
Κοινά τμιματα με το 2ο Ε.Π.

Κοινά τμιματα με το 4ο Ε.Π.
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Θ Γεωπονικι Επιςτιμθ:

 των φυτϊν μεγάλθσ καλλιζργειασ και οικολογίασ, 

των οπωροκθπευτικϊν και τθσ αμπζλου, 

τθσ φυτοπροςταςίασ,

 τθσ ηωικισ παραγωγισ, 

τθσ αγροτικισ οικονομίασ, 

των εγγείων βελτιϊςεων, τθσ εδαφολογίασ και τθσ γεωργικισ μθχανικισ, 

τθσ επιςτιμθσ και τεχνολογίασ τροφίμων αλλά και τθσ γεωργικισ 
βιοτεχνολογίασ και 

των εφαρμογϊν τθσ πλθροφορικισ ςτθ γεωργία. 
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Γεωτεχνικοί ειδικότθτεσ:

Γεωπόνοι, 

Δαςολόγοι, 

Κτθνίατροι, 

Γεωλόγοι, 

Ιχκυολόγοι κ.λπ.
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Ο Γεωπόνοσ:
ςχεδιάηει, ςυμβουλεφει και εφαρμόηει μελζτεσ και προγράμματα γεωργικισ και 
κτθνοτροφικισ ανάπτυξθσ με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ παραγωγισ και τθν ποιοτικι 
βελτίωςι τθσ. 

Ο Γεωπόνοσ είναι ςφμβουλοσ παραγωγισ.

Διαπιςτϊνει διάφορεσ αςκζνειεσ τθσ παραγωγισ ι των φυτϊν.

Δίνει πλθροφορίεσ και ςυμβουλεφει για τθ χριςθ νζων υβριδίων και για τθν αγορά 
των κατάλλθλων γεωργικϊν μθχανθμάτων. 

Επιπλζον, ςυμβουλεφει τουσ αγρότεσ για τθν εκτροφι, διατροφι και αναπαραγωγι 
των αγροτικϊν ηϊων.
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Γεωπονικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν

ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΘ (ΑΘΘΝΑ) – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. (3ο – 4ο Ε.Π.)
(εις.:76 – ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)
Στόχοσ είναι θ κατάρτιςθ επιςτθμόνων εξειδικευμζνων για τθν επίλυςθ προβλθμάτων 
που ςυνδζονται με τθν οικονομικι, κοινωνικι, πολιτικι και περιβαλλοντικι διάςταςθ 
τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ τθσ υπαίκρου.
Οι πτυχιοφχοι του τμιματοσ ζχουν επαγγελματικά δικαιϊματα Γεωπόνου. Δεν
εγγράφονται ςτο Οικονομικό Επιμελθτιριο.

ΑΞΙΟΠΟΙΘΘ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΘ ΜΘΧΑΝΙΚΘ (ΑΘΘΝΑ) – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ 
ΠΑΝ. (εις.:146 – ςυντ. ΕΒΕ: 1,04)
Αποςτολι: Ανάπτυξθ μεκόδων και εργαλείων για τα εγγειοβελτιωτικά ζργα ςτθ 
γεωργία, θ αειφόροσ χριςθ των φυςικϊν πόρων με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτο ζδαφοσ 
(γονιμότθτα, αντιμετϊπιςθ ερθμοποίθςθσ των γεωργικϊν γαιϊν), θ διαχείριςθ των 
υδατικϊν πόρων και τισ τεχνικζσ των αρδεφςεων (85% τθσ ετιςιασ κατανάλωςθ νεροφ 
ςτθν Ελλάδα), οι γεωργικζσ καταςκευζσ (κερμοκιπια, ςτάβλοι), το γεωργικό –
μθχανολογικό εξοπλιςμό (γεωργικά μθχανιματα, αυτοματιςμοί), οι εφαρμογζσ των 
ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ςτθ γεωργία και θ προςταςία – αξιοποίθςθ του 
γεωργικοφ περιβάλλοντοσ.
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Γεωπονικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν

ΒΙΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΘΝΑ) – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. (εις.:134– ςυντ. ΕΒΕ: 1,01)

Οι επαγγελματικζσ προοπτικζσ των αποφοίτων του τμιματοσ 
Γεωπονικισ Βιοτεχνολογίασ είναι βαςικά αυτζσ του Γεωπόνου.
Οι απόφοιτοι να ςτελεχϊςουν φορείσ του ιδιωτικοφ και δθμόςιου τομζα, εργαςτιρια 
ζρευνασ, ανάπτυξθσ και ποιοτικοφ ελζγχου ςε εταιρείεσ πρωτογενοφσ παραγωγισ και 
βιοπροϊόντων, φαρμακευτικζσ και βιοτεχνολογικζσ εταιρείεσ, ςε νοςοκομεία και 
μικροβιολογικά εργαςτιρια.

ΕΠΙΣΘΜΘ ΗΩΙΚΘ ΠΑΡΑΓΩΓΘ (ΑΘΘΝΑ) – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. (εις.:134– ςυντ. ΕΒΕ: 1,00)

Αποςτολι: Θ εφαρμογι των αρχϊν τθσ Βιολογίασ, τθσ Τεχνολογίασ και τθσ οικονομίασ για τθν 
παραγωγι, διαχείριςθ και διατιρθςθ των παραγωγικϊν ηϊων και των υδρόβιων οργανιςμϊν.
Οι απόφοιτοι μποροφν να ςτελεχϊςουν κτθνοτροφικζσ και ιχκυοτροφικζσ μονάδεσ, εργοςτάςια 
παραςκευισ ηωοτροφϊν, φαρμακευτικζσ εταιρείεσ, δθμόςιεσ υπθρεςίεσ (υπουργείο Αγροτικισ 
Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, τράπεηεσ κ.λπ.), 
ερευνθτικά κζντρα, εκπαίδευςθ, ελεφκεροι επαγγελματίεσ.
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Γεωπονικό Πανεπιςτιμιο Ακινασ

ΕΠΙΣΘΜΘ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΘ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ (ΑΘΘΝΑ) – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ 
ΠΑΝ. (εις.:124– ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)

Αποςτολι: θ ορκολογικι αντιμετϊπιςθ επιςτθμονικϊν και τεχνολογικϊν κεμάτων που 
αναφζρονται ςτον τομζα των τροφίμων.  
Οι απόφοιτοι του Τμιματοσ μποροφν να απαςχολθκοφν ωσ Επιςτιμονεσ και 
Τεχνολόγοι Τροφίμων ςτισ Βιομθχανίεσ Επεξεργαςίασ, Μεταποίθςθσ και Συντιρθςθσ 
Τροφίμων, ςτουσ αγροτοβιομθχανικοφσ ςυνεταιριςμοφσ και ςτα διάφορα ερευνθτικά 
κζντρα.

ΕΠΙΣΘΜΘ ΦΤΣΙΚΘ ΠΑΡΑΓΩΓΘ (ΑΘΘΝΑ) – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.
(εις.:207– ςυντ. ΕΒΕ: 1,00)

Αποςτολι: θ ποιοτικι και ποςοτικι βελτίωςθ τθσ φυτικισ παραγωγισ και αςτικοφ 
πραςίνου και θ απόκτθςθ τθσ αντίςτοιχθσ τεχνογνωςίασ και τεχνολογίασ. 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 4μθνθ υποχρεωτικι πρακτικι άςκθςθ.
Επαγγελματικά: ςε εταιρείεσ που εμπορεφονται γεωργικά εφόδια, ςε ςυνεταιριςμοφσ, 
ςε ερευνθτικά ιδρφματα, ςε ςυγκεκριμζνεσ υπθρεςίεσ και οργανιςμοφσ του Δθμοςίου 
(ΕΛΓΑ, κζντρα πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ κ.λπ.)  εκπαίδευςθ, αυτοαπαςχολοφμενοι.
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ΓΕΩΠΟΝΙΑ -ΑΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΡΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ (εις.:247 – ςυντ. ΕΒΕ: 1,10)

Το τμιμα αςχολείται με τθν ανάδειξθ επιςτθμόνων ικανϊν ςτο ςχεδιαςμό, ςτθν 
κατάρτιςθ και τθν εφαρμογι μελετϊν και προγραμμάτων γεωργικισ ανάπτυξθσ. 

