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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 
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Σκοπός των Τμημάτων 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.

Διάρκεια υοίτησης: 8 εμάκελα.
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Δπαγγελμαηικέρ δςναηόηηηερ αποθοίηων: 

Πην δεκφζην θαη ζε νξγαληζκνχο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

Πε επηρεηξήζεηο, βηνκεραλίεο θαη ηξάπεδεο.

Ινγηζηέο - Φνξνηερληθνί (απαηηείηαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ε νπνία εθδίδεηαη απφ ην 
Νηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο). 

Πε εηαηξίεο θαη ηλζηηηνχηα κειεηψλ. 

Θαζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, κεηά απφ θνίηεζε ζηελ Α.Π.ΞΑΗ.Ρ.Δ. Διεχζεξνη 
επαγγεικαηίεο ΞΔ09

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 



ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ

ΓΗΝΗΘΖΠΖ 
ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ

Γηαρείξηζε 
αζιεηηζκνχ

ηνπξηζκφο
Αγξνηηθέο 

επηρεηξήζεηο

λαπηηιηαθά
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ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 
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Σκοπός των τμημάτων απηψλ 

είλαη λα εθπαηδεχνπλ ηνπο 

θνηηεηέο ηνπο ζηελ επηζηήκε 

ηεο Οξγάλσζεο θαη Δηνίθεζεο 

ησλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ. Η 

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.

Διάρκεια υοίτησης: 8 

εμάκελα.



• Δλδεηθηηθέο Θαηεπζχλζεηο: 

• Γηνίθεζε Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ,  Ινγηζηηθή 
θαη Σξεκαηννηθνλνκηθή, Γηαρείξηζε Ρερλνινγίαο 
θαη Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ Γηνίθεζεο, 
Νξγάλσζε θαη Γηνίθεζε - Γηαρείξηζε Αλζξσπίλσλ 
Ξφξσλ- Κάξθεηηλγθ, Γηνίθεζε πεξεζηψλ 
(Ρνπξηζηηθή Γηνίθεζε, Αζιεηηθή Γηνίθεζε, Γηνίθεζε 
γείαο, Γηνίθεζε Ξνιηηηζκηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ 
θαη Φνξέσλ).
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ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 



Δπαγγελμαηικέρ δςναηόηηηερ αποθοίηων: 

Γηνηθεηηθά ζηειέρε ζην δεκφζην θαη ζε νξγαληζκνχο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ 
ηνκέα. 

Πε επηρεηξήζεηο, βηνκεραλίεο θαη ηξάπεδεο.

Ινγηζηέο - Φνξνηερληθνί (απαηηείηαη άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ε νπνία 
εθδίδεηαη απφ ην Νηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο). 

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

Διεχζεξνη επαγγεικαηίεο.
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ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 



ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ
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Πθνπφο ηνπ Ρκήκαηνο 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.



ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ
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Δπαγγελμαηικέρ δςναηόηηηερ αποθοίηων: 
Πην πνπξγείν Γεσξγίαο θαη ζε νξγαληζκνχο 
επνπηεπφκελνπο απφ απηφ (Νξγαληζκφο 
Βάκβαθνο, Νξγαληζκφο Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ 
θιπ.). 
Πηελ Αγξνηηθή Ρξάπεδα. Πε γεσξγηθνχο 
ζπλεηαηξηζκνχο. Πε κεγάια ζεξκνθήπηα θαη 
αγξνθηήκαηα. 
Πε γεσξγηθέο επηρεηξήζεηο θπηηθήο ή δσηθήο 
παξαγσγήο, βηνκεραλίεο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ, 
βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ θαη γαιαθηνθνκηθψλ 
πξντφλησλ, θαηαζηήκαηα γεσξγηθψλ θαξκάθσλ -
κεραλεκάησλ θηι. 
Πε επηρεηξήζεηο εκπνξίαο, εηζαγσγψλ θαη 
εμαγσγψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ. Θαζεγεηέο ζηε 
Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε



ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ
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Πθνπφο 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. 
Πηε ιεηηνπξγηθή δνκή ηνπ ηκήκαηνο εληάζζεηαη θαη ε 
νξγάλσζε πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ γηα 
εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζε επηκέξνπο γλσζηηθά 
αληηθείκελα.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα.



ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ
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Δπαγγελμαηικέρ δςναηόηηηερ αποθοίηων: 

Πε δεκφζηνπο θνξείο κε αληηθείκελν ζέκαηα αζιεηηζκνχ θαη 
λενιαίαο (Γελ. Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ, Γελ. Γξακκαηεία 
Λέαο Γεληάο θηι.) 

Πε δηνηθεηηθέο ζέζεηο αζιεηηθψλ ζπιιφγσλ, ζσκαηείσλ, 
νκνζπνλδηψλ, δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ γπκλαζηεξίσλ. 

Πε πξνγξάκκαηα άζιεζεο θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηεο 
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Πε θνξείο θαη εηαηξείεο δηαρείξηζεο 
αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ θαη αζιεηηθνχ κάξθεηηλγθ.



ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤΡΙΜΟ
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Πθνπφο ηνπ Ρκήκαηνο 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.
ΑΞΑΗΡΔΗΡΑΗ ΔΜΔΡΑΠΖ ΑΓΓΙΗΘΥΛ* 
Απνζηνιή ηνπ ηκήκαηνο είλαη: Ζ παξνρή πςειήο 
πνηφηεηαο επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ζηε δηαθξηηή ελφηεηα 
ηεο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Λαπηηιίαο - Κεηαθνξψλ 
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.
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Δπαγγελμαηικέρ δςναηόηηηερ αποθοίηων: 

Πε ππεξεζίεο ηνπ πνπξγείνπ Λαπηηιίαο. 

