤ

ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΑ-ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΑ 

136

ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΘΙΥΠΡΝΦΑΛΡΝΟΓΥΛ
ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ 
ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ

ΑΡΝΚΑΡΗΠΚΝ

ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 
ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ 
ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ & 

ΦΠΗΘΝ ΑΔΟΗΝ ΡΔ 

ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 
ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ 

ΑΔΟΝΠΘΑΦΥΛ ΡΔ 

ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΥΛ 
ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΘΑΗ 
ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ 
ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΡΔ 

ΖΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ 
ΞΝΙΝΓΗΠΡΗΘΥΛ 

ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ-
ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ

ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΥΛ ΛΑΞΖΓΥΛ
ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΘ 

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 
ΑΡΝΘΗΛΖΡΝ



ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΣΔΙ

• 461 Κεραλνιόγσλ Κεραληθώλ, Γπη. 
Αηηηθήο ΞΑΛΔΞ Αζήλα II 164 12702

• 465 Κεραλνιόγσλ Κεραληθώλ ΡΔ, Γπη. 
Διιάδαο ΡΔΗ Ξάηξα II 150 9727

• 467 Κεραλνιόγσλ Κεραληθώλ ΡΔ, 
Θεζζαιίαο ΡΔΗ Ιάξηζα II 150 8366

• 471 Κεραλνιόγσλ Κεραληθώλ ΡΔ, Αλαη. Καθεδνλίαο & Θξάθεο / 
Δηζαγσγηθή Θαηεύζπλζε ΡΔΗ Θαβάια II 190 6264

• 473 Κεραλνιόγσλ Κεραληθώλ ΡΔ, Γπη. Καθεδνλίαο / Δηζαγσγηθή 
Θαηεύζπλζε ΡΔΗ Θνδάλε II 190 6022

• 475 Κεραλνιόγσλ Κεραληθώλ ΡΔ, Θεληξ. 
Καθεδνλίαο ΡΔΗ Πέξξεο II 125 8297

• 479 Κεραλνιόγσλ Κεραληθώλ ΡΔ, Πηεξεάο 
Διάδαο ΡΔΗ Σαιθίδα II 200 8255
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ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΑ 

ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ
• 513 Κεραληθώλ Ρερλνινγίαο Ξεηξειαίνπ & 

Φπζηθνύ Αεξίνπ ΡΔ, Αλαη. Καθεδ. & Θξάθεο / 
Δηζαγσγηθή Θαηεύζπλζε ΡΔΗ Θαβάια II

• 190 5922

• 514 Κεραληθώλ Αληηξξύπαλζεο ΡΔ, Γπη. 
Καθεδνλίαο / Δηζαγσγηθή 
Θαηεύζπλζε ΡΔΗ Θνδάλε II 200 4863

• 778 Κεραληθώλ Ξεξηβάιινληνο, Γπη. 
Καθεδνλίαο ΞΑΛΔΞ Θνδάλε II 64 11585
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• 516 Κεραλνιόγσλ Νρεκάησλ 
ΡΔ ΡΔΗ Θεζζαινλίθε II 125 9459
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Σεχμολογιώμ Υυσικού Περιβάλλομτος ΣΔ, Ιόμιωμ Νήσωμ / Δισαγωγική 

Κατεύθυμση

• 698 Ρερλνινγηώλ Φπζηθνύ Ξεξηβάιινληνο ΡΔ, 
Ηόλησλ Λήζσλ / Δηζαγσγηθή 
Θαηεύζπλζε ΡΔΗ Εάθπλζνο II,IV 125 604
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Μηχαμικώμ Αυτοματισμού ΣΔ, 

τερεάς Δλλάδας
• 722 Κεραληθώλ Απηνκαηηζκνύ ΡΔ, Πηεξεάο 

Διιάδαο ΡΔΗ Σαιθίδα II,IV 281 8889
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Ηλεκτρολόγωμ Μηχαμικώμ ΣΔ, 

Δυτ. Δλλάδας
• 87 Ζιεθηξνιόγσλ Κεραληθώλ ΡΔ, Γπη. 

Διιάδαο ΡΔΗ Ξάηξα II 160 8376

• 489 Ζιεθηξνιόγσλ Κεραληθώλ ΡΔ, 
Θεζζαιίαο ΡΔΗ Ιάξηζα II 140 7583

• 491 Ζιεθηξνιόγσλ Κεραληθώλ ΡΔ, 
Θξήηεο ΡΔΗ Ζξάθιεην II 140 7377

• 493 Ζιεθηξνιόγσλ Κεραληθώλ ΡΔ, Αλαη. Καθεδνλίαο & 
Θξάθεο ΡΔΗ Θαβάια II 230 6212

• 495 Ζιεθηξνιόγσλ Κεραληθώλ ΡΔ, Γπη. 
Καθεδνλίαο ΡΔΗ Θνδάλε II 190 6513

• 499 Ζιεθηξνιόγσλ Κεραληθώλ ΡΔ, Πηεξεάο 
Διιάδαο ΡΔΗ Σαιθίδα II 195 7742
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Ηλεκτρομικώμ Μηχαμικώμ ΣΔ