Κατευκφνςεισ:
Αγροτικήσ Οικονομίασ (ΑΟ) 
Εγγείων Βελτιώςεων, Εδαφολογίασ & Γεωργικήσ Μηχανικήσ (ΕΒ) 
Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τροφίμων (ΕΣΣ)
Ζωικήσ Παραγωγήσ (ΗΠ)
Φυτικήσ Παραγωγήσ                                  Τομείσ 

Σομζασ Οπωροκηπευτικών και Αμπζλου (ΟΠΑ) 
Σομζασ Φυτοπροςταςίασ (ΦΤ) 

Σομζασ Φυτών Μεγάλησ Καλλιζργειασ και Οικολογίασ (ΦΜΚ)

Εργαςτιριο Πληροφορικήσ ςτη Γεωργία
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ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ (ΟΡΕΣΙΑΔΑ) – ΔΠΘ (εις.:350 – ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)

Αποςτολι του Τμιματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ είναι να καλλιεργεί και να προάγει τθν 
επιςτιμθ τθσ Γεωπονίασ με προςανατολιςμό τισ νζεσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ ςτθν 
επιςτιμθ αυτι, τισ εξελίξεισ ςτουσ τομείσ τθσ οικονομικισ και κοινωνικισ ανάπτυξθσ 
και τισ τεχνικζσ και κοινωνικζσ διαδικαςίεσ ανάπτυξθσ του αγροτικοφ χϊρου και 
ιδιαίτερα των αγροτικϊν – ακριτικϊν περιοχϊν.

Νζο τμιμα: ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΒΙΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ (ΔΡΑΜΑ) – ΔΙΠΑΕ- 5 ζτθ
(εις.:230 – ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)
Αποςτολι: ζρευνα, μελζτθ, θ εφαρμογι τθσ επιςτιμθσ τθσ βιοτεχνολογίασ ςε 
ςφγχρονουσ και ειδικοφσ τομείσ τθσ οινολογίασ, τθσ αμπελουργίασ και τθσ τεχνολογίασ 
των ποτϊν και το βιολογικό κακαριςμό των αποβλιτων.
Οι επαγγελματικζσ κατευκφνςεισ των αποφοίτων είναι των Οινολόγων  και τεχνολόγων 
ποτϊν.
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ΓΕΩΠΟΝΙΑ,  ΙΧΘΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΔΑΣΙΝΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΒΟΛΟ) –
ΠΑΝ.ΘΕΑΛΙΑ (εις.:195 – ςυντ. ΕΒΕ: 0,90)

Γεωπόνοι Ιχκυολόγοι
Αποςτολι: ςτελζχωςθ τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ ςτθ χϊρα μασ όςον αφορά ςτθν 
επιςτιμθ τθσ Iχκυολογίασ. 
Οι πτυχιοφχοι Γεωπόνοι Ιχκυολόγοι ζχουν τα προςόντα και τισ δυνατότθτεσ ν’ 
απαςχολθκοφν ςε Δθμόςιουσ Οργανιςμοφσ, ςτον Ιδιωτικό Τομζα και ςε Διεκνείσ 
Οργανιςμοφσ, (ΦΕΚ του προςοντολογίου (ΡΔ 347/2003) και ςτο ΦΕΚ για τα 
επαγγελματικά δικαιϊματα του κλάδου των Γεωτεχνικϊν (ΡΔ 344/2000). ΖΩΘΚΗΣ 

ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΦΤΣΙΚΘ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΒΟΛΟ) –
ΠΑΝ.ΘΕΑΛΙΑ (εις.:171 – ςυντ. ΕΒΕ: 0,90)

Οι Γεωπόνοι Φυτικισ Ραραγωγισ ςυμβάλλουν αποφαςιςτικά και ουςιαςτικά ςτθν 
ποςοτικι και ποιοτικι βελτίωςθ τθσ φυτικισ παραγωγισ, των κάκε είδουσ και 
φφςεωσ καλλιεργειϊν.
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Νζα τμιματα: 

ΓΕΩΡΟΝΙΑΣ (ΑΤΑ) – ΡΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (εις.:215 – ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)
ΓΕΩΡΟΝΙΑΣ (ΘΑΚΛΕΙΟ) – ΕΛΜΕΡΑ (εις.:205– ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)
ΓΕΩΡΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ) – ΔΙΡΑΕ (εις.:300 – ςυντ. ΕΒΕ: 0,90)
ΓΕΩΡΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) – ΡΑΝ.ΡΕΛ/ΝΘΣΟΥ (εις.:230 – ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)
ΓΕΩΡΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΙΝΑ) – ΡΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. (εις.:350 – ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)
ΕΡΙΣΤΘΜΘΣ ΦΥΤΙΚΘΣ ΡΑΑΓΩΓΘΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) – ΡΑΝ.ΡΑΤΩΝ
(εις.:300 – ςυντ. ΕΒΕ: 0,90)

ΓΕΩΠΟΝΙΑ – ΑΓΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΛΑΡΙΑ) – ΠΑΝ.ΘΕΑΛΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ
(εις.:170 – ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)
Δίνει ζμφαςθ ςτθν Αγροτεχνολογία, δθλαδι ςτισ τεχνολογίεσ και ςτισ ψθφιακζσ 
εφαρμογζσ για τθν ορκολογικι διαχείριςθ και ζλεγχο των φυςικϊν πόρων.

Κατευκφνςεισ τμθμάτων Γεωπονίασ:
Αγροτικι Οικονομία και επιχειρθματικότθτα
Επιςτιμθ Φυτικισ – Ηωικισ παραγωγισ
Αξιοποίθςθ φυςικϊν πόρων
Φυτοπροςταςία και Βιοτεχνολογικζσ εφαρμογζσ

8/7/2021 11



Νζα τμιματα: (2ο – 3ο) Θ διάρκεια των ςπουδϊν είναι 5 ζτθ.
ΕΠΙΣΘΜΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) – ΠΑΝ.ΠΑΣΡΩΝ 

(εις.: 125 ,ςυντ. ΕΒΕ: 1,00)
ΕΠΙΣΘΜΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) – ΠΔΑ

(εις.: 100 ςυντ. ΕΒΕ: 1,10)
ΕΠΙΣΘΜΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΟΛΙ) – ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ

(εις.: 250 ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)
ΕΠΙΣΘΜΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ) – ΔΙΠΑΕ, 

(εις.: 125 ςυντ. ΕΒΕ: 1,00)
ΕΠΙΣΘΜΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) – ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΘΟΤ

(εις.: 160 ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)

Θ τεχνολογία τροφίμων δίνει ζμφαςθ ςε τομείσ, όπωσ θ μικροβιολογία τροφίμων, θ 
χθμεία, και θ ανάλυςθ τροφίμων, θ επεξεργαςία, ςυντιρθςθ και ςυςκευαςία
τροφίμων, θ διαςφάλιςθ ποιότθτασ, θ τεχνολογία φυτικϊν και ηωικϊν προϊόντων 
τροφίμων κ.λπ.
Επαγγελματικζσ κατευκφνςεισ:
το δθμόςιο τομζα υπάρχουν κεςμοκετθμζνεσ κζςεισ απαςχόλθςθσ πτυχιοφχων ςε 
Τπουργεία, όπωσ Τγείασ, Παιδείασ, Εμπορίου, Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων, ςτο γενικό 
Χθμείο του Κράτουσ, ςτισ Δθμόςιεσ επιχειριςεισ φδρευςθσ κ.λπ.
τθν παραγωγι και ποιοτικό ζλεγχο τροφίμων, ςε βιομθχανίεσ και βιοτεχνίεσ τροφίμων
Αυτοαπαςχολοφμενοι
ε βιολογικοφσ κακαριςμοφσ αποβλιτων τροφίμων 8/7/2021 12