Πε λαπηηιηαθέο εηαηξίεο. 

Πε αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο θαη ηξάπεδεο. 

Πηελ Δθπαίδεπζε (δεκφζηα ή ηδησηηθή) σο θαζεγεηέο.



ΛΟΓΙΣΙΚΑ

ινγηζηηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά

ζηαηηζηηθή
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κοπόρ ηων Σμημάηων απηψλ είλαη λα εθπαηδεχνπλ 
επηζηήκνλεο πνπ ζα κειεηήζνπλ ην γλσζηηθφ 
αληηθείκελν ηεο Ινγηζηηθήο θαη Σξεκαηννηθνλνκηθήο, 
ψζηε λα γίλνπλ 
ζηειέρε πςεινχ επηπέδνπ γηα ηηο αλάγθεο ησλ 
επηρεηξήζεσλ θαη ησλ Νξγαληζκψλ ηνπ Ηδησηηθνχ θαη 
ηνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα. 
Αθφκε, κε ηε δηδαζθαιία λνκηθψλ καζεκάησλ 
παξέρνληαη νη απαηηνχκελεο γλψζεηο ηνπ λνκηθνχ 
πιαηζίνπ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
Γιάπκεια θοίηηζηρ: 8 εμάκελα
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Δπαγγελμαηικέρ δςναηόηηηερ αποθοίηων: 
Πε ππεξεζίεο ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ θαη ζε νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο άιισλ 
ππνπξγείσλ θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 
Πε Ρξάπεδεο, αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο θηι. 
Πε εξεπλεηηθά θέληξα θαη εηαηξίεο κειεηψλ. 
Πην Σξεκαηηζηήξην θαη ζε ρξεκαηηζηεξηαθέο επηρεηξήζεηο.
 Πε επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ή επελδχνπλ ζην Σξεκαηηζηήξην. 
Πηειέρε ζε ζέκαηα ινγηζηηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο, ζε θάζε κεγέζνπο 
επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο, δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο (ηνπηθνχ, εζληθνχ ή 
πνιπεζληθνχ ραξαθηήξα). Ινγηζηέο - Φνξνηερληθνί (απαηηείηαη άδεηα άζθεζεο 
επαγγέικαηνο ε νπνία εθδίδεηαη απφ ην Νηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο). 
Πηελ Δθπαίδεπζε σο θαζεγεηέο.
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κοπόρ ηος ημήμαηορ 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, ζηη Διεθνή Τραπεζιηική και 
Διεθνή Πιζηωηικά Ιδρύμαηα και ζηην 
ανάλυζη χρημαηαγορών και κεθαλαιαγορών.
Γιάπκεια θοίηηζηρ: 8 εμάκελα.



• Δπαγγελμαηικέρ δςναηόηηηερ αποθοίηων: 

• Θαζεγεηήο Νηθνλνκνιφγνο Γ.Δ. ΠΔ09(ρξεηάδεηαη Ξαηδαγσγηθή 
Δπάξθεηα), Νηθνλνκηθφ Πηέιερνο ζε ηξάπεδεο, Γ.Δ.Θ.Ν., ζην 
ρξεκαηηζηήξην, ζε νξγαληζκνχο θαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη 
πηζησηηθέο ππεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Δπελδπηηθφο Πχκβνπινο  
ζε επηρεηξήζεηο, ζε αζθαιηζηηθνχο θαη επελδπηηθνχο θνξείο. 

• Δγγξάθεηαη ζην Νηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην
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κοπόρ ηος Σμήμαηορ απηνχ είλαη 
ε εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ ζε 
ζέκαηα ηνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ ηεο 
ζηαηηζηηθήο επηζηήκεο, ηεο 
νηθνλνκεηξίαο θαη ησλ ζπλαθψλ 
ζεσξεηηθψλ θαη εθαξκνζκέλσλ 
αληηθεηκέλσλ.
Γιάπκεια θοίηηζηρ: 8 εμάκελα.
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Δπαγγελμαηικέρ δςναηόηηηερ αποθοίηων: 
Πηε Πηαηηζηηθή πεξεζία (ΔΠΔ) θαη ζε ππεξεζίεο 
ζηαηηζηηθήο ππνπξγείσλ θαη άιισλ θνξέσλ ηνπ 
δεκφζηνπ ηνκέα. 
Πε ππεξεζίεο ζηαηηζηηθήο εηαηξηψλ ηνπ ηδησηηθνχ 
ηνκέα. 
Πε εξεπλεηηθά θέληξα θαη ηλζηηηνχηα.
 Πηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζε εηδηθφηεηεο φπνπ είλαη 
απαξαίηεηε θαιή γλψζε ζηαηηζηηθήο, π.ρ. αζθάιεηεο 
(αλαινγηζηέο), ηξάπεδεο, εηαηξίεο δεκνζθνπήζεσλ θαη 
έξεπλαο αγνξάο θηι. Θαζεγεηέο δεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο, απφ ην 2002, αθνχ θνηηήζνπλ θαη ζηελ 
Α.Π.ΞΑΗ.Ρ.Δ. 
Θαζεγεηήο Νηθνλνκνιφγνο Γ.Δ. 
ΠΔ18.19(ρξεηάδεηαη Ξαηδαγσγηθή Δπάξθεηα)



