
χολές 3ΟΤεπιστημομικού πεδίoυ
Μπηιαλάθε Διεπζεξία

ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ
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ΔΡΔΤΝΑ
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ΒΙΟΛΟΓΙΑ
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ΒΙΟΛΟΓΙΑ

• Γιάπκεια θοίηηζηρ: 8 εμάκελα.
Δπαγγελμαηικέρ δςναηόηηηερ αποθοίηυν:

• Καζεγεηέο βηνινγίαο ζηε δεκόζηα θαη ηδησηηθή εθπαίδεπζε. ε εξγαζηήξηα θαη εξεπλεηηθά 
θέληξα

• ε βηνκεραληθέο εηαηξίεο, ζηα ηκήκαηα παξαγσγήο θαη ειέγρνπ πνηόηεηαο ηξνθίκσλ, θαξκάθσλ 
θαη θαιιπληηθώλ. 

• Ιρζπνιόγνη ζε πδαηνθαιιηέξγεηεο ή ηρζπνγελλεηηθνύο ζηαζκνύο θαη ζηε δεκηνπξγία πβξηδίσλ 
(βειηησκέλα είδε θπηώλ θαη δώσλ)

• . ε εκπνξηθέο εηαηξίεο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα όπνπ ππάξρεη εηδηθόηεηα βηνιόγνπ θαζώο θαη σο 
ηαηξηθνί επηζθέπηεο θαη δηεπζπληηθά ζηειέρε ζηνλ ηνκέα ηεο δηαθήκηζεο θαη πξνώζεζεο 
θαξκάθσλ. Διεύζεξνη επαγγεικαηίεο ζε κειέηεο πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο.
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ΤΓΔΙΑ-ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ 

• 294 Δπηζηήκεο Γηαηηνινγίαο & Γηαηξνθήο, 
Υαξνθνπείνπ ΠΑΝΔΠ Αζήλα III 74 17937
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ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΣΔΙ
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ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΑΔΙ

Γιάπκεια θοίηηζηρ: 8 εμάκελα (ζπκπεξηιακβάλεηαη έλα εμάκελν πξαθηηθήο 
άζθεζεο).
Δπαγγελμαηικέρ δςναηόηηηερ αποθοίηυν:

ε βηνκεραλίεο παηδηθώλ ηξνθώλ θαη δηαηηεηηθώλ ζθεπαζκάησλ. 

Τπεξεζίεο ειέγρνπ ηξνθίκσλ. 

Τπεξεζίεο πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή, ιατθή επηκόξθσζε, θνηλσληθή πξόλνηα, 
αζιεηηθνύο νκίινπο θηι. 

Ννζνθνκεία θαη θιηληθέο. Κέληξα θαη Ιλζηηηνύηα Γηαηηνινγίαο θαη Αηζζεηηθήο.

Κέληξα νκαδηθήο ζίηηζεο (μελνδνρεία, θαηαζθελώζεηο, παηδηθνί ζηαζκνί θ.ά.). 
Καζεγεηέο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε. Διεύζεξνη επαγγεικαηίεο, 
ζύκβνπινη δηαηξνθήο.
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ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΣΔΙ

• Γιάπκεια θοίηηζηρ: 8 εμάκελα. Σν Πξόγξακκα πνπδώλ αλαθέξεη ηε δηδαζθαιία Ξέλεο 
Γιώζζαο (1ν - 4ν εμάκελν) θαζώο θαη Πξαθηηθή Άζθεζε θαη Πηπρηαθή Μειέηε ζηα δύν ηειεπηαία 
εμάκελα.
Δπαγγελμαηικέρ δςναηόηηηερ αποθοίηυν:

• Ννζνθνκεία θαη θιηληθέο. Άιινη θνξείο παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο γηα ηε δηαηξνθηθή αγσγή 
αζζελώλ θαη αηόκσλ κε ηδηαίηεξεο αλάγθεο, θαζώο θαη ζε ηδξύκαηα θνηλσληθήο πξόλνηαο. 
Γηαγλσζηηθά Κέληξα, Κέληξα Τγείαο, Γεξνθνκεία. 

• Κέληξα θαη Ιλζηηηνύηα Γηαηηνινγίαο θαη Αηζζεηηθήο. Κέληξα νκαδηθήο ζίηηζεο (μελνδνρεία, 
παηδηθνί ζηαζκνί θ.ά.). ε εξεπλεηηθέο νκάδεο θαη θέληξα κε αληηθείκελν επηδεκηνινγηθέο κειέηεο 
θαη ηνλ ζρεδηαζκό, ηελ εθπόλεζε θαη ηελ αμηνιόγεζε κεηαβνιηθώλ, δηαηξνθηθώλ θαη 
επηδεκηνινγηθώλ πξνγξακκάησλ. 

• ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη ζε βηνκεραλίεο πξντόλησλ θιηληθήο δηαηξνθήο γηα ηελ πξνώζεζε 
πξντόλησλ θαη γηα ην ζρεδηαζκό, ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηελ αμηνιόγεζε λέσλ πξντόλησλ 
δηαηξνθήο. Διεύζεξνη επαγγεικαηίεο.
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ΘΔΡΑΠΔΙΑ
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ΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΙΑΣΡΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ)

ΙΑΣΡΙΚΗ (ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ)

ΙΑΣΡΙΚΗ (ΗΡΑΚΛΔΙΟ)

ΙΑΣΡΙΚΗ (ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ)

ΙΑΣΡΙΚΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΙΑΣΡΙΚΗ (ΛΑΡΙΑ)

ΙΑΣΡΙΚΗ (ΠΑΣΡΑ)

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ)ΔΚΠΑ

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ (ΠΑΡΣΗ)ΠΑΝ.ΠΔΛ/ΝΗΟΤ

ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ)ΔΚΠΑ

ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ (ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ)ΑΠΘ
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ΙΑΣΡΙΚΗ
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ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ
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Νοσηλευτικής

• 306 Ννζειεπηηθήο ΠΑΝΔΠ Αζήλα III 114
17520
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http://www.uoa.gr/


ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΔΙ
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Κτημιατρικής
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ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΑ
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ΥΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ

• 289 Φαξκαθεπηηθήο ΠΑΝΔΠ Αζήλα III 114
18499

• 291 Φαξκαθεπηηθήο ΠΑΝΔΠ Θεζζαινλίθε I
II 90 18480

• 293 Φαξκαθεπηηθήο ΠΑΝΔΠ Πάηξα III 162
18352
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http://www.uoa.gr/
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ΦΗΜΔΑ

• 263 Υεκείαο ΠΑΝΔΠ Αζήλα II,III 101 17983

• 265 Υεκείαο ΠΑΝΔΠ Θεζζαινλίθε II,III 180 17714

• 267 Υεκείαο ΠΑΝΔΠ Πάηξα II,III 183 17465

• 269 Υεκείαο ΠΑΝΔΠ Ισάλληλα II,III 214 17320

• 270 Υεκείαο, Κξήηεο ΠΑΝΔΠ Ηξάθιεην II,III 138 17275
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ΤΓΔΙΑ-ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΑ
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Οπτικής

• 742 Οπηηθήο & Οπηνκεηξίαο, Γπη. 
Διιάδαο ΣΔΙ Αίγην III 60 13368
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http://www.teipat.gr/
http://www.teipat.gr/


Τγεία -εμφάμιση

• 639 Αηζζεηηθήο & 
Κνζκεηνινγίαο ΣΔΙ Θεζζαινλίθε III 125 14
125
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http://www.teithe.gr/
http://www.teithe.gr/


ΓΔΩΠΟΝΙΚΑ

ΓΔΩΠΟΝΙΑ 
(ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ)

ΓΔΩΠΟΝΙΑ, 
ΙΥΘΤΟΛΟΓΙΑ 
ΚΑΙ ΤΓΑΣΙΝΟΤ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
(ΒΟΛΟ)

ΓΔΩΠΟΝΙΑ, 
ΦΤΣΙΚΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 
ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
(ΒΟΛΟ)
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Υυτικής παραγωγής
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΑ
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΑ

δασοπομίας
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ΓΔΩΠΟΝΙΚΑ

Σεχμολόγωμ γεωπόμωμ
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Σεχμολόγωμ γεωπόμωμ

• Γιάπκεια θοίηηζηρ: 8 εμάκελα (ζπκπεξηιακβάλεηαη έλα εμάκελν πξαθηηθήο άζθεζεο).
Δπαγγελμαηικέρ δςναηόηηηερ αποθοίηυν:

• ηα ππνπξγεία γεσξγίαο θαη πεξηβάιινληνο, ζε νξγαληζκνύο επνπηεπόκελνπο από ην Τπνπξγείν 
Γεσξγίαο. ε γεσξγηθνύο ζπλεηαηξηζκνύο. 

• ηελ αγξνηηθή ηξάπεδα. ε ζηαζκνύο γεσξγηθήο έξεπλαο. 

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

• ε ζεξκνθήπηα, θήπνπο θαη αγξνθηήκαηα. Καζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, από ην 
2002, αθνύ θνηηήζνπλ θαη ζηελ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Διεύζεξνη επαγγεικαηίεο.
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Οιμολογίας

718 Δπηζηεκώλ Οίλνπ, Ακπέινπ & Πνηώλ, Γπη. Αηηηθήο ΠΑΝΔΠ Αζήλα II,III 124 13401

Οηλνινγίαο & Σερλνινγίαο Πνηώλ, Αλαη. Μαθεδνλίαο & Θξάθεο ΣΔΙ Γξάκα II,III 124 11690

Γιάπκεια θοίηηζηρ: 8 εμάκελα (ζπκπεξηιακβάλνληαη έλα εμάκελν γηα ζπγγξαθή δηπισκαηηθήο 
εξγαζίαο θαη έλα εμάκελν πξαθηηθήο άζθεζεο).
Δπαγγελμαηικέρ δςναηόηηηερ αποθοίηυν: ην ππνπξγείν γεσξγίαο θαη ζηηο αγνξαλνκηθέο 
ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο. ε νηλνινγηθά εξγαζηήξηα. ε ζπλεηαηξηζκνύο, βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο 
παξαγσγήο θξαζηώλ θαη πνηώλ. Καζεγεηέο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε. Διεύζεξνη 
επαγγεικαηίεο.
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ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΡΟΥΙΜΩΝ
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ΚΑΛΛΙΣΔΦΝΙΚΑ
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Μουσικώμ σπουδώμ
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ΔΚΠΑΙΔΔΤΗ

32



ΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
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ΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
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ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΔΔΤΗ
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ΠΡΟΦΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
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βρεφομηπιοκόμωμ
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Μαιευτικής

• 655 Μαηεπηηθήο, Γπη. 
Αηηηθήο ΠΑΝΔΠ Αζήλα III 107 15950

• 657 Μαηεπηηθήο ΣΔΙ Θεζζαινλίθε III 103 1
5105

• 662 Μαηεπηηθήο, Γπη. 
Μαθεδνλίαο ΣΔΙ Πηνιεκαΐδα III 145 13752
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λογοθεραπείας
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ΔΝΣΟΛΑ
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ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΑ ΙΑΣΡΙΚΑ
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ΤΓΔΙΑ-ΠΡΟΛΗΧΗ-ΣΔΙ
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ΤΓΔΙΑ-ΔΡΔΤΝΑ-ΣΔΙ

• 23 Ιαηξηθώλ 
Δξγαζηεξίσλ ΣΔΙ Θεζζαινλί
θε III 110 15562

• 625 Ιαηξηθώλ Δξγαζηεξίσλ, 
Θεζζαιίαο ΣΔΙ Λάξηζα III
120 14702
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ΤΓΔΙΑ-ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ-ΣΔΙ
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ΤΓΔΙΑ-ΥΡΟΝΣΙΔΑ-ΘΔΡΑΠΔΙΑ-ΣΔΙ
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ΤΓΔΙΑ-ΥΡΟΝΣΙΔΑ-ΣΔΙ
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ΤΓΔΙΑ-ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΑ-ΣΔΙ
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ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΣΔΙ
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ΧΟΛΗ
ΙΔΡΤΜΑ ΚΩΔ ΠΕΔΙΟ ΠΕΔΙΟ ΕΙΑΚΣΕΟΙ ΒΑΔΙ 

2016

1. ΑΓΡΟΣΗΚΖ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

(ΟΡΔΣΗΑΓΑ)

ΓΠΘ 353 3 5 210 11953

1. ΑΓΡΟΣΗΚΖ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

& ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

(ΑΘΖΝΑ)

ΓΔΧΠ 326 3 5 110 15295

1. ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ 

ΦΤΗΚΩΝ 

ΠΟΡΩΝ ΚΑΗ 

ΓΔΩΡΓΗΚΖ 

ΜΖΥΑΝΗΚΖ 

(ΑΘΖΝΑ)

ΓΔΧΠ. 327 2 3 120 15194

50



ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΟΡΔΣΙΑΔΑ) ΔΠΘ

• θνπόο ηνπ Σκήκαηνο απηνύ είλαη ε ζπζηεκαηηθή θαιιηέξγεηα, πξναγσγή 
θαη αλάπηπμε ηεο γεσπνληθήο επηζηήκεο κε πξνζαλαηνιηζκό ηηο λέεο 
ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, ηηο εμειίμεηο ζηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο θαη 
θνηλσληθήο αλάπηπμεο θαη ηηο ηερληθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο 
δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο ηνπ αγξνηηθνύ ρώξνπ, ηδηαίηεξα δε ησλ αγξνηηθώλ 
αθξηηηθώλ πεξηνρώλ.
Γιάπκεια θοίηηζηρ: 10 εμάκελα.
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ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΟΡΔΣΙΑΔΑ) ΔΠΘ

Επαγγελματικές δυματότητες αποφοίτωμ
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ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

(ΑΘΗΝΑ)ΓΠΑ

• 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. Σα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη νη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο κπνξνύλ λα 
δηαθξηζνύλ ζε ηξεηο ελόηεηεο: Μαζήκαηα Γεληθήο Τπνδνκήο, Μαζήκαηα Γεσπνληθήο 
Τπνδνκήο θαη Μαζήκαηα Δηδίθεπζεο.

• Γιάπκεια θοίηηζηρ: 10 εμάκελα.
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ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΑΘΗΝΑ)ΓΠΑ

Επαγγελματικές δυματότητες αποφοίτωμ
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ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΠΑ

• κοπόρ ηος Σμήμαηορ 

• Η εκπαίδευςθ επιςτθμόνων που 
κατζχουν ουςιαςτικζσ γνώςεισ 
γεωπονίασ ςε ςυνδυαςμό με τα 
ειδικά επιμζρουσ αντικείμενα που 
αναφζρονται ςτθν διαχείριςθ των 
φυςικών πόρων, ςτισ αρδεφςεισ 
(85% τθσ ετιςιασ κατανάλωςθσ 
νεροφ ςτθν Ελλάδα), ςτο ζδαφοσ 
(γονιμότθτα, αντιμετώπιςθ 
ερθμοποίθςθσ ), τισ γεωργικζσ 
καταςκευζσ (κερμοκιπια, ςτάβλοι), 
ςτο γεωργικό  μθχανολογικό 
εξοπλιςμό, ςτισ εφαρμογζσ των 
ανανεώςιμων πθγών ενζργειασ ςτθ 
γεωργία.

Γεωργικών 
Καταςκευών

Μακθμα
τικών & 
τατιςτι

κισ
Ορυκτολ
ογίασ & 

Γεωλογία
σ

Γεωργικισ 
Μθχανολογίασ

Γεωργικισ 
Τδραυλικισ

Εδαφολογία
σ & 

Γεωργικισ 
Χθμείασ
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ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Επαγγελματικές δυματότητες αποφοίτωμ

Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο 
Υσξνηαμίαο & 

Γεκνζίσλ 
Έξγσλ

Δξεπλεηηθνί 
Οξγαληζκνί

& Ιλζηηηνύηα
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1. ΒΗΟΛΟΓΗΑ 

(ΑΘΖΝΑ)

ΔΚΠΑ 277 2 3 98 18335

1. ΒΗΟΛΟΓΗΑ 

(ΖΡΑΚΛΔΗΟ)

ΠΑΝ.ΚΡ

ΖΣΖ
282 2 3 123 18063

1. ΒΗΟΛΟΓΗΑ 

(ΘΔΑΛΟΝΗΚ

Ζ)

ΑΠΘ 279 2 3 108 18246

1. ΒΗΟΛΟΓΗΑ 

(ΠΑΣΡΑ)

ΠΑΝ.ΠΑΣ

ΡΧΝ
281 2 3 123 18107

1. ΒΗΟΛΟΓΗΚΩΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ 

& 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩ

Ν (ΗΩΑΝΝΗΝΑ)

ΠΑΝ.ΗΧΑ

ΝΝΗΝΧΝ
280 2 3 120 17788

1. ΒΗΟΣΔΥΝΟΛΟ

ΓΗΑ (ΑΘΖΝΑ)

ΓΔΧΠΟΝ

ΗΚΟ 

ΠΑΝ.