Νζο Σμιμα: ΕΠΙΣΘΜΘ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΘ (ΚΑΡΔΙΣΑ) – ΠΑΝ.ΘΕΑΛΙΑ 
(5 ζτθ) (εις.: 150 ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)

ΕΠΙΣΘΜΘ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΘ (ΛΘΜΝΟ) – ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΤ  ΕΠΙΣΘΜΘ 
χολι Περιβάλλοντοσ (4 ζτθ) (εις.: 200 ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)

Το πρόγραμμα ςπουδϊν καλφπτει:
 αφενόσ το γνωςτικό αντικείμενο τθσ τεχνολογίασ παραγωγισ, επεξεργαςίασ και 
ςυντιρθςθσ, ποιοτικοφ ελζγχου, ςχεδιαςμοφ και βελτίωςθσ ποιότθτασ και αςφάλειασ 
τροφίμων, 
αφετζρου το αντικείμενο τθσ διατροφισ του ανκρϊπου, τθσ ανάπτυξθσ 
βιολειτουργικϊν τροφίμων και τθσ επίδραςθσ τθσ διατροφισ ςτθν ανκρϊπινθ υγεία.
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(2ο – 3ο Ε.Π.)

ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΟΙΝΟΤ, ΑΜΠΕΛΟΤ ΚΑΙ ΠΟΣΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) – ΠΔΑ
(εις.: 134 ςυντ. ΕΒΕ: 1,00)

κοπόσ του προγράμματοσ ςπουδϊν είναι να καλφψει ςτθν Ελλάδα τα γνωςτικά 
αντικείμενα των επιςτθμϊν και των κλάδων τθσ Οινολογίασ, τθσ Αμπελουργίασ και 
τθσ Σεχνολογίασ Ποτϊν ςτα πρότυπα των διεκνϊν ακαδθμαϊκϊν πρακτικϊν.

Οινολόγοι και Τεχνολόγοι Ροτϊν:
Ραραγωγι, επεξεργαςία, διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ και καταλλθλόλθτασ και 
ποιοτικόσ ζλεγχοσ των αμπελοοινικϊν προϊόντων
Οργάνωςθ αμπελοοινικϊν επιχειριςεων, κακϊσ και επιχειριςεων ηυκοποιίασ και 
ποτοποιίασ
Κδρυςθ και λειτουργία εργαςτθρίων γευςιγνωςίασ 
οίνων και ποτϊν, εργαςτθρίων ανάλυςθσ ποτϊν
Αςκοφν κακικοντα εμπειρογνϊμονα 
Εκπόνθςθ και επίβλεψθ μελετϊν και ςχεδιαςμόσ 
Βιομθχανιϊν οίνου, ηφκου και ποτϊν. 
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Νζο τμιμα – κοινό ςτο 3ο – 4ο Ε.Π.
ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ, ΑΓΡΟΔΙΑΣΡΟΦΘ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
(ΨΑΧΝΑ ΕΤΒΟΙΑ) – ΕΚΠΑ
(εις.: 80 ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)

Πραμα του Τμιματοσ είναι να παρζχει ςτουσ φοιτθτζσ του ςφγχρονθ και 
ανταγωνιςτικι γνϊςθ για τθν ανάπτυξθ του Αγροδιατροφικοφ Τομζα, με ζμφαςθ ςτισ 
νζεσ τεχνολογίεσ τθσ Γεωργίασ Ακριβείασ, ςτθν ανάπτυξθ καινοτόμων προϊόντων 
αγροδιατροφισ, βαςιςμζνα ςτθν αυκεντικότθτα τουσ και τθν ανάδειξθ του 
ευεργετικοφ τουσ πλοφτου και με μειωμζνο περιβαλλοντικό αποτφπωμα ςτα πλαίςια 
τθσ Κυκλικισ Οικονομίασ.
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ΧΘΜΕΙΑ (ΑΘΘΝΑ) – ΕΚΠΑ (εις.:105 – ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)
ΧΘΜΕΙΑ (ΘΡΑΚΛΕΙΟ) – ΠΑΝ.ΚΡΘΣΘ(εις.:143 – ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)
ΧΘΜΕΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ) – ΑΠΘ (εις.:186 – ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)
ΧΘΜΕΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (εις.:221 – ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)
ΧΘΜΕΙΑ (ΠΑΣΡΑ) – ΠΑΝ.ΠΑΣΡΩΝ (εις.:189 – ςυντ. ΕΒΕ: 0,80) 

Νέο ημήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) – ΔΙΠΑΕ (εις.:200 – ςυντ. ΕΒΕ: 1,20) 

κοπόσ των Σμθμάτων είναι θ κατάρτιςθ επιςτθμόνων ικανϊν να αςχολθκοφν με τθ μελζτθ 
και τθν ζρευνα τθσ δομισ, τθσ ςφνκεςθσ, και των μεταςχθματιςμϊν τθσ οργανικισ και 
ανόργανθσ φλθσ.

Επαγγελματικζσ δυνατότθτεσ
 Εκπαίδευςθ 
Δθµόςιοσ τομζασ (ποιοτικό ζλεγχο των διαφόρων ειςαγόμενων και εξαγόμενων προϊόντων)
Βιομθχανικόσ τομζασ (παραγωγι, τον ποιοτικό ζλεγχο των πρϊτων υλϊν και των τελικϊν 
προϊόντων)
Φαρμακολογία
Φυςικοχθμικοί – Πυρθνικοί Χθμικοί
Σομζασ Τγείασ.
Ιδιωτικόσ εµπορικόσ τοµζασ (ειςαγωγζσ και εξαγωγζσ χθµικϊν)
Ο χθµικόσ µπορεί να ιδρφςει ιδιωτικά εργαςτιρια για αναλφςεισ κάκε τφπου, όπωσ π.χ. 
εργαςτιρια ελζγχου οίνων και τροφίμων.

Κατευκφνςεισ/εξειδικεφςεισ μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν)
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ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ (ΑΙΓΑΛΔΩ) – ΠΓΑ  (2ο – 3ο Δ.Π.)

(εις.: 117ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)

5εηέρ ππόγπαμμα πποπηςσιακών ζποςδών

υνδυαςμόσ τθσ Πλθροφορικισ με τισ Επιςτιμεσ Τγείασ.

Οι Μθχανικοί Βιοϊατρικισ απαςχολοφνται κυρίωσ ςε εταιρείεσ βιοϊατρικισ
τεχνολογίασ, ςε ιδιωτικζσ κλινικζσ, ςε δθμόςια νοςοκομεία, ςε ερευνθτικά κζντρα και 
ςε εκπαιδευτικά ιδρφματα με αντικείμενα εργαςίασ που καλφπτουν τθ μελζτθ, τθ 
ςχεδίαςθ, τθν καταςκευι, τον ζλεγχο, τθ ςυντιρθςθ και τθ διακίνθςθ 
ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων, επιςτθμονικϊν οργάνων και μθχανθμάτων κακϊσ και 
τθν ανάπτυξθ και χριςθ λογιςμικοφ για κάκε είδοσ εφαρμογισ ςτισ Βιοεπιςτιμεσ και 
τισ Επιςτιμεσ Τγείασ.

τουσ οργανιςμοφσ των
δθμοςίων νοςοκομείων 
προβλζπονται κζςεισ 
Μθχανικϊν Βιοϊατρικισ,
ενϊ μεγάλθ είναι θ ηιτθςθ 
από εταιρείεσ 
ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ.
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Οι πποπηςσιακέρ ζποςδέρ πεπιλαμβάνοςν μαθήμαηα:

βιοϊαηπικήρ οπγανολογίαρ, ιαηπικήρ θςζικήρ και βιοϊαηπικήρ πληποθοπικήρ, 

καθώρ και μαθήμαηα ςποδομήρ μησανικών, όπωρ μησανολογία, ηλεκηπολογία, 

ηλεκηπονική και ππογπαμμαηιζμό. 