ΔΙΔΘΝΔΙ ΠΟΤΔΔ

ΓΔΘΛΔΗΠ ΒΑΙΘΑΛΗΘΥΛ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ 
ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΔΠ
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ΔΙΔΘΝΔΙ ΠΟΤΔΔ
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ΔΙΔΘΝΔΙ ΠΟΤΔΔ

25

Πθνπφο ησλ Ρκεκάησλ απηψλ είλαη λα πξνζθέξνπλ 
πςειήο ζηάζκεο ζπνπδέο πάλσ ζε ζέκαηα επξσπατθά 
θαη δηεζλή πξνεηνηκάδνληαο ζηειέρε ηθαλά λα 
αληεπεμέιζνπλ κε επηηπρία ζηνλ εζσηεξηθφ θαη δηεζλή 
αληαγσληζκφ.
Για ηην ειζαγωγή ζηα ημήμαηα αςηά απαιηείηαι 
εξέηαζη ζε μία από ηιρ ξένερ γλώζζερ: Αγγλική, 
Γαλλική, Γεπμανική, Ιηαλική.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα
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Δπαγγελμαηικέρ δςναηόηηηερ αποθοίηων: 

πνπξγείν Δμσηεξηθψλ & Γηπισκαηηθφ Πψκα.

Άιιεο ππεξεζίεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. πεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γηεζλείο 
νξγαληζκνί. 

Ηλζηηηνχηα πνιηηηθψλ εξεπλψλ.

Πηειέρε ειιεληθψλ θαη δηεζλψλ επηρεηξήζεσλ. 

Θαζεγεηέο 

Ξιεξνθνξηθήο Γ.Δ. ΞΔ09(ρξεηάδεηαη Ξαηδαγσγηθή Δπάξθεηα), 
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Πθνπφο ηνπ Ρκήκαηνο απηνχ είλαη λα θαιιηεξγεί θαη λα 
πξνάγεη ηε γλψζε ζηε γιψζζα, ηελ ηζηνξία θαη ηνλ 
πνιηηηζκφ ησλ Βαιθαληθψλ, Πιαβηθψλ θαη Αλαηνιηθψλ 
ρσξψλ, λα κειεηά θαη λα αλαπηχζζεη ηηο νηθνλνκηθέο, 
θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ζρέζεηο ησλ θξαηψλ απηψλ κε ηελ 
Διιάδα.
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα
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Δπαγγελμαηικέρ δςναηόηηηερ αποθοίηων:  
 Πε ηλζηηηνχηα κειεηψλ θαη ζε νξγαληζκνχο πνπ αζρνινχληαη 

κε ηελ ηζηνξηθή έξεπλα (βηβιηνζήθεο, αξρεία θηι.). 
Πε εηαηξίεο δεκνζθνπήζεσλ θαη κειέηεο πνιηηηθψλ 
θαηλνκέλσλ. 
Πην πνπξγείν Δμσηεξηθψλ. 
Πε επηρεηξήζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ επηρεηξεκαηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο ζηηο πξναλαθεξφκελεο ρψξεο. 
Πε ειιεληθνχο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο πνπ αλαπηχζζνπλ 
θάζε είδνπο δξαζηεξηφηεηα ζηηο πξναλαθεξφκελεο ρψξεο. 

Γηδαζθαιία ησλ γισζζψλ θαη κεηαθξάζεηο



ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

κοπόρ ηος Σμήμαηορ 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.

• Γιάπκεια θοίηηζηρ: 8 εμάκελα

• ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΔ
Θαζεγεηήο Νηθνλνκνιφγνο Γ.Δ. ΞΔ09(ρξεηάδεηαη Ξαηδαγσγηθή Δπάξθεηα), 
Πηέιερνο Δπηρεηξήζεσλ θαη Νξγαληζκψλ ηδηαίηεξα ζηνπο ηνκείο κάξθεηηλγθ, πσιήζεσλ, 
εμαγσγψλ, δηαθήκηζεο, έξεπλαο αγνξάο, δεκνζίσλ ζρέζεσλ, δηνίθεζεο αλζξσπίλσλ 
πφξσλ, δηνίθεζεο πξνκεζεηψλ θαη πιηθψλ, αλάιπζεο ζπζηεκάησλ θαη αλάπηπμεο 
κεραλνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ.
Νηθνλνκηθφο Πχκβνπινο Δπηρεηξήζεσλ, 
εγγξάθεηαη ζην Νηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην.
ΚΞΠ: 
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ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

• κοπόρ ηος Σμήμαηορ 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.

• Γιάπκεια θοίηηζηρ: 8 εμάκελα.

• Δπαγγελμαηικέρ δςναηόηηηερ αποθοίηων:

 Θαζεγεηέο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ζηηο ζρνιέο καζεηείαο 
ηνπ ΝΑΔΓ, ζε ΗΔΘ θαη ζε Θέληξα Ιατθήο Δπηκφξθσζεο.

 Πε ππεξεζίεο θαη θνξείο ησλ πνπξγείσλ γείαο, Ξξφλνηαο & 
Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θαη Γεσξγίαο. Πχκβνπινη γηα ζέκαηα ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηνπο ζε ηδξχκαηα, κνλάδεο πεξίζαιςεο θηι. 

 Πε αγξνηηθνχο θαη θαηαλαισηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, ζε επηρεηξήζεηο 
δηαθίλεζεο ηξνθίκσλ, ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο θαη λνκαξρηαθήο 
απηνδηνίθεζεο. 