325 2 3 110 17765

1. ΒΗΟΥΖΜΔΗΑ 

& 

ΒΗΟΣΔΥΝΟΛΟ

ΓΗΑ (ΛΑΡΗΑ)

ΠΑΝ.ΘΔ

ΑΛΗΑ
284 2 3 105 17640

1. ΜΟΡΙΑΚΗ  
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΔΠΘ 290 2 3 195 18003
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κοπόρ ηυν Σμημάηυν απηώλ είλαη λα κεηαδώζνπλ ζηνπο θνηηεηέο 
ηνπο ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο γηα λα αζρνιεζνύλ κε ηε κειέηε όισλ 
ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ θαη ησλ παξαγόλησλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε 
θύζε ηεο δσήο.
Γιάπκεια θοίηηζηρ: 8 εμάκελα.

Δπαγγελμαηικέρ δςναηόηηηερ αποθοίηυν:
Καζεγεηέο βηνινγίαο ζηε δεκόζηα θαη ηδησηηθή εθπαίδεπζε. 
ε εξγαζηήξηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα (Γεκόθξηηνο, Δζληθό Ίδξπκα 
Δξεπλώλ, Ιλζηηηνύην Παζηέξ, Ιλζηηηνύην “Άγηνο άββαο”, Θεαγέλεην 
Θεζ/λίθεο, Ιλζηηηνύην Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Βηνηερλνινγίαο 
Κξήηεο, Ιλζηηηνύην Θαιάζζηαο Βηνινγίαο θαη άιια λνζνθνκεηαθά 
εξγαζηήξηα, βηνταηξηθά θαη δηαγλσζηηθά θέληξα). 
ε βηνκεραληθέο εηαηξίεο, ζηα ηκήκαηα παξαγσγήο θαη ειέγρνπ 
πνηόηεηαο ηξνθίκσλ, θαξκάθσλ θαη θαιιπληηθώλ. Ιρζπνιόγνη ζε 
πδαηνθαιιηέξγεηεο ή ηρζπνγελλεηηθνύο ζηαζκνύο θαη ζηε δεκηνπξγία 
πβξηδίσλ (βειηησκέλα είδε θπηώλ θαη δώσλ). 
ε εκπνξηθέο εηαηξίεο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα όπνπ ππάξρεη εηδηθόηεηα 
βηνιόγνπ θαζώο θαη σο ηαηξηθνί επηζθέπηεο θαη δηεπζπληηθά ζηειέρε 
ζηνλ ηνκέα ηεο δηαθήκηζεο θαη πξνώζεζεο θαξκάθσλ. 
Διεύζεξνη επαγγεικαηίεο ζε κειέηεο πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ 
πεξηβάιινληνο

ΒΙΟΛΟΓΙΑ
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ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΥΑΡΜΟΓΩΝ & 

ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

• θνπόο ηνπ Σκήκαηνο απηνύ είλαη ε θαιιηέξγεηα θαη πξναγσγή ηεο επηζηήκεο ηεο Βηνινγίαο, ε 
ζεξαπεία γεληθόηεξα ησλ επηζηεκώλ δσήο ζην πεξηγξαθηθό, θπηηαξηθό θαη κνξηαθό επίπεδν, 
παξέρνληαο γλώζε θαη θαιιηεξγώληαο ηε βαζηθή εθαξκνζκέλε θαη ηερλνινγηθή έξεπλα κε 
άμνλεο: Σελ παξνρή παλεπηζηεκηαθώλ γλώζεσλ όινπ ηνπ θάζκαηνο ησλ επηζηεκώλ δσήο κε 
έκθαζε ζηηο ηερλνινγίεο πνπ απνξξένπλ από ηηο εθαξκνγέο ηνπο. Σελ παξαγσγή γλώζεσλ θαη ηε 
δεκηνπξγία ηερλνινγηώλ κε θύξην πξνζαλαηνιηζκό ηε κειέηε, αμηνπνίεζε, εθκεηάιιεπζε θαη 
πξνζηαζία ησλ έκβησλ πόξσλ θαη βηνηόπσλ ζε ηνπηθό θαη εζληθό επίπεδν.

• Γιάπκεια θοίηηζηρ: 10 εξάμηνα.

• Δπαγγελμαηικέρ δςναηόηηηερ αποθοίηυν:

 ε επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνύο ηνπ δεκόζηνπ θαη ηδησηηθνύ ηνκέα πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε 
ηνκείο βηνινγίαο θαη ηερλνινγίαο θπηώλ θαη δώσλ, βηνρεκηθώλ εθαξκνγώλ, κνξηαθώλ 
βηνεπηζηεκώλ, εθαξκνζκέλεο γελεηηθήο, βηνηερλνινγίαο θαη βηνπνηθηιόηεηαο θαη νηθνινγίαο. 

 ε άιιεο βηνκεραληθέο θαη εκπνξηθέο εηαηξίεο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα όπνπ ππάξρεη εηδηθόηεηα 
βηνιόγνπ. 

 ε εξγαζηήξηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα. 

 ε λνζνθνκεία. 

 Καζεγεηέο βηνινγίαο ζηε δεκόζηα θαη ηδησηηθή εθπαίδεπζε.
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ΒΙΟΣΔΦΝΟΛΟΓΙΑ ΓΠΑ

• Γιάπκεια θοίηηζηρ: 10 εμάκελα

• ΚΟΠΟ

• Η εκπαίδευςθ επιςτθμόνων επιςτθμόνων ςτθ βιοτεχνολογία όλων των ζμβιων 
όντων και βιοςυςτθμάτων, ςτθ βιομθχανικι και περιβαλλοντικι βιοτεχνολογία, 
ςτθ βιοτεχνολογία επιςτθμών υγείασ και τροφίμων, ςτθ γενετικι, τθ μοριακι 
βιολογία και τισ εφαρμογζσ τουσ μζςω τροποποίθςθσ και διαχείριςθσ του 
γενετικοφ υλικοφ,

• Δπαγγελμαηικέρ δςναηόηηηερ αποθοίηυν:

 ςτθ μελζτθ και τισ εφαρμογζσ πρωτεϊνών και ενηφμων,

 ςτισ ομικζσ τεχνολογίεσ και τθ ςυνκετικι βιολογία,

 ςτθν κυτταρικι και βιομοριακι μθχανικι, 

 ςτθ νανοτεχνολογία, τθν κυτταρικι τεχνολογία, 

 τουσ βιοαιςκθτιρεσ και τθν ανάλυςθ βιομορίων, 

 τθ βιοφυςικι και βιοπλθροφορικι για τθ μελζτθ δομισ και λειτουργίασ 
βιομορίων και βιοςυςτθμάτων..
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ΒΙΟΣΔΦΝΟΛΟΓΙΑ ΓΠΑ

Τπνπξγεία Τγείαο

Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο

Πεξηβάιινληνο 
Υσξνηαμίαο & 

Γεκνζίσλ 
Έξγσλ
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ΒΙΟΦΗΜΔΙΑ ΛΑΡΙΑ

• θνπόο ηνπ Σκήκαηνο απηνύ είλαη λα θαιύςεη έλα γλσζηηθό αληηθείκελν 
αηρκήο θαζώο είλαη ην πξώην ηκήκα Βηνρεκείαο - Βηνηερλνινγίαο ζηελ 
Διιάδα θαη λα εθνδηάζεη ηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο κε εμεηδηθεπκέλν 
επηζηεκνληθό πξνζσπηθό, απνηξέπνληαο ηελ νηθνλνκηθά αζύκθνξε 
εηζαγσγή μέλνπ πξνζσπηθνύ θαη ζπκβάιινληαο ζηε καθξνπξόζεζκε 
αλάπηπμε ελόο ξαγδαίσο εμειηζζόκελνπ πεδίνπ πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο 
ζύγρξνλεο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο θαη νηθνλνκίαο.

• Γιάπκεια θοίηηζηρ: 8 εμάκελα.
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ΒΙΟΦΗΜΔΙΑ ΛΑΡΙΑ
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1. ΓΔΧΠΟΝΗΑ 

(ΘΔΑΛΟΝΗ

ΚΖ)

ΑΠΘ 273 2 3 240 17120

1. ΓΔΧΠΟΝΗΑ, 

ΗΥΘΤΟΛΟΓΗΑ

 ΚΑΗ 

ΤΓΑΣΗΝΟΤ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

ΣΟ (ΒΟΛΟ)

ΠΑΝ.ΘΔ

ΑΛΗΑ
360 2 3 160 13317

1. ΓΔΧΠΟΝΗΑ, 

ΦΤΣΗΚΖ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

ΚΑΗ 

ΑΓΡΟΣΗΚΟΤ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

ΣΟ (ΒΟΛΟ)

ΠΑΝ.ΘΔ

ΑΛΗΑ
274 2 3 140 15485

15.485

64



ΓΔΩΠΟΝΙΑ

• θνπόο ηνπ Σκήκαηνο 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.

• Γιάπκεια θοίηηζηρ: 10 εμάκελα.

• Γηα ηε ιήςε πηπρίνπ απαηηείηαη εθπόλεζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.

• Δπαγγελμαηικέρ δςναηόηηηερ αποθοίηυν: 

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

• ε γεσξγηθνύο ζπλεηαηξηζκνύο, ζεξκνθήπηα θαη αγξνθηήκαηα. 

• ε εξεπλεηηθά θέληξα.

• ηελ αγξνηηθή ηξάπεδα. 

• ε βηνκεραλίεο θαη επηρεηξήζεηο κεηαπνίεζεο θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 
αθνξνύλ ζηε θπηηθή θαη δσηθή παξαγσγή. Καζεγεηέο ζηε δεκόζηα θαη ηδησηηθή 
εθπαίδεπζε, από ην 2002, αθνύ θνηηήζνπλ θαη ζηελ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Διεύζεξνη 
επαγγεικαηίεο. Σν ηκήκα βξίζθεηαη ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο.
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ΓΔΩΠΟΝΙΑ, ΙΦΘΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΔΑΣΙΝΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

(ΒΟΛΟ)

• θνπόο ηνπ Σκήκαηνο απηνύ είλαη ε εθπαίδεπζε επηζηεκόλσλ πνπ ζα αζρνιεζνύλ κε 
ην ζρεδηαζκό, θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή κειεηώλ θαη πξνγξακκάησλ δσηθήο 
παξαγσγήο θαη πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο πνπ ζα ζηνρεύνπλ ζηελ αύμεζε ηεο δσηθήο 
παξαγσγήο θαη ζηελ πνηνηηθή βειηίσζή ηεο. Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ βαζηθώλ 
εξγαζηεξηαθώλ αλαγθώλ ππάξρνπλ εμνπιηζκέλα εξγαζηήξηα θπζηθώλ θαη 
βηνινγηθώλ επηζηεκώλ θαζώο θαη ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ. ην ηκήκα δίλεηαη 
έκθαζε ζηελ Ιρζπνθαιιηέξγεηα, ηελ Αιηεία θαη ηηο Τδαηνθαιιηέξγεηεο.

• Γιάπκεια θοίηηζηρ: 10 εμάκελα (Γηα ηελ απόθηεζε ηνπ πηπρίνπ απαηηείηαη δίκελε 
πξαθηηθή εμάζθεζε θαζώο θαη ε εθπόλεζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο).

• Δπαγγελμαηικέρ δςναηόηηηερ αποθοίηυν: Γεσπόλνη ζηα ππνπξγεία γεσξγίαο 
θαη πεξηβάιινληνο, ζε νξγαληζκνύο επνπηεπόκελνπο από ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο. ε 
εξεπλεηηθά θέληξα. ηελ αγξνηηθή ηξάπεδα. ε γεσξγηθνύο ζπλεηαηξηζκνύο, 
ζεξκνθήπηα θαη αγξνθηήκαηα. ε ηρζπνηξνθεία θαη ζε πδαηνθαιιηέξγεηεο ή 
ηρζπνγελλεηηθνύο ζηαζκνύο θαη ζηε δεκηνπξγία πβξηδίσλ (βειηησκέλα είδε θπηώλ 
θαη δώσλ). ε βηνκεραλίεο θαη επηρεηξήζεηο κεηαπνίεζεο θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ 
πνπ αθνξνύλ ζηε θπηηθή θαη δσηθή παξαγσγή. Καζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα 
εθπαίδεπζε, από ην 2002, αθνύ θνηηήζνπλ θαη ζηελ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Διεύζεξνη 
επαγγεικαηίεο.
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ΓΔΩΠΟΝΙΑ, ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

(ΒΟΛΟ)

• κοπόρ ηος Σμήμαηορ αςηού 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. Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ βαζηθώλ εξγαζηεξηαθώλ 
αλαγθώλ ππάξρνπλ εμνπιηζκέλα εξγαζηήξηα θπζηθώλ θαη βηνινγηθώλ επηζηεκώλ 
θαζώο θαη ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ.

• Γιάπκεια θοίηηζηρ: 10 εμάκελα (Γηα ηελ απόθηεζε ηνπ πηπρίνπ απαηηείηαη δίκελε 
πξαθηηθή εμάζθεζε θαζώο θαη ε εθπόλεζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο).

• Δπαγγελμαηικέρ δςναηόηηηερ αποθοίηυν: Γεσπόλνη ζηα ππνπξγεία γεσξγίαο 
θαη πεξηβάιινληνο, ζε νξγαληζκνύο επνπηεπόκελνπο από ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο. ε 
εξεπλεηηθά θέληξα. ηελ αγξνηηθή ηξάπεδα. ε γεσξγηθνύο ζπλεηαηξηζκνύο, 
ζεξκνθήπηα θαη αγξνθηήκαηα. ε ηρζπνηξνθεία θαη ζε πδαηνθαιιηέξγεηεο ή 
ηρζπνγελλεηηθνύο ζηαζκνύο θαη ζηε δεκηνπξγία πβξηδίσλ (βειηησκέλα είδε θπηώλ 
θαη δώσλ). ε βηνκεραλίεο θαη επηρεηξήζεηο κεηαπνίεζεο θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ 
πνπ αθνξνύλ ζηε θπηηθή θαη δσηθή παξαγσγή. Καζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα
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ΓΑΟΛΟΓΙΑ & ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & 
ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΔΣΙΑΓΑ) ΓΠΘ
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1. ΓΑΟΛΟΓΙ

Α & 

ΦΤΙΚΟΤ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛ

ΟΝΣΟ 

(ΘΔΑΛΟ
ΝΙΚΗ)

ΑΠΘ 212 2 3 115 11187

1. ΓΑΟΛΟΓΙ

Α & 

ΓΙΑΥΔΙΡΙ

Η 

ΠΔΡΙΒΑΛΛ

ΟΝΣΟ & 

ΦΤΙΚΩΝ 

ΠΟΡΩΝ 

(ΟΡΔΣΙΑ
ΓΑ)

ΓΠΘ 274 2 3 160 6582

1. ΓΗΑΥΔΗΡΗ

Ζ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛ

ΟΝΣΟ & 

ΦΤΗΚΧΝ 

ΠΟΡΧΝ 

(ΑΓΡΗΝΗΟ)

ΠΑΝ.ΠΑΣ

ΡΧΝ
271 2 3 155 11719
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ΔΑΟΛΟΓΙΑ

• θνπόο ηνπ Σκήκαηνο απηνύ είλαη λα θαηαξηίζεη επηζηήκνλεο νη νπνίνη 
ζα κειεηνύλ, εξεπλνύλ θαη ζα εθαξκόδνπλ ζύγρξνλεο κεζόδνπο γηα ηελ 
αλάπηπμε, πξνζηαζία, βειηίσζε, αμηνπνίεζε θαη δηαρείξηζε ησλ δαζώλ 

θαη ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο.

• Γιάπκεια θοίηηζηρ: 10 εμάκελα.

• Δπαγγελμαηικέρ δςναηόηηηερ αποθοίηυν: 

• ην Τπ. Γεσξγίαο, ζε δηεπζύλζεηο δαζώλ θαη Ννκαξρηώλ, δαζαξρεία θαη 
ζε θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.

• ηελ Αγξνηηθή Σξάπεδα.

• ε ζπλεηαηξηζκνύο θαη ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα (δαζηθέο εθκεηαιιεύζεηο, 
ηδησηηθά δάζε, κεηαπνίεζε πξντόλησλ ηνπ δάζνπο θηι.). 

• Καζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, από ην 2002, αθνύ 
θνηηήζνπλ θαη ζηελ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Διεύζεξνη επαγγεικαηίεο, 
δηαηεξώληαο γξαθείν κειεηώλ γηα έξγα δαζηθήο νδνπνηίαο, δηεπζεηήζεηο 

ρεηκάξξσλ θηι
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ΔΙΑΦΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

(ΑΓΡΙΝΙΟ)ΠΑΝ ΠΑΣΡΩΝ

• κοπόρ ηος Σμήμαηορ αςηού 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: Η ζπζηεκαηηθή κειέηε, θαηαλόεζε θαη πξνζηαζία ηεο 
επηζηήκεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Η δηαρείξηζε ρξήζεσλ γεο. Η αμηνπνίεζε 
θπζηθώλ πόξσλ. Οη κέζνδνη ζρεδηαζκνύ θαη ρξήζεσλ ησλ θπζηθώλ πόξσλ. 
Η αληηκεηώπηζε πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ. Η δηαθαλήο έξεπλα ηνπ 
αλζξώπηλνπ βίνπ ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ.

• Γιάπκεια θοίηηζηρ: 10 εμάκελα.

• Δπαγγελμαηικέρ δςναηόηηηερ αποθοίηυν: ηα ππνπξγεία 
πεξηβάιινληνο, γεσξγίαο, αλάπηπμεο θαη ζε άιινπο θξαηηθνύο θνξείο θαη 
θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Μειεηεηέο ζεκάησλ πεξηβάιινληνο θαη 
θπζηθώλ πόξσλ. ε ζπλεηαηξηζκνύο θαη επηρεηξήζεηο. Καζεγεηέο ζηελ 
εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε.
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ΔΠΙΣΗΜΗ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΥΗ (ΑΘΗΝΑ)

ΦΑΡΟΚΟΠΔΙΟ

• κοπόρ ηος Σμήμαηορ αςηού είλαη ε θαηάξηηζε επηζηεκνληθώλ ζηειερώλ γηα ην 
δεκόζην θαη ηδησηηθό ηνκέα κε εηδηθέο γλώζεηο γηα ηε δηαηξνθηθή αμία ησλ ηξνθίκσλ 
θαη ην ξόιν ηνπο ζηελ πγεία.

• Γιάπκεια θοίηηζηρ: 8 εμάκελα. Σν Πξόγξακκα πνπδώλ αλαθέξεη ηε δηδαζθαιία 
Ξέλεο Γιώζζαο (1ν - 4ν εμάκελν) θαζώο θαη Πξαθηηθή Άζθεζε θαη Πηπρηαθή Μειέηε 
ζηα δύν ηειεπηαία εμάκελα.

• Δπαγγελμαηικέρ δςναηόηηηερ αποθοίηυν: 

 Ννζνθνκεία θαη θιηληθέο. Άιινη θνξείο παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο γηα ηε δηαηξνθηθή 
αγσγή αζζελώλ θαη αηόκσλ κε ηδηαίηεξεο αλάγθεο, θαζώο θαη ζε ηδξύκαηα 
θνηλσληθήο πξόλνηαο. Γηαγλσζηηθά Κέληξα, Κέληξα Τγείαο, Γεξνθνκεία. Κέληξα θαη 
Ιλζηηηνύηα Γηαηηνινγίαο θαη Αηζζεηηθήο. 

 Κέληξα νκαδηθήο ζίηηζεο (μελνδνρεία, παηδηθνί ζηαζκνί θ.ά.).

 ε εξεπλεηηθέο νκάδεο θαη θέληξα κε αληηθείκελν επηδεκηνινγηθέο κειέηεο θαη ηνλ 
ζρεδηαζκό, ηελ εθπόλεζε θαη ηελ αμηνιόγεζε κεηαβνιηθώλ, δηαηξνθηθώλ θαη 
επηδεκηνινγηθώλ πξνγξακκάησλ. 

 ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη ζε βηνκεραλίεο πξντόλησλ θιηληθήο δηαηξνθήο γηα ηελ 
πξνώζεζε πξντόλησλ θαη γηα ην ζρεδηαζκό, ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηελ αμηνιόγεζε 
λέσλ πξντόλησλ δηαηξνθήο. Διεύζεξνη επαγγεικαηίεο.
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ΔΠΗΣΖΜΖ 

ΓΗΑΗΣΟΛΟΓΗΑ 

& ΓΗΑΣΡΟΦΖ 

(ΑΘΖΝΑ)

ΥΑΡΟΚ

ΟΠΔΗΟ
294 3 70 18098
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1. ΔΠΗΣΖΜΖ 

ΕΩΗΚΖ 

ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

& 

ΤΓΑΣΟΚΑΛΛ

ΗΔΡΓΔΗΩΝ 

(ΑΘΖΝΑ)

ΓΔΧΠΟ

ΝΗΚΟ 

ΠΑΝ.

324 2 3 110 15272
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ΔΠΗΣΖΜΖ ΕΩΗΚΖ 

ΠΑΡΑΓΩΓΖ 
• κοπόρ ηος Σμήμαηορ αςηού 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.

• Γιάπκεια θοίηηζηρ: 10 εμάκελα

• Δπαγγελμαηικέρ δςναηόηηηερ αποθοίηυν: ηα ππνπξγεία γεσξγίαο θαη 
αλάπηπμεο θαη ζε αγξνηνβηνκεραληθνύο ζπλεηαηξηζκνύο. ε νξγαληζκνύο ηνπ 
δεκνζίνπ, όπσο π.ρ. ν Οξγαληζκόο Γεσξγηθώλ Αζθαιίζεσλ (Ο.Γ.Α.). ε εξεπλεηηθά 
θέληξα. ε βηνκεραλίεο θαη επηρεηξήζεηο κεηαπνίεζεο αγξνηηθώλ πξντόλησλ θαη 
άιισλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνύλ ζηε θπηηθή θαη δσηθή παξαγσγή. ε ηδησηηθά 
εξγαζηήξηα αλάιπζεο ηξνθίκσλ, νηλνινγηθά εξγαζηήξηα, εηαηξίεο πώιεζεο πξώησλ 
πιώλ θαη κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ γηα ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ. ε ζεξκνθήπηα 
θαη αγξνθηήκαηα. Καζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, από ην 2002, αθνύ 
θνηηήζνπλ θαη ζηελ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.
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ΔΠΗΣΖΜΖ

ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

&ΓΗΑΣΡΟ

ΦΖ 

(ΛΖΜΝΟ

)

ΠΑΝ.Α

ΗΓΑΗΟΤ
372 3 130 13156

ΔΠΗΣΖΜΖ

ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

ΚΑΗ 

ΓΗΑΣΡΟΦΖ 

ΣΟΤ 

ΑΝΘΡΧΠΟΤ 

(ΑΘΖΝΑ)

ΓΔΧΠ

ΟΝΗΚΟ 

ΠΑΝ.

328 2 3 110 17445

17.445
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ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ

Επαγγελματικές δυματότητες αποφοίτωμ

την Ανάπτυξη νζων προϊόντων

τον ποιοτικό ζλεγχο προϊόντων

την υποςτήριξη τησ διατροφικήσ 
ςημαςίασ των τροφίμων  

Ερευνητήσ  ςτην ανάπτυξη 

Νζων προϊόντων και υπηρεςιών 

Διατροφικών προγραμμάτων ςε 
επίπεδο κοινότητασ

Διατροφικών πολιτικών 

ε γραφεία εκπόνηςησ 
μελετών διαςφάλιςησ και 

ελζγχου ποιότητασ των 
τροφίμων 

τη Βιομηχανία Σροφίμων 

Ελεφθεροσ επαγγελματίασ 
παροχή επιςτημονικών
υμβουλών ςε θζματα 
τροφίμων και διατροφήσ 
του Ανθρώπου 
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ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ

Επαγγελματικές δυματότητες αποφοίτωμ

Ερευνθτικοί Οργανιςμοί και Ινςτιτοφτα

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ
& Σροφίμων

Τπουργείο 
Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ

ΑΕΙ, ΑΣΕΙ
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1. ΔΠΗΣΖΜΖ 

ΦΤΗΚΖ 

ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ 

ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 

(ΑΘΖΝΑ)

ΔΚΠΑ 401

ΟΛΑ

140 17793

1. ΔΠΗΣΖΜΖ 

ΦΤΗΚΖ 

ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ 

ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 

(ΘΔΑΛΟΝΗ

ΚΖ)

ΑΠΘ 403 140 17098

1. ΔΠΗΣΖΜΖ 

ΦΤΗΚΖ 

ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ 

ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 

(ΚΟΜΟΣΖΝΖ)

ΓΠΘ 404 320 15033

1. ΔΠΗΣΖΜΖ 

ΦΤΗΚΖ 

ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ 

ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 

(ΔΡΡΔ)

ΑΠΘ 402 120 15411

ΠΑΝ. 405 160 15834
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ΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

• κοπόρ ηυν Σμημάηυν 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 (μερσξηζηά ηα αγόξηα θαη ηα θνξίηζηα). Δπίζεο, πεξλάλε θαη από 
πγεηνλνκηθή εμέηαζε γηα λα δηαπηζησζεί αλ είλαη αξηηκειείο.

• Γιάπκεια θοίηηζηρ: 8 εμάκελα.

• Δπαγγελμαηικέρ δςναηόηηηερ αποθοίηυν: Γπκλαζηέο ζε ζρνιεία, γπκλαζηήξηα 
ή αζιεηηθνύο ρώξνπο. Πξνπνλεηέο ζε αζιεηηθνύο ζπιιόγνπο θαη ζσκαηεία. ε 
πξνγξάκκαηα άζιεζεο θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. ε 
δεκόζηνπο θνξείο κε αληηθείκελν ζέκαηα αζιεηηζκνύ θαη λενιαίαο (Γελ. Γξακκαηεία 
Αζιεηηζκνύ, Γελ. Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο θηι.) Ιδησηηθή πξαθηηθή.

• Σα ηκήκαηα βξίζθνληαη ζηα Παλεπηζηήκηα: Αζελώλ, Θεζζαινλίθεο, Θξάθεο 
(Κνκνηελή), Θεζζαινλίθεο (έξξεο), Θεζζαιίαο (Σξίθαια).
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1. ΔΠΗΣΖΜ

Ζ 

ΦΤΣΗΚΖ 

ΠΑΡΑΓΧΓ

Ζ 

(ΑΘΖΝΑ)

ΓΔΧ

ΠΟΝ

ΗΚΟ 

ΠΑΝ.

323 2 3 170 16400
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ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΣΗΚΖ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ
• θνπόο ηνπ Σκήκαηνο απηνύ είλαη ε εθπαίδεπζε 

επηζηεκόλσλ πνπ ζα αζρνιεζνύλ κε ην 
ζρεδηαζκό, θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή 
πξνγξακκάησλ γεσξγηθήο - δσηθήο αλάπηπμεο 
πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ αύμεζε ηεο παξαγσγήο θαη 
ζηελ πνηνηηθή βειηίσζή ηεο.

• Γιάπκεια θοίηηζηρ: 10 εμάκελα
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Επιςτημονικόσ και τεχνο-

οικονομικόσ ςφμβουλοσ ςτθν 
παραγωγικι διαδικαςία 
αςφαλών ποιοτικών προϊόντων 
και ςε:

ομάδεσ παραγωγών ,  
γεωργικοφσ ςυνεταιριςμοφσ, 

βιομθχανίεσ καλλυντικών και 
φαρμάκων ,

βιομθχανίεσ πρώτων υλών για τθ 
γεωργία

βιομθχανίεσ παραγωγισ
φυτοπροςτατευτικών προϊόντων

Ερευνητήσ 
ςτθν ανάπτυξθ νζων προϊόντων 
και υπθρεςιών  και ςε εταιρείεσ 

εκτζλεςθσ πειραμάτων 
αξιολόγθςθσ 

φυτοπροςτατευτικών
προϊόντων πολλαπλαςιαςτικοφ 

υλικοφ 

ε οργανιςμοφσ  
πιςτοποίθςθσ Γεωργικών 

προϊόντων

τθν εμπορία 
γεωργικών φαρμάκων, 
γεωργικών εφοδίων, 

αγροτικών μθχανθμάτων και 
εργαλείων

ε γραφεία εκπόνηςησ 

μελετών  Γεωργοτεχνικών
αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ

αγροτουριςμοφ
ζργων πραςίνου

χλοοταπιτων, κλπ

ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΣΗΚΖ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ
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ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΣΗΚΖ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ

Τπουργείο 
Περιβάλλοντοσ Χωροταξίασ 

& Δθμοςίων Ζργων

Ερευνθτικοί Οργανιςμοί
& Ινςτιτοφτα (ΕΘΙΑΓΕ, ΜΦΙ, 

ΕΦΕΣ)

Τπουργείο 
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & 

Σροφίμων

ΑΕΙ, ΑΣΕΙ, β’ βάκμια
εκπαίδευςθ
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1. ΔΠΙΣΗΜΩΝ 

ΣΗ 

ΘΑΛΑΑ 

(ΜΤΣΙΛΗΝΗ)

ΠΑΝ 

ΑΗΓΑΗ

ΟΤ

250 2 3 105 6674
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ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΘΑΛΑΑ 

• θνπόο: Σν ηκήκα είλαη ζρεηηθά λέν θαη ζθνπόο ηνπ είλαη ε θαηάξηηζε επηζηεκόλσλ 
ηθαλώλ λα επηβιέπνπλ θαη λα ειέγρνπλ νηθνινγηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο κειέηεο πνπ 
αθνξνύλ ην ζαιάζζην ρώξν, ηηο ζαιάζζηεο εγθαηαζηάζεηο θαη ηηο παξάθηηεο 
θαηαζθεπέο. Δπηπιένλ, νη ζπνπδαζηέο απνθηνύλ γλώζεηο νηθνλνκίαο θαη λνκνζεζίαο, 
γηα ηηο ζαιάζζηεο θαη παξάθηηεο δξαζηεξηόηεηεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θπζηθέο, 
ρεκηθέο, βηνινγηθέο θαη γεσινγηθέο δηεξγαζίεο. 

• ηόρνο ηνπ ηκήκαηνο είλαη ε εθπαηδεπηηθή θαη εξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα ζε: ζέκαηα 
Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο, ζέκαηα Σερλνινγίαο ηεο Αιηείαο, Αιηεπηηθήο 
Δθκεηάιιεπζεο θαη Αιηεπηηθήο Γηαρείξηζεο, ζέκαηα Τδαηνθαιιηεξγεηώλ θαη ζέκαηα 
Θαιαζζίσλ Δθαξκνγώλ.

• Γιάπκεια θοίηηζηρ: 8 εμάκελα
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ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΘΑΛΑΑ

Eπαγγελματικές δυνατότητες 

ην δεκόζην ηνκέα 
(Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο, 
Υσξνηαμίαο θαη 

Γεκνζίσλ Έξγσλ, 
Δκπνξηθήο 

Ναπηηιίαο θιπ.). 

ην Γεληθό 
Δπηηειείν 
Ναπηηθνύ 

(Τδξνγξαθηθή 
Τπεξεζία), θιπ. 

ε λαπηηιηαθά 
γξαθεία θαη 

γξαθεία κειεηώλ 
(γηα παξάθηηα θαη 
ζαιάζζηα έξγα). 

ε παλεπηζηεκηαθά 
θαη εξεπλεηηθά 

ηδξύκαηα (Δζληθό 
Κέληξν Θαιαζζίσλ 

Δξεπλώλ).
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1. ΘΔΑΣΡΟΤ 

(ΘΔΑΛΟΝΙΚ

Η)

AΠΘ 168 ΟΛΑ 70 13609
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ΘΔΑΣΡΟΤ

• κοπόρ ηυν Σμημάηυν Θεαηπικών ποςδών είλαη λα παξέρνπλ ζηνπο 

θνηηεηέο ζεσξεηηθή θαηάξηηζε γηα ηε ζπνπδή ηεο ηζηνξίαο ηνπ ζεάηξνπ θαη 
γεληθόηεξα γηα ηελ αλάιπζε θαη επηζηεκνληθή κειέηε ηνπ ζεαηξηθνύ 
θαηλνκέλνπ. 

• Δπίζεο ην πεξηερόκελν ζπνπδώλ ησλ ηκεκάησλ απηώλ θηλείηαη ζηελ 
θαηεύζπλζεο ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ηεο πξναγσγήο ηεο γλώζεο ηεο ηέρλεο 
θαη ηεο επηζηήκεο ηεο ζεαηξνινγίαο, ν ζπλδπαζκόο δειαδή ηεο πξαθηηθήο 
ηνπ ζεάηξνπ κε ηε ζεσξεηηθή ζθέςε, ηε θηινινγηθή αλάιπζε θαη ηελ 
επηζηεκνληθή κεζνδνινγία. Παξάιιεια, πξνζθέξεηαη ζηνπο θνηηεηέο ε 
δπλαηόηεηα νπζηαζηηθήο επαθήο κε ηε ζεαηξηθή πξάμε.
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ΘΔΑΣΡΟΤ

Δπαγγελματικές δυματότητες

ην Τπνπξγείν 
Πνιηηηζκνύ θαη 
ζε ζεαηξηθνύο 

θνξείο ηνπ 
δεκνζίνπ θαη ηεο 

ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο.