Το ππόγπαμμα ζποςδών πεπιλαμβάνει επίζηρ μαθήμαηα ιαηπικήρ, βιολογίαρ, 

σημείαρ, θςζικήρ, μαθημαηικών, διοίκηζηρ επισειπήζεων και οικονομίαρ.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) –

ΠΑΝ.ΘΔΑΛΙΑ (2Ο – 3ο Δ.Π.)
(εις.:207 – ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)

Ραρζχει ςτουσ φοιτθτζσ γνϊςεισ Ρλθροφορικισ αλλά και μία παράλλθλθ 
εξειδίκευςθ, που περιλαμβάνει τθν αξιοποίθςθ των Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων 
ςτο χϊρο τθσ Υγείασ, τθν ανάπτυξθ λογιςμικοφ για μεγάλεσ ιατρικζσ μονάδεσ, κακϊσ 
και τθν ζρευνα ςτθ Βιοϊατρικι Σεχνολογία και Βιοπλθροφορικι.

Σο προπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν ζχει ωσ πυρινα τα μακιματα τθσ 
Πλθροφορικισ, τθσ Βιολογίασ, τθσ Βιοχθμείασ και τθσ Βιοπλθροφορικισ.
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(2Ο – 3Ο Ε.Π.)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΛΑΡΙΑ) – ΠΑΝ.ΘΕΑΛΙΑ (εις.: 130 ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΜΤΣΙΛΘΝΘ) – ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΤ (εις.: 170 ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΗΑΚΤΝΘΟ) – ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ (εις.: 180 ςυντ. ΕΒΕ: 0,80 ) 

κοπόσ: είναι θ κατανόθςθ και ανάλυςθ του περιβάλλοντοσ και των περιβαλλοντικϊν 
προβλθμάτων. 
Το πρόγραμμα ςπουδϊν ορίηεται από τισ επιςτιμεσ τθσ Βιολογίασ, τθσ Οικολογίασ, τθσ 
Κοινωνιολογίασ, τθσ Ρεριβαλλοντικισ Αγωγισ, τθσ Οικονομίασ, τθσ Ρεριβαλλοντικισ 
Μθχανικισ, του Δομθμζνου Ρεριβάλλοντοσ και τθσ Ρολεοδομίασ.

Νζα 
τμιματα
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ΩΚΔΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΙΩΝ ΒΙΟΔΠΙΣΗΜΩΝ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) –

ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΤ (2ο – 3ο Δ.Π.)
(εις.: 128 ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)

Το πρόγραμμα προπτυχιακϊν ςπουδϊν διεξάγει ζρευνα ςε διεκνζσ επίπεδο ςε 
διάφορουσ τομείσ που ςχετίηονται με το καλάςςιο περιβάλλον, όπωσ θ αλλαγι του 
κλίματοσ, θ λειτουργία και θ υγεία του οικοςυςτιματοσ, θ καλάςςια βιοποικιλότθτα 
και θ διατιρθςθ, θ αλιεία, θ υδατοκαλλιζργεια και οι καλάςςιοι πόροι γενικά, κακϊσ 
και προβλιματα παράκτιων ηωνϊν όπωσ παράκτια διάβρωςθ και ρφπανςθ.

Καριζρα:

Θαλάςςια βιολογία

Φυςικοί ωκεανογράφοι

Τδατοκαλλιζργεια

Μθχανικι ωκεανϊν

Οικονομικά, διαχείριςθ και άλλα ςυναφι πεδία
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Βιοεπιςτιμεσ

Θ βιολογία είναι ζνα μεγάλο γνωςιακό πεδίο, που αποτελείται από πολλοφσ 
κλάδουσ και ειδικότθτεσ.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΑΘΘΝΑ) – ΕΚΠΑ (εις.: 108 ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΘΡΑΚΛΕΙΟ) – ΠΑΝ.ΚΡΘΣΘ (εις.: 134 ςυντ. ΕΒΕ: 1,00)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ) – ΑΠΘ (εις.: 118 ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ (ΠΑΣΡΑ) – ΠΑΝ.ΠΑΣΡΩΝ (εις.: 157 ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(εις.: 108 ςυντ. ΕΒΕ: 1,20) 

ΜΟΡΙΑΚΘ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΣΙΚΘ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΘ) – ΔΠΘ
(εις.: 108 ςυντ. ΕΒΕ: 1,20) 
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Σα προγράμματα ςπουδϊν είναι αντίςτοιχα και εφάμιλλα μεταξφ τουσ:
Ενδεικτικά:
Στο τμιμα Πατρϊν υπάρχουν : Τομζασ Βιολογίασ Ηϊων, Τομζασ Βιολογίασ Φυτϊν & 
Τομζασ Γενετικισ, Βιολογίασ Κυττάρου & Ανάπτυξθσ. Διακζτει Ηωολογικό και 
Βοτανικό Μουςείο. Στο τμιμα Θρακλείου εντοπίηονται επίςθσ 3 κατθγορίεσ με 
μακιματα: α) Βιοχθμείασ, Μοριακισ Βιολογίασ και Βιολογίασ Κυττάρου & 
Ανάπτυξθσ, β) Βιολογίασ των Οργανιςμϊν, Ρλθκυςμϊν και Ρεριβάλλοντοσ και 
Θαλάςςιασ Βιολογίασ, γ) Βιοτεχνολογίασ και Εφαρμοςμζνθσ Βιολογίασ. Ππωσ επίςθσ 
και οι ακόλουκεσ κατευκφνςεισ ςπουδϊν: α) Βιομετρικϊν Επιςτθμϊν και 
Βιοτεχνολογίασ, β) Ρεριβαλλοντικισ Βιολογίασ και Διαχείριςθσ Βιολογικϊν Ρόρων.
Στο τμιμα ΕΚΠΑ: α) Βιολογίασ Κυττάρου και Βιοφυςικισ, β) Βιοχθμείασ και 
Μοριακισ Βιολογίασ, γ) Βοτανικισ, δ) Γενετικισ και Βιοτεχνολογίασ, ε) Ηωολογίασ και 
Θαλάςςιασ Βιολογίασ, ςτ) Οικολογίασ και Ταξινομικισ και η) Φυςιολογίασ Ηϊων και 
Ανκρϊπου. Στο τμιμα αυτό υπάγονται το Ηωολογικό Μουςείο, το Βοτανικό 
Μουςείο και ο Βοτανικόσ Κιποσ του Πανεπιςτιμιου Ακθνϊν. Ενϊ τζλοσ ςτο τμιμα 
Θεςςαλονίκθσ: α) Βοτανικισ, β) Ηωολογίασ, γ) Οικολογίασ, δ) Γενετικισ, Ανάπτυξθσ 
και Μοριακισ Βιολογίασ. Ζχει κεςμοκετθκεί θ προαιρετικι εκπόνθςθ πτυχιακισ 
εργαςίασ και θ Πρακτικι Άςκθςθ των φοιτθτϊν ςε χϊρουσ πραγματικισ εργαςίασ.
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Κατοχυρωμζνα Ε.Δ. Βιολόγων

Στον Κλάδο Ρ.Ε.04.04 των Βιολόγων εντάςςονται και οι απόφοιτοι 
που ζχουν Ρτυχίο:
Βιολογίασ 
ι Βιολογικϊν Εφαρμογϊν και Τεχνολογιϊν 
ι Μοριακισ Βιολογίασ & Γενετικισ 
ι Βιοχθμείασ Βιοτεχνολογίασ.
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Επαγγελματικι απαςχόλθςθ:

Στον τομζα τθσ Εκπαίδευςθσ.