 Πε πξνγξάκκαηα θαη κειέηεο ιατθήο επηκφξθσζεο, ηνπηθήο -
θνηλνηηθήο - πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, ελεκέξσζεο ηνπ θαηαλαισηή, 
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θ.ά.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-ΔΙΟΙΚΗΗ

ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖΠ 
ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ

ΓΖΚΝΠΗΑΠ 
ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ

ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ 
ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΘΑΗ 

ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ

• κοπόρ ηος Σμήμαηορ απηνχ είλαη ε αλάδεημε ζηειερψλ ζηελ επηζηήκε ηεο 
Γηνίθεζεο ηεο Ξαξαγσγήο, κε έκθαζε ζηηο εθαξκνγέο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηα 
ζπζηήκαηα παξαγσγήο. 

• Πηφρνο ηνπ Ρκήκαηνο, 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.

• Γιάπκεια θοίηηζηρ: 8 εμάκελα.

• Δπαγγελμαηικέρ δςναηόηηηερ 

• ε ππεξεζίεο ησλ Τπνπξγείσλ Έξεπλαο & Σερλνινγίαο θαη Αλάπηπμεο θαη ζε δεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο. ηε βηνκεραλία θαη ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο κε πςειή 

ηερλνινγία ή ζχγρξνλεο δνκέο δηνίθεζεο. Καζεγεηέο ζηε δεκφζηα θαη ηδησηηθή εθπαίδεπζε, 

απφ ην 2002, αθνχ θνηηήζνπλ θαη ζηελ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.
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ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ

• κοπόρ ηος Σμήμαηορ αςηού 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 Ξνιηηηθήο 
Νηθνλνκίαο.

• Γιάπκεια θοίηηζηρ: 8 εμάκελα.

• Δπαγγελμαηικέρ δςναηόηηηερ αποθοίηων: 
Πηειέρε ζην δεκφζην ηνκέα θαη ηνλ επξχηεξν δεκφζην 
ηνκέα. 

• Πηειέρε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Πε δηεζλείο 
νξγαληζκνχο. 

• Πε ηλζηηηνχηα πνιηηηθψλ θαη ηζηνξηθψλ εξεπλψλ. Πε εηαηξίεο 
δεκνζθνπήζεσλ θαη κειέηεο πνιηηηθψλ θαηλνκέλσλ. Πην 
δηπισκαηηθφ ζψκα. 

• Νη απφθνηηνη ηεο θαηεχζπλζεο Γεκφζηαο Νηθνλνκηθήο 
κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη σο κέιε ζην Νηθνλνκηθφ 
Δπηκειεηήξην Διιάδνο.
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ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ

• κοπόρ ηος Σμήμαηορ 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. Πηφρνο 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.

• Γιάπκεια θοίηηζηρ: 8 εξάμηνα.

• Δπαγγελμαηικέρ δςναηόηηηερ αποθοίηων: 

• Υο ζηειέρε θαη σο ζχκβνπινη ζε φιεο ηηο παξαδνζηαθέο εηδηθφηεηεο ηεο Γηνίθεζεο 
Δπηρεηξήζεσλ ζην λέν πεξηβάιινλ ηνπ ηλεκηπονικού επισειπείν, φπσο: 
Κάξθεηηλγθ. Γηνίθεζε Ξαξαγσγήο. Σξεκαηννηθνλνκηθά. Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ 
Ξφξσλ, θιπ. Δηδηθφηεηεο αηρκήο, φπσο: Ζιεθηξνληθφ Δκπφξην. Γηνίθεζε 
Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο. Πρεδηαζκφο θαη Αλάιπζε Γηαδηθαζηψλ. Γηνίθεζε 
Θαηλνηνκίαο θαη Γλψζεο. Γηνίθεζε Ξιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ Ξφξσλ. 
Γηνίθεζε Τεθηαθψλ Θαλαιηψλ. Σξεκαηννηθνλνκηθή Κεραληθή
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ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΘΑΗ 
ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ

ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ ΘΑΗ 
ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ

ΚΖΣΑΛΗΘΝΗ 
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΥΛ 

ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ
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ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΑΘΗΝΑ) 

ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΑΘΗΝΑ) 

κοπόρ ηος Σμήμαηορ 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. Τα 

καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη νη θνηηεηέο ηνπ 

Τκήκαηνο κπνξνύλ λα δηαθξηζνύλ ζε ηξεηο 

ελόηεηεο: Μαζήκαηα Γεληθήο Υπνδνκήο, Μαζήκαηα 

Γεσπνληθήο Υπνδνκήο θαη Μαζήκαηα Εηδίθεπζεο.

Διάπκεια θοίηηζηρ: 10 εξάμηνα.

Επαγγελμαηικέρ δςναηόηηηερ αποθοίηυν: 

Σην ππνπξγείν γεσξγίαο θαη ζε γεσξγηθνύο 

ζπλεηαηξηζκνύο. Σε εξεπλεηηθά θέληξα. Σηελ 

αγξνηηθή ηξάπεδα. 

Σε επηρεηξήζεηο εκπνξίαο, εηζαγσγώλ θαη 

εμαγσγώλ γεσξγηθώλ πξντόλησλ. 

Σε κεγάια ζεξκνθήπηα θαη αγξνθηήκαηα. 

Ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο.

Τν ηκήκα βξίζθεηαη ζην Γεσπνληθό Παλεπηζηήκην 

(Αζήλα).