Τπεύζπλνη γηα 
ζεαηξηθά θαη 
θαιιηηερληθά 

πξνγξάκκαηα ζηα 
κέζα καδηθήο 
ελεκέξσζεο 
(ξαδηόθσλν, 
ηειεόξαζε). 

Θεαηξνιόγνη, 
θξηηηθνί θαη 

ζεσξεηηθνί ηεο 
ηέρλεο ζηνλ 

Καζεγεηέο ζε 
δξακαηηθέο ζρνιέο, 

Ιδησηηθά ζέαηξα
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1. ΗΑΣΡΗΚΖ 

(ΑΘΖΝΑ)

ΔΚΠΑ 295 3 165 19063

1. ΗΑΣΡΗΚΖ 

(ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ

ΤΠΟΛΖ)

ΓΠΘ 302 3 135 18648

1. ΗΑΣΡΗΚΖ 

(ΖΡΑΚΛΔΗΟ)

ΠΑΝ.ΚΡΖΣ

Ζ
304 3 110 18709

1. ΗΑΣΡΗΚΖ 

(ΘΔΑΛΟΝΗΚ

Ζ)

ΑΠΘ 297 3 155 18964

1. ΗΑΣΡΗΚΖ 

(ΗΧΑΝΝΗΝΑ)

ΠΑΝ.

ΗΧΑΝΝΗΝΧ

Ν

301 3 130 18760

1. ΗΑΣΡΗΚΖ 

(ΛΑΡΗΑ)

ΠΑΝ

ΘΔΑΛΗΑ



200 3 90 18745

1. ΗΑΣΡΗΚΖ 

(ΠΑΣΡΑ)

ΠΑΝ.ΠΑΣΡ

ΧΝ
299 3 160 18870

18.870
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ΙΑΣΡΙΚΗ

• Γιάπκεια θοίηηζηρ βαζικών ζποςδών: 12 εμάκελα.

• Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο: Οη απόθνηηνη ησλ ηαηξηθώλ ζρνιώλ, πξέπεη λα πάξνπλ 
ηελ άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο από ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη θαηόπηλ λα 
ππεξεηήζνπλ ζε θάπνην αγποηικό ιαηπείο υρ γενικοί γιαηποί γηα έλα ρξόλν. 

• Όζνη πξννξίδνληαη γηα ηηο εηδηθόηεηεο Αλαηζζεζηνινγίαο, Πλεπκνλνθπκαηηνινγίαο, 
Παζνινγηθήο Αλαηνκίαο, Κπηηαξνινγίαο θαη Ππξεληθήο Ιαηξηθήο, κπνξνύλ λα 
πάξνπλ αλαζηνιή θαη λα εθπιεξώζνπλ ηελ ππεξεζία ππαίζξνπ κεηά ηελ 
νινθιήξσζε ηεο κεηεθπαίδεπζεο.

• Δπαγγελμαηικέρ δςναηόηηηερ αποθοίηυν: Δζληθό ύζηεκα Τγείαο (ΔΤ). 
Ιδησηηθά λνζνθνκεία, θιηληθέο θαη ηαηξηθά θέληξα. ε αζθαιηζηηθνύο θνξείο θαη 
ηδξύκαηα. ε κεγάιεο επηρεηξήζεηο, εξγνζηάζηα θαη πινία. ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα 
ζηνλ ηνκέα ηεο εηδηθόηεηάο ηνπο. Διεύζεξνη επαγγεικαηίεο.
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1. ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦ

ΟΤ 

(ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ)

ΑΠΘ 163 ΟΛΑ 80 14890
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ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΥΟΤ

• κοπόρ ηος ημήμαηορ απηνύ είλαη λα παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο ζεσξεηηθή 
θαηάξηηζε, ηζηνξηθή θαη επηζηεκνληθή κειέηε θαη πξαθηηθή εμάζθεζε γηα 
ηελ ηέρλε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Παξάιιεια, πξνζθέξνληαη ζηνπο θνηηεηέο 
γλώζεηο γηα απαζρόιεζε ζε αληηθείκελα ζπγγελή κε ηνλ θηλεκαηνγξάθν 
όπσο είλαη ε ηειεόξαζε θαη γεληθόηεξα ηα νπηηθναθνπζηηθά κέζα 
επηθνηλσλίαο.

• Γιάπκεια θοίηηζηρ: 8 εμάκελα.

• Δπαγγελμαηικέρ δςναηόηηηερ αποθοίηυν: ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ 
θαη ζε θηλεκαηνγξαθηθά ηκήκαηα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη άιισλ 
θνηλσληθώλ θνξέσλ. ε εηαηξείεο δηαλνκήο θηλεκαηνγξαθηθώλ ηαηληώλ.
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1. ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ 

(ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ)

ΑΠΘ 307 3 85 18388

1. ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ 

(ΚΑΡΓΗΣΑ)

ΠΑΝ.

ΘΔΑΛΗ

Α

308 3 85 18198
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ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ 

• θνπόο ησλ Σκεκάησλ απηώλ είλαη λα εθπαηδεύνπλ επηζηήκνλεο πνπ ζα αζρνιεζνύλ 
κε ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ δώσλ, ζα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο δσηθήο 
παξαγσγήο θαη ζα δηελεξγνύλ πγεηνλνκηθνύο ειέγρνπο ζηα δώα θαη ηα ηξόθηκα 
δσηθήο πξνέιεπζεο κε ζθνπό ηελ πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο πγείαο.

• Γιάπκεια θοίηηζηρ: 10 εμάκελα.

• Δπαγγελμαηικέρ δςναηόηηηερ αποθοίηυν:

• ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Τπνπξγείν Γεκόζηαο Σάμεο, Αγξνηηθή Σξάπεδα.

• ε ηαηξεία δώσλ.

• ε γεσξγηθνύο θαη θηελνηξνθηθνύο ζπλεηαηξηζκνύο θαη ελώζεηο. 

• ε βηνκεραλίεο θαξκαθεπηηθέο, παξαζθεπήο δσνηξνθώλ θηι.

• ε επηζηεκνληθά ηδξύκαηα έξεπλαο. Διεύζεξνη επαγγεικαηίεο.
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1. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓ

ΗΑ, 

ΗΣΟΡΗΑ & 

ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ 

ΔΠΗΣΖΜΖ 

(ΑΘΖΝΑ)

ΔΚΠΑ 173 ΟΛΑ 120 13982
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ΜΔΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

• κοπόρ ηος Σμήμαηορ απηνύ είλαη ε κειέηε ηεο επηζηήκεο από όιεο ηηο 
δπλαηέο ηεο πιεπξέο: από ηε κεζνδνινγηθή - εζσηεξηθή ηεο πιεπξά, από ηε 
δηαρξνληθή - ηζηνξηθή ηεο δηάζηαζε θαη από ηελ πιεπξά ηεο ζρέζεο ηεο κε 
άιια πνιηηηζηηθά θαη θνηλσληθά θαηλόκελα.

• Γιάπκεια θοίηηζηρ: 8 εμάκελα.

• Δπαγγελμαηικέρ δςναηόηηηερ αποθοίηυν: 

 ε ηζηνξηθά ή εξεπλεηηθά θέληξα ηνπ δεκνζίνπ, ηξαπεδώλ θηι.

 ε πξνγξάκκαηα δηεπηζηεκνληθήο έξεπλαο σο εκπεηξνγλώκνλεο θαη 
ηερληθνί ζύκβνπινη. 

 ε εθπαηδεπηηθνύο νξγαληζκνύο. 

 ε εθδνηηθνύο νίθνπο. 

 ηα ΜΜΔ.
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1. ΜΟΡΗΑΚΖ ΒΗΟΛΟΓΗΑ & ΓΔΝΔΣΗΚΖ 

(ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ) 

θνπφο: θνπφο ηνπ Σκήκαηνο απηνχ είλαη ε θαιιηέξγεηα θαη 

πξναγσγή ησλ βηνεπηζηεκψλ θαη ε εθπαίδεπζε επηζηεκφλσλ 

ηθαλψλ λα παξάγνπλ βαζηθή έξεπλα ζηηο βηνεπηζηήκεο, λα 

εθαξκφδνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπο ζηελ ηαηξηθή 

έξεπλα θαη εθαξκνγή, λα δηδάζθνπλ ηηο βηνεπηζηήκεο ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ νξγάλσζε ηεο 

βηνηερλνινγίαο. 

Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμ 

Δπαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ: ε βηνκεραληθέο 

θαη εκπνξηθέο εηαηξίεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα φπνπ ππάξρεη 

εηδηθφηεηα βηνιφγνπ. ε εξγαζηήξηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα. 

ε λνζνθνκεία. Καζεγεηέο βηνινγίαο ζηε δεκφζηα θαη 

ηδησηηθή εθπαίδεπζε. 

Σν ηκήκα βξίζθεηαη ζην Παλεπηζηήκην Θξάθεο 

(Αιεμαλδξνχπνιε). 

ΓΠΘ 
18.003 
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1. ΜΟΤΗΚΖ 

ΔΠΗΣΖΜΖ 

& ΣΔΥΝΖ 

(ΘΔΑΛΟΝ

ΗΚΖ)

ΠΑΝ.ΜΑΚ

ΔΓ
409 ΟΛΑ 80 15750

1. ΜΟΤΗΚΧΝ 

ΠΟΤΓΧΝ 

(ΑΘΖΝΑ)

ΔΚΠΑ 408 70 13352

1. ΜΟΤΗΚΧΝ 

ΠΟΤΓΧΝ 

(ΘΔΑΛΟΝ

ΗΚΖ)

ΑΠΘ 406 60 13608

1. ΜΟΤΗΚΧΝ 

ΠΟΤΓΧΝ 

(ΚΔΡΚΤΡΑ)

ΗΟΝΗΟ 

ΠΑΝ/ΜΗΟ
407 100 11605

17.669
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ΜΟΤΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ

• θνπόο ηνπ Σκήκαηνο απηνύ είλαη λα πξνάγεη ηελ επηζηήκε θαη ηέρλε ηεο 
κνπζηθήο γηα ηνλ θαηαξηηζκό νινθιεξσκέλσλ κνπζηθώλ θαη θαιιηηερλώλ 
θαη λα θαηαξηίδεη πξόηππεο νξρήζηξεο, ρνξσδίεο, κνλσδνύο θαη άιια 
νξγαληθά θαη θσλεηηθά ζύλνια.

• Γηα λα εηζαρζνύλ ζην ηκήκα απηό νη ππνςήθηνη δίλνπλ εμεηάζεηο ζηα εηδηθά 
καζήκαηα ηεο Αξκνλίαο θαη ηεο Τπαγόξ2εο Μνπζηθνύ θεηκέλνπ.

• Γιάπκεια θοίηηζηρ: 10 εμάκελα.

• Δπαγγελμαηικέρ δςναηόηηηερ αποθοίηυν: ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ 
θαη ζε θνξείο πνιηηηζκνύ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 
(πνιηηηζηηθά θέληξα, ιπξηθή ζθελή θηι.). ε Ιδησηηθνύο κνπζηθνύο θνξείο 
(ζπλαπιηαθνί ρώξνη, κέγαξν κνπζηθήο θηι.). ε εθδνηηθνύο νίθνπο, 
δηζθνγξαθηθέο εηαηξίεο θαη ζηα ΜΜΔ. Κξηηηθνί κνπζηθήο ζε εθεκεξίδεο θαη 
πεξηνδηθά. Καζεγεηέο κνπζηθήο ζε ζρνιεία, σδεία, θαιιηηερληθνύο 
νξγαληζκνύο. Διεύζεξνη επαγγεικαηίεο.

• Σν ηκήκα βξίζθεηαη ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 
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ΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ

• θνπόο ησλ Σκεκάησλ απηώλ είλαη λα κεηαδώζνπλ ζηνπο θνηηεηέο ηνπο ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο 
κνπζηθνινγίαο θαη κνπζηθήο παηδαγσγηθήο, γηα λα κπνξέζνπλ λα αζρνιεζνύλ κε ηε 
κνπζηθνινγηθή έξεπλα θαη λα πξνσζήζνπλ ηε κνπζηθή εθπαίδεπζε ζηε ρώξα καο.

• Για να ειζασθούν ζηα ημήμαηα μοςζικών ζποςδών οι ςποτήθιοι θα ππέπει να 
εξεηαζηούν ζηα ειδικά μαθήμαηα ηηρ απμονίαρ και ηηρ ςπαγόπεςζηρ μοςζικού 
κειμένος.

• Γιάπκεια θοίηηζηρ: 10 εμάκελα ζηα ηκήκαηα Θεζζαινλίθεο θαη Κέξθπξαο θαη 8 εμάκελα ζην 
ηκήκα ηεο Αζήλαο. Σα ηειεπηαία δύν εμάκελα ζπνπδώλ ν θνηηεηήο παξαθνινπζεί έλα 
εμεηδηθεπκέλν ζεκηλάξην, ζρεηηθό κε ηε δηπισκαηηθή εξγαζία, ηελ νπνία πξέπεη λα δηεθπεξαηώζεη 
κε επηηπρία πξηλ αλαθεξπρζεί πηπρηνύρνο ηνπ ηκήκαηνο.

• Δπαγγελμαηικέρ δςναηόηηηερ αποθοίηυν: ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ θαη ζε θνξείο 
πνιηηηζκνύ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (πνιηηηζηηθά θέληξα, ιπξηθή ζθελή θηι.). 
ε Ιδησηηθνύο κνπζηθνύο θνξείο (ζπλαπιηαθνί ρώξνη, κέγαξν κνπζηθήο θηι.). 

• ε εθδνηηθνύο νίθνπο, δηζθνγξαθηθέο εηαηξίεο θαη ζηα ΜΜΔ. Κξηηηθνί κνπζηθήο ζε εθεκεξίδεο 
θαη πεξηνδηθά. 

• Καζεγεηέο κνπζηθήο ζε ζρνιεία, σδεία, θαιιηηερληθνύο νξγαληζκνύο. Διεύζεξνη επαγγεικαηίεο.

• Σα ηκήκαηα βξίζθνληαη ζηα Παλεπηζηήκηα: Αζελώλ, Θεζζαινλίθεο, Ιόλην (Κέξθπξα).
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1. ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ 

(ΑΘΖΝΑ)

ΔΚΠΑ 306 3 108

17.669

1. ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ 

(ΠΑΡΣΖ)

ΠΑΝ.

ΠΔΛ/ΝΖ

ΟΤ

190 3 140

16.762
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ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ

• θνπόο ηνπ Σκήκαηνο απηνύ είλαη λα εθπαηδεύεη επηζηήκνλεο λνζειεπηέο πνπ ζα 
αζρνιεζνύλ κε ηε θξνληίδα ηεο πγείαο ηνπ αηόκνπ, ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο 
θνηλόηεηαο. Δπίζεο, κε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή θαηάξηηζε παξέρεη γλώζεηο γηα ηε 
δηνίθεζε θαη νξγάλσζε ππεξεζηώλ πγείαο, γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ εθπαίδεπζε. 
Δηδηθόηεξα ε Ννζειεπηηθή έρεη σο αληηθείκελν ηελ νινθιεξσκέλε κόξθσζε 
επηζηεκόλσλ λνζειεπηώλ θαη ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ζηελ παξαγσγή λέσλ 
γλώζεσλ ζην ρώξν ηεο πγείαο.

• Γιάπκεια θοίηηζηρ: 8 εμάκελα.

• Δπαγγελμαηικέρ δςναηόηηηερ αποθοίηυν: 

• Ιδησηηθά θαη δεκόζηα λνζνθνκεία, θιηληθέο θαη ηαηξηθά θέληξα.

• Ιδξύκαηα θαη άζπια. Γεξνθνκεία. 

• Καζεγεηέο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.

• ηειέρε λνζειεπηηθήο εθπαίδεπζεο ζε όιεο ηηο βαζκίδεο. 

• ηειέρε ζε δεκόζηεο ππεξεζίεο, Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ν.Π.Ι.Γ. 

• Διεύζεξνη επαγγεικαηίεο.
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1. ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΖ

 (ΑΘΖΝΑ)

ΔΚΠΑ 303 3 88

18.580

1. ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΖ

 

(ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

)

ΑΠΘ 305 3 78

18.570
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ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ

• θνπόο ησλ Σκεκάησλ απηώλ είλαη ε εθπαίδεπζε επηζηεκόλσλ πνπ ζα 
αζρνιεζνύλ κε ηε θξνληίδα ησλ δνληηώλ, ησλ ηζηώλ πνπ ηα πεξηβάιινπλ, 
νιόθιεξεο ηεο ζηνκαηηθήο θνηιόηεηαο θαη ηνπ ζηνκαηνγλαζηθνύ 
ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξώπνπ, εθαξκόδνληαο πξνιεπηηθή ή ζεξαπεπηηθή 
αγσγή θαη απνθαηάζηαζε.