Στο Δθμόςιο Σομζα, υπάρχουν κζςεισ εργαςίασ ςε διάφορα Τπουργεία,
ςε υδατοκαλλιζργειεσ ι ιχκυογενετικοφσ ςτακμοφσ 
ωσ ιχκυολόγοι, ωσ περιβαλλοντολόγοι ςε Υπουργεία, Περιφζρειεσ ι ςτθν Αςτυνομία.

Σε εργαςτιρια των δθμοςίων νοςοκομείων, διαγνωςτικά κζντρα, εργαςτιρια 
ζλεγχου Νερϊν και Τροφίμων και Γενετικά τροποποιθμζνων προϊόντων μποροφν να 
εργαςτοφν ωσ εργαςτθριακοί επιςτιμονεσ του κλάδου Π.Ε.

Μετά από κατάλλθλθ διετι εμπειρία, ςε κζντρα Υποβοθκοφμενθσ Αναπαραγωγισ και 
Τραπεηϊν Κρυοςυντιρθςθσ ι Ζλεγχου Ροιοτικϊν Ρρότυπων, κλινικζσ Γενετικοφ 
Ζλεγχου.

Στον Τομζα τθσ Βιομθχανίασ, ωσ Σεχνικόσ Αςφαλείασ και ωσ Ιατρικόσ Επιςκζπτθσ.

Επιπλζον, οι Βιολόγοι ζχουν δικαίωμα εκπόνθςθσ μελετϊν: α) Κατθγορίασ 27 
Ρεριβαλλοντικζσ μελζτεσ και β) Κατθγορίασ 26 Αλιευτικζσ μελζτεσ.
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ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(εις.: 131 ςυντ. ΕΒΕ: 0,80) οι ςπουδζσ διαρκοφν 5 ζτθ. 

Προοπτικζσ Β.Ε.Σ.: 
Ενδεικτικά, οι απόφοιτοι μποροφν να απαςχολθκοφν ςτθν εκπαίδευςθ όλων των 
βακμίδων, 
να εργαςτοφν και να αναλάβουν τθν ευκφνθ εξετάςεων ςε διαγνωςτικά εργαςτιρια, 
όπωσ μικροβιολογίασ, μοριακισ βιολογίασ, γενετικισ, κ.ά., 
να διενεργοφν οικολογικοφσ ελζγχουσ, περιβαλλοντικζσ αναλφςεισ και μελζτεσ, 
να αναλάβουν τθν οργάνωςθ, τθ διαχείριςθ και τθν προςταςία βιοτικϊν παραγόντων 
ςε περιοχζσ προςταςίασ τθσ φφςθσ και εκνικά πάρκα, 
να εκπονοφν μελζτεσ ςχετικά με τθν διοίκθςθ, διαχείριςθ και προςταςία καλάςςιων 
πάρκων και υδροβιότοπων, 
να απαςχολοφνται ςτουσ τομείσ τθσ βιοτεχνολογίασ τθσ γενετικισ μθχανικισ και τθσ 
βιοπλθροφορικισ, κ.ά.

Μετεγγραφζσ Αντιςτοιχία: Βιοτεχνολογίασ, Γεωπονικό Ρανεπ. Ακθνϊν
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ΒΙΟΧΘΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΛΑΡΙΑ) – ΠΑΝ.ΘΕΑΛΙΑ
(εις.:128 – ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)  4 ζτθ 

Θ ΕΡΕΤΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΚΟΜΜΑΣΙ ΣΘ ΦΤΙΟΓΝΩΜΙΑ ΣΟYΣΜΘΜΑΣΟ
Δφο Ερευνθτικοί Άξονεσ με ςθμαντικι αλλθλεπίδραςθ 

(1) Αγροδιατροφι και Ρεριβάλλον (2) Υγεία

Κατοχυρωμζνα Επαγγελματικά Δικαιϊματα βάςει του Ρροεδρικοφ Διατάγματοσ 
104/2009 (ΦΕΚ Αϋ αρ.130/5 Αυγοφςτου 2009):

-Διδαςκαλία και ζρευνα ςτισ βιοεπιςτιμεσ
-Δθμόςιεσ υπθρεςίεσ υγείασ, ΕΦΕΤ, Γενικό Χθμείο Κράτουσ
-Διεφκυνςθ διαγνωςτικϊν εργαςτθρίων Βιοχθμείασ ι Βιοτεχνολογίασ
-Βιοχθμικό και βιοτεχνολογικό ζλεγχο περιβαλλοντικϊν παραμζτρων
-Μελζτεσ προςταςίασ και διαχείριςθσ περιβάλλοντοσ 
--Δικαίωμα υπογραφισ ςε αποτελζςματα βιολογικϊν και γενετικϊν αναλφςεων

•Ζνταξθ ςτο Κλάδο ΡΕ4 Βιολόγων βάςει του Ρροεδρικοφ Διατάγματοσ, χορηγεί ται: 
«Βεβαίωςη Παιδαγωγικήσ και Διδακτικήσ Επάρκειασ» ςτουσ αποφοίτουσ
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ΔΑΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ) – ΑΠΘ 
(εις.:100 – ςυντ. ΕΒΕ: 1,00)  5 ζτθ 

ΔΑΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΙΑΔΑ) – ΔΠΘ 
(εις.:235 – ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)  5 ζτθ 

Νζο τμιμα: ΔΑΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΚΑΡΠΕΝΘΙ) –
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. (εις.:190 – ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)  5 ζτθ 
Νζο τμιμα: ΔΑΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ΔΡΑΜΑ) – ΔΙΠΑΕ
(εις.:185 – ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)  5 ζτθ 

Σκοπόρ ηων ημημάηων Δ.Φ.Π. είναι η μελέηη ηηρ επιζηήμηρ ηος πεπιβάλλονηορ, 

ηηρ διασείπιζηρ ηων σπήζεων ηηρ γηρ και ηηρ αξιοποίηζηρ ηων θςζικών πόπων 

ηηρ με ζκοπό ηην ανηιμεηώπιζη πεπιβαλλονηικών πποβλημάηων.

Η έπεςνα, η πποζηαζία και η καλύηεπη εκμεηάλλεςζη ηων δαζών και ηων 

δαζικών εκηάζεων.

ανηίζηοισα
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Νζο τμιμα: Κοινό ςτα 2ο ,3ο ,4ο Ε.Π.

ΔΑΟΛΟΓΙΑ, ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΞΤΛΟΤ ΚΑΙ ΧΕΔΙΑΜΟΤ (ΚΑΡΔΙΣΑ) – ΠΑΝ.ΘΕΑΛΙΑ
(εις.:230 – ςυντ. ΕΒΕ: 0,80) 

πουδζσ 5 ζτθ

Δφο πυλϊνεσ: 
1. Δαςολογία και 
2. Επιςτιμεσ Ξφλου και Σχεδιαςμοφ.

Επαγγελματικά Δικαιϊματα: Γεωτεχνικοφ 
Δαςολόγοι: Δαςικζσ μελζτεσ

Το Γνωςτικό Αντικείμενο τθσ Τεχνολογίασ Ξφλου και Σχεδιαςμοφ διαπραγματεφεται 
τθν επιςτιμθ και τθν τεχνολογία του ξφλου κακϊσ και τθν τεχνολογία ςχεδιαςμοφ 
και παραγωγισ επίπλου με γνϊμονα τθν οικονομία, το ςεβαςμό ςτο περιβάλλον και 
τθν κοινωνικι αποδοχι.
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ΩΚΔΑΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΙΩΝ ΒΙΟΔΠΙΣΗΜΩΝ (ΜΤΣΙΛΗΝΗ) –

ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΤ (2ο – 3ο Δ.Π.)
(εις.: 128 ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)

Το πρόγραμμα προπτυχιακϊν ςπουδϊν διεξάγει ζρευνα ςε διεκνζσ επίπεδο ςε 
διάφορουσ τομείσ που ςχετίηονται με το καλάςςιο περιβάλλον, όπωσ θ αλλαγι του 
κλίματοσ, θ λειτουργία και θ υγεία του οικοςυςτιματοσ, θ καλάςςια βιοποικιλότθτα 
και θ διατιρθςθ, θ αλιεία, θ υδατοκαλλιζργεια και οι καλάςςιοι πόροι γενικά, κακϊσ 
και προβλιματα παράκτιων ηωνϊν όπωσ παράκτια διάβρωςθ και ρφπανςθ.