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ
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1. ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΟΡΕΣΙΑΔΑ)  
 

Σθνπόο: Σθνπόο ηνπ Τκήκαηνο 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. 
Δηάξθεηα θνίηεζεο: 10 εμάκελα. 
Επαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο απνθνίησλ: Σε 
αγξνηνβηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο θαη ζπλεηαηξηζηηθέο 
εθκεηαιιεύζεηο, ζε δξαζηεξηόηεηεο νξγάλσζεο, δηνίθεζεο, 
δηαρείξηζεο, ζπληνληζκνύ θαη επίβιεςεο. Σε επηρεηξήζεηο ηεο 
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηνπο ηνκείο ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο. 
Τν ηκήκα βξίζθεηαη ζην Παλεπηζηήκην Θξάθεο (Οξεζηηάδα). 

ΔΠΘ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΦΗΦΙΑΚΧΝ 
ΤΣΗΜΑΣΧΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
ΚΑΙ 

ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ 

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
(ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ)

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ 
ΓΙΟΙΚΗΗ & 
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 

(ΠΔΙΡΑΙΑ)

ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ & 

ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ 
ΔΠΙΣΗΜΗ & 
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 

(ΑΘΗΝΑ)

ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ 
ΞΝΙΗΡΗΠΚΗΘΝ 

ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ & 
ΛΔΥΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΥΛ 

(ΑΓΟΗΛΗΝ)
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1. ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΑΘΗΝΑ) 
ΕΚΠΑ 17.793 

 

2. ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 
ΑΠΘ 17.098 

 

3. ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) 
ΔΠΘ 15.033 

 

4. ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΕΡΡΕ) 
ΑΠΘ 15.411 

 

5. ΕΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ (ΣΡΙΚΑΛΑ) 

 θνπφο ησλ Σκεκάησλ απηψλ είλαη λα θαιιηεξγνχλ θαη λα 

πξνάγνπλ ηελ Επηζηήκε ηεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη ηνπ 

Αζιεηηζκνχ κε ηελ αθαδεκατθή θαη εθαξκνζκέλε 

δηδαζθαιία θαη έξεπλα. 

Γηα λα εηζαρζνχλ ζηα Σ.Ε.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). 

Επίζεο, πεξλάλε θαη απφ πγεηνλνκηθή εμέηαζε γηα λα 

δηαπηζησζεί αλ είλαη αξηηκειείο. 

Δηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα. 

Επαγγεικαηηθέο 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.) Ιδησηηθή 

πξαθηηθή. 

Σα ηκήκαηα βξίζθνληαη ζηα Παλεπηζηήκηα: 

Αζελψλ, Θεζζαινλίθεο, Θξάθεο (Κνκνηελή), 

Θεζζαινλίθεο (έξξεο), Θεζζαιίαο (Σξίθαια). 

ΠΑΝ.ΘΕΑΛΙΑ 

15.834 
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ΣΔΧΝΗ   4ο ΠΔΔΙΟ

ΘΔΑΣΡΟΤ ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΝ
ΣΔΥΝΧΝ ΗΥΟΤ ΚΑΙ 

ΔΙΚΟΝΑ

ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ 
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑ 

ΙΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ(ΜΤΣΙΛΗΝΗ)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟΤ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΝΕΩΝ 
ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)

ΜΟΤΙΚΗ 
ΔΠΙΣΗΜΗ 
ΜΟΤΙΚΧΝ 
ΠΟΤΓΧΝ
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ΘΕΑΣΡΟΤ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 
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. Επίζεο 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. 

Δηάξθεηα θνίηεζεο: 8 ή 10 εμάκελα. 

Επαγγεικαηηθέο 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). 

ΑΠΘ 
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1. ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) 

 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. 

Δηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα. 

Επαγγεικαηηθέο 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 

ΑΠΘ 

14.890 
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ΣΔΙ 
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ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ

ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ 
ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ

ΚΝΛΑΓΥΛ ΓΔΗΑΠ

ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ

ΓΗΔΘΛΝΠ ΔΚΞΝΟΗΝ 

ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΘΑΗ 
ΓΗΑΦΖΚΗΠΖΠ

ΓΟΑΦΗΠΡΗΘΖΠ

ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ 
ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖΠ

ΙΑΗΘΖΠ ΚΝΠΗΘΖΠ

ΦΥΡΝΓΟΑΦΗΑΠ

ΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ

ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΡΔ

ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ 
ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ



ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΔ ΧΟΛΔ

• Ξξνυπνζέζεηο: Γηα λα εηζαρζεί έλαο ππνςήθηνο ζηε Πρνιή ζα 
πξέπεη: Λα είλαη Έιιελαο ην γέλνο. Λα είλαη θάηνρνο απνιπηεξίνπ 
Ιπθείνπ κε δηαγσγή ηνπιάρηζηνλ ΘΝΠΚΗΑ. 

• Λα έρεη ειηθία απφ 17 κέρξη 21 εηψλ. Λα έρεη Αλάζηεκα πάλσ απφ 
1,70 κέηξα γηα άληξεο θαη πάλσ απφ 1,60 γηα ηηο γπλαίθεο θαη 
Βάξνο: ΓΚΠ γηα άλδξεο: 19-27, γηα γπλαίθεο: 18-25. 

• Λα είλαη πγηήο κε άξηηα ζσκαηηθή δηάπιαζε. 

• Λα είλαη άγακνο. 

• Λα κελ έρεη θαηαδηθαζηεί ή δηψθεηαη γηα δηάθνξα εγθιήκαηα. Λα 
ππνζηεί επηηπρψο ηηο πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο πνπ γίλνληαη απφ ηε 
Πρνιή θαη πεξηιακβάλνπλ ςπρνκεηξηθέο δνθηκαζίεο, πγεηνλνκηθέο 
εμεηάζεηο θαη αζιεηηθέο.