• Γιάπκεια θοίηηζηρ: 10 εμάκελα.

• Δπαγγελμαηικέρ δςναηόηηηερ αποθοίηυν: 

• Δζληθό ύζηεκα Τγείαο (ΔΤ).

• Ιδησηηθά λνζνθνκεία θαη ηαηξηθά θέληξα. 

• Γεκόζηεο ππεξεζίεο πγηεηλήο. 

• Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί θαη ηακεία. 

• Διεύζεξνη επαγγεικαηίεο.

• Σα ηκήκαηα βξίζθνληαη ζηα Παλεπηζηήκηα: Αζελώλ, Θεζζαινλίθεο.

106



1. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟ

ΝΣΟ 

(ΜΤΣΗΛΖΝΖ)

ΠΑΝ 

ΑΗΓΑΗ

ΟΤ

276 2 3 80

8.082
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ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

• κοπόρ ηος Σμήμαηορ αςηού 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. Οη άμνλεο πνπ θαζνξίδνπλ 
ηελ "νηθνζπζηεκηθή" πξνζέγγηζε πεξηθιείνπλ θπξίσο ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο 
Βηνινγίαο, ηεο Κνηλσληνινγίαο, ηεο Οηθνλνκίαο, ηεο Πεξηβαιινληηθήο Μεραληθήο, 
ηνπ Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο θαη ηεο Πνιενδνκίαο.

• Γιάπκεια θοίηηζηρ: 10 εμάκελα.

• Δπαγγελμαηικέρ δςναηόηηηερ αποθοίηυν: Οη πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο απηνύ 
κπνξνύλ λα εξγαζηνύλ ηόζν ζην δεκόζην ηνκέα θαη ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε όζν θαη 
ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα ζε ζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα: Πεξηβαιινληηθήο 
ηερλνινγίαο ησλ ρεξζαίσλ θαη πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ. Οηθνινγίαο ησλ έκβησλ 
νξγαληζκώλ θαη εηδηθόηεξα ηνπ αλζξώπνπ. Δθαξκνγήο θαη ειέγρνπ ηεο 
πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ηεο πνιηηείαο. Καηάξηηζεο 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..ΠΑΙ.Σ.Δ.
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1. ΠΛΖΡΟΦΟ

ΡΗΚΖ ΜΔ 

ΔΦΑΡΜΟΓΔ

 ΣΖ 

ΒΗΟΗΑΣΡΗΚ

Ζ (ΛΑΜΗΑ)

ΠΑΝ.

ΘΔ

ΑΛΗΑ

369 2 3 170 16087
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ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

ΣΖ ΒΗΟΗΑΣΡΗΚΖ 
• θνπόο ηνπ ηκήκαηνο είλαη θαηαξράο, όπσο ζηα ηκήκαηα πιεξνθνξηθήο, ε παξνρή ηνπ βαζηθνύ 

θνξκνύ ησλ γλώζεσλ ζηελ πιήξσο θαζνξηζκέλε επηζηεκνληθή πεξηνρή ηεο επηζηήκεο ηεο 
πιεξνθνξηθήο ε νπνία αζρνιείηαη κε ηελ επεμεξγαζία, νξγάλσζε, απνζήθεπζε, αλάθηεζε θαη 
δηάδνζε πιεξνθνξηώλ. Δηδηθόηεξα, ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα έρεη σο απνζηνιή λα παξέρεη 
εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ κε έκθαζε 
ζην ρώξν ηεο ηαηξηθήο/πγείαο θαη ησλ εθαξκνγώλ ζηελ Ιαηξηθή θαη ηελ Βηνπιεξνθνξηθή. Θα 
ρνξεγεί πηπρίν πιεξνθνξηθήο κε εθαξκνγέο ζηελ Βηνταηξηθή.

• Γιάπκεια θοίηηζηρ: 8 εμάκελα.

• Δπαγγελμαηικέρ δςναηόηηηερ αποθοίηυν: Οη πηπρηνύρνη έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα 
απαζρνιεζνύλ ζηνπο “θιαζζηθνύο” ηνκείο ηεο αλάπηπμεο Λνγηζκηθνύ, Δθαξκνγώλ Γηαδηθηύνπ, 
ρεδηαζκνύ θαη Τινπνίεζεο Γηθηύσλ, Αλάπηπμεο θαη Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ 
πνπ είλαη απαζρόιεζε: ε εηαηξίεο πιεξνθνξηθήο. ε άιιεο εηαηξίεο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα θαη 
θνξείο ηνπ δεκνζίνπ όπνπ ππάξρεη ηκήκα κεραλνγξάθεζεο ή εηδηθόηεηα πξνγξακκαηηζηή. 
Καζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, αθνύ θνηηήζνπλ θαη ζηελ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Διεύζεξνη 
επαγγεικαηίεο. Δπηπιένλ νη απόθνηηνη ηνπ ηκήκαηνο ζα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα απαζρνιεζνύλ: 
ε Βηνταηξηθέο Μνλάδεο. Μνλάδεο Γηαρείξηζεο & πληήξεζεο Απεηθνληζηηθώλ Ιαηξηθώλ 
Μεραλεκάησλ. ε ζέζεηο εηδηθώλ Βηνπιεξνθνξηθήο. ε άιιεο ζέζεηο ηνπ θιάδνπ πγείαο, πνπ 
απαηηνύλ θαιή γλώζε πιεξνθνξηθήο.

110



1. ΣΔΥΝΧΝ ΖΥΟΤ 

& ΔΗΚΟΝΑ 

(ΚΔΡΚΤΡΑ)

ΗΟΝΗΟ 

ΠΑΝ/ΜΗ

Ο

367 ΟΛΑ 95

12.056
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ΣΔΦΝΩΝ ΗΦΟΤ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΑ

• θνπόο ηνπ Σκήκαηνο είλαη ε θαιιηέξγεηα θαη ε παξαγσγή ηεο νπηηθναθνπζηηθήο 
έθθξαζεο, κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο έξεπλαο ησλ εθαξκνγώλ ηεο ζύγρξνλεο 
νπηηθναθνπζηηθήο ηερλνινγίαο ζηνλ επξύηεξν ρώξν ηεο Σέρλεο θαη ηεο καδηθήο 
επηθνηλσλίαο.

• Γιάπκεια θοίηηζηρ: 10 εμάκελα

• Δπαγγελμαηικέρ δςναηόηηηερ αποθοίηυν: ε θνξείο νπηηθναθνπζηηθήο 
επηθνηλσλίαο θαη αλαςπρήο (ξαδηόθσλν, ηειεόξαζε, εηαηξείεο παξαγσγήο ερεηηθνύ 
θαη νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ, εηαηξείεο ζρεδηαζκνύ θαη παξαγσγήο video-games, 
εηαηξείεο αλάπηπμεο νπηηθναθνπζηηθώλ ζπζηεκάησλ θ.ι.π.). ε ειεύζεξν 
επαγγεικαηηθό ρώξν θαιιηηερληθήο έθθξαζεο κέζσ ηνπ ήρνπ, ηεο εηθόλαο θαη ησλ 
ζπλδπαζκώλ ηνπο. ε ζρεηηθνύο ηνκείο ηεο γεληθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο
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1. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣ

ΗΚΖ 

(ΑΘΖΝΑ)

ΔΚΠΑ 289 3 108

18.460

1. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣ

ΗΚΖ 

(ΘΔΑΛΟΝΗ

ΚΖ)

ΑΠΘ 291 3 85

18.477

1. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣ

ΗΚΖ 

(ΠΑΣΡΑ)

ΠΑΝ.

ΠΑΣΡΧΝ
293 3 153

18.351
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1. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ (ΑΘΖΝΑ) ΔΚΠΑ 
18.460 

 

2. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ (ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ) ΑΠΘ 
18.477 

 

3. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ (ΠΑΣΡΑ) 

θνπφο: θνπφο ησλ Σκεκάησλ απηψλ είλαη λα κεηαδίδνπλ 

ζηνπο θνηηεηέο ηνπο ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο, γηα λα 

αζρνιεζνχλ κε ηε ζχλζεζε, ηηο ηδηφηεηεο, ηηο επηδξάζεηο θαη 

ηε ρξήζε ησλ θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ θαη άιισλ ρεκηθψλ 

παξαζθεπαζκάησλ, ψζηε λα ηα δηαζέηνπλ ζην θνηλφ 

ζχκθσλα κε ηηο ηαηξηθέο ζπληαγέο. 

Γηάξθεηα θνίηεζεο: 10 εμάκελα. 

Δπαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ: ηηο θεληξηθέο θαη 

πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη 

Πξφλνηαο. ε αζθαιηζηηθά ηακεία θαη Οξγαληζκνχο (ΗΚΑ, 

ΟΓΑ θ.ά.). ηα θαξκαθεία ησλ θξαηηθψλ θαη ηδησηηθψλ 

λνζνθνκείσλ. ε θαξκαθεπηηθέο βηνκεραληθέο θαη εκπνξηθέο 

εηαηξίεο. ε θαξκαθνβηνκεραλίεο, σο εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ 

ζηνπο ηνκείο έξεπλαο θαη παξαγσγήο. ηνλ Δζληθφ 

Οξγαληζκφ Φαξκάθσλ. Χο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο λα 

αλνίμνπλ δηθφ ηνπο θαξκαθείν. 

Σα ηκήκαηα βξίζθνληαη ζηα Παλεπηζηήκηα: Αζελψλ, 

Θεζζαινλίθεο, Πάηξαο. 

 

ΠΑΝ. 

ΠΑΣΡΧΝ 18.351 
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1. ΥΗΜΔΙΑ 

(ΑΘΗΝΑ)

ΔΚΠΑ 263 2 3 90

17.011

1.ΥΗΜΔΙΑ 
(ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ)

ΑΠΘ 265 2 3 160

16.195

1. ΥΗΜΔΙΑ 

(ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΠΑΝ 

ΗΧΑΝΝΗΝΧ

Ν

269 2 3 190

15.241

59. ΥΗΜΔΙΑ 

(ΗΡΑΚΛΔΙΟ)

ΠΑΝ 

ΚΡΖΣΖ
270 2 3 123

15.121

60. ΥΗΜΔΙΑ 

(ΠΑΣΡΑ)

ΠΑΝ. 

ΠΑΣΡΧΝ
267 2 3 163

10.887
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ΦΗΜΔΙΑ

• 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.

• Γιάπκεια θοίηηζηρ: 8 εμάκελα. Γηα ηε ιήςε πηπρίνπ απαηηείηαη εθπόλεζε 
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.

• Δπαγγελμαηικέρ δςναηόηηηερ αποθοίηυν: Καζεγεηέο ρεκείαο ζηε δεκόζηα θαη 
ηδησηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε. ε βηνκεραληθέο θαη εκπνξηθέο εηαηξίεο ηνπ 
ηδησηηθνύ ηνκέα όπνπ ππάξρεη εηδηθόηεηα ρεκηθνύ. ε εξγαζηήξηα θαη εξεπλεηηθά 
θέληξα. ε λνζνθνκεία. ην γεληθό ρεκείν ηνπ θξάηνπο. Διεύζεξνη επαγγεικαηίεο
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ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΔ ΥΟΛΔ 

1. ΑΞΗΧΜΑΣΗΚΧΝ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ (ΑΝ)         

2.  θνπφο: θνπφο ηνπ Σκήκαηνο απηνχ είλαη λα θαηαξηίδεη 

λνζειεχηξηεο - λνζειεπηέο κε ηελ αλάινγε επηζηεκνληθή 

θαη ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε γηα ηηο λνζειεπηηθέο αλάγθεο 

θαη ησλ ηξηψλ θιάδσλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. ηνπο 

ζπνπδαζηέο, αγφξηα θαη θνξίηζηα, παξέρεηαη εθπαίδεπζε: 

ηξαηησηηθή θαη Αθαδεκατθή (ζεσξεηηθή) ζηε ρνιή. 

Κιηληθή Αθαδεκατθή ζηα πνιηηηθά θαη ζηξαηησηηθά 

Ννζειεπηηθά Ηδξχκαηα. Ο αξηζκφο ησλ αλδξψλ πνπ 

εηζάγνληαη θαζνξίδεηαη θάζε ρξφλν κε εγθχθιην ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο. 

3. Οη ππνςήθηνη ππνβάιινληαη ζε Τγεηνλνκηθή εμέηαζε θαη 

ςπρνηερληθή θαη αζιεηηθή δνθηκαζία. 

4. Γηάξθεηα θνίηεζεο: 4 ρξφληα. 

5. Δπαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ: Οη απφθνηηνη ηνπ 

ηκήκαηνο Αμησκαηηθψλ Ννζειεπηηθήο 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. 

6. Σν ηκήκα ιεηηνπξγεί ζην ηξαηφπεδν αθέηα Α’, Βχξσλαο 

Αηηηθή 

ΣΡΑΣ.

ΥΟΛΔ 

18.355 

18.282 
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1. ΗΑΣΡΗΚΟ (Α) ΘΔ/ΝΗΚΖ   

    θνπφο: θνπφο ηνπ Σκήκαηνο απηνχ είλαη ε ζηειέρσζε ησλ ηξηψλ θιάδσλ ησλ Δλφπισλ 

Γπλάκεσλ θαη ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο κε ηνπο θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπο επηζηεκνληθά 

θαη ζηξαηησηηθά γηαηξνχο. ηνπο ζπνπδαζηέο, αγφξηα θαη θνξίηζηα, παξέρεηαη εθπαίδεπζε: 

ηξαηησηηθή ζηε ρνιή. Αθαδεκατθή ζην ηκήκα Ηαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. 

Οη απφθνηηνη απνθηνχλ εηδηθφηεηα κε εμεηάζεηο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο. ηε 

ζρνιή εηζάγνληαη θαη θνξίηζηα ζε νξηζκέλν πνζνζηφ, πνπ νξίδεηαη θάζε ρξφλν κε εγθχθιην 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο. 

Οη ππνςήθηνη ππνβάιινληαη ζε Τγεηνλνκηθή εμέηαζε θαη ςπρνηερληθή θαη αζιεηηθή δνθηκαζία. 

Γηάξθεηα θνίηεζεο: 6 ρξφληα. 

Δπαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ: Οη απφθνηηνη ηνπ ηκήκαηνο εληάζζνληαη ζηηο έλνπιεο 

δπλάκεηο θαη πξέπεη λα παξακείλνπλ ζην ζψκα 18 ρξφληα. Ολνκάδνληαη αλάινγα κε ην ζψκα: 

Αλζππνινραγνί ζην ηξαηφ Ξεξάο, εκαηνθφξνη ζην Ναπηηθφ, Αλζππνζκελαγνί ζηελ Αεξνπνξία. 

Αθφκε, κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ζε δηθφ ηνπο ηαηξείν. 

Σν ηκήκα βξίζθεηαη ζηε ηξαηησηηθή ρνιή Αμησκαηηθψλ  
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1. ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΟ (Α) ΘΔ/ΝΗΚΖ      

  θνπφο: θνπφο ηνπ Σκήκαηνο απηνχ είλαη ε ζηειέρσζε ησλ 

ηξηψλ θιάδσλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ κε ηνπο θαηάιιεια 

εθπαηδεπκέλνπο επηζηεκνληθά θαη ζηξαηησηηθά θηεληάηξνπο, γηα λα 

ειέγρνπλ ηε ζσζηή πγεηνλνκηθή ζίηηζε ησλ ππεξεηνχλησλ ζηηο 

Έλνπιεο Γπλάκεηο. ηνπο ζπνπδαζηέο, αγφξηα θαη θνξίηζηα, 

παξέρεηαη εθπαίδεπζε: ηξαηησηηθή ζηε ρνιή. Αθαδεκατθή ζην 

ηκήκα Κηεληαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. ηε ζρνιή 

εηζάγνληαη θαη θνξίηζηα ζε νξηζκέλν πνζνζηφ, πνπ νξίδεηαη θάζε 

ρξφλν κε εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο. 

Οη ππνςήθηνη ππνβάιινληαη ζε Τγεηνλνκηθή εμέηαζε θαη 

ςπρνηερληθή θαη αζιεηηθή δνθηκαζία. 

Γηάξθεηα θνίηεζεο: 5 ρξφληα. 

Δπαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ: Οη απφθνηηνη ηνπ 

ηκήκαηνο εληάζζνληαη ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο θαη πξέπεη λα 

παξακείλνπλ ζην ζψκα 15 ρξφληα. Ολνκάδνληαη αλάινγα κε ην 

ζψκα: Αλζππνινραγνί ζην ηξαηφ Ξεξάο, εκαηνθφξνη ζην 

Ναπηηθφ, Αλζππνζκελαγνί ζηελ Αεξνπνξία. Παξάιιεια κπνξνχλ 

λα έρνπλ δηθφ ηνπο ηαηξείν. 