Καριζρα:

Θαλάςςια βιολογία

Φυςικοί ωκεανογράφοι

Τδατοκαλλιζργεια

Μθχανικι ωκεανϊν

Οικονομικά, διαχείριςθ και άλλα ςυναφι πεδία
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3ο Επιζηημονικό Πεδίο

Επιζηημών Τγείας
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ΕΠΑ.Λ.: 

Σομζασ Μθχανολογίασ: Σμιματα Περιβάλλοντοσ

Σομζασ Θλεκτρολογίασ, Θλεκτρονικισ Αυτοματιςμοφ: Μθχανικϊν Βιοϊατρικισ

Σομζασ Διοίκθςθσ Οικονομίασ: ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ (ΟΡΕΣΙΑΔΑ) – ΔΠΘ 
ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ, ΑΓΡΟΔΙΑΣΡΟΦΘ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΦΤΙΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ (ΨΑΧΝΑ ΕΤΒΟΙΑ) – ΕΚΠΑ 
ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΘ (ΑΘΘΝΑ) – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ.

Σομζασ Γεωπονίασ, Σροφίμων, Περιβάλλοντοσ

Σομζασ Τγείασ – Πρόνοιασ - Ευεξίασ
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Αποκλειζηικά ημήμαηα ηου 3ου Ε.Π.
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ΙΑΣΡΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) – ΔΚΠΑ (εις.: 165 ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)
ΙΑΣΡΙΚΗ (ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ) – ΓΠΘ (εις.: 135 ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)
ΙΑΣΡΙΚΗ (ΗΡΑΚΛΔΙΟ) – ΠΑΝ.ΚΡΗΣΗ (εις.: 110 ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)
ΙΑΣΡΙΚΗ (ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ (εις.: 155 ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)
ΙΑΣΡΙΚΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (εις.: 130 ςυντ. ΕΒΕ: 0,90)
ΙΑΣΡΙΚΗ (ΛΑΡΙΑ) – ΠΑΝ.ΘΔΑΛΙΑ (εις.: 90 ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)
ΙΑΣΡΙΚΗ (ΠΑΣΡΑ) – ΠΑΝ.ΠΑΣΡΩΝ (εις.: 160 ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)

6 έηη
θνπόο: ε παξαγσγή πςεινύ επηπέδνπ ηαηξηθνύ επηζηεκνληθνύ 
δπλακηθνύ γηα ηε ρώξα θαη ε παξαγσγή αμηόινγνπ εξεπλεηηθνύ 
έξγνπ. 

Κύξην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο: ε δηάγλσζε, ε ζεξαπεία 
αζζελεηώλ θαη γεληθά ε πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπ αλζξώπνπ .
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ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) – ΔΚΠΑ (εις.: 114 ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)
ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ (ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ (εις.: 90 ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)
ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ (ΠΑΣΡΑ) – ΠΑΝ.ΠΑΣΡΩΝ (εις.: 162 ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)

Παξαγσγή – Έξεπλα – Πεηξακαηηζκό – Έιεγρν – Γηάζεζε 
θαξκάησλ, θαξκαθεπηηθώλ ζθεπαζκάησλ, θαξκαθεπηηθώλ 
πξντόλησλ.

Ο Φαξκαθνπνηόο κπνξεί λα εξγαζηεί:
 σο ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο δηαηεξώληαο δηθό ηνπ θαξκαθείν,
 ζε θαξκαθείν, 
λνζνθνκεία, θέληξα πγείαο
αζθαιηζηηθά ηακεία, ζε θαξκαθαπνζήθεο
θαξκαθεία ζεξαπεπηεξίσλ 
βηνκεραλίεο παξαζθεπήο θαξκάθσλ ή θαιιπληηθώλ, 
ζηελ έξεπλα. 
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ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ (εις.: 100 ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)

ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ (εις.: 76ςυντ. ΕΒΕ: 1,00) 

Πξόιεςε – Αληηκεηώπηζε – Απνθαηάζηαζε πξνβιεκάησλ ησλ 
δνληηώλ, ηεο ζηνκαηηθήο θνηιόηεηαο, ηνπ ζηνκαηνγλαζηθνύ
ζπζηήκαηνο.

Δπαγγεικαηηθέο θαηεπζύλζεηο:
Διεύζεξνο επαγγεικαηίαο
Ννζνθνκεία, θιηληθέο, θέληξα πγείαο
Γεκόζηεο ππεξεζίεο πγηεηλήο
Αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο θαη ηακεία
Δπηζηεκνληθή έξεπλα

Μεηαπηπρηαθέο 
εμεηδηθεύζεηο θαη 

θαηεπζύλζεηο
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ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ (εις.: 100 ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)

ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ (ΚΑΡΔΙΣΑ)–ΠΑΝ.ΘΕΑΛΙΑ (εις.: 90 ςυντ. ΕΒΕ: 1,20) 

Πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ παξαγσγηθώλ δώσλ 
θαη ησλ δώσλ ζπληξνθηάο. 
Πξόιεςε, δηάγλσζε θαη ζεξαπεία αζζελεηώλ 
πνπ πξνζβάιινπλ ηα δώα, 
θαζώο θαη ν έιεγρνο ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ ζθαγίσλ, 
πξηλ δηαηεζνύλ ζηελ αγνξά γηα θαηαλάισζε 
γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο πγείαο. 
Βειηίσζε ηνπ δσηθνύ θεθαιαίνπ. 

Δπαγγεικαηηθέο θαηεπζύλζεηο:
Γεκόζην ηνκέα Τπνπξγεία, Γ/λζεηο θηεληαηξηθήο θαη ζε αζηπθηεληαηξηθέο 
ππεξεζίεο, λνζνθνκεία, ζηαζκνύο θηεληαηξηθνύ πγεηνλνκηθνύ ειέγρνπ θ.ά.
Φαξκαθεπηηθέο θαη θηελνηξνθηθέο εηαηξείεο, βηνκεραλίεο παξαζθεπήο 
δσνηξνθώλ, κεηαπνίεζε-επεμεξγαζία-δηαθίλεζε πξντόλησλ δσηθήο 
πξνέιεπζεο,  ηρζπνθαιιηέξγεηεο
Διεύζεξνο επαγγεικαηίαο, εκπνξία θηεληαηξηθώλ θαξκάθσλ, κηθξνβηνινγηθά 
θαη βηνρεκηθά εξγαζηήξηα θ.ά.
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ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ (εις.: 159 ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)
ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ (ΣΡΙΠΟΛΗ) – ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΟΤ (εις.: 204 ςυντ. ΕΒΕ: 0,86) 
Νέα ημήμαηα:
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ (ΑΙΓΑΛΔΩ) – ΠΓΑ (εις.: 221ςυντ. ΕΒΕ: 1,00)
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ (ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟ) – ΓΙΠΑΔ (εις.: 127 ςυντ. ΕΒΕ: 1,00)
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ (ΗΡΑΚΛΔΙΟ) – ΔΛΜΔΠΑ (εις.: 166 ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ (ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ) – ΓΙΠΑΔ (εις.: 127 ςυντ. ΕΒΕ: 1,00)
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (εις.: 200 ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ (ΛΑΡΙΑ) – ΠΑΝ.ΘΔΑΛΙΑ (εις.: 114 ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ (ΠΑΣΡΑ) – ΠΑΝ.ΠΑΣΡΩΝ (εις.: 209 ςυντ. ΕΒΕ: 0,90)

Σν επάγγεικα ηνπ Ννζειεπηή θαιύπηεη έλα επξύ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ, πνπ 
εθηείλεηαη από ηε λνζειεία ηνπ αξξώζηνπ σο ηελ έξεπλα θαη ηελ εθαξκνγή 
πξνγξακκάησλ πγείαο. Η θξνληίδα ηνπ πγηνύο θαη αζζελνύο αλζξώπνπ, ε 
πξόιεςε λόζσλ θαη ε  απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο. 