• Αθαδεκατθή εθπαίδεπζε + Πηξαηησηηθή Δθπαίδεπζε.
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ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΔ ΧΟΛΔ

• ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ (ΠΠΑΠ) ΘΔΠ/ΛΗΘΖ

• Θαηεπζχλζεηο: 

• α. Νηθνλνκηθήο ησλ Δπηρεηξήζεσλ, 

• β. Αλάπηπμεο θαη Ξξνγξακκαηηζκνχ, 

• γ. Γεληθήο Νηθνλνκηθήο Θεσξίαο θαη Ξνιηηηθήο.
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Άπθπο 11 Ν. 3648/2008 – ΦΔΚ 38/Α
Διδικέρ καηηγοπίερ ειζαγωγήρ ζηα Ανώηαηα ηπαηιωηικά 

Δκπαιδεςηικά Ιδπύμαηα και ηιρ Ανώηεπερ ηπαηιωηικέρ σολέρ 
Τπαξιωμαηικών

1.α. Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2008 - 2009 ζηα Αλψηαηα Πηξαηησηηθά 
Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα – Αλψηεξεο Πηξαηησηηθέο Πρνιέο παμησκαηηθψλ 
(ΑΠΔΗ - ΑΠΠ), επί ηνπ εθάζηνηε θαζνξηδφκελνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ θαη μέσπι 
ποζοζηού ηπιάνηα πένηε επί ηοιρ εκαηό (35%), εηζάγνληαη, θαηά ζεηξά 
επηηπρίαο, νη αλήθνληεο ζηηο παξαθάησ εηδηθέο θαηεγνξίεο:
i. Σέκνα πολςηέκνων.
ii. Σέκνα οικογενειών με ηπία παιδιά.
β. Δπί ηος ανωηέπω ποζοζηού (35%) και μέσπι ποζοζηού δέκα επί ηοιρ 
εκαηό (10%) επ’ απηνχ, ζε θάζε πεξίπησζε φκσο ηνπιάρηζηνλ έλα άηνκν, 
εηζάγνληαη, θαηά ζεηξά επηηπρίαο, νη αλήθνληεο ζηηο παξαθάησ εηδηθέο 
θαηεγνξίεο:
i. Σέκνα ή αδελθοί αναπήπων και ηπαςμαηιζθένηων ζε πολεμικέρ 
επισειπήζειρ, καθώρ και ζηπαηιωηικών θαη ησλ ηξηψλ Θιάδσλ ησλ 
Δλφπισλ Γπλάκεσλ εηξεληθήο πεξηφδνπ, οι οποίοι έσοςν αναπηπία ζε 
ποζοζηό εξήνηα επηά επί ηοιρ εκαηό (67%) και άνω, λόγω παθήζεώρ 
ηοςρ ζε διαηεηαγμένη ςπηπεζία και ένεκα αςηήρ.
ii. Σέκνα ηων θανόνηων ζηπαηιωηικών ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ζηνλ 
πφιεκν ή ζηελ εηξήλε θαηά ηελ εθηέιεζε δηαηεηαγκέλεο ππεξεζίαο θαη έλεθα 
απηήο.
iii. Σέκνα Δλλήνων Μόνιμων ηπαηιωηικών, εθέδπων και κληπωηών
νπιηηψλ, πος ζςμμεηείσαν κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηα πνιεκηθά γεγνλφηα 
ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ απφ ηελ 20ή Ηνπιίνπ έσο ηελ 20ή Απγνχζηνπ 1974 ζηελ 
Κύππο, θαζψο θαη ζηα γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα ην 1964 ζηελ Ρπιεξία θαη 
Ιεπθσζία θαη ην 1967 ζηελ Θνθίλνπ θαη ηνπο Αγίνπο Θενδψξνπο ηεο Θχπξνπ.
γ. Οι Έλληνερ - ίδερ ηος εξωηεπικού



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (Α) ΘΕ/ΝΙΚΗ          

    θνπφο ηνπ ηκήκαηνο απηνχ είλαη λα θαηαξηίδεη 

αμησκαηηθνχο πνπ ζα ζηειερψζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο 

ππεξεζίεο ησλ Ελφπισλ Δπλάκεσλ. Σν ηκήκα αλήθεη ζηε 

ηξαηησηηθή ρνιή Αμησκαηηθψλ σκάησλ 

Θεζζαινλίθεο. ηνπο ζπνπδαζηέο παξέρεηαη δηπιή 

εθπαίδεπζε, ζηξαηησηηθή ζηε ρνιή θαη αθαδεκατθή ζην 

Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. 

Πξνυπνζέζεηο: ην ηκήκα γίλνληαη δεθηά θαη θνξίηζηα. Ο 

αξηζκφο ησλ θνξηηζηψλ πνπ εηζάγνληαη ζην Σκήκα 

θαζνξίδεηαη θάζε ρξφλν κε εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Εζληθήο Άκπλαο. Οη ππνςήθηνη γηα ην Οηθνλνκηθφ ηκήκα 

ππνβάιινληαη ζε πγεηνλνκηθή εμέηαζε θαη ςπρνηερληθή 

θαη αζιεηηθή δνθηκαζία. 

Δηάξθεηα θνίηεζεο: 4 ρξφληα. 

Επαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ: Οη απφθνηηνη 

ηνπ ηκήκαηνο εληάζζνληαη ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο θαη 

πξέπεη λα παξακείλνπλ ζην ζψκα 12 ρξφληα. Ολνκάδνληαη 

αλάινγα κε ην ζψκα: Αλζππνινραγνί ζην ηξαηφ Ξεξάο. 