Σν ηκήκα βξίζθεηαη ζηε ηξαηησηηθή ρνιή Αμησκαηηθψλ 

σκάησλ Θεζζαινλίθεο. 

ΣΡΑΣ.

ΥΟΛΔ 

18.827 
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1. ΟΓΟΝΣΗΑΣΡΗΚΟ (Α) ΘΔ/ΝΗΚΖ         

θνπφο: θνπφο ηνπ Σκήκαηνο απηνχ είλαη ε ζηειέρσζε 

ησλ ηξηψλ θιάδσλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ηεο 

Διιεληθήο Αζηπλνκίαο κε ηνπο θαηάιιεια 

εθπαηδεπκέλνπο επηζηεκνληθά θαη ζηξαηησηηθά 

νδνληηάηξνπο. ηνπο ζπνπδαζηέο, αγφξηα θαη θνξίηζηα, 

παξέρεηαη εθπαίδεπζε: ηξαηησηηθή ζηε ρνιή. 

Αθαδεκατθή ζην ηκήκα Οδνληηαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο. ηε ζρνιή εηζάγνληαη θαη θνξίηζηα ζε 

νξηζκέλν πνζνζηφ, πνπ νξίδεηαη θάζε ρξφλν κε εγθχθιην 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο. 

Οη ππνςήθηνη ππνβάιινληαη ζε Τγεηνλνκηθή εμέηαζε θαη 

ςπρνηερληθή θαη αζιεηηθή δνθηκαζία. 

Γηάξθεηα θνίηεζεο: 5 ρξφληα. 

Δπαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ: Οη απφθνηηνη ηνπ 

ηκήκαηνο εληάζζνληαη ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο θαη πξέπεη λα 

παξακείλνπλ ζην ζψκα 15 ρξφληα. Ολνκάδνληαη αλάινγα κε ην 

ζψκα: Αλζππνινραγνί ζην ηξαηφ Ξεξάο, εκαηνθφξνη ζην 

Ναπηηθφ, Αλζππνζκελαγνί ζηελ Αεξνπνξία. Παξάιιεια κπνξνχλ 

λα έρνπλ δηθφ ηνπο ηαηξείν φπσο νη ηδηψηεο νδνληίαηξνη. 

Σν ηκήκα βξίζθεηαη ζηε ηξαηησηηθή ρνιή Αμησκαηηθψλ 

σκάησλ Θεζζαινλίθεο. 

ΣΡΑΣ.

ΥΟΛΔ 

18.992 

15.354 
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1. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟ (Α) ΘΔ/ΝΗΚΖ   

 θνπφο: θνπφο ηνπ Σκήκαηνο απηνχ είλαη ε ζηειέρσζε ησλ 

ηξηψλ θιάδσλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ κε θαηάιιεια 

εθπαηδεπκέλνπο επηζηεκνληθά θαη ζηξαηησηηθά 

θαξκαθνπνηνχο. ηνπο ζπνπδαζηέο, αγφξηα θαη θνξίηζηα, 

παξέρεηαη εθπαίδεπζε: ηξαηησηηθή ζηε ρνιή. Αθαδεκατθή 

ζην ηκήκα Φαξκαθεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. 

ηε ζρνιή εηζάγνληαη θαη θνξίηζηα ζε νξηζκέλν πνζνζηφ, πνπ 

νξίδεηαη θάζε ρξφλν κε εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο 

Άκπλαο. 

Οη ππνςήθηνη ππνβάιινληαη ζε Τγεηνλνκηθή εμέηαζε θαη 

ςπρνηερληθή θαη αζιεηηθή δνθηκαζία. 

Γηάξθεηα θνίηεζεο: 10 εμάκελα. 

Δπαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ: Οη απφθνηηνη ηνπ 

ηκήκαηνο εληάζζνληαη ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο θαη πξέπεη λα 

παξακείλνπλ ζην ζψκα 12 ηνπιάρηζηνλ ρξφληα. 

Ολνκάδνληαη αλάινγα κε ην ζψκα: Αλζππνινραγνί ζην 

ηξαηφ Ξεξάο, εκαηνθφξνη ζην Ναπηηθφ, 

Αλζππνζκελαγνί ζηελ Αεξνπνξία. Μεηά ηελ 

απνζηξάηεπζή ηνπο κπνξνχλ λα αλνίμνπλ δηθφ ηνπο 

θαξκαθείν κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο 

ηδηψηεο θαξκαθνπνηνχο. 

Σν ηκήκα βξίζθεηαη ζηε ηξαηησηηθή ρνιή Αμησκαηηθψλ 

σκάησλ Θεζζαινλίθεο. 

 

       

ΣΡΑΣ.

ΥΟΛΔ 

18.913 

11.388 
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ΣΕΙ 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ & ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ (ΑΘΖΝΑ) 

 
ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ 14.142 

 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ & ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ (ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ) 

θνπφο: θνπφο ησλ Σκεκάησλ απηψλ είλαη λα δψζνπλ ζηνπο 

ζπνπδαζηέο ηνπο επηζηεκνληθή θαη πξαθηηθή θαηάξηηζε, ψζηε λα 

γίλνπλ ηθαλνί λα αζρνιεζνχλ κε ηε βειηίσζε ηεο εκθάληζεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, ην καθηγηάδ ηνπ πξνζψπνπ, θαζψο θαη ηε 

ζεξαπεία νξηζκέλσλ παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα (ζπκπεξηιακβάλεηαη έλα εμάκελν 

πξαθηηθήο άζθεζεο θαη εθπφλεζεο πηπρηαθήο εξγαζίαο). 

Δπαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ: Ηλζηηηνχηα αηζζεηηθήο. 

Καηαζηήκαηα θαιιπληηθψλ. ε θνκκσηήξηα. Ννζνθνκεηαθέο κνλάδεο 

κε δεξκαηνινγηθή ή ελδνθξηλνινγηθή ή λεπξνινγηθή θιηληθή, ζε 

εξγαζίεο ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο. ε θαξκαθεία. ε επηρεηξήζεηο 

παξαζθεπήο θαιιπληηθψλ, ζπκκεηέρνληαο ζηελ αλάπηπμε θαη ζηνλ 

έιεγρν ησλ θαιιπληηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ πνηνηηθή ηνπο απφδνζε 

απφ αηζζεηηθήο πιεπξάο. ην ρψξν ηνπ ζεάκαηνο (ηειεφξαζε, 

θηλεκαηνγξάθνο, ζέαηξν). ηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

θαηάξηηζεο σο θαζεγεηέο ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο. Διεχζεξνη 

επαγγεικαηίεο. 

Σα ηκήκαηα βξίζθνληαη ζηα ΣΔΗ: Αζελψλ, Θεζζαινλίθεο. 

ΣΔΗ ΘΔ/ΝΗΚΖ 

13.780 
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ΓΑΟΠΟΝΙΑ & ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΦΤΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
(ΓΡΑΜΑ) 

ΣΔΙ ΑΝ. ΜΑΚ. 
ΘΡΑΚΗ 

5.190 
 

 
  ΓΑΟΠΟΝΙΑ & ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΦΤΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
(ΚΑΡΠΔΝΗΙ) 
θνπόο: θνπόο ησλ Σκεκάησλ απηώλ είλαη ε εθπαίδεπζε 
Σερλνιόγσλ Γαζνπνλίαο πνπ ζα κειεηνύλ θαη ζα εθαξκόδνπλ 
ηερληθέο θαη κεζόδνπο γηα ηελ πξνζηαζία, ηελ αύμεζε θαη ηελ 
εθκεηάιιεπζε ηνπ δαζηθνύ πινύηνπ ηεο ρώξαο. 
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα (ζπκπεξηιακβάλεηαη έλα εμάκελν 
πξαθηηθήο άζθεζεο ζε Γαζαξρία, Γαζηθέο Βηνκεραλίεο, 
Αγξνηηθέο Σξάπεδεο, ζε ηδησηηθά γξαθεία δαζηθώλ κειεηώλ θαη 
εθηέιεζεο δαζνηερληθώλ έξγσλ). 
Δπαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο απνθνίησλ: ην Τπ. Γεσξγίαο, ζε 
δηεπζύλζεηο δαζώλ θαη Ννκαξρηώλ, δαζαξρεία θαη ζε θνξείο 
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. ε ηδξύκαηα δαζηθώλ εξεπλώλ. ε 
ζπλεηαηξηζκνύο θαη ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα (δαζηθέο εθκεηαιιεύζεηο, 
ηδησηηθά δάζε θιπ.). ε δαζηθέο βηνκεραλίεο. Καζεγεηέο ζηελ 
εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε. Ωο ηδηώηεο ζε δηθό ηνπο γξαθείν 
κειεηώλ θαη θαηαζθεπώλ κέρξη νξηζκέλν όξην δαπάλεο έξγνπ. 
Σα ηκήκαηα βξίζθνληαη ζηα ΣΔΙ: η. Διιάδαο (Καξπελήζη), Αλ. 
Μαθεδνλίαο - Θξάθεο (Γξάκα). 

ΣΔΙ Σ. 
ΔΛΛΑΓΑ 
 

4.382 
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ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΤΓΔΗΑ (ΑΘΖΝΑ) - 

ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ 
ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ 

13.667 
 

ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΤΓΔΗΑ (ΑΘΖΝΑ) - 

ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΤΓΔΗΑ 

θνπφο: θνπφο ηνπ Σκήκαηνο απηνχ είλαη λα εθπαηδεχζεη ηνπο 

ζπνπδαζηέο ηνπ ζηνλ έιεγρν ησλ παξαγφλησλ πνπ βιάπηνπλ ηελ πγεία 

ηνπ αλζξψπνπ θαη ζηε κεζνδνινγία πξνζηαζίαο θαη πξναγσγήο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο, δεκφζηαο θαη θνηλσληθήο πγείαο. 

Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα (ζπκπεξηιακβάλεηαη έλα εμάκελν 

πξαθηηθήο άζθεζεο). 

Δπαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ: Δπφπηεο δεκφζηαο πγείαο ζην 

ππνπξγείν Τγείαο. ε ππεξεζίεο άιισλ ππνπξγείσλ, ηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε θαη νξγαληζκνχο θνηλήο σθειείαο. ε λνζνθνκεηαθέο 

κνλάδεο θαη θέληξα πγείαο θαη ζηα ηκήκαηα ελδνλνζνθνκεηαθψλ 

ινηκψμεσλ. ε ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο πνπ 

νξγαλψλνπλ πγεηνλνκηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ 

πγηεηλνινγηθψλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο (επηδεκίεο, ζεηζκνί, πιεκκχξεο 

θ.ά.). ε ππεξεζίεο πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο θαη ειέγρνπ ζρνιείσλ 

θαη ηδξπκάησλ. Καζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, απφ ην 

2002, αθνχ θνηηήζνπλ θαη ζηε ΔΛΔΣΔ. Διεχζεξνη επαγγεικαηίεο. 

Σν ηκήκα βξίζθεηαη ζην ΣΔΗ Αζελψλ. 

ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ 

13.190 
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ΓΗΑΣΡΟΦΖ & ΓΗΑΗΣΟΛΟΓΗΑ (ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ) 

ΓΗΑΣΡΟΦΖ & ΓΗΑΗΣΟΛΟΓΗΑ (ΚΑΡΓΗΣΑ) 

ΓΗΑΣΡΟΦΖ & ΓΗΑΗΣΟΛΟΓΗΑ (ΖΣΔΗΑ) 

θνπφο: θνπφο ηνπ Σκήκαηνο απηνχ είλαη λα εθπαηδεχεη ζηειέρε ηθαλά πάλσ ζε ζέκαηα ζχζηαζε7, 

απ7ζήθεπζεο, δηαλνκήο, πξνδηαγξαθψλ θαη λνκνζεζίαο ηξνθίκσλ, επίδξαζεο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ ηξνθίκσλ 

ζηα ζξεπηηθά ηνπο ζπζηαηηθά, ζρέζεο ηξνθίκσλ κε ηε ζπληήξεζε, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πγεία ηνπ αλζξψπηλνπ 

νξγαληζκνχ, δηαηξνθήο θαη δηαηηεηηθήο ηνπ αλζξψπνπ θάησ απφ θπζηνινγηθέο θαη θιηληθέο ζπλζήθεο, θαζψο 

θαη θάησ απφ εηδηθέο ζπλζήθεο ή θαηαζηάζεηο. 

Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα (ζπκπεξηιακβάλεηαη έλα εμάκελν πξαθηηθήο άζθεζεο). 

Δπαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ: ε βηνκεραλίεο παηδηθψλ ηξνθψλ θαη δηαηηεηηθψλ ζθεπαζκάησλ. 

Τπεξεζίεο ειέγρνπ ηξνθίκσλ. Τπεξεζίεο πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή, ιατθή επηκφξθσζε, θνηλσληθή 

πξφλνηα, αζιεηηθνχο νκίινπο θηι. Ννζνθνκεία θαη θιηληθέο. Κέληξα θαη Ηλζηηηνχηα Γηαηηνινγίαο θαη 

Αηζζεηηθήο. Κέληξα νκαδηθήο ζίηηζεο (μελνδνρεία, θαηαζθελψζεηο, παηδηθνί ζηαζκνί θ.ά.). Καζεγεηέο ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε. Διεχζεξνη επαγγεικαηίεο, ζχκβνπινη δηαηξνθήο. 

Σα ηκήκαηα βξίζθνληαη ζηα ΣΔΗ: Θεζζαινλίθεο, Κξήηεο (εηεία), Θεζζαιίαο (Καξδίηζα). 
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ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ (ΑΘΖΝΑ) 

θνπόο: θνπόο ηνπ Σκήκαηνο απηνύ είλαη λα παξέρεη ζηνπο 
ζπνπδαζηέο ηνπ ηηο θαηάιιειεο ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο 
γλώζεηο, γηα λα κπνξνύλ κε ηε ζπλεξγαζία γηαηξώλ θαη άιισλ 
εηδηθώλ λα πξνγξακκαηίδνπλ, λα νξγαλώλνπλ θαη λα 
θαηεπζύλνπλ δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο θαη εξγαζίεο γηα άηνκα κε 
ζσκαηηθά ή ςπρηθά πξνβιήκαηα κε ζεξαπεπηηθό θπξίσο ζθνπό. 
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα (ζπκπεξηιακβάλεηαη έλα εμάκελν 
πξαθηηθήο άζθεζεο θαη εθπόλεζε πηπρηαθήο εξγαζίαο). 
Δπαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο απνθνίησλ: Ιδησηηθά θαη δεκόζηα 
λνζνθνκεία, θιηληθέο θαη ηαηξηθά θέληξα. Ιδξύκαηα ρξόληα 
παζρόλησλ αηόκσλ. Γεξνθνκεία. Κέληξα Αλνηθηήο Πξνζηαζίαο 
Ηιηθησκέλσλ, θνηλνηηθά θέληξα, θέληξα πγείαο. Κέληξα 
Απνθαηάζηαζεο. Αλακνξθσηηθά Ιδξύκαηα ή Φπιαθέο. 
Αλαπηπμηαθά θέληξα, θέληξα πξνεπαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. 
ε αζιεηηθνύο ζπιιόγνπο θαη αζιεηηθά θέληξα. ε θέληξα 
ςπρηθήο πγείαο. ρνιεία θαη ηδξύκαηα εηδηθήο αγσγήο. Διεύζεξνη 
επαγγεικαηίεο. 
Σν ηκήκα βξίζθεηαη ζην ΣΔΙ Αζελώλ. 

ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ 

16.990 
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ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ (ΑΘΖΝΑ) ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ 16.090 
 

ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ (ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ) ΣΔΗ ΘΔ/ΝΗΚΖ 15.707 
 

ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ (ΛΑΡΗΑ) 

θνπφο: θνπφο ησλ Σκεκάησλ απηψλ είλαη λα θαηαξηίδνπλ άηνκα 

ηθαλά λα γίλνπλ εξγαζηεξηαθνί ζπλεξγάηεο ηνπ γηαηξνχ ζηηο 

εηδηθφηεηεο ηεο Μηθξνβηνινγίαο, Αηκαηνινγίαο, Ηζηνζπκβαηφηεηαο, 

Αλνζνινγίαο, Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο, Κπηηαξνινγίαο, Βηνρεκείαο, 

Κιηληθήο Υεκείαο, Δλδνθξηλνινγίαο, Ππξεληθήο Ηαηξηθήο. 

Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα (ζπκπεξηιακβάλεηαη έλα εμάκελν 

πξαθηηθήο άζθεζεο). 

Δπαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ: Ηδησηηθά θαη δεκφζηα ηαηξηθά 

εξγαζηήξηα ζε λνζνθνκεία, θιηληθέο θαη ηαηξηθά θέληξα. ε 

αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο. ε θαξκαθνβηνκεραλίεο. Καζεγεηέο ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε. 

Σα ηκήκαηα βξίζθνληαη ζηα ΣΔΗ: Αζελψλ, Θεζζαινλίθεο, Θεζζαιίαο 

(Λάξηζα). 

ΣΔΗ ΘΔΑΛΗΑ 

14.380 
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ΛΑΗΚΖ & ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΜΟΤΗΚΖ (ΑΡΣΑ) 

θνπφο: θνπφο ηνπ Σκήκαηνο απηνχ είλαη λα πξνάγεη ηελ αλάπηπμε θαη ηε κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ 

ζηνλ ηνκέα κειέηεο ηνπ ιατθνχ κνπζηθνχ πνιηηηζκνχ θαη λα παξέρεη ζηνπο ζπνπδαζηέο ηα απαξαίηεηα 

εθφδηα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα θαηάξηηζή ηνπο γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο 

ζηαδηνδξνκία θαη εμέιημε. 

Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα. 

Δπαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ: Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη ζε δεκφζηνπο πνιηηηζηηθνχο 

θνξείο. Μνπζηθά θαη ρνξεπηηθά ζπγθξνηήκαηα δήκσλ θαη πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ. Μνπζηθά Γπκλάζηα, 

Λχθεηα, Χδεία, Μνπζηθέο ρνιέο θ.α. ρνιέο ρνξνχ. Δκπνξία, θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ιατθψλ 

κνπζηθψλ νξγάλσλ. Χο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο - κνπζηθνί ζηνλ ηνκέα εμεηδίθεπζήο ηνπο. ε 

εθδνηηθνχο νίθνπο, δηζθνγξαθηθέο εηαηξίεο θαη ζηα ΜΜΔ. 

Σν ηκήκα βξίζθεηαη ζηα ΣΔΗ Ζπείξνπ (Άξηα). 
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1. ΛΟΓΟΘΔΡΑ

ΠΔΗΑ 

(ΗΧΑΝΝΗΝΑ

)

ΣΔΗ 

ΖΠΔΗΡΟΤ

620 3 130

15.598

1. ΛΟΓΟΘΔΡ

ΑΠΔΗΑ 

(ΚΑΛΑΜΑΣ

Α)

ΣΔΗ 

ΠΔΛ/Ο

Τ

663 3 100

1. ΛΟΓΟΘΔΡΑ

ΠΔΗΑ 

(ΠΑΣΡΑ)

ΣΔΗ 

ΓΤΣ.ΔΛΛ

ΑΓΑ

618 3 130

15.777
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ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ

• θνπόο ησλ Σκεκάησλ απηώλ είλαη λα παξέρνπλ ζηνπο ζπνπδαζηέο ζεσξεηηθή θαη 
πξαθηηθή εθπαίδεπζε γηα λα αζρνιεζνύλ κε ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ιόγνπ θαη ηεο 
αθνήο κε ηε βνήζεηα ησλ επηζηεκώλ ηεο βηνινγίαο, ηεο θπζηθήο θαη ηεο ηαηξηθήο. ηα 
ηκήκαηα απηά δελ κπνξεί λα θνηηήζεη όπνηνο παξνπζηάδεη θώθσζε - βαξεθνΐα, 
δπζαξζξία, ηξαύιηζκα, εγθεθαινπάζεηα πνπ επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία ιόγνπ -
άξζξσζεο ή παζνινγηθή θσλή. Όζνη εηζάγνληαη ζηα ηκήκαηα απηά ππνβάιινληαη ζε 
ζρεηηθέο εμεηάζεηο κε επζύλε ηνπ ηκήκαηνο θαη αλ δηαπηζησζεί όηη θάπνηνο 
παξνπζηάδεη κηα από ηηο παξαπάλσ παζήζεηο, δηαγξάθεηαη από ηα ηκήκα απηό.
Γιάπκεια θοίηηζηρ: 8 εμάκελα (ζπκπεξηιακβάλεηαη έλα εμάκελν πξαθηηθήο 
άζθεζεο).
Δπαγγελμαηικέρ δςναηόηηηερ αποθοίηυν: ε κνλάδεο πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν 
ηε ζεξαπεία ησλ δηαηαξαρώλ ηεο νκηιίαο θαη ηεο έθθξαζεο. ε θέληξα ςπρηθήο 
πγείαο. ε ζρνιεία, παηδηθνύο ζηαζκνύο, ζρνιέο ζεάηξνπ θαη νξζνθσλίαο. 
Καζεγεηέο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε. Διεύζεξνη επαγγεικαηίεο.
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ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ (ΑΘΖΝΑ) 

ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ (ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ) 

ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ (ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ) 

θνπφο: θνπφο ησλ Σκεκάησλ απηψλ είλαη λα εθπαηδεχνπλ καίεο θαη καηεπηέο ηθαλνχο λα ζπλεξγάδνληαη κε 

ηνπο καηεπηήξεο - γπλαηθνιφγνπο θαη λα πξνζθέξνπλ θξνληίδεο θαη ζπκβνπιέο ζηηο έγθπεο, κε ζθνπφ λα ηηο 

βνεζήζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο, ηνπ ηνθεηνχ θαη ηεο ινρείαο ηνπο. Μπνξνχλ επίζεο λα 

πεξαηψζνπλ κφλνη ηνπο θπζηνινγηθνχο ηνθεηνχο. 

Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα (ζπκπεξηιακβάλεηαη έλα εμάκελν πξαθηηθήο άζθεζεο θαη εθπφλεζε πηπρηαθήο 

εξγαζίαο). 

Δπαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ: Γεκφζηα θαη ηδησηηθά καηεπηήξηα θαη θιηληθέο. Γπλαηθνινγηθά 

ηαηξεία. ε θέληξα πγείαο, ζε πγεηνλνκηθνχο ζηαζκνχο, ζε αγξνηηθά ηαηξεία, ζε ηκήκαηα νηθνγελεηαθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ θηι. Καζεγεηέο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε. Διεχζεξνη επαγγεικαηίεο, κε 

πξνυπφζεζε επί δηεηίαο άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, ζχκθσλα κε ην αληηθείκελν εθπαίδεπζεο, ζε 

λνζνθνκεία ή άιιν Ίδξπκα πγείαο αλαγλσξηζκέλν γηα ην ζθνπφ απηφ θαη κεηά ηε ρνξήγεζε ζρεηηθήο άδεηαο 

απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. 

Σα ηκήκαηα βξίζθνληαη ζηα ΣΔΗ: Αζελψλ, Θεζζαινλίθεο, Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (Πηνιεκατδα). 

 

131



ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΔ (ΑΘΗΝΑ) 
θνπφο: θνπφο ηνπ ηκήκαηνο απηνχ είλαη ε εθπαίδεπζε ησλ 

ζπνπδαζηψλ ψζηε λα γίλνπλ ηθαλνί λα αζρνιεζνχλ κε ην ζρεδηαζκφ, 

θαηαζθεπή, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε, επηζθεπή θαη επνπηεία ηφζν ησλ 

ηαηξηθψλ νξγάλσλ θαη ζπζθεπψλ δηάγλσζεο θαη ζεξαπείαο, φζν θαη 

ησλ νξγάλσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο δψληεο νξγαληζκνχο. 

Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα (ζπκπεξηιακβάλεηαη έλα εμάκελν 

πξαθηηθήο άζθεζεο). 

Δπαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ: Οη πηπρηνχρνη ηνπ ηκήκαηνο 

κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ: ε ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη 

Πξφλνηαο. ε δεκφζηα θαη ηδησηηθά λνζνθνκεία θαη θιηληθέο. ε 

εηαηξίεο εκπνξίαο, θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηαηξηθψλ νξγάλσλ. 

Καζεγεηέο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε. 

α) Παξαγσγή ή εκπνξία πάζεο θχζεσο ηαηξηθψλ νξγάλσλ 

θαη ιεπηνκεραληζκψλ. 

• β) Δπηζθεπή, ζπληήξεζε, αλαθαηαζθεπή ηαηξηθψλ 

κεραλεκάησλ, νξγάλσλ, ζπζθεπψλ βηνηερλνινγηθνχ 

ελδηαθέξνληνο θαζψο θαη ιεπηνκεραληζκψλ. 

• γ) Δμαζθάιηζε ζηνλ ηνκέα ησλ Ννζνθνκείσλ, ζε 

ζπλεξγαζία ίζσο κε άιινπο εηδηθνχο επηζηήκνλεο, φπσο 

ηαηξνχο, αθηηλνθπζηθνχο, βηνρεκηθνχο, ηεο εηνηκφηεηαο 

πξνο ρξήζε ησλ ζπζθεπψλ θαη νξγάλσλ κε ηελ θξνληίδα 

ηνπο γηα ζπληήξεζε, επηζθεπή, ειέγρνπο. 

• δ) πκκεηνρή ζηελ αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ γηα ηελ 

πξνκήζεηα ηαηξηθψλ νξγάλσλ θαη εμνπιηζκνχ. 

• ε) Δθπφλεζε θαη επίβιεςε ή ζπκκεηνρή ζηελ 

εθπφλεζε κειεηψλ γηα ηελ ίδξπζε, νξγάλσζε θαη 

ιεηηνπξγία κνλάδσλ παξαγσγήο ηαηξηθψλ νξγάλσλ θαη 

εμνπιηζκνχ. 

• ζη) Δμεηδηθεπκέλεο εξγαζίεο εγθαηαζηάζεσο θαη 

ζέζεσο ζε ιεηηνπξγία ηαηξηθψλ νξγάλσλ θαη εμνπιηζκνχ 

εξγαζηεξίσλ θαη ηκεκάησλ Ννζνθνκείσλ (ρεηξνπξγεία, 

αθηηλνινγηθά θ.ι.π.) γηα ηηο νπνίεο εγγξάθνληαη ζην 

Μεηξψν Δκπεηξίαο Καηαζθεπαζηψλ (Μ.Δ.Κ.). 
 

ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ 

11.154 
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ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ (ΑΘΖΝΑ) ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ 14.780 
 

ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ (ΓΗΓΤΜΟΣΔΗΥΟ) 

ΣΔΗ 

ΑΝ.ΜΑΚ.ΘΡΑΚ

Ζ 

11.987 
 

ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ) ΣΔΗ ΚΡΖΣΖ 12.469 
 

ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ (ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ) ΣΔΗ ΘΔ/ΝΗΚΖ 14.642 
 

ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ (ΗΧΑΝΝΗΝΑ) ΣΔΗ ΖΠΔΗΡΟΤ 12.690 
 

ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ (ΛΑΜΗΑ) 
ΣΔΗ 

Σ.ΔΛΛΑΓΑ 
12.578 

 

ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ (ΛΑΡΗΑ) ΣΔΗ ΘΔΑΛΗΑ 12.773 
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ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ (ΠΑΣΡΑ) 

θνπφο: θνπφο ησλ Σκεκάησλ απηψλ είλαη λα δψζνπλ ζεσξεηηθή θαη 

πξαθηηθή εθπαίδεπζε ζε εηδηθά ζηειέρε πνπ ζα εξγαζηνχλ ζηνλ ηνκέα 

ηεο πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο θαη ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο πγείαο. 

Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα (ζπκπεξηιακβάλεηαη έλα εμάκελν 

πξαθηηθήο άζθεζεο). 

Δπαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ: Ννζειεπηηθά Ηδξχκαηα 

πξσηνβάζκηαο, δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, 

ζην δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα.Ηδξχκαηα θαη άζπια. Γεξνθνκεία. 

Οξγαληζκνί θαη Δπηρεηξήζεηο κε λνζειεπηηθέο ππεξεζίεο. ηειέρε ηεο 

λνζειεπηηθήο εθπαίδεπζεο ζηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα πνπ παξέρνπλ 

ηα Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα (ΣΔΗ), ηα Σερληθά 

Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα (ΣΔΔ), νη Μέζεο Σερληθέο 

Δπαγγεικαηηθέο Ννζειεπηηθέο ρνιέο (ΜΣΔΝ) θαη ηα Ηλζηηηνχηα 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΗΔΚ). ηειέρε ησλ δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ θαη ησλ ΝΠΓΓ ή ΝΠΗΓ. Χο απηναπαζρνινχκελνη ζε φιν ην 

θάζκα παξνρήο λνζειεπηηθψλ θξνληίδσλ. 

Σα ηκήκαηα βξίζθνληαη ζηα ΣΔΗ: Αζελψλ, Θεζζαινλίθεο, Ζπείξνπ 

(Ησάλληλα), Κξήηεο (Ζξάθιεην), Θεζζαιίαο (Λάξηζα), Γ. Διιάδαο 

(Πάηξα), η. Διιάδαο (Λακία), Αλ. Μαθεδνλίαο - Θξάθεο 

(Γηδπκφηεηρν). 

ΣΔΗ 

ΓΤΣ.ΔΛΛΑΓΑ 

13.343 
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1. ΟΓΟΝΣΗΚΖ

 

ΣΔΥΝΟΛΟΓ

ΗΑ 

(ΑΘΖΝΑ)

ΣΔΗ 

ΑΘΖΝΑ



629 3 105

15.371
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ΟΔΟΝΣΙΚΗ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΑ

• θνπόο ηνπ Σκήκαηνο απηνύ είλαη λα εθπαηδεύεη ηερλνιόγνπο νδνληνηερληθήο 
εηδηθεπκέλνπο ζηε ηερλνινγία ησλ κεηαιιηθώλ, κεηαιινθεξακηθώλ θαη αθξπιηθώλ 
πξνζζεηηθώλ εξγαζηώλ γηα ηελ αλαπιήξσζε ησλ θπζηθώλ δνληηώλ ηα νπνία 
θαηαζηξάθεθαλ από δηάθνξεο αηηίεο. Δπηπιένλ, νη νδνληνηερλίηεο εθπαηδεύνληαη 
ζηε ρξήζε νξζνδνληηθώλ κεραλεκάησλ.

• Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα (ζπκπεξηιακβάλεηαη έλα εμάκελν πξαθηηθήο άζθεζεο 
θαη εθπόλεζεο πηπρηαθήο εξγαζίαο).

• Δπαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο απνθνίησλ: Ιδησηηθά θαη δεκόζηα νδνληηαηξηθά 
εξγαζηήξηα ζε λνζνθνκεία, θιηληθέο θαη ηαηξηθά θέληξα. Διεύζεξνο επαγγεικαηίαο 
ζε δηθό ηνπ εξγαζηήξην. Καζεγεηέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, από ην 2002, 
αθνύ θνηηήζνπλ θαη ζηελ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.
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1. ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 

ΠΟΣΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 
ΣΔΙ ΑΘΗΝΑ

718 2 3 110 10.925

1. ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 

ΠΟΣΩΝ (ΓΡΑΜΑ)
ΣΔΙ ΑΝ ΜΑΚ ΘΡ

752 2 3 110
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ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ

• Η εθπαίδεπζε ζηειερώλ ηθαλώλ πάλσ ζε ζέκαηα: Δπεμεξγαζίαο ησλ ζηαθπιηώλ θαη 
ησλ άιισλ πξώησλ πιώλ γεσξγηθήο πξνέιεπζεο, πνπ κπνξνύλ λα ππνζηνύλ 
αιθννιηθή δύκσζε, θαζώο θαη ησλ πξντόλησλ απόζηαμεο ησλ δπκώζεσλ απηώλ γηα 
ηελ παξαγσγή πνηώλ. Σερλνινγίαο πξντόλησλ θαη ππνπξντόλησλ παξαγώγσλ ηνπ 
ζηαθπιηνύ, ηνπ θξαζηνύ θαη ησλ άιισλ πιώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ 
παξαγσγή αιθννινύρσλ πνηώλ. Αλαιύζεσο ησλ παξαπάλσ πξντόλησλ. Οξγάλσζεο 
θαη δηαρείξηζεο νηλνπνηεηηθώλ θαη πνηνπνηεηηθώλ κνλάδσλ.

• Γιάπκεια θοίηηζηρ: 8 εμάκελα (ζπκπεξηιακβάλνληαη έλα εμάκελν γηα ζπγγξαθή 
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη έλα εμάκελν πξαθηηθήο άζθεζεο).