ανηίζηοισα

8/7/2021 39



ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΑΙΓΑΛΕΩ) – ΠΔΑ (εις.: 125 ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)
ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΑΙΓΙΟ) – ΠΑΝ.ΠΑΣΡΩΝ (εις.: 170 ςυντ. ΕΒΕ: 1,15)
ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) – ΔΙΠΑΕ (εις.: 130 ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)

ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΛΑΜΙΑ) – ΠΑΝ.ΘΕΑΛΙΑ (εις.: 160 ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)
ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΠΑΡΣΗ) – ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΟΤ (εις.: 141 ςυντ. ΕΒΕ: 1,00)

Ο Φπζηνζεξαπεπηήο αζρνιείηαη κε πξνβιήκαηα θηλεζηνινγηθήο, λεπξνινγηθήο θαη 
νξζνπεδηθήο θύζεσο. Δθαξκόδεη ηερληθέο θαη θπζηθέο κεζόδνπο γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε ηεο θπζηνινγηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ νξγάλσλ θαη ησλ κεξώλ ηνπ 
αλζξώπηλνπ ζώκαηνο θαη ηελ αλαθνύθηζε από ηνλ πόλν. 
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ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) – ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (εις.: 145 ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) – ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΘΟΤ (εις.: 110 ςυντ. ΕΒΕ: 0,90)

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΠΑΣΡΑ) – ΠΑΝ.ΠΑΣΡΩΝ (εις.: 110 ςυντ. ΕΒΕ: 1,15)

Κριτιρια Ειςαγωγισ ςτα τμιματα Λογοκεραπείασ:

ΡΟΫΡΟΘΕΣΘ για τθν εγγραφι / ειςαγωγι ςτο Τμιμα Λογοκεραπείασ είναι θ 
υνζντευξθ, θ οποία ζχει κεςμοκετθκεί, ζτςι ϊςτε να αποκλείονται από τθν ειςαγωγι 
ςτο Τμιμα ςπουδαςτζσ με διαταραχζσ που εμποδίηουν τισ απαιτιςεισ τθσ 
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και τθσ άςκθςθσ του επαγγζλματοσ τθσ Λογοκεραπείασ. 
Οι ςπουδαςτζσ που αποκλείονται ειςάγονται ςτο αμζςωσ επόμενο τμιμα τθσ 
προτίμθςισ τουσ.
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Σκοπόσ: Αποκατάςταςθ του λόγου και τθσ ακοισ με τθ βοικεια των επιςτθμϊν 
τθσ Βιολογίασ, Φυςικισ, Ιατρικισ.

Επαγγελματικά ο Λογοκεραπευτισ αςχολείται:

Με τθν αξιολόγθςθ τθσ ανκρϊπινθσ επικοινωνίασ – φωνισ, ομιλίασ, λόγου, 
πρόλθψθ, διαγνωςτικι αξιολόγθςθ και κεραπεία των διαταραχϊν που 
ςυνδζονται με αυτι, κακϊσ και  των διαταραχϊν που ςχετίηονται με τισ 
καταποτικζσ κινιςεισ του ςτοματοφάρυγγα.

Απαςχόλθςθ:

Στο δθμόςιο και ευρφτερο δθμόςιο τομζα (οργανιςμοί, ςχολεία, νοςοκομεία, 
ιδρφματα, κζντρα ψυχικισ υγείασ, κ.α.)
Στον ιδιωτικό τομζα με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ ι άλλθ μορφι εργαςιακισ 
ςχζςθσ ι ωσ ελεφκεροι επαγγελματίεσ ςε Κζντρα Λογοκεραπείασ και ςε Κζντρα 
Αποκατάςταςθσ.
H Άδεια Αςκιςεωσ Επαγγζλματοσ Λογοκεραπευτι κακορίηεται με βάςθ του ΡΔ 
49/2016 (ΦΕΚ Αϋ80/5-5-2016) και χορθγείται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του 
Υπουργείου Υγείασ – Ρρόνοιασ.
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ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΑΙΓΑΛΕΩ) – ΠΔΑ (εις.: 125 ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΠΣΟΛΕΜΑΪΔΑ) – ΠΑΝ. ΔΤΣ. ΜΑΚ. (εις.: 100 ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)

Εργοκεραπεία είναι θ χριςθ τθσ ςκόπιμθσ δραςτθριότθτασ ςε άτομα που θ 
λειτουργικότθτα τουσ ζχει περιοριςκεί, είτε από ςωματικό τραυματιςμό (κινθτικζσ 
διαταραχζσ) είτε από ψυχοκοινωνικι δυςλειτουργία, αναπτυξιακζσ ι μακθςιακζσ 
δυςκολίεσ, με ςκοπό τθν όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ ανεξαρτθτοποίθςθ, τθν 
πρόλθψθ των δυςκολιϊν και τθν προαγωγι τθσ υγείασ.

Επαγγελματικζσ κατευκφνςεισ:
Στα νοςοκομεία
Στα Γθροκομεία – ΚΑΡΘ
Στα Κζντρα (Αποκατάςταςθσ -Κοινοτικισ ψυχικισ υγιεινισ –

Αποτοξίνωςθσ – Σωφρονιςτικά καταςτιματα -Φυλακζσ)
Ελεφκεροι Επαγγελματίεσ
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ΜΑΙΕΤΣΙΚΘ (ΑΙΓΑΛΕΩ) – ΠΔΑ (εις.: 118 ςυντ. ΕΒΕ: 1,00)

ΜΑΙΕΤΣΙΚΘ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ) – ΔΙΠΑΕ (εις.: 115 ςυντ. ΕΒΕ: 1,00)

ΜΑΙΕΤΣΙΚΘ (ΠΣΟΛΕΜΑΪΔΑ) – ΠΑΝ. ΔΤΣ. ΜΑΚ. (εις.: 160 ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)

Το περιεχόμενο Σπουδϊν του Τμιματοσ καλφπτει τθν επιςτθμονικι και τεχνολογικι 
κατάςταςθ των πτυχιοφχων ςε κζματα μαιευτικισ, γυναικολογίασ, νεογνολογίασ, 
επαγγελματικισ δεοντολογίασ, οικογενειακοφ προγραμματιςμοφ, γενετιςιασ αγωγισ, 
ζρευνασ, πρόλθψθσ και αγωγισ υγείασ.

Νομοκετικά κατοχυρωμζνο επάγγελμα τθσ/του Μαίασ/τι (Ρ.Δ 351 14/6/89), μετά τθ 
χοριγθςθ άδειασ αςκιςεωσ επαγγζλματοσ από τθν Ρεριφζρεια, που προχποκζτει τθν 
εγγραφι ςτο Σφλλογο Επιςτθμόνων Μαιϊν/τϊν που είναι Ν.Ρ.Δ.Δ (Ν.Δ 2593/1953).
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ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΔΩ) – ΠΓΑ (εις.:360 – ςυντ. ΕΒΕ: 1,00)

1. Αιζθηηικήρ και Κοζμηηολογίαρ

2. Ακηινολογίαρ και Ακηινοθεπαπείαρ : Τεσνολόγοι Ακηινολόγοι-Ακηινοθεπαπείαρ-

Πςπηνικήρ Θαηπικήρ

3. Θαηπικών Επγαζηήπιων: Τεσνολόγοι Θαηπικών Επγαζηηπίων (νοζοκομεία, 

κλινικέρ, κένηπα αιμοδοζίαρ κ.λπ.)