• 505 Ζιεθηξνληθώλ Κεραληθώλ 
ΡΔ ΡΔΗ Θεζζαινλίθε II,IV 186 10157
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ΣΔΙ 2ΟΤ ΠΔΔΙΟΤ: ΓΔΩΠΟΝΩΝ

• 757 Ρερλνιόγσλ Γεσπόλσλ, 
Ζπείξνπ ΡΔΗ Αξηα II,III 203 10448

• 758 Ρερλνιόγσλ Γεσπόλσλ, 
Θξήηεο ΡΔΗ Ζξάθιεην II,III 191 11298

• 759 Ρερλνιόγσλ 
Γεσπόλσλ ΡΔΗ Θεζζαινλίθε II,III 281 12499

• 760 Ρερλνιόγσλ Γεσπόλσλ, 
Ξεινπνλλήζνπ ΡΔΗ Θαιακάηα II,III 214 11108

• 761 Ρερλνιόγσλ Γεσπόλσλ, 
Θεζζαιίαο ΡΔΗ Ιάξηζα II,III 270 11496

• 762 Ρερλνιόγσλ Γεσπόλσλ, Γπη. 
Καθεδνλίαο ΡΔΗ Φιώξηλα II,III 281 10319
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Οιμολογίας & Σεχμολογίας Ποτώμ, 

Αματ. Μακεδομίας
• 752 Νηλνινγίαο & Ρερλνινγίαο Ξνηώλ, Αλαη. 

Καθεδνλίαο & 
Θξάθεο ΡΔΗ Γξάκα II,III 124 11690
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Σεχμολογίας Σροφίμωμ, Θεσσαλίας

• 39 Ρερλνινγίαο Ρξνθίκσλ, 
Θεζζαιίαο ΡΔΗ Θαξδίηζα II,III 152 12591

• 716 Δπηζηήκεο & Ρερλνινγίαο Ρξνθίκσλ, Γπη. 
Αηηηθήο ΞΑΛΔΞ Αζήλα II,III 111 14883

• 717 Ρερλνινγίαο 
Ρξνθίκσλ ΡΔΗ Θεζζαινλίθε II,III 124 13931

• 546 Ρερλνινγίαο Ρξνθίκσλ, Ηόλησλ 
Λήζσλ ΡΔΗ Αξγνζηόιη II,III 225 11698

• 718 Δπηζηεκώλ Νίλνπ, Ακπέινπ & Ξνηώλ, Γπη. 
Αηηηθήο ΞΑΛΔΞ Αζήλα II,III 124 13401
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ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ

• 723 Κεραληθώλ Ξιεξνθνξηθήο ΡΔ, 
Θεζζαιίαο ΡΔΗ Ιάξηζα II,IV 270 9862

• 724 Κεραληθώλ Ξιεξνθνξηθήο ΡΔ, Αλαη. Καθεδνλίαο & 
Θξάθεο ΡΔΗ Θαβάια II,IV 225 9522

• 725 Κεραληθώλ Ξιεξνθνξηθήο ΡΔ, 
Θξήηεο ΡΔΗ Ζξάθιεην II,IV 180 10230

• 727 Κεραληθώλ Ξιεξνθνξηθήο ΡΔ, Θεληξ. 
Καθεδνλίαο ΡΔΗ Πέξξεο II,IV 146 10361

• 735 Κεραληθώλ Ξιεξνθνξηθήο ΡΔ, Γπη. 
Καθεδνλίαο ΡΔΗ Θαζηνξηά II,IV 208 8513

• 736 Κεραληθώλ Ξιεξνθνξηθήο ΡΔ, Γπη. 
Διιάδαο ΡΔΗ Λαύπαθηνο II,IV 203 8890
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ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ

• -- Κεραληθώλ Ξιεξνθνξηθήο & πνινγηζηώλ, Γπη. 
Αηηηθήο ΞΑΛΔΞ Αζήλα II,IV 255

• --- Γξαθηζηηθήο & Νπηηθήο Δπηθνηλσλίαο, Γπη. 
Αηηηθήο ΞΑΛΔΞ Αζήλα II,IV 204

• --- Ζιεθηξνιόγσλ & Ζιεθηξνληθώλ Κεραληθώλ, Γπη. 
Αηηηθήο ΞΑΛΔΞ Αζήλα II 300

• --- Κεραληθώλ Βηνκεραληθήο Πρεδίαζεο & Ξαξαγσγήο, Γπη. 
Αηηηθήο ΞΑΛΔΞ Αζήλα II,IV 350

• --- Ξνιηηηθώλ Κεραληθώλ, Γπη. Αηηηθήο ΞΑΛΔΞ Αζήλα II 221
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ΑΠΑΙΣΔ

• 776 Δθπαηδεπηηθώλ Ξνιηηηθώλ Κεραληθώλ, 
Α.Π.ΞΑΗ.Ρ.Δ. ΡΔΗ Αζήλα II 100 9162
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