• Δπαγγελμαηικέρ δςναηόηηηερ αποθοίηυν: ην ππνπξγείν γεσξγίαο θαη ζηηο 
αγνξαλνκηθέο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο. ε νηλνινγηθά εξγαζηήξηα. ε ζπλεηαηξηζκνύο, 
βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο παξαγσγήο θξαζηώλ θαη πνηώλ. Καζεγεηέο ζηελ 
εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε. Διεύζεξνη επαγγεικαηίεο.
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1. ΣΔΥΝΟΛΟΓΩΝ 

ΑΛΗΔΗΑ-

ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡ

ΓΔΗΩΝ 

(ΜΔΟΛΟΓΓΗ)

ΣΔΗ 

ΓΤΣ.ΔΛ

ΛΑΓΑ

555 235 150 6070
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ΟΠΣΗΚΖ ΚΑΗ ΟΠΣΟΜΔΣΡΗΑ (ΑΘΖΝΑ) 

θνπφο: θνπφο ηνπ Σκήκαηνο απηνχ είλαη ε κειέηε ηνπ Οθζαικνχ 

απφ άπνςε Αλαηνκίαο θαη Φπζηνινγίαο ησλ παζνινγηθψλ αηειεηψλ 

ηνπ, ε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ νθζαικηθψλ θαθψλ ζηε 

δηφξζσζε ακεηξσπηψλ θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπο, φζνλ αθνξά ηα πιηθά 

θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ επηθαλεηψλ ηνπο. Δπηπιένλ, νη ζπνπδαζηέο 

καζαίλνπλ λα εθαξκφδνπλ δηνξζσηηθνχο θαθνχο ζε ζθειεηνχο 

νξάζεσο θαη επαθήο ζε πάζρνληεο απφ δηαζιαζηηθέο αλσκαιίεο ηεο 

νξάζεσο. 

Γηάξθεηα θνίηεζεο: 7 εμάκελα (ζπκπεξηιακβάλεηαη έλα εμάκελν 

πξαθηηθήο άζθεζεο). 

Δπαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ: Καηαζηήκαηα νπηηθψλ. 

Βηνκεραλίεο νπηηθψλ εηδψλ. Αληηπξνζσπείεο νπηηθψλ εηδψλ. 

Σν ηκήκα βξίζθεηαη ζην ΣΔΗ: Αζελψλ. 

ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ 

14.520 
 

 

140



ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΚΣΗΝΟΘΔΡΑΠΔΗΑ (ΑΘΖΝΑ) 

θνπφο: θνπφο ηνπ Σκήκαηνο απηνχ είλαη λα εθπαηδεχεη Σερλνιφγνπο γηα λα γίλνπλ ζπλεξγάηεο ζε 

εξγαζηήξηα απεηθνλίζεσλ, ππνινγηζηηθήο ηνκνγξαθίαο, ππξεληθήο ηαηξηθήο, αθηηλνζεξαπείαο θαη 

ππεξερνγξαθίαο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. 

Γηάξθεηα θνίηεζεο: 7 εμάκελα (ζπκπεξηιακβάλεηαη έλα εμάκελν πξαθηηθήο άζθεζεο). 

Δπαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ: Ηδησηηθά θαη δεκφζηα ξαδηνινγηθά θαη αθηηλνινγηθά 

εξγαζηήξηα ζε λνζνθνκεία, θιηληθέο, ηαηξηθά θέληξα θαη αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο. Αθηηλνινγηθά 

θαη ξαδηνινγηθά εξγαζηήξηα. Καζεγεηέο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε. 
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ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ (ΑΜΑΛΗΑΓΑ)  
ΣΔΗ 

ΓΤΣ.ΔΛΛΑΓΑ 
10.825 

 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ (ΑΡΣΑ)  ΣΔΗ ΖΠΔΗΡΟΤ 10.908 
 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ (ΖΡΑΚΛΔΗΟ)  ΣΔΗ ΚΡΖΣΖ 11.460 
 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ (ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ)  ΣΔΗ ΘΔ/ΝΗΚΖ 12.496 
 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ)) 
ΣΔΗ 

ΠΔΛ/ΝΖΟΤ 
11.308 

 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ (ΛΑΡΗΑ)  ΣΔΗ ΘΔΑΛΗΑ 11.675 
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1. ΣΔΥΝΟ

ΛΟΓΧΝ 

ΓΔΧΠΟ

ΝΧΝ 

(ΑΜΑΛΗ

ΑΓΑ) 

ΣΔΗ 

ΓΤΣ.ΔΛΛΑΓ

Α

557 2 3 190

10.825

1. ΣΔΥΝΟ

ΛΟΓΧΝ 

ΓΔΧΠΟ

ΝΧΝ 

(ΑΡΣΑ) 

ΣΔΗ ΖΠΔΗΡΟΤ

757 2 3 180

10.908

1. ΣΔΥΝΟ

ΛΟΓΧΝ 

ΓΔΧΠΟ

ΝΧΝ 

(ΖΡΑΚΛ

ΔΗΟ) 

ΣΔΗ ΚΡΖΣΖ

758 2 3 170

11.460

1. ΣΔΥΝΟ

ΛΟΓΧΝ 

ΓΔΧΠΟ

ΝΧΝ 

(ΘΔΑ

ΛΟΝΗΚΖ

) 

ΣΔΗ 

ΘΔ/ΝΗΚΖ

759 2 3 250

12.496

1. ΣΔΥΝΟ

ΛΟΓΧΝ 
515 2 3 190
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ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ (ΦΛΧΡΗΝΑ)  

Καηεπζχλζεηο: 

1. Φπηηθήο παξαγσγήο, ζηα ΣΔΗ: Θεζζαινλίθεο, Λάξηζαο, Καιακάηαο, 

Γπη. Μαθεδνλίαο (Φιψξηλα), Ζπείξνπ (Άξηα), Γπη. Διιάδαο 

(Ακαιηάδα), Κξήηεο (Ζξάθιεην) 

2. Εσηθήο παξαγσγήο, ζηα ΣΔΗ: Θεζζαινλίθεο, Λάξηζαο, Γπη. 

Μαθεδνλίαο (Φιψξηλα), Ζπείξνπ (Άξηα), Γπη. Διιάδαο (Ακαιηάδα) 

3. Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, ζηα ΣΔΗ: Θεζζαινλίθεο, Λάξηζαο, Γπη. 

Μαθεδνλίαο (Φιψξηλα), Γπη. Διιάδαο (Ακαιηάδα) 

4. Αλζνθνκίαο - Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, ζην ΣΔΗ: Ζπείξνπ (Άξηα) 

5. Θεξκνθεπηαθψλ Καιιηεξγεηψλ & Αλζνθνκίαο, ζηα ΣΔΗ: Καιακάηαο, 

Κξήηεο (Ζξάθιεην) 

6. Μεραληθνί Βηνζπζηεκάησλ, ζην ΣΔΗ: Λάξηζαο 

7. Πνηνηηθνχ ειέγρνπ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ, ζην ΣΔΗ: Γπη. 

Μαθεδνλίαο (Φιψξηλα) 

8. Αζθάιεηαο & Πνηφηεηαο Σξνθίκσλ, ζην ΣΔΗ: Κξήηεο (Ζξάθιεην) 

θνπφο: θνπφο ησλ ηκεκάησλ απηψλ είλαη αλάινγα θαη κε ηελ 

θαηεχζπλζε ε εθπαίδεπζε Σερλνιφγσλ πνπ ζα αζρνινχληαη: 

1) κε ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηελ επίιπζε γεσξγηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε θπηηθή παξαγσγή (αχμεζε παξαγσγήο, βειηίσζε 

πνηφηεηαο θπηηθψλ πξντφλησλ, ζσζηή ιίπαλζε, δηάγλσζε θαη 

θαηαπνιέκεζε αζζελεηψλ, επηινγή γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ, επηινγή 

θηηξίσλ γηα θχιαμε θπηηθψλ πξντφλησλ θηι.) 

2) κε θαιιηέξγεηεο θεπεπηηθψλ θαη αλζνθνκηθψλ ππφ θάιπςε, ζε 

ζεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο θαη θαηαζθεπέο, ζηνλ εμνπιηζκφ θαη ζηε 

ιεηηνπξγία ζεξκνθεπίσλ, ζε ζπζηήκαηα άξδεπζεο, θαζψο θαη ζηε 

βειηίσζε ηεο θαιιηέξγεηαο αλζνθνκηθψλ θαη ιαραλνθνκηθψλ θπηψλ. 

3) κε ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξαγσγή θαη ηελ εθκεηάιιεπζε 

ηεο θηελνηξνθίαο (αχμεζε δσηθήο παξαγσγήο, ηξφπνη δηαηξνθήο, 

ζξεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ δσνηξνθψλ, επηινγή δψσλ, εκβνιηαζκνί, 

θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, δηάγλσζε βαζηθψλ αζζελεηψλ θαη 

παξαζίησλ, ηξφπνη ζθαγήο θαη δηάζεζεο θξεάησλ θηι.) 

4) ζηελ εθαξκνγή ησλ βηνινγηθψλ, ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

επηζηεκψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο ηνκείο ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

αλζνθνκίαο θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ 

Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα (ζπκπεξηιακβάλεηαη έλα εμάκελν 

πξαθηηθήο άζθεζεο). 

Δπαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ: ηα ππνπξγεία γεσξγίαο θαη 

πεξηβάιινληνο, ζε νξγαληζκνχο επνπηεπφκελνπο απφ ην Τπνπξγείν 

Γεσξγίαο. ε γεσξγηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο. ηελ αγξνηηθή ηξάπεδα. ε 

ζηαζκνχο γεσξγηθήο έξεπλαο. ε βηνκεραλίεο θαη επηρεηξήζεηο 

κεηαπνίεζεο θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ζηε θπηηθή 

παξαγσγή. ε ζεξκνθήπηα, θήπνπο θαη αγξνθηήκαηα. Καζεγεηέο ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, απφ ην 2002, αθνχ θνηηήζνπλ θαη ζηελ 

Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. Διεχζεξνη επαγγεικαηίεο. 

ΣΔΗ ΓΤΣ. ΜΑΚ. 

10.946 
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ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΣΔΙ ΑΘΗΝΑ 13.194 
 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ(ΑΡΓΟΣΟΛΙ) ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ 7.006 
 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ(ΚΑΡΓΙΣΑ) 
 ΣΔΙ 
ΘΔΑΛΙΑ 

8.849 
 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ(ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ) ΣΔΙ ΘΔ/ΝΙΚΗ 11.904 
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1. ΣΔΥΝΟΛ

ΟΓΙΑ 

ΣΡΟΦΙΜ

ΩΝ 

(ΑΘΗΝΑ
)

ΣΔΙ 

ΑΘΗΝΑ

716 2 3 98

13.194

1. ΣΔΥΝΟΛ

ΟΓΙΑ 

ΣΡΟΦΙΜ

ΩΝ(ΑΡΓ
ΟΣΟΛΙ)

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ

546 2 3 200

7.006

1. ΣΔΥΝΟΛ

ΟΓΙΑ 

ΣΡΟΦΙΜ

ΩΝ(ΚΑΡ
ΓΙΣΑ)

ΣΔΙ 

ΘΔΑΛΙΑ

739 2 3 135

8.849

1. ΣΔΥΝΟΛ

ΟΓΙΑ 

ΣΡΟΦΙΜ

ΩΝ(ΘΔ

ΑΛΟΝΙ
ΚΗ)

ΣΔΙ 

ΘΔ/ΝΙΚΗ

717 2 3 110

11.904

1. ΣΔΥΝΟΛ

ΟΓΙΑ 

ΣΡΟΦΙΜ

ΩΝ(ΚΑΛ
ΑΜΑΣΑ)

ΣΔΙ 

ΠΔΛ/ΝΗΟΤ

515 2 3 130

9.049
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ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ(ΚΑΛΑΜΑΣΑ) 
θνπόο: θνπόο ησλ Σκεκάησλ απηώλ είλαη ε εθπαίδεπζε 
ζηειερώλ ηθαλώλ πάλσ ζε ζέκαηα επεμεξγαζίαο, αλάιπζεο, 
πνηνηηθνύ ειέγρνπ θαη κεραληθήο ηξνθίκσλ, ηππνπνίεζεο, 
ζπζθεπαζίαο, απνζήθεπζεο, κεηαθνξάο θαη δηαθίλεζεο 
ηξνθίκσλ, πξνδηαγξαθώλ θαη λνκνζεζίαο ηξνθίκσλ, κειέηεο θαη 
ζρεδηαζκνύ βηνηερληώλ θαη βηνκεραληώλ ηξνθίκσλ, θαζώο θαη 
εξγαζηεξίσλ πνηνηηθνύ ειέγρνπ ηξνθίκσλ. 
Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα (ζπκπεξηιακβάλεηαη έλα εμάκελν 
πξαθηηθήο άζθεζεο). 
Δπαγγεικαηηθέο δπλαηόηεηεο απνθνίησλ: ην ππνπξγείν 
γεσξγίαο θαη ζηηο αγνξαλνκηθέο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο. ην 
Υεκείν ηνπ θξάηνπο. ε αγξνηνβηνκεραληθνύο ζπλεηαηξηζκνύο. 
ε βηνκεραλίεο θαη επηρεηξήζεηο κεηαπνίεζεο αγξνηηθώλ 
πξντόλησλ θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνύλ ζηελ 
παξαγσγή ηξνθίκσλ. ε απνζήθεο ζπληήξεζεο, καδηθήο 
δηαθίλεζεο θαη θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ. ηελ εκπνξία θαη 
δηαθίλεζε πιώλ απαξαίηεησλ ζηελ παξαγσγή θαη ηππνπνίεζε 
ηξνθίκσλ, ζηελ εκπνξία εμνπιηζκνύ ησλ βηνκεραληώλ ηξνθίκσλ. 
Καζεγεηέο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε. Διεύζεξνη 
επαγγεικαηίεο. 
Σα ηκήκαηα βξίζθνληαη από ην 4ν πεδίν ζηα ΣΔΙ: Αζελώλ, 
Θεζζαινλίθεο, Πεινπνλλήζνπ (Καιακάηα), Θεζζαιίαο 
(Καξδίηζα) θαη από ην 2ν θαη 4ν πεδίν ζην ΣΔΙ: Ινλίνπ 
(Αξγνζηόιη) 

ΣΔΙ 
ΠΔΛ/ΝΗΟΤ 
 

9.049 
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ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ (ΑΘΖΝΑ) ΣΔΗ ΑΘΖΝΑ 17.425 
 

ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ (ΑΗΓΗΟ) 
ΣΔΗ 

ΓΤΣ.ΔΛΛΑΓΑ 
16.094 

 

ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ (ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ) ΣΔΗ ΘΔ/ΝΗΚΖ 17.322 
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ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ (ΛΑΜΗΑ) 

θνπφο: θνπφο ησλ Σκεκάησλ απηψλ είλαη λα δψζνπλ ζηνπο 

ζπνπδαζηέο ηνπο ηελ θαηάιιειε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε, 

γηα λα κπνξνχλ κε ηε ζπλεξγαζία ησλ αξκνδίσλ γηαηξψλ λα 

εθαξκφδνπλ ηερληθέο θαη κεζφδνπο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο νκαιήο 

ιεηηνπξγίαο ησλ νξγάλσλ θαη ησλ κειψλ ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, γηα 

ηελ αλαθνχθηζε απφ ηνπο πφλνπο θαη ηελ απνθπγή κφληκεο ζσκαηηθήο 

αλαπεξίαο. Απνζθνπνχλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζηηο 

βαζηθέο αξρέο ηεο Αλαηνκίαο, Φπζηνινγίαο, Νεπξνινγίαο, Φπρνινγίαο, 

Κνηλσληνινγίαο, Κηλεζηνινγίαο, Παζνινγίαο. Οη απφθνηηνη ηνπ 

ηκήκαηνο κπνξνχλ επίζεο λα εθπαηδεπηνχλ θαη ζε ελαιιαθηηθέο 

ζεξαπείεο. 

Γηάξθεηα θνίηεζεο: 8 εμάκελα (ζπκπεξηιακβάλεηαη έλα εμάκελν 

ακνηβφκελεο πξαθηηθήο άζθεζεο). 

Δπαγγεικαηηθέο δπλαηφηεηεο απνθνίησλ: Διεχζεξνη επαγγεικαηίεο. 

Ηδησηηθά θαη δεκφζηα λνζνθνκεία, θιηληθέο θαη ηαηξηθά θέληξα. Κέληξα 

απνθαηάζηαζεο. Δξεπλεηηθά Κέληξα. ε αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο θαη 

αζιεηηθά θέληξα. Ηδησηηθά Δξγαζηήξηα Φπζηθνζεξαπείαο. Ηακαηηθέο 

Πεγέο - Τδξνζεξαπεία. Κέληξα θνηλνηηθήο πξνιεπηηθήο. 

Σα ηκήκαηα βξίζθνληαη ζηα ΣΔΗ: Αζελψλ, Θεζζαινλίθεο, η. Διιάδαο 

(Λακία), Γ. Διιάδαο (Πάηξα). 

ΣΔΗ 

Σ.ΔΛΛΑΓΑ 

16.526 
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