4. Οδονηικήρ Τεσνολογίαρ:  Οδονηοηεσνικέρ και οπθοδονηικέρ καηαζκεςέρ

5. Οπηικήρ και Οπηικομεηπίαρ: Οπηικοί και εθαπμοζηέρ θακών επαθήρ

Αιζθηηικής και Κοζμηηολογίας Ε.Δ.:
Κδρυςθ, οργάνωςθ και αυτοδφναμθ λειτουργία εργαςτθρίου Αιςκθτικισ
Συνεργάηονται με δερματολογικζσ ι ενδοκρινολογικζσ κλινικζσ ι ιατρεία, κακϊσ και με 
Ρλαςτικοφσ Χειρουργοφσ
Στελεχϊνουν εργοςτάςια παραγωγισ καλλυντικϊν
Απαςχολοφνται ςτισ διάφορεσ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ

8/7/2021 45



Νζο τμιμα: ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ) – ΔΙΠΑΕ 
(εις.:220 – ςυντ. ΕΒΕ: 1,20) (αντιςτοιχία με του ΠΔΑ)

Σεχνολόγοι Ιατρικϊν Εργαςτθρίων

Δεν υπάρχουν κατευκφνςεισ

Αποςτολι: ςτελζχωςθ τμθμάτων Ιατρικϊν Εργαςτθριακϊν Εξετάςεων:  
μικροβιολογικό–ιολογικό, -βιοχθμικό, -αιματολογικό, -αιμοδοςίασ-τράπεηασ αίματοσ, 
-ανοςολογικό-ιςτοςυμβατότθτοσ, -πυρθνικισ Ιατρικισ για εκτζλεςθ των εξετάςεων 
RIA, -ορμονολογικό-ενδοκρινολογικό, -τοξικολογικό, -πακολογοανατομικό, -
κυτταρολογικό, -γενετικισ, -μοριακισ βιολογίασ και πειραματοηϊων.
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ΔΘΜΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΘ ΤΓΕΙΑ (ΑΙΓΑΛΕΩ) – ΠΔΑ (εις.:209 – ςυντ. ΕΒΕ: 0,90)

ΔΘΜΟΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΤΓΕΙΑ (ΚΑΡΔΙΣΑ) – ΠΑΝ.ΘΕΑΛΙΑ
(εις.:120 – ςυντ. ΕΒΕ: 0,80) 

Κατευκφνςεισ: 1. Δθμόςιασ Τγείασ: Υγειονομικοί ζλεγχοι: ςε Νοςοκομεία, Ακλθτικζσ 
εγκαταςτάςεισ, καταςκθνϊςεισ, Σχολεία, Φυλακζσ, Σφαγεία κ.λπ. Ζλεγχοσ Υγειονομικισ 
καταλλθλότθτασ πάςθσ φφςεωσ επιχείρθςθσ που αςχολείται με τα τρόφιμα, 

2. Κοινοτικισ Τγείασ: με ζμφαςθ ςτθν πρόλθψθ τθσ αςκζνειασ, ςτθν προαγωγι τθσ 
υγείασ, και ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ ηωισ του ατόμου, τθσ οικογζνειασ και τθσ 
κοινότθτασ. 
Εργαςιακά: Ο επαγγελματίασ Επιςκζπτθσ Υγείασ αςχολείται κφρια με τθν προςταςία 
και τθν προαγωγι τθσ υγείασ των περιςςότερο ευάλωτων πλθκυςμιακϊν ομάδων, 
όπωσ οι νζεσ μθτζρεσ, τα βρζφθ/παιδιά, οι ζφθβοι, τα άτομα τρίτθσ θλικίασ, άτομα με 
ειδικά προβλιματα υγείασ αλλά και των ατόμων που κινδυνεφουν με κοινωνικό 
αποκλειςμό. 
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ΕΠΙΣΘΜΘ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΘ (ΑΘΘΝΑ) – ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ 
(εις.:120 – ςυντ. ΕΒΕ: 0,80) 

Νζα τμιματα: 
ΕΠΙΣΘΜΘ ΔΙΑΣΡΟΦΘ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ (ΚΑΛΑΜΑΣΑ) – ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΘΟΤ
(εις.:150 – ςυντ. ΕΒΕ: 0,80) 
ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΟΛΟΓΙΑ (ΣΡΙΚΑΛΑ) – ΑΝ.ΘΕΑΛΙΑ
(εις.:120 – ςυντ. ΕΒΕ: 0,85)
ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΔΙΑΣΡΟΦΘ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ) – ΔΙΠΑΕ
(εις.:115 – ςυντ. ΕΒΕ: 1,20) 
ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΔΙΑΣΡΟΦΘ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ (ΘΣΕΙΑ) – ΕΛΜΕΠΑ
(εις.:150 – ςυντ. ΕΒΕ: 0,80) 

Αποςτολι: είναι θ κατάρτιςθ επιςτθμόνων οι οποίοι κα εφαρμόηουν τθν Επιςτιμθ τθσ 
Διαιτολογίασ και τθσ Διατροφισ για τθ βελτίωςθ των διατροφικϊν ςυνθκειϊν και τθσ 
διατροφικισ κατάςταςθσ τόςο μεμονωμζνων ατόμων, όςο και ομάδων του πλθκυςμοφ, 
υγιϊν ι αςκενϊν.

αντίςτοιχα
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ταδιοδρομία ςτισ Ζνοπλεσ Δυνάμεισ

ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ ΝΟΘΛΕΤΣΙΚΘ (ΑΝ) –  – Ακινα  - 4 ζτθ Σμιμα 
Νοςθλευτικισ ΕΚΠΑ

(εις.: 26 ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)
ΙΑΣΡΙΚΟ (Α) ΘΕ/ΝΙΚΘ –  – 6 ζτθ
(εις.: 52 ςυντ. ΕΒΕ: 1,20) 
ΚΣΘΝΙΑΣΡΙΚΟ (Α) ΘΕ/ΝΙΚΘ –  – 5 ζτθ
(εις.: 6 ςυντ. ΕΒΕ: 1,20) 
ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΟ (Α) ΘΕ/ΝΙΚΘ – - 5 ζτθ
(εις.: 4 ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)
ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟ (Α) ΘΕ/ΝΙΚΘ –  – ζτθ 
(εις.: 6 ςυντ. ΕΒΕ: 1,20)
Θ Ακαδθμαϊκι Εκπαίδευςθ Ρραγματοποιείται ςτα αντίςτοιχα τμιματα του 
Αριςτοτελείου Ρανεπιςτθμίου Θες/νίκθσ. Κατά τθ διάρκεια του ακαδθμαϊκοφ 
ζτουσ, θ ςτρατιωτικι εκπαίδευςθ πραγματοποιείται παράλλθλα με τθν 
Ρανεπιςτθμιακι δραςτθριότθτα, ςε ϊρεσ κατά τισ οποίεσ δεν υπάρχουν 
Ρανεπιςτθμιακζσ υποχρεϊςεισ.

Θεςςαλονίκθ
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ϊματα Αςφαλείασ: 

Κοινά ςτα 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, Ε.Π.: 

Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ:
ΣΧΟΛΘ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ – Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (εις.:100 – ςυντ. ΕΒΕ: 0,90)

ΣΧΟΛΘ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΘΜΑΙΟΦΟΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ 
ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΘΣ – Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (εις.:27 – ςυντ. ΕΒΕ: 0,90)  

ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΘ ΑΚΑΔΘΜΙΑ
Αξιωματικϊν (εις.:35 – ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)

Ρυροςβεςτϊν (εις.:103 – ςυντ. ΕΒΕ: 0,80)
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Παροσζίαζη ημημάηων 3οσ Δπιζηημονικού Πεδίοσ

Δπιζηήμες Τγείας
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Καλή ΔΠΙΣΤΥΙΑ!

Γημιοσργήζηε ηις προϋποθέζεις 

για ηο μέλλον ζας

με εύζηοτες επιλογές 

ποσ θα ζηηρίζονηαι 

ζηα θέλω και μπορώ ηα δικά ζας.