εκαηνθφξνη ζην Ναπηηθφ. Αλζππνζκελαγνί ζηελ 

Αεξνπνξία. Μεηά ηελ απνζηξάηεπζή ηνπο κπνξνχλ λα 

εξγαζηνχλ σο ζχκβνπινη επηρεηξήζεσλ ζε ινγηζηήξηα θαη 

ζε ππεξεζίεο πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ην εκπφξην, ηε 

δηεζλή νηθνλνκία, ηελ πνιηηηθή ηεο απαζρφιεζεο. 

Σφπνο ιεηηνπξγίαο: Λεηηνπξγεί ζην ηκήκα Οηθνλνκηθψλ 

Επηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. 

Παξάιιεια ζηε κνλάδα ηεο ρνιήο γίλεηαη ε ζηξαηησηηθή 

εθπαίδεπζε. 

ΣΡΑΣ.ΥΟΛΕ 

ΓΕΛ ΓΕΝ.ΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 18.326 

 

 

ΓΕΛ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΕΙΔ.ΚΑΣ.3648/α 

(ΝΕΟ) 

 

13.835 

ΓΕΛ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΕΙΔ.ΚΑΣ.3648/β 

(ΝΕΟ) 13.835 

.i. Σέθλα πνιπηέθλσλ. 

 

ii. Σέθλα νηθνγελεηψλ κε ηξία παηδηά. 
Σέθλα ή αδειθνί αλαπήξσλ θαη 

ηξαπκαηηζζέλησλ ζε πνιεκηθέο 

επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη ζηξαηησηηθψλ 

θαη ησλ ηξηψλ Κιάδσλ ησλ Ελφπισλ 

Δπλάκεσλ εηξεληθήο πεξηφδνπ, νη νπνίνη 

έρνπλ αλαπεξία ζε πνζνζηφ εμήληα επηά 

επί ηνηο εθαηφ (67%) θαη άλσ, ιφγσ 

παζήζεψο ηνπο ζε δηαηεηαγκέλε 

ππεξεζία θαη έλεθα απηήο. 

 

ii. Σέθλα ησλ ζαλφλησλ ζηξαηησηηθψλ 

ησλ Ελφπισλ Δπλάκεσλ ζηνλ πφιεκν ή 

ζηελ εηξήλε θαηά ηελ εθηέιεζε 

δηαηεηαγκέλεο ππεξεζίαο θαη έλεθα 

απηήο. 

 

iii. Σέθλα Ειιήλσλ Μφληκσλ 

ηξαηησηηθψλ, εθέδξσλ θαη θιεξσηψλ 

νπιηηψλ, πνπ ζπκκεηείραλ κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηα πνιεκηθά 

γεγνλφηα ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ απφ ηελ 

20ή Ινπιίνπ έσο ηελ 20ή Απγνχζηνπ 

1974 ζηελ Κχπξν, θαζψο θαη ζηα 

γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα ην 1964 ζηελ 

Σπιεξία θαη Λεπθσζία θαη ην 1967 ζηελ 

Κνθίλνπ θαη ηνπο Αγίνπο Θενδψξνπο ηεο 

Κχπξνπ. 

 

γ. Οη Έιιελεο - ίδεο ηνπ εμσηεξηθνχ, 
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ΑΚΑΔΗΜΙΔ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ

• Πθνπφο ηνπ Ρκήκαηνο είλαη λα λα εθπαηδεχζεη Αμησκαηηθνχο νη 
νπνίνη ζα απνηειέζνπλ ζηειέρε ηεο Δκπνξηθήο Λαπηηιίαο. 
Ξξνζθέξεη ζχγρξνλεο θαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο κε ην ζχζηεκα 
ηεο ελαιιαζζφκελεο εθπαίδεπζεο κεηαμχ Πρνιήο θαη πινίνπ. 

• Θαηά ηελ θνίηεζε νη Κεραληθνί απνθηνχλ βαζηθέο γλψζεηο ζε 
Καζεκαηηθά, Φπζηθή, Σεκεία, Ξιεξνθνξηθή θαη Αγγιηθά (ηδηαίηεξε 
έκθαζε δίλεηαη ζηελ εθκάζεζε ησλ Αγγιηθψλ, θαζψο ε γλψζε ηνπο 
θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα κηα αμηφινγε ζηαδηνδξνκία ζην ρψξν ηεο 
Δκπνξηθήο Λαπηηιίαο) θαζψο θαη ζε καζήκαηα εηδηθφηεηαο φπσο: 
Θεξκνδπλακηθή, Αληνρή ιηθψλ, Κεραλέο Δζσηεξηθήο Θαχζεο, 
Λαπηηθέο Κεραλέο θαη Βνεζεηηθά Κεραλήκαηα Ξινίνπ, Ζιεθηξηθέο 
Κεραλέο, Ππζηήκαηα Απηφκαηνπ Διέγρνπ θ.ιπ.
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• Νη απφθνηηνη ησλ ΑΔΛ απνθηνχλ ηίηιν ζπνπδψλ 
Ρξίηεο Βαζκίδαο Δθπαίδεπζεο θαη ηαπηφρξνλα 
ην δίπισκα Αμησκαηηθνχ Γ΄ Ράμεο, Ξινηάξρνπ ή 
Κεραληθνχ Δ.Λ.
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ΕΙΔΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ

1.ποζοζηό 10%, ήηοι 99 Έλληνερ ζποςδαζηέρ/ζηπιερ ( 50 Πλοίαπσοι και 49 Μησανικοί), 

ςποτηθίυν εκ ηέκνυν ή αδελθών αναπήπυν και θςμάηυν πολέμος και Εθνικήρ Ανηιζηάζευρ,

ηέθλσλ ή αδειθψλ αλαπήξσλ θαη ζπκάησλ εηξεληθήο πεξηφδνπ σο θαη ππνςεθίσλ πνπ είλαη πνιχηεθλνη,

2.ζε πνζνζηφ 3% , ήηνη 30 Έιιελεο ζπνπδαζηέο/ζηξηεο ( 15 Πινίαξρνη θαη 15 Μεραληθνί), ππνςήθησλ γνλέσλ θαη 

ηέθλσλ πνιπκειψλ νηθνγελεηψλ κε ηξία δψληα ηέθλα

3.ζε πνζνζηφ 2%, ήηνη 20 Έιιελεο ζπνπδαζηέο/ζηξηεο (10 Πινίαξρνη θαη 10 Μεραληθνί), ππνςεθίσλ (α) νξθαλψλ 

απφ ηνλ έλα ή θαη απφ ηνπο δχν γνλείο ή ηέθλσλ άγακεο κεηέξαο κε έλα ή δχν κε αλαγλσξηζζέληα ηέθλα, (β) κε 

γνλείο, ηέθλα, αδέιθηα, ζπδχγνπο πνπ είλαη ηπθινί ή θσθάιαινη ή λεθξνπαζείο, πνπ ππνβάιινληαη ζε 

αηκνθάζαξζε ή πάζρνπλ απφ κπτθή δπζηξνθία Duchenne ή αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία αηφκσλ εηδηθψλ αλαγθψλ 

επεηδή έρνπλ θηλεηηθά πξνβιήκαηα νθεηιφκελα ζε αλαπεξία άλσ ηνπ 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.
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AΣΤΝΟΜΙΚΔ ΧΟΛΔ
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Γηάξθεηα ζπνπδψλ: 8 εμάκελα. 
Ρκήκαηα:
Γξεβελψλ, 
Γηδπκνηείρνπ,
Θαξδίηζαο, 
Θνκνηελήο, 
Λάνπζαο, Μάλζεο, 
Οεζχκλνπ, 
Πεηείαο



ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΑΣΤΝΟΜΙΑ                 κοπόρ: Σθνπόο ηνπ 

ηκήκαηνο απηνύ είλαη ε εθπαίδεπζε ηνπ 
πξνζσπηθνύ ηεο Ειιεληθήο Αζηπλνκίαο. 
Οι ςποτήθιοι ςποβάλλονηαι ζε αθληηικέρ, 
ςγειονομικέρ και τςσοηεσνικέρ δοκιμαζίερ. 
Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ππόςε ηνπο 
ηα εμήο: Όζνη ζα θαηαηαγνύλ ζην Τκήκα 
Αμησκαηηθώλ θαη δελ έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο 
ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο ζα ππνβιεζνύλ 
ζηε βαζηθή ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε 
λενζπιιέθησλ ζηηο Σρνιέο Αζηπλνκίαο θαη ν 
ρξόλνο ππεξεζίαο ζηελ Ειιεληθή Αζηπλνκία 
ζεσξείηαη ρξόλνο εθπιήξσζεο ζηξαηησηηθήο 
ππεξεζίαο. Σε πεξίπησζε απόιπζεο ή 
απνβνιήο από ηελ Ειιεληθή Αζηπλνκία εθείλσλ 
πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην ρξόλν 
ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο, ε ππνρξέσζε απηή 
εθπιεξώλεηαη ζην αθέξαην ζηηο Έλνπιεο 
Δπλάκεηο. 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: 
Ειιεληθή Αζηπλνκία. Γίλνληαη δεθηνί ηόζν 
άλδξεο όζν θαη γπλαίθεο πνιίηεο ή αζηπλνκηθνί. 
Τν ηκήκα είλαη ηζόηηκν κε απηά ησλ ΑΕΙ. 
Σο ημήμα λειηοςπγεί ζηελ Αζήλα.               

ΑΣ.ΥΟΛΕ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ 

ΠΟΛΙΣΕ) 

17.896 

17.679 

17.805 
 

ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΑΣΤΝΟΜΙΑ                                

(ΜΟΝΟ ΓΙΑ 

ΑΣΤΝΟΜΙΚΟΤ) 

16.650 

15.837 

16.565 
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ΧΟΛΔ ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

• Πθνπφο ηνπ ηκήκαηνο απηνχ είλαη ε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε ζε 
επηζηεκνληθά ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ππξνζβεζηηθή, ηε δηάζσζε, ηελ 
πξνιεπηηθή ππξνπξνζηαζία, ηνλ εκπξεζκφ θαη γεληθά ηελ παξνρή ηερληθήο 
θαηάξηηζεο, ε νπνία ζα θαηαζηήζεη ηθαλνχο ηνπο πηπρηνχρνπο λα εθπιεξψζνπλ ηελ 
απνζηνιή ηνπο σο Αμησκαηηθνί ηνπ Πψκαηνο.

• ΠΣΝΙΖ ΑΛΘΞΝΞΟΑΓΥΛ

• ΠΣΝΙΖ ΞΟΝΠΒΔΠΡΥΛ

• Γηάξθεηα θνίηεζεο: 4 ρξφληα.
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